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SAMMANFATTNING 
Konstruktörer i dagens läge kommer in i projekten väldigt sent samtidigt som dom får allt 
färre timmar att projektera med. Detta har resulterat i att programvaror rörande beräkningar 
och konstruktion har fått ett allt större fokus och en högre efterfrågan, samtidigt som 
kunskapen rörande användningen av dessa program är fortsatt förhållandevis låg.  
 
Konstruktionsavdelningen på Strängbetong i Örebro använder idag en kombination av 
MathCAD, Excel och handberäkning för sina projekt. Reflektion har gjort angående om hur 
det går att använda program som StruSofts FEM-Design vilket nyttjar finita elementmetoden 
till sina beräkningar. Avdelningen är dock skeptiskt mot programmets komplexitet och dess 
resultat från tidigare projekt.  
 
Arbetets syfte är analysera stomstabiliteten av ett flerfamiljehus bestående av prefabricerade 
element utifrån fyra olika metoder med hjälp av FEM-Design. Tre av metoderna är statiska 
sätt att se på en byggnad medans den fjärde metoden är en förenkling som görs vid traditionell 
handberäkning. Frågan som undersöks är hur stora skillnaderna blir mellan dessa fyra olika 
metoder och varför detta inträffar. Stabiliteten analyseras globalt med enbart fokus på jämvikt 
mot stjälpning. 
 
Byggnaden modelleras upp i FEM-Design och analyseras utifrån fyra olika metoder: 
elasticitetsteori med hänsyn till första ordningens moment, elasticitetsteori med hänsyn till 
andra ordningens moment, plasticitetsteori och utifrån utredda förenklingar som görs vid en 
beräkning för hand. För att erhålla ett så realistiskt resultat som möjligt deltog författarna i en 
två dagars kurs i FEM-Design. Författarna har även spenderat en stor del av tiden i att 
undersöka hur programmet reagerar på inställningar och laster, för att säkerställa realism och 
ett korrekt utförande. 
 
Resultatet som erhålls är att det förekommer allt från markanta till mindre skillnader mellan 
metoderna beroende på fall av belastning. Inget generellt ”värsta fall” förekommer utan 
analyserna innebär att olika kritiska punkter uppstår. Utifrån detta bör samtliga analyser 
utföras och byggnad ska klara att vara stabil under respektive analys. Del av resultatet är även 
metoden som tydligt presenteras av hur en stabilitetsanalys i FEM-Design bör utföras på en 
stomme som består utav prefabricerade element. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord:  Stomstabilitet, FEM-Design, Finita elementmetoden, Prefabricerade 
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ABSTRACT 
Structural engineers nowadays enter projects in the late stages while also receiving fewer 
hours to do the project planning with. This has led to a shift of focus onto software 
development and an increase in demand of structural design and calculation software. As this 
is developing there is still a lack of knowledge regarding how they should be used.  
 
The structural division at Strängbetong Örebro are today using a combination of MathCAD, 
Excel and hand calculation for their precast projects. They have also explored the possibilities 
of using StruSofts finite element software FEM-Design for their calculations. The structural 
division remains sceptical due to the complex nature of the program and experiences from 
previous projects using the software. 
 
The purpose of this study is to build an apartment building composed of prefabricated 
elements and analyse the structural stability of the building using four different methods aided 
by the software FEM-Design. The program itself relies on the finite element method to solve 
its calculations. Three of the methods are static ways to view a building while the fourth 
method is a simplification used for hand calculation the traditional way. The focus of the 
stability analysis is the overturning of said building. The questions to be answered by this 
study is how big the difference is between these four methods and why it exists. 
 
The building is modelled in FEM-Design and analysed using four different methods: first 
order elasticity theory, second order elasticity theory, limit load theory and simplifications 
made using traditional hand calculation. To obtain a reliable result the authors attended a two 
day course about structural design in FEM-Design. The authors also spent a great amount of 
time experimenting with the program with a purpose to obtain knowledge of how it works and 
reacts to a combination of different loads and conditions.  
 
The obtained result showcased everything from a minor to a significant difference in results 
between the methods depending on load case in question.  No obvious “worst case scenario” 
is presented as every  analysis results in its own critical scenarios. The conclusion is that each 
of the methods has its place and should be done to secure the stability of building in question. 
Additionally, part of the result is the instruction presented of how a stability analysis on a 
prefabricated framework should be performed with FEM-Design. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords:  Stability, Framework, FEM-Design, Finite elementary method, Prefabricated 
concrete, Stiffness 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund  
Sverige har länge legat i toppen tillsammans med våra nordiska grannländer över höga 
byggkostnader i förhållande till övriga EU länder. Orsaken är dålig konkurrenskraftighet, 
högre byggmaterialkostnader samt långa byggtider [1]. 
 
Den tidigare konservativa byggbranschen i Sverige strävar numera allt mer efter utveckling 
och effektivisering då konkurrensen gentemot storföretagen har ökat i form av fler aktörer på 
marknaden. Detta har drivit på vinst- och tidsoptimeringen av projekt för att erhålla maximal 
vinst och minska kostnader i projekterings-, produktions- och driftskedet.  
 
Stycket ovan beskriver egentligen byggbranschen i sin helhet men detta gäller i hög grad även 
för projekteringssidan vid byggnation. Projekteringssidan kan anses vara den sida som 
utvecklas mest, ifall antal datorprogram och hjälpmedel som släppts för att reducera 
användningen av miniräknare beaktas. Detta har en markant inverkan på den tid som krävs för 
projekteringen vilket resulterar i ekonomisk fördelaktighet. 
 
Detta är ett svar på att vinst- och tidspressen har gjort att konstruktörer i dagens läge både 
kommer in i projekten väldigt sent samtidigt som dom får allt färre timmar att projektera med. 
Resultatet är att programvaror rörande beräkningar och konstruktion har fått ett allt större 
fokus och en högre efterfrågan, samtidigt så är kunskapen rörande användningen 
förhållandevis låg.  
 
Det hela skulle kunna bero på att allt fler yngre teknikintresserad konstruktörer slussas in i 
branschen. Ett klart missnöje visas av de mer erfarna då de unga anses förlita sig alltför 
mycket på programvaran samtidigt som de ej besitter samma erfarenhet och förståelse som de 
äldre konstruktörerna. Parallellt sitter de erfarna med ett konservativt tankesätt vilket 
motarbetar utveckling. Resultatet är att spetskompetensen inom området delvis saknas. 
 
Konstruktionsavdelningen på Strängbetong i Örebro använder idag en kombination av 
MathCAD, Excel och handberäkning för sina projekt. Reflektion kring hur nyttjan av de nya 
programvarorna skulle kunna ske görs kontinuerligt. Ett av dessa program är FEM-Design 
vilket använder sig av finita element metoden för att lösa komplexa ekvationssystem. En av 
deras beräkningsingenjörer har varit iväg på utbildning i programmet men avdelningen är 
fortsatt skeptisk till programmets komplexitet och efter erfarenhet i tidigare projekt med 
inhyrda konsulter som nyttjat programmet. 
 
Till författarnas kännedom har FEM-Design använts till enstaka projekt på andra 
konstruktionskontor och internt inom Strängbetong finns det påbörjade processer för att ta 
fram beprövade metoder för hur programmet ska kunna användas. Författarna har delvis tagit 
del av resultaten och applicerat dem på detta arbete. 

1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka fyra metoder att analysera stomstabiliteten av en byggnad 
med hjälp av ett finita element program. Tre av metoderna är rent statiska synsätt medans den 
fjärde innebär en förenklad statisk modell. Analyserna har alla sin plats och bör göras för att 
säkerställa en stabil byggnad. Frågan ligger i hur stora skillnader det blir och varför på en 
erhållen vanligt använd byggnad från handledare. 
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Stomme för analys ska i arbetet byggas upp på ett så realistiskt sätt som möjligt för att sedan 
modelleras på samma vis i programmet. Stomplan erhålls från handledare med placering av 
lastbärande väggar som modifierats från ett projekt sen tidigare.  
 
Det som är intressant och främst ska undersökas är vägen belastningen tar igenom byggnaden 
och dess effekt på stabiliteten. Analyserna förutsätter att byggnaden beter sig på ett visst sätt 
så vägen kommer därav skilja sig. Effekten detta har på stabiliteten undersöks via framtagning 
av skillnad mellan stabiliserande och stjälpande moment under respektive vägg. 
 
Ett externt syfte är att ta fram en metod för att utföra analyser på stabilitet med hjälp av FEM-
design. Fokus ska ligga kring att detta ska kunna utföras med prefabricerade element så 
konstruktörer på Strängbetong möjligen kan följa metoden och själva utföra analysen på egna 
projekt. Om metod säkerställs och de inte behöver ta reda på hur programmet fungerar kan en 
metod som konkurrerar med hur de idag utför analysen erhållas. 

1.3  Avgränsning 
De avgränsningar som gjorts har ofta baserats på rekommendationer från sakkunniga utifrån 
hur arbetet på riktigt görs i branschen. Det stämmer kanske inte ihop med verkligheten men 
det finns belägg för att göra det. 
 
Den markanta avgränsningen är att arbetet endast tar hänsyn till global stabilitet vid analys av 
stabiliteten. Vidare har detta avgränsat till att endast stjälpningen analyseras. Stabilitet 
undersöks endast för klar byggnad, vad som sker under byggnation bortses ifrån. 
 
När inställningar för anslutningar görs har de realistiska värdena för styvheterna i de olika 
riktningarna inte förts in. Anslutningarnas styvheter sätts antingen som ett oändligt högt värde 
eller noll för att reglera vad anslutningen tar för belastning. Plastiska analysen har endast 
utförts med hänsyn till skjuvkraftskapaciteten för anslutningen. 

1.4  Företaget – Strängbetong 
AB Strängbetong startades år 1954 som ett fristående dotterbolag till AB Betongindustri som 
sedan år 1939 innehade ensam licens i Sverige till att armera betong med förspända stålvajrar, 
därav namnet Strängbetong [2].  
 
Idag är Strängbetong ledande i Sverige i att leverera industriellt prefabricerade 
betongstommar med montage. Företaget med över 1200 anställda fördelat på 12 platser i 
landet har en omsättning på omkring 2,4 miljarder kr och fabriker placerade i Veddige, 
Herrljunga, Örebro, Kungsör, Norberg, Hudiksvall och Långviksmon.  
 
Strängbetong levererar prefabricerade betongelement till allt från bostadsbyggen, broar, 
hallbyggnader, järnväg och till stora arenor såsom Friends Arena. 
Strängbetong ingår i Consolis koncernen som anses vara ledande i Europa i tillverkning av 
prefabricerade betongelement. Consolis har 120 produktionsanläggningar i 28 länder och över 
11 000 anställda med en omsättning på ca 14 miljarder euro [3].  
 
Inom konstruktion sker alltid en strävan efter att vara i framkant. Konstruktionsavdelningen 
på Örebrokontoret har haft iväg en beräkningsingenjör på kurs i StruSofts finita element och 
modelleringsprogram FEM-Design men har hittills ej funnit det lönsamt och tillräckligt 
pålitligt att använda programmet medan andra kontor testat på det lite mera.  
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Därav görs denna studie även för att få mer kunskap rörande användning av programmet och 
dess tillförlitlighet. 

1.5  Metod 
Metoden redovisar allt som gjorts för att bygga upp modellen och hur analyserna sedan 
utförts. Delen innehåller mycket bilder och är tänkt att samtidigt fungera som en instruktion 
för FEM-Design ur avseendet till stabilitetsanalyser. 

1.6 Arbetsgångsbeskrivning 
Arbetsgången startar med en omfattande litteraturstudie. Statik- och hållfasthetsläran är första 
steget och ger kunskap om hur bärverken beter sig och belastas. Därefter tas information fram 
om vilka element som finns, hur de använts enskilt, hur de kombineras och andra för- och 
nackdelar med de. 
 
Därefter studeras stommen. Hur byggs den upp och hur kommer den stabiliseras? För att 
kunna analysera en byggnad ur hänsyn till stabilitet så tas information fram om hur en 
förväntat stabil byggnad skulle kunna se ut. Tanken är att även få en inblick i hur branschen i 
verkligheten fungerar vilket inte alltid stämmer till fullo mot läroböckerna. Litteratur läses 
men i detta skede frågas även tillgänglig personal på Strängbetong. Informationen 
dubbelkollas sedan mot vetenskapliga artiklar eller byggregler för att säkerställa att inget 
missförstånd skett. 
 
Nästa steg är sedan att bygga upp byggnaden i ett arkitektoniskt program och bestämma 
utformning. Detta grundades på den stomplan som ursprungligen erhölls av handledare. 
Modellen återskapades sedan med parametrar från litteraturstudie om hållfasthetslära i FEM-
Design.  
 
För att kunna skapa korrekt modell så gick författarna på en tvådagarskurs i programmet. 
Detta med en stor mängd tester för att säkerställa beteende gjorde att en förväntat nära 
verklighetstrogen analys kunde utföras. 
 
Stor del av arbetet utgår från att försöka tolka den mängd resultat som programmet 
tillhandahåller. En kombination av vetskap om hur det ungefär borde vara med kontroller för 
hand säkerställer att rätt resultat tas ut. 

1.7 Litteraturstudie 
Litteraturstudien innefattar till störst del böcker som använts under programmets gång. 
Därefter har detta kompletterats med rekommendationer från handläggare på universitetet 
samt på Strängbetong. 
 
Databas för vetenskapliga artiklar användes även för att hitta litteratur samt att undersöka om 
arbetet tidigare hade utförts. Via sökmotor gick det även att erhålla en mängd vetenskapliga 
artiklar. Internet användes även för att hitta produktblad för de objekt som bygger upp 
byggnaden då målet var hög grad av realism. 
 
Eurokoder har även granskats så att byggnaden ska följa de regler som satts statiskt. Eurokod 
2, vilken är inriktad mot betong, har konstant undersökts. Externa källors information har 
även ställts mot eurokoderna så att korrekt information säkerställs. Problemet är att vissa 
saker är tolkningsbart så vidare studier om hur andra tillämpat sak i fråga har utförts. 
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1.8 Databas & sökord 
När databaser använts så är det databaserna Örebro Universitet tillhandahåller för sina 
studenter. Det är universitetsbiblioteket som sköter databaserna och främst har Diva använts. 
Databasen innehåller avhandlingar och andra publikationer från svenska universitet och 
högskolor. 
 
Sökord som användes var; Styvhet, elasticitetsteori, plasticitetsteori, stomstabilitet, Fem, 
Fem-design, skjuvstyvhet, böjstyvhet, håldäck och fog bland annat. 

1.9 Reliabilitet & Validitet  
Kvalitén på en studie och dess tillförlitlighet är direkt relaterat till kvalitén av källan som 
angett den ursprungliga informationen och kan på så sätt variera. Hanteringen av 
informationsinsamlingen i denna studie har därför varit ytterst kritisk för att erhålla 
trovärdighet och ett bra resultat.  
 
Information rörande hållfasthet och konstruktion har hämtats från kurslitteratur ifrån 
högskoleingenjörsutbildningen i Byggteknik vid Örebro Universitet. Detta har kompletterats 
med information från Eurokod som utges av Europeiska kommissionen, vilket är den 
europeiska normen som gäller. Det är ett regelverk som måste följas men har ibland lite 
mycket rum för tolkning. För att säkerställa att rätt information tagits så tas likvärdig 
information fram på annat håll. 
 
Kunskap rörande konstruktionslära om prefabricerade betongelement har erhållits genom 
dialog med flera av Strängbetongs erfarna beräkningsingenjörer och konstruktörer, den 
erhållna informationen har granskats noggrant innan den använts och anses pålitlig.  
 
Handberäkningsmetoden för stabilisering som använts har utgått från allmänt förekommande 
principer flitigt tillämpade av konstruktörer i branschen rent generellt men även tillämpat av 
beräkningsingenjörer på Strängbetong. Metoden är en förenkling av verkligheten och innebär 
att en värre situation analyseras.  
 
Grunden för metoden som använts vid modellering och analys i programmet FEM-Design av 
den studerade byggnaden består av kursinformation och kurslitteratur som erhållits vid 
deltagande på två stycken kurser i FEM-Design som hölls av StruSoft. Modelleringsfrågor 
samt FEM-Designs funktionalitet har diskuterats flitigt med supportingenjörer på StruSoft för 
att uppnå en bra kvalitetsnivå på modellen. 
 
För att få bekräftelse ifall erhållna resultat vid analys av modellen skulle kunna ses som 
verklighetstrogna, har modellen diskuterats med beräkningsingenjörer på Strängbetong samt 
vår handledare på Örebro Universitet och korrigerats efter synpunkter.  

1.10 Metodkritik 
Litteraturstudierna har gjorts från granskade artiklar samt litteratur som använts under 
programmet. Som sagt finns det viss grad av tolkning när det kommer till normerna så rätt 
tolkning har försökt säkerställas via att se till tidigare utförda moment och att fråga de som 
jobbat i branschen. 
 
Stor mängd tester i programmet har gjorts för att säkerställa beteende utifrån införd data. Det 
som främst använts har vart deformationsgraferna där beteendet grafiskt redovisas i 
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programmet. Därefter har även värden granskats via globalt maximum och minimum samt 
viss grad av detaljerad kontroll. 
 
För att få låg analystid modellerades en mindre detaljerad del av byggnaden som testerna 
utgått ifrån. Rimlighet har både testats via beräkningar för hand samt att utfrågning av 
sakkunniga inom ämnet. 

1.11 Beteckningar 
En del beräkningar och ekvationer presenteras i arbetet. Här presenteras de och dess enheter; 
 
𝐴𝐴 = 𝑇𝑇𝑇𝑇ä𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟                                                                                                             (m2) 
𝐼𝐼 = 𝑇𝑇𝑟𝑟ö𝑔𝑔ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟               (mm4) 
𝐸𝐸 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸                (GPa) 
𝐺𝐺 = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸                                    (GPa) 
𝛾𝛾 = 𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑆𝑆𝑟𝑟𝐸𝐸                                       (Rad) 
𝑇𝑇 = 𝑆𝑆𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝐸𝐸     
𝑀𝑀 = 𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟               (kNm) 
1
𝑟𝑟

= 𝐾𝐾𝑟𝑟ö𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑔𝑔                (mm-1) 
𝑦𝑦 = 𝐷𝐷𝑟𝑟𝐷𝐷𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟                (mm) 
𝜏𝜏 = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸𝑇𝑇𝑟𝑟𝑆𝑆ä𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑔𝑔               (MPa) 
𝛿𝛿 = 𝑆𝑆𝑆𝑆ä𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑔𝑔               (MPa) 
𝑏𝑏 = 𝐵𝐵𝑟𝑟𝑟𝑟𝐸𝐸𝐸𝐸                 (mm) 
ℎ = ℎö𝑆𝑆𝐸𝐸                 (mm) 
𝐿𝐿 = 𝐸𝐸ä𝑟𝑟𝑔𝑔𝐸𝐸                    (m) 
𝑃𝑃 = 𝑃𝑃𝐸𝐸𝑟𝑟𝑆𝑆𝑟𝑟𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟                 (kN) 
𝑁𝑁 = 𝑁𝑁𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟𝐸𝐸𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝐷𝐷𝑟𝑟                 (kN) 
𝑆𝑆 = 𝑆𝑆𝑟𝑟𝑦𝑦𝑇𝑇ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟                                     (N/m) 
𝐾𝐾 = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸𝑇𝑇𝑆𝑆𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟𝐷𝐷𝑟𝑟𝑆𝑆𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟 
𝑄𝑄𝑑𝑑 = 𝐷𝐷𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝐸𝐸𝑟𝑟 𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟                                        (kN eller kN/m) 
𝛾𝛾𝑑𝑑 = 𝑆𝑆ä𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑆𝑆𝑒𝑒𝑟𝑟𝐷𝐷𝐷𝐷𝑟𝑟𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 
𝐺𝐺𝑘𝑘 = 𝐸𝐸𝑔𝑔𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑦𝑦𝑟𝑟𝑔𝑔𝐸𝐸                    (kN eller kN/m) 
𝜑𝜑0 = 𝑉𝑉𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟𝑆𝑆𝑒𝑒𝑟𝑟𝐷𝐷𝐷𝐷𝑟𝑟𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 
𝑉𝑉𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑘𝑘 = 𝑉𝑉𝑒𝑒𝐸𝐸𝑦𝑦𝑒𝑒𝐷𝐷𝐸𝐸ö𝐸𝐸𝑟𝑟                                       (l/s) 
𝑄𝑄 = 𝐸𝐸𝐷𝐷𝐷𝐷𝑟𝑟𝑆𝑆𝑟𝑟                                        (W) 
𝐶𝐶𝑝𝑝 = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑟𝑟𝐸𝐸𝑟𝑟𝐷𝐷𝑟𝑟𝑆𝑆 𝑇𝑇ä𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟𝑆𝑆𝑟𝑟𝑆𝑆𝑟𝑟𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟                             (J/(kg*K)) 
𝜌𝜌 = 𝐷𝐷𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟                                  (kg/m3) 
∆𝑇𝑇 = 𝑇𝑇𝑟𝑟𝑒𝑒𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟𝑆𝑆𝑟𝑟𝐸𝐸𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟𝐸𝐸                                      (℃) 
𝐸𝐸 = 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟𝑆𝑆𝑒𝑒𝑟𝑟𝐷𝐷𝐷𝐷𝑟𝑟𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 
𝜇𝜇 = 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟𝑆𝑆𝑒𝑒𝑟𝑟𝐷𝐷𝐷𝐷𝑟𝑟𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 
𝜑𝜑 = 𝐾𝐾𝑟𝑟𝑦𝑦𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝐸𝐸 
𝜖𝜖 = 𝑇𝑇ö𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑔𝑔 
𝜖𝜖𝑝𝑝 = 𝐾𝐾𝑟𝑟𝑦𝑦𝑒𝑒𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝐸𝐸 
𝑁𝑁𝐵𝐵,𝑏𝑏 = 𝐾𝐾𝑟𝑟ä𝐸𝐸𝑆𝑆𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑒𝑒𝑟𝑟𝐸𝐸 ℎä𝑟𝑟𝑟𝑟𝑦𝑦𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑟𝑟𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑏𝑏ö𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑔𝑔                                                         (kN) 
𝑁𝑁𝐵𝐵,𝑠𝑠 = 𝐾𝐾𝑟𝑟ä𝐸𝐸𝑆𝑆𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑒𝑒𝑟𝑟𝐸𝐸 ℎä𝑟𝑟𝑟𝑟𝑦𝑦𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑟𝑟𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑟𝑟𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝐸𝐸𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑔𝑔                                    (kN)    
𝑁𝑁𝐵𝐵 = 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟𝐸𝐸 𝑆𝑆𝑟𝑟ä𝐸𝐸𝑆𝑆𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟                                      (kN) 
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2 BYGGNADSSTATISTIK & HÅLLFASTHETSLÄRA 
Det mekanik och hållfasthetsläran ger oss är förståelse för hur elementen och dess material 
påverkas och beter sig. Målet med denna del är att ge de kunskaper som krävs för att sedan 
kunna analysera och föra in data för byggnad som ska analyseras. Element som bär upp och 
tar belastning kallas för bärverk. 

2.1 Byggstatik 
Skjuvkrafter verkar längs med bärverken. Detta sker när ett eller flertal bärverk ansluts och 
kraftöverföring mellan dem sker. Kraften försöker få objekten att ”glida isär”; detta gör att 
kapaciteterna är direkt relaterade till främst friktionen. Båda bärverken påverkas av en 
numeriskt lika stor skjuvkraft i varsin riktning. Tillsammans med normalkrafter står 
skjuvkraften för den lastöverföring som sker mellan elementen i en stomme. Hur detta 
fungerar presenteras i figur 1 nedan [4, 5]. 
 

 
Figur 1 - Hur last förs igenom en byggnad via skjuv- och normalkrafter [6] 

Skivor kan ses som höga balkar. Dessa förekommer på en byggnad när en vägg endast är 
infäst vid ett fåtal ställen eller när skivverkan i bjälklaget skapas. Det förekommer skillnader 
över hur analys får göras för skivor mot balkar beroende på förhållandet mellan längd och 
bredd på skivan. Det går att tillämpa balkteorier på en skiva om längden är mer än fyra gånger 
så stor som höjden, de har då liknande verkningssätt statiskt.  Om detta villkor inte uppfylls 
måste skivteorier eller ett FEM-program användas [5]. 
 
Skillnaden mellan balk- och skivteori är hur spänningsfördelningen över tvärsnittet ser ut. 
Beteendet för en skiva under ett böjande moment kan enligt BBK 04 analyseras som en båge 
med ett dragband. I Eurokod 2 nämns denna modell inte utan det förutsätts bara att någon 
form av fackverksliknande modell används [5, 6, 7]. 
 

 
Figur 2 - Hur momentet påverkar en balks tvärsnitt. Vänster balk och höger en ”hög balk” eller skiva. 
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2.2 Hållfasthetslära 

2.2.1 Materialen och dess kapaciteter 
Hållfasthetsläran innebär att via kunskaper om påfrestningar från statiken och bärverkets 
ingående material kunna avgöra om bärverket faktiskt klarar av påfrestningen. Det undersöks 
inte bara om brott uppstår utan funktionen testas även; detta kallas för brott- respektive 
bruksgränstillstånd [9]. 
 
Beroende på vad som undersöks och hur påfrestningen verkar så undersöks olika 
spänningstillstånd. Om ett element från ett bärverk tas ut och undersöks under belastning så är 
i verkligheten spänningstillståndet ofta två- eller treaxligt med båda verkande normal- och 
skjuvspänningar. Enaxligt spänningstillstånd brukar användas teoretiskt vid analys av ett 
maximalt värde för en påfrestning; tillexempel när en balk ska dimensioneras  utifrån största 
verkande tvärkraft [5, 9]. 
 
Bärverk i betong kan antingen vara slakarmerad, spännarmerad eller oarmerade. Att bärverket 
är spännarmerad innebär att ett fördefinierat tryck i underkant förekommer,  detta görs ofta på 
bjälklag och balkar. När belastning sedan sker är tanken att initiala trycket ska motverka 
deformationen från det böjande momentet av belastningen. Spännarmeringen kan förekomma 
i två former; den kan vara förspänd eller efterspänd. Detta beror på om linorna spänts upp 
innan eller efter gjutningen [12, 13]. 
 
Något som behövs tas i beaktning vid dimensionering eller analys av bärverk i betong är de 
kryp- och krympdeformationer som uppstår. Krympdeformationen innebär en 
volymförändring då materialet binder vatten samt att en del avgång sker. Detta leder till 
spänning i bärverket. Krypningsdeformationen sker när betongen är under påfrestning under 
en längre tid. Denne deformation växer som för krympdeformationen med tiden [8,12]. 
 
Normalt ses krypningen vara proportionell mot spänning i betongen, dock så gäller inte detta 
för högre värden på spänningar och det kallas då för ickelinjär krypning. Detta gör att 
bestämning av kryptalet är oberoende av spänningen så länge aktuell spänning understiger ett 
värde, enligt EK är detta 45% av den karakteristiska tryckhållfastheten för betongen [8, 12]. 

2.2.2 Styvheter 
Arbetskurvan används även till att bestämma materialets elasticitetsmodul. 
Elasticitetsmodulen är derivatan för arbetskurvan och beskriver hur ”snabbt” ett material ger 
vika under påfrestning. Om arbetskurvan är linjär ges ett konstant värde för 
elasticitetsmodulen [5].  
 
Elasticitetsmodulen används både för analys av deformationer i brott- och bruksgränstillstånd. 
Deformationer förekommer som två typer; skjuv- och böjdeformationer. Motståndet mot en 
deformation kallas för styvhet. Både skjuv- och böjstyvheten är inte bara beroende av 
materialets elasticitetsmodul utan utformning och storlek av tvärsnittet har även inverkan [9, 
14]. 
 
Skjuvstyvhet är en produkt av arean på tvärsnittet samt en skjuvmodul som i sin tur beror av 
elasticitetsmodulen. Skjuvmodulen är proportionellt mindre än elasticitetsmodulen med en 
konstant beroende på kontraktionen av bärverket vilket syns i ekvation (1) där v är nämnd 
konstant. Kontraktionen är en formändring i tvärled; det är en hoptryckning eller dragning av 
tvärsnittet där förhållande mellan bredd och höjd ändras [5, 9] 
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𝐺𝐺 = 𝐸𝐸

2(1+𝑣𝑣)
                                                                                                                                 (1) 

 
Böjstyvheten är produkten av elasticitetsmodulen och tvärsnittets tröghetsmoment. Ett 
tröghetsmoment är ett mått på hur bra utformat tvärsnittet är mot böjning. Det tar hänsyn till 
storleken samt form [5, 9]. 
 
Generellt sett är skjuvdeformationer det dominerande fallet för skivor och väggar samtidigt 
som böjdeformationer är dominerande på torn och pelare. I ekvation (2) har formel för 
tröghetsmomentet tagits fram för ett rektangulärt tvärsnitt. Där ökar trögheten exponentiellt 
med höjden på tvärsnittet vilket tyder på ett betydligt högre värde ges för en skiva mot en 
pelare [11]. 
 
𝐼𝐼 = 𝑏𝑏×ℎ3

12
                                                                                                                                    (2) 

 
 

 
Figur 3 - Hur byggnad beter sig vid skjuv- och böjdeformation [26] 

Det som precis presenterats är tvärsnittens styvheter. När styvheten för ett helt bärverk ska tas 
fram krävs det även kunskap om längd samt hur bärverket är belastat. Styvheten är ett mått på 
hur stor deformation som erhålls av en viss belastning. Dessa beräkningar är avancerade men 
via balkteorier har formler tagits fram. Två vanligt förekommande använda balkteorier är 
Euler- och Timoshenkos balkteori [5, 23]. 
 
Det som skiljer dessa åt är att Timoshenkos balkteori tar hänsyn till både skjuv- och 
böjdeformationen för ett bärverk medans Eulers teori endast tar hänsyn till böjdeformationen 
vid framtagning av styvheten. Detta syns i formlerna nedan för en konsolpelare med en 
punktlast i toppen där funktion (3) är enligt Eulers balkteori och (4) enligt Timoshenkos 
balkteori; 
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Figur 4 - Konsolpelare med en punktlast i toppen 

 
𝑆𝑆 = 𝑃𝑃𝐿𝐿3

3𝐸𝐸𝐸𝐸
                      (3) 

 
𝑆𝑆 = 𝑃𝑃𝐿𝐿3

3𝐸𝐸𝐸𝐸
+ 𝑃𝑃𝐿𝐿

3𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺
                                                                                                                         (4) 

 
Längden innebär även den att styvheten exponentiellt ökar enligt båda formlerna. För stomme 
av prefabricerade element ställer detta därför krav på fogarna då  långa element på så sätt kan 
”skapas”. I en platsgjuten stomme erhålls däremot samma längd gratis. 
 
Styvhet för bärverk i betong är betydligt svårare att bestämma än för trä och stål. För det 
första så minskar betongens styvhet när det börjar spricka. Andra problematiken ligger i att 
sprickbildning sker på olika ställen över bärverket och att det sedan kan uppstå sprickbildning 
vid annan punkt på grund utav den försämrade styvheten. Ytterligare ökar komplexiteten när 
bärverket även är armerat och bidrag från armeringsstyvhet ska beaktas. Generellt blir 
styvheten lägre när armering verkar då en stor area betong samtidigt slutar bidra [12, 15].  
 
Enligt eurokod 2 går det att använda en förenklad metod när böjstyvhet för ett armerat 
tvärsnitt ska bestämmas. För ett osprucket armerat tvärsnitt så används 80% av betongens 
styvhet som bärverkets styvhet. Om samma tvärsnitt skulle vara sprucket används istället 40% 
av betongens styvhet [7]. Då skjuvdeformationerna som nämnt beror av lokala 
böjdeformationer kan skjuvstyvhet behandlas på samma vis [7].  

2.3 Metoder för analys 
När bärverk eller hela stommar ska analyseras går det att göra på olika sätt. Beroende på typ 
av analys så antas bärverken bete sig olika vilket leder till olika svar. De analyser som 
diskuteras har alla sin plats och det är inte så att det generellt går att bestämma en typ som 
alltid ger värsta fallet.  

2.3.1 Elasticitetsteori 
Bestämning av så kallade snittlaster, de som verkar på tvärsnittet, bestäms via elasticitets- 
eller plasticitetsteori. Elasticitetsteorin utgår från en proportionalitet mellan materialets 
töjning och rådande spänning. Detta sker enligt Hookes lag, ekvation (5), vilket säger att 
töjningen är en kvot av aktuell spänning och materialets elasticitetsmodul. En elastisk analys 
kan både göras i brott- och bruksgränstillstånd så länge materialet inte spruckit eller börjat 
flyta. Det går att antingen göra analysen linjärt eller olinjärt beroende på materialets 
realistiska eller idealelastiska arbetskurva används [5, 9]. 
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𝜖𝜖 = 𝛿𝛿

𝐸𝐸
                                                                                                                                         (5) 

                      
 
Med hjälp av elasticitetsteorin och Hookes lag går det att ta ut en rådande spänning av en viss 
deformation och vise versa. För stag eller pelare går det därmed bestämma den formändring 
som sker under belastning av normalkrafter vilket är viktigt för funktionen och 
bruksgränstillståndet. Deformationerna har därefter även inverkan på analyser i 
brottgränstillståndet [9]. 
 
Att elasticitetsteori används innebär främst att en lägre kapacitet används då Hookes lag 
endast gäller när materialets töjning är linjär vilket de upphör vara innan brottgränsen. Denna 
punkt kallas för flytgränsen och det är där flytlederna uppstår vilket gör att omlagring av 
moment sker. Analysen anses sluta när en punkt i bärverkets tvärsnitt uppnår flytgränsen [9].  

 
Figur 5 - Varmbearbetat ståls realistiska arbetskurva respektive den idealelastiska kurvan 

Sedan innebär elasticitetsteorin en metod att bestämma snittlasterna utifrån den externa 
påfrestningen. När ett tvärsnitt belastas av en tvärkraft så sker en deformation. Denne 
deformation är en stukning i kant närmast tvärkraft och en töjning på motsatt sida. Stukningen 
är en reaktion av att en tryckspänning uppstår och töjningen av en dragspänning. 
Deformationen går även att ta fram direkt från momentet via kunskap om bärverkets krökning 
[5, 9].  
 
Då både spänning och moment innebär att deformation sker när de enskilt undersöks så kan 
de i sin tur härledas att bero av varandra. Elasticitetsteorin ger därmed en metod att räkna hur 
den yttre påfrestningen, momentet, ger de inre påfrestningarna, spänningarna, i materialet. 

2.3.2 Plasticitetsteori 
Plasticitetsteorin innebär däremot att tvärsnittet i tillexempel stålets fall kan flyta innan brott 
uppstår; kapaciteten anses vara större vilket är mer verklighetstroget. Grunden i 
plasticitetsteori n är att tvärsnitten plastificeras under analys. Själva analysen kallas därför för 
en plastisk analys [16].  
 
Om plastificering uppkommit så har en del av tvärsnittet belastats till dess kapacitet. När detta 
sker måste annan del av tvärsnittet ta mer belastning; det ses som att en flytled uppstår och 
breder ut sig vilket innebär en omlagring. Av denna anledning sägs det att materialet flyter. 
För varmvalsat stål börjar materialet tillexempel deformeras med permanent effekt och för 
betong spricker materialet. När analys av hur momentet påverkar nämnt tvärsnitt, och även 
andra, ska göras ökas därför komplexiteten avsevärt [9, 12]. 
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Figur 6 - Exempel för hur ett tvärsnitt beter sig under en plastisk analys. Tvärsnittet funkar elastiskt till vänster, har delvis 
plastificerats i mitten innan det är helt plastificerat till höger. Mellan tvärsnittet i mitten och det till höger hur flytleden brett 
ut sig 

Skillnaden mot elasticitetsteori är därmed hur tvärsnittet förväntas bete sig vilket ger 
skillnader i hur snittlasterna bestäms. Vid betongkonstruktioner med armering som inte är 
förspänd så kan snittlaster vid elastisk analys bestämmas via att Hookes lag tillämpas på ett 
homogent tvärsnitt. En plastisk analys innebär däremot att en komposit analyseras som 
förlorat kapacitet från uppsprickning men samtidigt fått ett pålägg av att armering nu hjälper 
till. Ett bärverk i betong förlorar generellt sett inte sin förmåga att fungera så fort första 
spricka skett.  
 
För stål får antingen en plastisk- eller elastisk analys göras beroende på slankheten av 
tvärsnittet. Det detta främst reglerar är hur stor kapacitet som får tillgodoräknas. Alla tvärsnitt 
kan i en optimal värld helt plastificeras innan brott sker men i verkligheten sker andra effekter 
innan. Det som främst sker är en buckling av livet eller flänsarna när materialet är alldeles för 
slankt. Detta regleras via hur mycket av tvärsnittets som tillåts att plastificeras, ett extremt 
slankt bärverk beräknas därför tillexempel endast kunna nyttja flytgränsen [9]. 
 

 
Figur 7- Bilden visar hur eurokod tre reglerar kapaciteten, Rd, utifrån tvärsnittsklassen [17] 

2.3.3 Andra ordningens teori 
När ett bärverk utsätts av en horisontell belastning så uppstår de tidigare nämnda skjuv- och 
böjdeformationerna. När samma bärverk sedan samtidigt belastas vertikalt så verkar den 
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vertikala belastningen excentriskt mot bärverkets tyngdpunkt. Det som kommer ske då är att 
med excentriteten som hävarm så skapas ett moment; detta brukar kallas för ett andra 
ordningens moment. Denna ökade påfrestning leder i sin tur till att en större utböjning uppstår 
vilket leder till ett ytterligare momentpåslag. Det totala momentet är summan av alla andra 
ordningens moment samt första ordningens moment av de horisontala krafterna som står för 
den första utböjningen. Ren böjning utan normalkraft ger således ett första ordningens 
moment. 
 
Via matematik så har det igenom att lösa differentialekvationer visats att de utböjningar som 
sker från den initiala är beroende av samma konstant. Detta skapar metoder att matematiskt 
summera utböjningarna då de fungerar likt en geometrisk serie. I ekvation (6) så presenteras 
serien och ekvation (7) visar hur det matematiskt sedan hanteras [14, 31]. 
 
𝑦𝑦 = 𝑦𝑦0 + 𝑦𝑦1 + ⋯+ 𝑦𝑦𝑛𝑛 = 𝑦𝑦0 + 𝑆𝑆𝑦𝑦0 + 𝑆𝑆2𝑦𝑦0 + ⋯+ 𝑆𝑆𝑛𝑛𝑦𝑦0                                      (6) 
∑ 𝑦𝑦0𝑆𝑆𝑛𝑛∞
𝑘𝑘=0 = 𝑦𝑦0 × 1

1−𝑘𝑘
                                                                                                             (7) 

 
Figur 8 - Första ordningens effekter för en konsolpelare 

 
Figur 9 - Andra ordningens effekter för en konsolpelare. Varje utböjning ger ett moment 

Detta förlopp kan komma avstanna om knäcklasten inte överstigs. Knäcklasten är ett värde på 
den maximala tryckande normalkraften som det vertikala bärverket kan utsättas för. En lägre 
normalkraft startar därmed inte förloppet. Den bestäms via differentialekvationer från vad det 
teoretiskt är; det är lasten som håller utböjningen i ett jämviktsläge. Knäcklasten bestämmas 
först enskilt med hänsyn till skjuv- eller böjdeformation innan de sedan sammanvägs.  
 
Ren knäcklast för skjuvdeformation är enkel att beräkna; det är skjuvstyvheten multiplicerat 
med en faktor som ligger väldigt nära 1,0. Av denna anledning sägs knäcklasten vara lika stor 
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som dess styvhet. Vid skivor är värdet väldigt enkel att beakta medans det vid 
samverkansramar blir betydligt mer komplicerat. Det som används är härledning från hur 
momentet utgörs av vinkeländringen som sker när bärverket belastas. 
 
För bestämning av knäcklast med hänsyn till böjning så används bärverkets elastiska linje. 
Det är en funktion av hur utböjningen ändras med längden från infästningen. Det som varierar 
för bärverken är hur lasten belastar, infästningsförhållanden och spännvidden. Från detta har 
olika knäckfall bestämts så differentialekvationerna inte behövs göras för varje fall. Dessa 
kallas för Eulers Knäckningsfall. Den effekt inspänningen ger är det att den påverkar 
vinkeländringen närmast infästningen [14].  
 
Nedan visas i ekvation (8) hur knäcklast med hänsyn till böjdeformation beräknas och i 
ekvation (9) hur knäcklasten räknas för skjuvdeformation beräknas innan de sammanvägs i 
ekvation (10). Detta är för konsolpelaren som presenterades i figur 11 och 12 [14]. 
 
𝑁𝑁𝐵𝐵,𝑏𝑏 = 𝜋𝜋2×𝐸𝐸𝐸𝐸

4𝐿𝐿2
                                         (8) 

   
𝑁𝑁𝐵𝐵,𝑠𝑠 = 𝐺𝐺𝐴𝐴                    (9) 
 
𝑁𝑁𝐵𝐵 = 1

1
𝑁𝑁𝐵𝐵,𝑏𝑏

+ 1
𝑁𝑁𝐵𝐵,𝑠𝑠

                                       (10) 

 

2.3.4 Handberäkning 
Den fjärde analysen som utförs är att en förenklad analytisk modell av byggnaden modelleras 
och analyseras elasticitetsteoretiskt med hänsyn till första ordningens teori. Denna innebär en 
förenkling av verkligheten där byggnad sätts i en värre situation. 
  
De teorier som tidigare presenteras kan med hjälp av program fritt användas och är i princip 
oberoende av scenariot. När samma analyser istället ska göras för hand så kan komplexiteten 
vara väldigt tidskrävande och i vissa fall ”onödig”. Eurokod reglerar vad som behövs göras, 
det går inte att hoppa över något moment för att det subjektivt anses onödigt. Det som istället 
går att göra är anpassning av modellen. 
 
Denna metod för att analysera en byggnad är utformad för ett stomsystem av lastbärande 
väggar. När stomsystemet används för större lägenhetshus så är resultatet en fasad med stor 
mängd urtagningar. Lokalt kring dessa urtagningar förekommer en betydligt lägre styvhet mot 
resterande tvärsnitt då tvärsnittsarean är så pass låg. Av denna anledning förenklas fallet vid 
en analys av stabilitet hos byggnaden så att dessa väggar inte bidrar till stabiliteten [15].     
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Figur 10 - Visar hur den realistiska byggnaden hanterar en horisontal belastning respektive hur den förenklade modellen 
hanterar lasten 

Den andra förenklingen som görs är att bidraget från överstycken försummas. När modell 
förenklats och fasad tagits bort så utgörs urtagningarna främst av lägenhetsdörrar.  Dessa är 
höga vilket ger relativt små överstycken mot resterande väggen vilket i sin tur leder till ett lågt 
tröghetsmoment samt area och därmed en låg styvhet. När överstycken då bortses förändras 
bärverkets totala styvhet inte till alltför stor grad vilket ger belägg för att förenklingen har sin 
plats. 
 
Att en lägre styvhet erhålls ger ingen speciell ”säkerhet” utan det som kommer ske är att 
andra element istället belastas mer vilket bör reflekteras kring när elementet sätts in i den 
realistiska miljön [15]. 

 
Figur 11- Styvhet hos vägg med samt utan urtagning 
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3 PREFABRICERADE ELEMENT 
Arbetet är utformat så att huset ska bestå av de prefabricerade element som Strängbetong kan 
tillhandahålla. För att kunna bygga upp en stomme krävs vetskap om hur de prefabricerade 
elementen fungerar och vilka storlekar samt utformning som förekommer. 

3.1 Elementen 
Elementen brukar delas upp i två grupper; vertikala och horisontala element. Detta delas 
ytterligare upp som bärande eller icke bärande. Ett bärande horisontalt element, horisontalt 
bärverk, har i uppgift att klara av och föra sin belastning till de vertikala bärverken. De 
vertikala bärverken har i sin tur uppgiften att föra belastning till grunden där underlaget tar 
belastningen [4, 5]. 
 

 
Figur 12 - Hur de vertikala elementen belastar de horisontala ner till grunden 

Det finns två dominerande typer av prefabricerade bjälklag som bär i en riktning; håldäck och 
TT-bjälklag/TT-kassetter. Håldäcken är 1,2 meter breda med ett i princip rektangulärt 
tvärsnitt fyllt med hål. Hålen gör är att en minskad egentyngd erhålls vilket minskar 
belastningen på elementet. Sedan kan hålen nyttjas för installationsdragning vilket kan minska 
undertakshöjden. När undertakshöjden minskas så minskar byggnadens höjd vilket i många 
fall är en begränsning från kommunal sida via detaljplaneringen. Detta ställer lite krav på VA-
ingenjörerna då hålen tillexempel endast går i en riktning så deras utformning kräver 
anpassning [5, 18, 19].  
 

 
Figur 13 - Tvärsnittet för ett håldäck respektive en tt-kassett [21] 

 
Det som ofta talar för att betong rent statiskt inte är gynnsamt att arbeta med är dess höga 
egentyngd så detta visar på lönsamhet av håldäcken, man måste dock ta hänsyn till det 
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försvagade tvärsnitt som uppstår. Detta ska dock vara åt håldäckets fördel då denna 
materialskillnad sker i höjd och tröghetsmomentet av ett rektangulärt tvärsnitt utgörs av 
höjden med en potens på tre enligt ekvation (4). När för stora påfrestningar ställs mot 
håldäcken kan tvärsnittsarean ökas igenom att kanalerna gjuts igen [5, 18]. 
 
I prefabindustrin är bärande väggar nästan enbart gjorda i betong. Ytterväggarna förekommer 
som sandwichväggar och VI-väggar. Sandwichväggarna består ett lager betong som är 
bärande, ett lager mineralull som är isolerande och ett ytskiktsmaterial av antingen behandlad 
betong eller av puts. Det bärande lagret görs vanligen 150 mm tjockt hos Strängbetong [18, 
22]. 
 
Massiva väggar består av homogen betong som kompletteras med armering främst runt 
håltagning, för transport samt montage och för att uppfylla regler kring fortskridande ras från 
eurokod 2. Byglar används för överföring i väggen och för att fixera armeringen i formen 
används distanser. Väggarna görs vanligtvis 150-250 mm tjocka beroende på belastning [5, 
12, 18]. 

3.2 Anslutningar 
Anslutningarna är det som binder ihop elementen och skapar samverkan mellan dem. En 
stomme av prefabricerade element består därför av en hög mängd anslutningar. För att 
lasterna ska klaras så ställs krav på dess kapaciteter. Anslutningar mellan element i betong 
kallas vanligtvis för fogar [5, 12]. 
 
Fogarna görs via pågjutning på plats där elementen fungerar som sin egna form, viss 
komplettering med formskiva kan behövas göras. Fogarna fungerar så att det kan uppstå två 
typer av brott i dem; antingen går betongen sönder av normalspänningarna i fogen eller så 
sker vidhäftningsbrott av skjuvspänningen. Kapaciteten att klara skjuvspänningen bestäms av 
råheten på fogytan, arean på fogytan och möjliga klämkrafter [4, 12].  
 
Friktionens numeriska värde ökar när detta kombineras med en normalkraft som trycker ihop 
fogen, så länge fogen då inte trycks sönder. Normalkraften som ger en bidragande effekt 
kallas för en klämkraft. Risken för att fogen ska tryckas sönder är liten då fogens 
tryckspänningskapacitet är så pass hög på grund av att den görs i betong, risken ligger i när 
den utsätts för drag. Om sprickor från drag- eller tryckspänningar sker minskar fogens 
förmåga att föra last drastiskt [7, 12, 20]. 
 
Dragspänningen i fogarna hanteras via armering, ibland byglar om det behövs, plattstål eller 
att fogsvetsbeslag tillämpas. Fogsvetsbeslagen består av kamstänger som gjuts in i elementet 
som sedan sticker ut igenom fogen. Dessa förekommer på båda elementen som ska anslutas 
och på vardera kamstång sitter ett plattstål som svetsas mot andra elementets plattstål. 
 
Om ett betongelement med fogsvetsbeslag ska anslutas mot ett element i stål kan 
påsvetsningen direkt göras, livet brukar undvikas för att slippa instabilitetsproblem. Vilken 
metod som används för att hantera drag beror på element som ska anslutas [15, 46]. 
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Figur 14 - Hur ett fogsvetsbeslag ser ut 

I byggnaden som ska analyseras så förekommer fogar vid väggelement mot väggelement, 
håldäck mot håldäck samt håldäck mot väggelement. Beroende på vilken riktning 
anslutningen ska göras så förekommer även olika typer av fogar. Fogytans råhet beror på 
betongens uppbyggnad samt formen som använts vid gjutning; stål leder till en slätare yta och 
konstruktionsvirke leder till en skrovligare yta [15].  

3.2.1 Håldäck mot vägg 
Fogen vid håldäckens upplag, kortsidan av håldäcken, är annorlunda mot den som görs för 
långsidan. Utformning utförs så att skivverkan uppstår i bjälklaget vilket medför möjlighet att 
analysera bjälklaget efter balk- eller skivteori. För att uppnå detta så binds håldäcken ihop 
över kortsidan eller k-änden. 
 
Detta görs via användning av ett armeringsjärn som även ska ta upp dragspänningen från det 
teoretiska ”dragbandet” som uppstår när skivan verkar som ett fackverk. Vid k-änden har en 
ursparning lämnats vid prefabriceringen. Det är i detta utrymme armeringsjärnet placeras. 
Utöver detta så förekommer dubbar i urtagningen av väggen som håldäcken står på. I 
utrymmet placeras även en S-bygel vilken gjuts in i håldäcken i en håltagning som utförts i 
fabrik. Den längsgående armeringen placeras i S-bygeln för samverkan och fixering. En 
annan S-bygel är även ingjuten och den placeras kring dubben liggandes [15, 20, 48]. 
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Figur 15 - Bild på anslutningen [55] 

Fogen på långsidan av håldäcken mot väggen utformas annorlunda mot den som förekommer 
vid k-änden. Denna fog utformas triangulärt med betong och förstärks sedan upp av ett 
plattstål för klämkraft. Stålet placeras med ett s-avstånd på cirka 3-4 meter och gjuts in i 
håldäcket. Inget upplag förekommer här då håldäcken inte ska ta moment i två fältriktningar. 
Av att håldäcket ansluts mot väggen skapas därmed ett väldigt litet upplag, eller konsol, vilket 
gör att bjälklaget tar en liten belastning i den andra fältriktningen. Detta måste ske för att 
håldäcket ska kunna föra skjuvkraft mot väggen. Då håldäcken förspänns så minimeras detta 
till en nivå att det är försumbart men kräver i vissa fall beaktning. 
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Figur 16 - Figur hur fogen mot väggen ser ut [20] 

3.2.2 Vägg mot vägg 
När väggarna ska anslutas i sidled så används två metoder för att fogen ska klara de 
påfrestningar som uppstår; fogsvetsbeslag samt förtagningar. Påfrestningarna kommer främst 
från de stora horisontala belastningarna en väggyta måste kunna föra. Fogsvetsbeslagen är 
dimensionerade för att ta de dragkrafter som kan uppstå mellan två element i båda 
riktningarna. De är utformade så att olika typer passar vid olika situationer; i detta arbete har 
endast två typer valts att arbeta med där ena används vid hörnanslutningar och den andra sida 
mot en sida. Utöver detta innebär beslagen en klämkraft som även bidrar till 
skjuvkraftskapaciteten.  
 

 
Figur 17 - Utformning på beslagen 

 
För att klara hantera skjuvkrafter används främst förtagningarna. Dessa fungerar på samma 
sätt som friktionen i en fog. Jämförelsevis ger en skrovlig fog friktionskoefficient på 0.4 för c 
och 0.7 för 𝜇𝜇 samtidigt som en fog med förtagningar, utförda efter föreskrifter i eurokoder, 
ger 0.5 för c samt 0.9 för 𝜇𝜇. Båda dessa har en direkt inverkan på skjuvkraftskapaciteten vilket 
tydligt redovisas i ekvation (17) nedan [7, 15]. 
 
𝐹𝐹𝑅𝑅𝑑𝑑,𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 = min (𝐴𝐴 × (𝐸𝐸 × 𝐷𝐷𝑝𝑝𝑐𝑐𝑑𝑑 + 𝜇𝜇 × 𝜎𝜎𝑛𝑛) + 𝑁𝑁𝑘𝑘𝑘𝑘ä𝑚𝑚𝑘𝑘𝑟𝑟𝑚𝑚𝑓𝑓𝑐𝑐, 𝛿𝛿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 × 𝐴𝐴)                                      (17) 
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Figur 18 - Hur förtagningen ska utformas för att koefficienterna skall gälla [10] 

 
När väggarna ska ställas på varandra i höjdled används betongens friktion med klämkraften 
ovanifrån och dubb för att säkra lokal stabilitet. Dubben innebär dymlingsverkan och friktion 
med klämkraft ger stor kapacitet mot skjuvkrafter. Väggen ska vara förhindrad att glida i 
någon riktning av horisontell belastning samt att den ska klara av lokal stjälpning från 
normalkraft ovanifrån av egentyngder [12, 15]. 
 

3.2.3 Håldäck mot håldäck 
När håldäcken ska anslutas används betong i fogarna längsgående och armering med byglar 
och betong tvärsgående i k-änden. Skjuvkrafterna mellan håldäcken och möjlig normalkraft 
hanteras vanligen av betongen i fogen. Kapacitet i dragband hjälper även till. Om ett större 
drag skulle förekomma gjuts armering in tvärsgående. För byggnad som ska analyseras antas 
betongen vara tillräcklig [15, 20, 48]. 

 

Figur 19 - Förstärkt fog, armeringsjärn har gjutits in [20] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 23 
 

4 STABILISERANDE SYSTEM 
En stabil stomme innebär att globala stabiliteten är god, lokala stabiliteten är god samt så 
uppfyller elementen tillräcklig hållfasthet. Global och lokal stabilitet innebär att stjälpning 
och glidning undersöks för hela stommen sedd som en kropp respektive enskilda element. 
Stommen ska vara i jämvikt för att vara stabil. Glidning innebär att elementet eller kroppen 
flyttas i sitt plan och stjälpning innebär att rotation sker kring sitt plan. Ett tillräckligt hållfast 
element klarar möjlig extern belastning samt sin egentyngd [6, 23]. 
 

 
Figur 20 - Global stjälpning, global glidning, lokal stabilitet samt hållfasthet redovisas i figuren [16] 

  
 
Analys av hållfasthet och lokal stabilitet görs för varje element enskilt i ett tidigt skede ofta 
enaxiellt. Den största påfrestningen som förväntas uppkomma för anslutning eller bärverk tas 
fram och dimensionering sker utifrån den. Hållfastheten beror av utformning och material hos 
elementet och lokal stabilitet av anslutningarna kring samt elementets styvhet [5, 23]. 
 
För att analysera risken mot glidning och stjälpning så undersöks de horisontala och vertikala 
lasterna som belastar byggnaden. De vertikala lasterna i form av bostadslaster, installationer, 
snölaster och egentyngder gör så att motstånd mot glidning förekommer då denna last 
kombineras med friktionen mot grunden. Samtidigt ger dessa ett tryck över elementen som 
motverkar det stjälpande momentet. När stabiliteten ska undersökas så är alla vertikala laster 
gynnsamma vilket ger fördel i analysen. Därför brukar endast egentyngden tas hänsyn till då 
det är enda belastningen som permanent förekommer [6, 23].  
 
Ett stjälpande moment och tvärkraften som skapar glidning uppkommer från de horisontala 
belastningarna. I Sverige så utgörs i normalfallet de horisontala belastningarna mot elementen 
från vindlast samt ofrivillig snedställning av dem. I andra delar av världen kan tillexempel 
jordbävningslast även inkluderas som en destabiliserande last. Vindlasten angriper som en yta 
över byggnaden som fördelas ut över de stabiliserande enheterna. Vinden kan komma i flertal 
riktningar och har både en tryckande och sugande effekt. När byggnaden betraktas som en 
kropp så samverkar dessa mot att stjälpa byggnaden. Effekter över taket bör även beaktas, 
även det kan antingen påverkas av ett sug eller tryck [6, 23, 24].  
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Figur 21 - Hur vinden belastar en byggnad. Här syns effekten på taket samt hur ena fasaden trycks och andra påverkas av ett 
sug [25] 

Snedställningslasten uppkommer då ett element ställs i en vinkel när det tar en vertikal 
belastning. Detta göra att den vertikala lasten ger en horisontal och vertikal belastning på 
elementet. Detta brukar ses som en punktlast i toppen på en pelare eller utbredd last på en 
skiva eller bjälklag. En viss snedställning beräknas alltid med och det är montörernas uppgift 
att se till att den inte överstiger beskrivna toleranser. Toleranser bör stå angivna på tilldelade 
ritningar. Snedställningen kan förekomma i alla vinklar på alla plan, generellt sett vid 
stabilitet så sker värsta mod när elementen är i lutning med samma vinkel som värsta fallet av 
vinden påverkar [23, 29]. 
 

 
Figur 22 - Figuren visar hur en vinkel från snedställning i montage resulterar i en horisontal belastning 

Beroende på vilket stabiliserande system som valts så används olika stabiliserande bärverk. 
De stabiliserande bärverken som används är skivor, fackverk eller ramar. Stabilisering med 
skivor, ibland torn, används i stomsystem med lastbärande väggar. Skivor har generellt sett ett 
högt tröghetsmoment samt lång längd vilket skapar stor styvhet hos elementet. Detta 
minimerar första och andra ordningens effekter vilket ger hög lokal stabilitet och hög 
hållfasthet mot horisontala krafter. Detta ger i sin tur kroppen i den globala stabiliteten högre 
styvhet då globala styvheten är ett resultat av de lokala styvheterna [6, 23]. 
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Figur 23 - Visar de stabiliserande system som presenteras; fackverk, ram och skivor [5] 

Att skivorna har hög styvhet gäller endast när de belastas mot sin kortsida. När skivorna 
däremot belastas mot långsida är tröghetsmomentet fortfarande relativt högt men längden är 
desto mindre vilket ger en lägre styvhet främst mot böjning; deformationen beror av längden 
med en potens på tre. Detta presenteras tydligt i både Eulers och Timoshenkos formler för 
utböjning som exempel visas på i ekvation (3) och (4) . Vid stomme i prefabricerade element 
så är det av denna anledning önskvärt att väggarna ska samverka till en lång vägg vilket görs 
via hållfasta fogar [15, 23]. 
 
Att skivor har låg styvhet kan anats tyda på att skivor inte är gynnsamt att använda då de 
skulle ge vika och påverka lokal samt global stabilitet negativt. Detta stämmer inte då det som 
verkligen sker är att de styvare elementen tar mer, eller suger åt sig mer, belastning. Det går 
att ses som att elementen ligger på fjädrar med olika fjäderkonstanter där fjädern med högst 
konstant tar högst belastning om de ska ”röra” sig, eller deformeras, parallellt. Utifrån detta 
bör alltså skivor förekomma i båda riktningarna. Om påfrestning skulle ske i en vinkel 
hanteras detta via att respektive riktnings skivor tar en komposant av vinkeln den verkar i [23, 
27]. 
 
Något som ofta sker vid ett stabiliserande system av skivor är inte bara en deformation i 
samma riktning, kallas translation, som vind verkar utan rotationsdeformation kan även 
uppstå. Från skivornas placering erhålls ett rotationscentrum som beror av elementens 
styvhet; det förekommer en lika stor total styvhet till vänster som höger av denna punkt på 
både gavel och långsida. Om lastens centrum inte faller vid samma punkt uppstår rotation. För 
att undvika rotation, vilket är önskvärt, bör mer än tre skivor generellt användas samt någon 
form av symmetri i utformningen av de stabiliserande elementen [23, 27] 
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Figur 24 - Ren translation till vänster där deformation endast förekommer vid ena axeln. Till vänster sker även deformation 
kring andra axeln av den rotation som uppstår av minskad styvhet i högra gavelfasaden. 

 
För att föra lasterna till väggarna, eller skivorna, används bjälklaget. Om bjälklaget består av 
prefabricerade element bör de utformas så att skivverkan uppstår. Detta görs via att styva 
fogar och ett dragband används. Bjälklagen kan ses som en skiva som är upplagd på de 
stabiliserande väggarna. Detta kräver att fogarna är tillräckligt styva och hållfasta så att 
tvärkraften i skivan hanteras samt att armering i vardera änden används för att ta upp de 
dragspänningar som uppstår i dragbandet eller skivans ”underkant” [14, 20].  
 
När ramar ska användas som ett stabiliserande system finns det två sätt att utföra detta på; 
antingen momentstyva hörn eller momentstyv anslutning mot grunden. Därför behövs 
fotplåten dimensioneras för att klara detta moment eller så går det att använda en anslutning 
mellan pelare och takbalken som tar, och klarar, det moment som förekommer när pelaren 
belastas horisontellt och vertikalt. Andra ordningens effekter är högst relevant för detta 
stomsystem [6, 14, 23].  
 

 
Figur 25 - Figuren visar hur systemet fallerar under horisontal belastning [28] 
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Figur 26 - Figuren visar ett system med momentstyv infästning. Detta gör att "rörelse" inte kan ske då infästningen tar 
momentet [28] 

 
Figur 27 - Figuren visar en treledsram, momentstyva hörn skapar detta verkningssätt [28] 

Ett system med fackverk innebär att element placeras diagonalt mellan de bärande elementen. 
När de bärande elementen belastas förs lasten vidare igenom de diagonalt placerade 
elementen vilka sedan tar hand om belastningen via dess drag- eller tryckkapacitet. 
Kraftspelet utformas triangulärt där vinkel och längd bestämmer hur det diagonala elementet 
belastas. Generellt görs detta med hjälp av element i stål där de utformas så endast drag 
förekommer i elementen. Detta ställer krav på de anslutningar som elementet fästs i vilket bör 
beaktas [6, 14, 23]. 
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5 FEM 
Fem, eller finita elementmetoden, är en metod för att analysera finita element. Att det heter 
finita element är då det finns en finit mängd grad av frihet för ekvationerna som ska lösas. 
Graden av frihet är mängden obekanta som förekommer i ekvationerna. Ekvationerna ställs 
upp på matrisform och beräknas av en dator då det blir så pass komplext när mängden 
matriser ökar. Ekvationerna bildar något som liknar ett stort nät när de är beroende av 
varandra. För att lösa de obekanta så ställs de upp och behandlas som partiella differential 
ekvationer [32, 33, 34]. 
 
Denna metod kan tillämpas på de flesta fysikaliska områdena där en kropp hanteras. Det som 
sker är att kroppen delas upp i ett nät, eller mesh, som består av element. Varje element har 
indata och hanteras beroende på vad som ska göras med graden av frihet. Elementen kopplas 
till varandra via noder. När elementen analyseras undersöks även vad som sker i noderna då 
detta i sin tur påverkar nästa element [32, 34]. 
 
Det som i vissa FEM-program är negativt är att det inte går att modellera volymer utan 
programmet ser objekten som linjer, detta gäller för programmet i arbetet. Utifrån detta kan 
det ibland vara svårt att skapa den realistiska situationen. Något annat som begränsar är hur 
längden mellan noderna sätts vilket i sin tur bestämmer storleken på elementen. Liten storlek 
ger en extremt lång beräkningstid men samtidigt ökar den noggrannheten av resultatet. 
Beroende på situation bör därför detta funderas kring; vid en test kan distansen mellan 
noderna kanske vara höga medans distansen minskas för den slutgiltiga analysen. 
 
Vid dimensionering och analys i vanliga fall så sker detta som nämnt en-axiellt medans det i  
FEM-Design finns möjlighet att utföra analysen två-axiellt med normal- och skjuvspänningar 
samtidigt i elementens plan. Detta medför en hög grad av realism vid analys. Det som talar 
mot att FEM-Design ändå inte skulle användas är den stora mängd indata som ska in för att 
programmen ska kunna utföra korrekta beräkningar. Om indata ej förts in korrekt blir 
beräkningarna inte utförda korrekt. Problemet ligger i att det är svårt att veta vad det är som 
programmen verkligen vill ha för information om detta inte tillräckligt tydligt redovisas. Man 
bör därför först och främst ha kunskaper inom det fysikaliska området programmet behandlar 
och sedan vara säker på att korrekt indata tilldelats [15]. 
 

 
Figur 28 - Objekt bildas av nodernas placering i planet och rummet [34] 
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6 METOD 
Strängbetong tillhandahöll en stomplan som arbetet skulle utföras efter med placering av 
bärande väggar, trapphus och hisschakt. Huset har en längd på 46,35 meter, bredd på 16,99 
meter och en höjd på ca 24 meter. 
 

 
Utöver placering av väggarna, vilka är de lastbärande väggarna hos stommen, så byggdes 
huset från grunden utifrån den information som erhållits av litteraturstudier vilket presenterats 
i tidigare del. 

6.1 Utformning av stommen 
Stommen utgörs av ett system med lastbärande väggar av sandwichelement. Elementen är 375 
millimeter tjockt med ett bärande lager av betong med 150, isolerande lager med 150 och ett 
ytskikt med 75 millimeter i tjocklek. Elementen begränsades till under tio meter långa efter 
råd från handläggare från anledningar som; arbetbarhet, transport och hållfasthet. Något annat 
som begränsade längden var att fogar valdes att placeras bakom en ickebärande vägg [35].  
 
De lastbärande innerväggarna utgörs av 200 millimeter tjock prefabricerad betong. 
Uppdelning av fogar görs även här ur hänsyn till arbetbarhet och transport. Elementen 
begränsades till under tio meter och placeras även bakom en ickebärande vägg.  
 
Utifrån denna information skapades en planlösning med lägenhetsuppdelning av ytan. 
Lägenhetsuppdelningen var viktig att utföra för att kunna bestämma de håltagningar som ska 
göras i stommen för dörrar och fönster. Dessa modulmått valdes för de olika typer av hål som 
ska göras [36, 37, 38, 48]; 

• Lägenhetsdörr – 10x21 
• Entrédörr med sidoljus – 15x21 
• Balkongdörr – 10x21 
• Fönster i korridor – 12x12 
• Fönster i lägenhet – 15x12 
• Dörr trapphus – 20x21 

Figur 29 - Stomplan från handledare 
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Figur 30 - Utformning av bottenplan 

 

 
Figur 31 - Utformning mittenplan 

 

 
Figur 32 - Utformning vindsplan 
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6.1.1 Stomplanen 
Efter planlösningen utformats så togs stomplanerna fram. Valde ett håldäcksbjälklag med ett 
200 millimeter högt tvärsnitt. Dessa placerades så att så lite håltagningar i håldäcken som 
möjligt behövdes göras. Det fanns ett fåtal ställen där detta behövdes göras och detta 
reglerades med hjälp av föreskrifter från standard. Urtagningarna görs via sågning och att 
betongen sedan knackas bort vid ett av de cirkulära hålen i tvärsnittet vilka sedan gjuts igen 
[15, 48].  
 

 
Figur 33 - Tvärsnittet hos valt håldäck [45] 

Utöver håltagning för dörrar och fönster gjordes även överslagsberäkning för storlek på 
schakt för vatten, avlopp och ventilation. All rördragning sker i samma schakt som är placerat 
intill ena trapphuset. Schaktet innebär en urtagning i håldäcket vilket gör att inget upplag 
förekommer. För att hantera detta används en avväxling som fördelar ut lasten till 
kringliggande håldäck [15].  
 
Ventilationsberäkningen utgick från grundvärdet på 0,35 l/s per kvadratmeter, detta är 
rekommendation från boverkets byggregler. Byggnaden dimensioneras att ha ett frånlufts-
system. Det erhållna värdet användes mot ett tryckfallsdiagram för cirkulärt rör. 
Ingångsvärdet, som var flödet, samt en vald lufthastighet på fem meter per sekund gav en 
dimension på ventilationskanalen. Se bilagor för diagram. Den valda lufthastigheten 
baserades på en rekommendation för huvudkanal placerad i korridor. Det är av hänsyn till 
bullret som kan tillkomma av för hög hastighet [39, 40]. 
 
För dimensionering av varm-, kall- och spillvatten projekterades varje lägenhet att utrustas 
med dusch, diskbänk, tvättställ, vattenklosett, hushållstvättmaskin, golvbrunn och en 
diskmaskin. Normflödet för varje enhet erhölls vilket är mängden vatten som förväntas 
användas per sekund.  Normflödet för varje lägenhet summerades för alla ledningstyper så att 
flöden för respektive huvudledning kunde bestämmas. Den totala summan för alla lägenheter i 
huset reducerades med sannolikheten att alla lägenheters behov behöver uppfyllas samtidigt 
till ett sannolik flöde. Varmvattencirkulation som cirkulerar varmvatten förväntas också 
användas. Det reducerade värdet gav en dimension för kallvatten, varmvatten, spillvatten och 
varmvattencirkulationen. Se bilagor för beräkningar [41]. 
 
För beräkning av rör till vattenburet radiatorvärmesystem så beräknades inte värmeförlusterna 
vilket är så det egentligen utförs. Istället så gjorde förenklingen att varje lägenhet har ett 
element under ett av lägenhetens fönster. Fönstrets dimensioner används för storlek; 20 cm 
lämnades över och under samt att 10 cm lämnades höger och vänster. Utifrån produkthandbok 
gick det att därifrån ta ut effekten ett passande element bistod med. Därifrån beräknades sedan 
flödet vilket i sin tur gav dimensionen [42, 43].  
 
Byggnaden delades i två delar vid beräkning. Dessa går sedan ihop i samma schakt vid varje 
våning vilket resulterar i att dimensioner nedan erhålls: 



 

 34 
 

• Ventilationskanal – Diameter är 500 millimeter 
• Kallvattenrör – Diameter är 28 millimeter  
• Varmvattenrör – Diameter är 35 millimeter  
• Varmvattencirkulation – Diameter är 35 millimeter  
• Spillvattenrör – Diameter är 200 millimeter  
• Radiatorrör – Diameter är 18 millimeter  
 

 
Figur 34 - Ledningarna går ihop i ett schakt 

Detta gör att schaktet kräver att det dubbla av allt ovan ska rymmas. Av denna anledning 
antas en dimension på 1200 × 850 𝑒𝑒𝑒𝑒2 då ytterligare komplettering ur brandhänsyn bör 
göras samt så ska det gå att få in rören [44]. 
 

 
Figur 35 - Utformning av schaktet 
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Figur 36 - Stomplan som sedan erhålls; bottenplan 

 

Figur 37 - Stomplan som sedan erhålls; mittenplan 

 
Figur 38 - Stomplan som sedan erhålls; vindsplan 
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6.1.2 Betongkvaliteér 
Utifrån handledare från Strängbetong erhölls rekommenderade betongkvalitéer. Detta är 
främst viktigt för att programmet ska veta elasticitetsmodulen för volymen och därav kunna 
analysera deformationer och styvheter [15]; 

• Fogar C30/37 
• Bärande ytterväggar C30/37 
• Bärande innerväggar C45/55 
• Håldäck C40/50 

6.2 Modellering i FEM-Design 
När projektet startades så väljs svenskt annex. Detta resulterar i att normer anpassade för 
svensk miljö används.  

6.2.1 Modellering av väggar och bjälklag 
De lastbärande ytter- och innerväggarna placerades ut efter planritningen med hjälp av 
koordinater. Detta rekommenderades av StruSoft för att undvika de små fel som kan ske när 
datormusen används på fri hand. Sedan gjordes urtagningar för fönster och dörrar i väggarna 
samt beskärning av väggarna för att skapa de fogar som skiljer elementen åt. Betongkvalité, 
tjocklek, krympning och krypning ställdes i elementens egenskaper. Se bilaga för beräkning 
på krypning och krympning. Reducerar styvheten enligt eurokod utifrån förväntat osprucket 
armerat tvärsnitt [6]. 

 
Figur 39 - Insatt data för innerväggarna; betongkvalité, krypning, krympning och reducering av styvhet ställs 
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Figur 40 - Insatt data för ytterväggarna; betongkvalité, krypning, krympning och reducering av styvhet ställs 

 
Från Strängbetong erhölls fil med indata för tvärsnittet på håldäcken. Håldäcken sattes ut mot 
väggarna och installationsschakt skapades. Det som krävde komplettering var förspänningen, 
tjocklek, krypning, krympning och betongkvalité. Förspänningen simulerades i programmet 
och fördes in via att dragkraften hos förspänningen angavs samt position som tyngdpunkten 
hamnade på. Dragkraften beräknades via förspänningen, antalet linor och tvärsnittsarean hos 
linorna. Tyngdpunkten hamnade vid samma position som linorna låg på då det ej förekom 
linor i någon annan position på höjden [12, 15]. 
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Figur 41 - Generella inställningar för håldäcken. Förspänning simuleras och 3 millimeters mellanrum sätts mellan 
håldäcken 

 



 

 39 
 

 
Figur 42 - Erhållet tvärsnitt laddas in 

 
Figur 43 - Kvalité och krypning samt krympning ställs för håldäcken. Gamma och alpha sätts av programmet och är 
materialberoende. 
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Indata för linorna i bjälklag erhölls från handledare på Strängbetong med följande värden; 

• Antal linor per håldäck: 7 stycken 
• Position från underkant: 25 mm 
• Förspänning: 1000 MPa 
• Tvärsnittsarea: 100 mm2 
• 𝑁𝑁𝐸𝐸𝑑𝑑 = 1000 × 100 × 7 = 7 × 105𝑁𝑁 = 700 𝑆𝑆𝑁𝑁 

 

 
Figur 44 - Visar hur stomplanen refererats in 

 
Figur 45 - Utformning efter stomplan använts 

6.2.2 Anslutningar 
Därefter var anslutningar för väggarna tvungna att ställas. Med hjälp av motion springs eller 
moment springs går det att ställa anslutningens kraft- respektive momentstyvhet i alla 
riktningarna. Detta reglerar först och främst fogens deformation när den tar en påfrestning, 
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vilken i sin tur flyttar elementen, men även vilken typ av påfrestning fogen tar. Om fogen inte 
är styv i någon riktning så kommer den inte suga åt sig lasten och därav påverkas av den. 
Den styvhet programmet ville ha för normal- och skjuvkraft var hur stor last per meter som 
krävdes för att fogen skulle deformeras en meter i riktningen. För momentstyvhet så vill 
programmet veta hur mycket moment i vardera riktning som gav en vinkel på en radian i 
riktningen mellan elementen som ansluts. Annat ord för detta är egentligen en deformation- 
respektive rotationsstyvhet. [46, 47]. 

 
Figur 46 - Figuren visar hur styvhet mot skjuvning bestäms

 

Figur 47 - Figuren visar hur momentstyvhet i y-riktning bestäms 

 
Båda dessa värden är extremt höga så utifrån rekommendation från kurs så sätts detta till ett 
extremt högt värde i alla riktningar vilket är grundinställning i programmet. Det som gör att 
styvheten kan vara viktig att ställa är då olika fogar har olika styvheter så de tar olika mängd 
belastning. Då alla fogar i detta fall är av samma betongkvalité görs förenklingen att detta ej 
tas hänsyn till i detta arbete. Egentligen är även främst arean en stor inverkan som tidigare 
förklarats i kapitel 2 [46, 47]. 
 
7.2.2.1 Vägg mot vägg 
Tvärkraftskapaciteten i fogen bestäms ifrån en betongkvalité, att tre stycken fogsvetsbeslag 
förekommer samt att förtagning enligt eurokod 2 verkar. Utifrån denna information erhålls 
spänningskapaciteten för fogen via Strängbetongs beräkningsfiler. Från tjockleken för inne- 
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respektive ytterväggarna så gick det att ta ut kapaciteten per foglängd vilket FEM-Design 
frågar efter. Se bilagor för resultat. Friction factor innebär att friktionskoefficient ställs för att 
undersöka lokala stabiliteten så detta ställs ej för detta arbete [6, 15]. 

 
 
Figur 48 - Foginställningar för inneväg mot inneväg med ett sidobeslag. Tar normalkrafter och skjuvkrafter men inget 
moment 

 

Figur 49 - Foginställningar för yttervägg mot yttervägg med ett sidobeslag. Tar normalkrafter och skjuvkrafter men inget 
moment 
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Figur 50 - Foginställningar för en innervägg med ett hörnbeslag. Tar normalkrafter och skjuvkrafter men inget moment 

 

 
Figur 51- Foginställningar för en yttervägg med ett hörnbeslag. Tar normalkrafter och skjuvkrafter men inget moment 

 7.2.2.2 Håldäck mot håldäck 
När tvärkraftskapaciteten mellan håldäcken skall sättas så görs detta från en kvalité på C30/37 
med en slät fog. Tanken är att om vidhäftningen fungerar vid en slät fog så funkar den även 
om den skulle vara skrovligare. Inga klämkrafter förväntas verka. På samma sätt så beräknas 
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även här kapaciteten per foglängd. Höjden är 200 millimeter efter tidigare presenterade 
tvärsnitt. Se bilagor för resultat och beräkning [6, 15, 55] 

 
Figur 52 - Inställning håldäck mot håldäck.. Tar normalkrafter och skjuvkrafter men inget moment 

7.2.2.3 Håldäck mot vägg 
När fogen vid håldäckens långsida skulle beräknas så användes samma förutsättningar som 
mellan håldäcken. Egentligen är denna fog även förstärkt av plattstålen som har huvudsaklig 
uppgift att klara drag. Om byggnad klarar denna lägre kapacitet så funkar det endast bättre i 
verkligheten. Se bilagor för resultat och beräkning. 

 
Figur 53 - Fog håldäck mot vägg vid håldäckets långsida.  Tar normalkrafter och skjuvkrafter men inget moment 
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Vid kortsidan, eller k-änden, så kan två typer av brott förekomma under belastning av 
skjuvkraft. Antingen spricker betongen eller så klarar inte dubben att fixera håldäcken. Detta 
sker via dymlingsverkan som tidigare nämndes. Dubben förväntas ge vika först vilket leder till  
att dubbens tvärkraftskapacitet som hittades i produkthandbok används. Dubben 
rekommenderades från handledare. En dubb används per håldäck. Se bilagor för beräkning 
[15, 48] 
 

 
Figur 54 - Tvärkraftskapacitet för en M20 dubb [48] 

 

 
Figur 55 - Fogen vid håldäcken upplag.  Tar normalkrafter och skjuvkrafter men inget moment 

 
Bostadsavväxlingen kring schaktet antas sedan kunna föra hela lasten till omringande 
håldäck. Av denna anledning sattes ingen kapacitet i denna fog. 
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Figur 56 - Fog som fungerar som bostadsavväxlingen.  Tar normalkrafter och skjuvkrafter men inget moment 

6.3 Laster 
Laster skapas via att en Load Case förs in. Det går att skapa olika typer; Ordinary för laster 
som på egen hand ritas ut eller simuleras, Seis load för jordbävningslast, Struc. Dead load för 
egentyngd, Shrinkage för krympning, Camber simulation för förspänning och Fire för eld. 
Dessa behövs skapas om fenomenet sedan ska kunna inkluderas i en lastkombination och tas 
med i analysen. 
 

 
Figur 57 - De olika lasttyperna visas under type 

De permanenta laster som förekommer är egentyngderna, dessa ska hanteras som de är 
gynnsamma då de stabiliserar. De ogynnsamma variabla lasterna är effekt från snedställning 
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och vindlast. Det är därför enbart dessa laster som behövs modelleras i programmet. Övriga 
variabla laster bortses från. 

6.3.1 Egentyngd 
Via elementens dimensioner tar programmet på egen hand ut egentyngder för byggnaden. När 
modellering görs så anges alla dimensioner och materialet för volymerna. Utifrån materialets 
tunghet kan programmet med hjälp utav volymen beräkna egentyngden. För att detta sedan 
ska inkluderas i lastkombinationen så krävs det att lastfallen manuellt förs in. Fallet som 
simuleras inkluderar alla elements egentyngder. 
 
Taket modellerades inte upp från rekommendation från kurs i programmet. Istället så sattes en 
utbredd last ut för att simulera ett uppstolpat plåttak. Värdet sattes till 1,5 𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑚𝑚
 där möjliga 

installationer även inkluderats [49, 50]. 
 

 
Figur 58 - Figuren visar hur taket har ritats ut 

6.3.2 Vind 
Vindlast kan i programmet simuleras utifrån eurokod. Det som behövs är vindhastighet och 
terrängtyp, höjden tar programmet ut själv. För vindhastighet så tas värdet ur litteratur för 
Örebro. Terrängtypen väljs till terrängtyp 3 då det anses oftast vara detta fall ett 
flerbostadshus befinner sig i [30]. 
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Figur 59 - Figuren visar inställningarna för vindlasten 

För att kunna simulera detta behövdes covers sättas kring urtagningar för att verka som 
fönster och dörrar. De har ingen egentyngd och är inte lastbärande; de funkar så att de fördelar 
ut extern belastning till valda volymer. För fönster till exempel så fördelas därför vindlasten ut 
till fasaden. Om detta inte görs kommer vindlast blåsa in. 
 

 
Figur 60 -  Figuren visar utplacerade covers för fönster och balkongdörrar i fasaden. Strecken visar hur lasten fördelas ut 
mot bärande volymer 
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Taket modellerades inte ut med element utan de utgörs av dessa covers. Detta gör att det går 
att skapa de effekter som vinden leder till på taket och sedan belastas de bärande elementen 
istället. Den tryckande alternativt sugande effekten kan ha en väsentlig inverkan. 

 
Figur 61 - Figuren visar utplacerade covers för taket. Strecken visar hur lasten fördelas ut mot bärande volymer 

Resultatet från simuleringen blev sexton lastfall. Utav dessa gav enbart fem av dem unika 
resultat när stabilitet undersöktes. Det vart ett fall i varje huvudriktning; två fall mot gavel och 
två mot långsidan. I fyra av fem fall påverkades taket av ett sug, vilket är ogynnsamt vid 
stabilitet, och det femte för ett tryck vilket hjälper mot stabiliteten. Detta fall togs ändå hänsyn 
till även fast det egentligen inte av denna anledning behövdes. 
 

 
Figur 62 - Figuren visar utformning av vindlasten när det blåser mot långsida i "positiv" riktning. Lastkombination 1. 
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Figur 63 - Figuren visar utformning av vindlasten när det blåser mot långsida i "positiv" riktning. Lastkombination 1. 
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Figur 64- Figuren visar utformning av vindlasten när det blåser mot gaveln i "positiv" riktning. Lastkombination 3. 

 
Figur 65 - Figuren visar utformning av vindlasten när det blåser mot gaveln i "positiv" riktning. Lastkombination 3. 
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6.3.3 Snedställning 
Programmet kan själv simulera snedställningen. Det görs via att våningar som ska påverkas 
väljs samt så väljs lasterna som ska bidra till snedställningen. Simuleringen sker enligt 
eurokod 3 eller 2 beroende på element i stomme. Eurokod 2 används alltså i detta fall då 
elementen består av betong. Alla våningar och egentyngder väljs.

 
Figur 66 - Menyn för snedställning. Egentyngdernas fulla last används då de i detta fall är ogynnsamma då de ger stor 
vertikal last. Simulering görs för alla plan 

Simulering ger fyra resultat; ett för varje huvudriktning likt vindlasten. Varje plan erhåller en 
linjelast mot sitt bjälklag. 
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Figur 67 - Snedställning mot långsida i "positiv" riktning 
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Figur 68 - Snedställning mot gavel i "positiv" riktning 

6.3.4 Lastkombinationer 
Via lastkombination för jämvikt, ekvation 6.10 i eurokoderna, så skapades 
lastkombinationerna. De utgörs av egentyngd för volymer, egentyngden av taket, effekt från 
förspänning, snedställning i en riktning med vindlast i samma riktning. Utifrån de fem fallen 
för vindlast som presenterades så skapas fem kombinationsfall.  
 
Egentyngden för tak presenteras som en ordinary last då den ritats ut istället för simuleras. 
Säkerhetsklass tre används vilket ger en koefficient på 1,0 för 𝛾𝛾𝑑𝑑.  Permanenta laster är 
egentyngderna samt snedställningen då den är ett resultat av egentyngden. De direkta 
egentyngderna är gynnsamma medans snedställningen är ogynnsam. Den enda variabla lasten 
är vindlasten och den är ogynnsam även den.  Då den är ensam blir den huvudlast så dess 
reduktionskoefficient för variation bortses.

 
Figur 69 - Lastfallen som används i kombinationerna 
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Figur 70 - Visar hur lastkombinationerna är uppbyggda. Snedställning i y+ görs med vindlast i samma riktning 

 

 
Figur 71- Lastkombination 1. De större pilarna visar förekommande vindlast och de mindre snedställningen. 
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Figur 72- Lastkombination 2. De större pilarna visar förekommande vindlast och de mindre snedställningen. 

 
Figur 73- Lastkombination 3. De större pilarna visar förekommande vindlast och de mindre snedställningen. 
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Figur 74- Lastkombination 4. De större pilarna visar förekommande vindlast och de mindre snedställningen. 

 
. 
 

 
Figur 75- Lastkombination 5. De större pilarna visar förekommande vindlast och de mindre snedställningen. 

 

6.4 Analys och framtagning av resultat 
Resultatet som tas fram vid undersökning av stjälpningen är det verkande momentet under 
väggen och resultanten för normalkraften som uppstår. För att ta fram resultatet så väljs det att 
programmet ska redovisa Reactions. Momentet som presenteras är inte det stjälpande 
momentet utan det tar även hänsyn till de stabiliserande lasterna. När analysen redovisas syns 
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alla verkande laster i alla riktningar mot grunden i de line supports som skapats. Modellen 
rensas och visar endast verkande resultant i z-riktning och moment längsmed x- och y-axeln. 
 

 
Figur 76 - Väljer reactions för att redovisa stjälpning 

 

 
Figur 77 - Innan filtrering av lasterna 
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Figur 78 - Efter filtrering 

Värden kan tas ut via att musen hålls över resultanterna. Detta fungerar bra när fåtal laster 
visas då det är svårt att ta fel men Detailed result rekommenderas generellt då det säkerställs 
att rätt värde tas ut. Detta kräver att användaren har kontroll över satt littera på elementen och 
vet vilket anslutning eller Connection edge som redovisas. Detaljerat resultat fungerar enbart 
för linjelaster och inte resultanter så ända sättet att ta ut värdet för stjälpning är via markering.

 
Figur 79 - Värde från att hålla över musen 
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Figur 80 - Samma värde från detaljerat resultat 

När skjuvkrafter i fogar sedan ska redovisas väljs Connection forces. Detta gör att 
anslutningarnas belastning visas istället för belastning mot grunden. Filtrering för att enbart 
visa skjuvkrafter görs. Då kapaciteterna är ställda för rektangulär linjelast så väljs även 
Distribution att fungera likadant. 
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Figur 81 - Väljer att visa belastning i fogar 

 
Figur 82 - Filtrering för endast skjuvkraft 

För att ta reda på vägen last tar så undersöks skjuvkraft som verkar under varje vägg. För att 
säkerställa korrekt svar används det detaljerade resultatet där graf för skjuvkraft undersöks. 
Lokala effekter förekommer vid vissa situationer vilket ger ett varierande svar. Av denna 
anledning noteras vilken vägg och anslutning som resultatet tas från så att exakt samma 
anslutning undersöks och jämförbara svar erhålls. 
 
När undersökning görs så studeras endast väggarna som står i samma riktning som vind och 
snedställning belastar i. Nedan visas den uppdelning som används för att presentera resultatet. 
För stjälpningen hanteras en större mängd väggar samtidigt då den globala stabiliteten ser 
byggnaden som en ”kropp”.   
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Figur 83 - Väggar som analyseras vid vind mot långsida 

 
Figur 84 - Väggar som analyseras vid vind mot kortsida 

6.4.1 Analys 1 – Realistisk byggnad första ordningens teori, elasticitetsteori 
För detta test användes elastisk inställning i programmet. Den kommer då endast ta hänsyn till 
materialens elastiska gräns och utföra analysen därefter. Beräknar med o-linjär arbetskurva 
det vill säga betongens riktiga arbetskurva. 
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Figur 85 - Inställningar för analysen görs 

6.4.2 Analys 2 – Realistisk byggnad andra ordningens teori, elasticitetsteori 
För detta test ställs det in att andra ordningens teori ska tillämpas under en olinjär 
elasticitetsteoretisk analys. 

 
Figur 86 - Inställningar för analysen görs 

6.4.3 Analys 3 – Realistisk byggnad plasticitetsteori 
Tar hänsyn till de plastiska fogkapaciteterna som tidigare ställts. Fogarna flyter när kapacitet 
överskrids. Elementen kan även flyta; armering har ställts via förspänning för håldäcken 
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medans väggar är oarmerade. Kapaciteter för elementen tas ifrån ställd betongkvalité.

 
Figur 87 - Inställningar för analysen görs 

6.4.2 Analys 4 – Förenklad byggnad utifrån antaganden vid handberäkning 
De två förenklingar som gjorts är att långfasadernas bidrag till stabiliteten försummats samt så 
har över- och understycken i de bärande innerväggarna tagits bort. Då fasaden ej ska bidra så 
tas över- och understycken enbart bort på innerväggarna. 
 
 

 
Figur 88 - Överstycken tas bort hos innerväggen 
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Sedan ställs fogarna för långfasaden så att de inte ska ta upp belastning från gavelfasaderna 
eller innerväggar samt så ska inte håldäcken föra skjuvkraft till väggen. De ska dock ta 
egentyngden från håldäcken så att innerväggen inte stabiliseras mer. 

 
Figur 89 - Fogen mellan väggarna ställs helt ostyv så att kraft inte förs i den

 

Figur 90 - Fogen får håldäcken ställs att endast vara styv i z-riktning så att egentyngd tas av väggen 
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Figur 91 - Byggnad som i detta skede analyseras

 

Figur 92 - Nätet av noder som analyseras 
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7 RESULTAT 
Först presenteras last som förekommer under varje vägg och förs till nästa våning i de blåa 
tabellerna. Därefter så presenteras lasten som fogen tillförts i våningen i de orangea 
tabellerna. Värden i de orangea tabellerna beräknas via att skjuvkraft från föregående våning 
subtraheras med skjuvkraft i fråga. På så sätt erhålls tillagd last. De gråa tabellerna redovisar 
stjälpning och resulterande normalkraft. 
 
Efter väggindex visas en kod av bokstäver och siffror i tabellen; WXXX.N CEY. WXXX är 
vägglittran som ställts i programmet, N är våningen värdet tagits från och Y är vilken fog för 
väggen som värdet tagits från. Fog mot underliggande vägg är inte alltid ett visst värde på Y 
då lokala effekter kan uppstå vilket gör att fler än 4 unika fogar kan förekomma.  
 
Då lastkombinationerna innebär att vindriktning ändrats eller att det istället trycker i taket så 
har arbetet avgränsats till att endast analysera ett fall när det blåser mot gavel och ett mot 
långsida när skjuvkraft ska undersökas. Det är lastkombination 1 där det blåser mot långsida i 
positiv riktning med sug mot taket samt lastkombination 3 där det blåser mot gavel i positiv 
riktning. Alla värden förs in manuellt så det hade blivit en enorm mängd värden att föra in 
som inte kommer innebära en markant skillnad när analys av väg belastning tar ska göras.  
 
Stjälpning undersöks istället för alla fem lastkombinationer. Visar endast de resultat som 
används i diskussionen. För fullständig resultatlista se bilagor. 

7.1 Analys elasticitetsteori första ordningen 

7.1.1 Skjuvkraft i vägg 
 
Tabell 1 – Skjuvkraft under respektive vägg när det blåser mot långsida 

Blåser och snedställning mot 
långsida 

Våning 7 
[kN/m] 

Våning 6 
[kN/m] 

Våning 5 
[kN/m] 

Vägg 1 (WI107.N CE7) -3,39 12,5 20,7 
Vägg 2 (WI108.N CE5) 13,1 2,62 -1,57 
Vägg 3 (WI105.N CE3) 13,4 19,7 16,6 
Vägg 4 (WI106.N CE1) 17,1 5,4 3,24 
Vägg 5 (WI103.N CE1) -22,7 -23,5 -18,7 
Vägg 6 (W216.N CE4 -2,05 3,37 7,54 
Vägg 7 (W215.N CE4) 8,16 10,6 14 
Vägg 8 (WI111.N CE4) 0 -16,7 -18,1 
Vägg 9 (WI113.N CE1) 0 -5,12 -5,63 
Vägg 10 (W114N. CE1) 0 18,1 20,8 
Vägg 11 (W207.N CE1) 0 -2,51 -9,14 
Vägg 12 (W208.N CE1) 0 -12,9 -18 
Summa plan 79,9 133,02 154,02 
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Tabell 2 – Skjuvkraft under respektive vägg när det blåser mot långsida 

Blåser och snedställning mot 
långsida 

Våning 4 
[kN/m] 

Våning 3  
[kN/m] 

Våning 2 
[kN/m] 

 

Vägg 1 (WI107.N CE7) 26,7 31,2 34,1 
 

Vägg 2 (WI108.N CE5) -2,34 0,1 5,38 
 

Vägg 3 (WI105.N CE3) 16,1 16,4 16,9 
 

Vägg 4 (WI106.N CE1) 4,83 6,68 7,69 
 

Vägg 5 (WI103.N CE1) -13,9 -9,42 -3,85 
 

Vägg 6 (W216.N CE4 11 14 16,3 
 

Vägg 7 (W215.N CE4) 17,3 20,1 22,3 
 

Vägg 8 (WI111.N CE4) -15,3 -10,7 -4,63 
 

Vägg 9 (WI113.N CE1) -4,46 -1,85 2,15 
 

Vägg 10 (W114N. CE1) 18,5 14,1 8,7 
 

Vägg 11 (W207.N CE1) -13,8 -17,5 -20,4 
 

Vägg 12 (W208.N CE1) -21,8 -24,6 -26,7 
 

Summa plan 166,03 166,65 169,1 
 

 
Tabell 3 – Skjuvkraft under respektive vägg när det blåser mot långsida 

Blåser och snedställning mot 
långsida 

Våning 1 
[kN/m] 

Grund 
[kN/m] 

 

Vägg 1 (WI107.N CE7) 34,9 33,8 
 

Vägg 2 (WI108.N CE5) 12,9 19,6 
 

Vägg 3 (WI105.N CE3) 17,5 18,6 
 

Vägg 4 (WI106.N CE1) 6,31 1,04 
 

Vägg 5 (WI103.N CE1) 3,56 11,5 
 

Vägg 6 (W216.N CE4 17,6 17,5 
 

Vägg 7 (W215.N CE4) 23,8 25,2 
 

Vägg 8 (WI111.N CE4) 2,62 9,48 
 

Vägg 9 (WI113.N CE1) 7,04 9,98 
 

Vägg 10 (W114N. CE1) 1,79 -7,06 
 

Vägg 11 (W207.N CE1) -22,6 -23,3 
 

Vägg 12 (W208.N CE1) -28,1 -29,1 
 

Summa plan 178,72 206,16 
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Tabell 5 – Skjuvkraft under respektive vägg när det blåser mot gavel 

Blåser och snedställning mot 
gavel 

Våning 4 
[kN/m] 

Våning 3  
[kN/m] 

Våning 2 
[kN/m] 

Vägg 13 (W201.N CE2) 6,83 5,62 4,05 
Vägg 14 (W202.N CE1) -9,53 -8,35 -5,9 
Vägg 15 (W203.N CE2) 2,49 1,65 -0,441 
Vägg 16 (W204.N CE2) -2,2 -2,93 -4,46 
Vägg 17 (W205.N CE2) -2,73 -4,68 -7,25 
Vägg 18 W206.N CE1) -13,3 -13,1 -12,1 
Vägg 19 (WI101.N CE2) 13,3 10,8 8,42 
Vägg 20 WI102.N CE1) -9,28 -9,24 -8,82 
Vägg 21 (WI104.N CE1) -5,38 -3,29 -1,41 
Vägg 22 (WI109.N CE6) -0,406 -3,6 -6,88 
Vägg 23 (WI110.N CE2) -10,1 -9,87 -9,8 
Vägg 24 (W112.N CE1) -0,66 -2,11 -3,74 
Vägg 25 (WI115.N CE3) 9,22 6,7 3,43 
Vägg 26 (WI116.n CE5) -21,9 -21,4 -20,9 
Vägg 27 (W214.N CE1) -5,92 -4,43 -2,87 
Vägg 28 (W213.N CE5) 5,98 6,19 6,14 
Vägg 29 (W212.N CE6) 0,455 1,93 3,58 
Vägg 30 (W211.N CE4) 3,86 5,1 6,17 
Vägg 31 (W210.N CE4) 5,68 6,45 7,2 
Vägg 32 (W209.N CE4) 7,45 7,4 7,47 
Summa plan 136,671 134,84 131,031 

 
Tabell 6 – Skjuvkraft under respektive vägg när det blåser mot gavel 

Blåser och snedställning mot gavel Våning 1 [kN/m] Grund [kN/m] 
Vägg 13 (W201.N CE2) 1,44 4,25 
Vägg 14 (W202.N CE1) -3,48 -4,12 
Vägg 15 (W203.N CE2) -4,86 -0,32 
Vägg 16 (W204.N CE2) -8,07 -5,98 
Vägg 17 (W205.N CE2) -11,1 -12,3 
Vägg 18 W206.N CE1) -11,1 -16,6 
Vägg 19 (WI101.N CE2) 6,77 6,11 
Vägg 20 WI102.N CE1) -8,28 -8,74 
Vägg 21 (WI104.N CE1) -0,275 0,325 
Vägg 22 (WI109.N CE6) -9,08 -11,2 
Vägg 23 (WI110.N CE2) -10,9 -15,3 
Vägg 24 (W112.N CE1) -5,54 -6,85 
Vägg 25 (WI115.N CE3) -2,1 -5,4 
Vägg 26 (WI116.n CE5) -22,2 -29,7 
Vägg 27 (W214.N CE1) -1,26 -2,21 
Vägg 28 (W213.N CE5) 5,56 8,97 
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Vägg 29 (W212.N CE6) 5,05 8,01 
Vägg 30 (W211.N CE4) 6,73 9,07 
Vägg 31 (W210.N CE4) 8,06 11,7 
Vägg 32 (W209.N CE4) 7,95 14,2 
Summa plan 139,805 181,355 

 

7.1.2 Skjuvkraft vägg belastas av 
Tabell 7 – Skjuvkraft respektive vägg belastas av när det blåser mot långsida  

Blåser och snedställning mot 
långsida 

Våning 7 
[kN/m] 

Våning 6 
[kN/m] 

Våning 5 
[kN/m] 

Vägg 1 (WI107.N CE7) -3,39 15,89 8,2 
Vägg 2 (WI108.N CE5) 13,1 -10,48 -4,19 
Vägg 3 (WI105.N CE3) 13,4 6,3 -3,1 
Vägg 4 (WI106.N CE1) 17,1 -11,7 -2,16 
Vägg 5 (WI103.N CE1) -22,7 -0,8 4,8 
Vägg 6 (W216.N CE4 -2,05 5,42 4,17 
Vägg 7 (W215.N CE4) 8,16 2,44 3,4 
Vägg 8 (WI111.N CE4) 0 -16,7 -1,4 
Vägg 9 (WI113.N CE1) 0 -5,12 -0,51 
Vägg 10 (W114N. CE1) 0 18,1 2,7 
Vägg 11 (W207.N CE1) 0 -2,51 -6,63 
Vägg 12 (W208.N CE1) 0 -12,9 -5,1 
Summa plan 79,9 108,36 46,36 

 
Tabell 8 – Skjuvkraft respektive vägg belastas av när det blåser mot långsida  

Blåser och snedställning mot 
långsida 

Våning 4 
[kN/m] 

Våning 3  
[kN/m] 

Våning 2 
[kN/m] 

Vägg 1 (WI107.N CE7) 6 4,5 2,9 
Vägg 2 (WI108.N CE5) -0,77 2,44 5,28 
Vägg 3 (WI105.N CE3) -0,5 0,3 0,5 
Vägg 4 (WI106.N CE1) 1,59 1,85 1,01 
Vägg 5 (WI103.N CE1) 4,8 4,48 5,57 
Vägg 6 (W216.N CE4 3,46 3 2,3 
Vägg 7 (W215.N CE4) 3,3 2,8 2,2 
Vägg 8 (WI111.N CE4) 2,8 4,6 6,07 
Vägg 9 (WI113.N CE1) 1,17 2,61 4 
Vägg 10 (W114N. CE1) -2,3 -4,4 -5,4 
Vägg 11 (W207.N CE1) -4,66 -3,7 -2,9 
Vägg 12 (W208.N CE1) -3,8 -2,8 -2,1 
Summa plan 35,15 37,48 40,23 
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Tabell 9 – Skjuvkraft respektive vägg belastas av när det blåser mot långsida  

Blåser och snedställning mot 
långsida 

Våning 1 
[kN/m] 

Grund 
[kN/m] 

Summa vägg 
[kN/m] 

Vägg 1 (WI107.N CE7) 0,8 -1,1 42,78 
Vägg 2 (WI108.N CE5) 7,52 6,7 50,48 
Vägg 3 (WI105.N CE3) 0,6 1,1 25,8 
Vägg 4 (WI106.N CE1) -1,38 -5,27 42,06 
Vägg 5 (WI103.N CE1) 7,41 7,94 58,5 
Vägg 6 (W216.N CE4 1,3 -0,1 21,8 
Vägg 7 (W215.N CE4) 1,5 1,4 25,2 
Vägg 8 (WI111.N CE4) 7,25 6,86 45,68 
Vägg 9 (WI113.N CE1) 4,89 2,94 21,24 
Vägg 10 (W114N. CE1) -6,91 -8,85 48,66 
Vägg 11 (W207.N CE1) -2,2 -0,7 23,3 
Vägg 12 (W208.N CE1) -1,4 -1 29,1 
Summa plan 43,16 43,96  

 

Tabell 12 – Skjuvkraft respektive vägg belastas av när det blåser mot gavel 

Blåser och snedställning mot 
gavel 

Våning 1 
[kN/m] 

Grund 
[kN/m] 

Summa vägg 
[kN/m] 

Vägg 13 (W201.N CE2) -2,61 2,81 25,37 
Vägg 14 (W202.N CE1) 2,42 -0,64 18,16 
Vägg 15 (W203.N CE2) -4,419 4,54 14,38 
Vägg 16 (W204.N CE2) -3,61 2,09 11,1 
Vägg 17 (W205.N CE2) -3,85 -1,2 12,3 
Vägg 18 W206.N CE1) 1 -5,5 21 
Vägg 19 (WI101.N CE2) -1,65 -0,66 34,69 
Vägg 20 WI102.N CE1) 0,54 -0,46 14,58 
Vägg 21 (WI104.N CE1) 1,135 0,6 14,405 
Vägg 22 (WI109.N CE6) -2,2 -2,12 19,12 
Vägg 23 (WI110.N CE2) -1,1 -4,4 15,9 
Vägg 24 (W112.N CE1) -1,8 -1,31 9,65 
Vägg 25 (WI115.N CE3) -5,53 -3,3 31,2 
Vägg 26 (WI116.n CE5) -1,3 -7,5 31,7 
Vägg 27 (W214.N CE1) 1,61 -0,95 21,29 
Vägg 28 (W213.N CE5) -0,58 3,41 10,23 
Vägg 29 (W212.N CE6) 1,47 2,96 12,47 
Vägg 30 (W211.N CE4) 0,56 2,34 9,07 
Vägg 31 (W210.N CE4) 0,86 3,64 11,7 
Vägg 32 (W209.N CE4) 0,48 6,25 14,3 
Summa plan 38,724 56,68 
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7.1.3 Stjälpning 
7.1.3.1 Lastkombination 1 
Tabell 13 – Stjälpning under väggar ifrån lastkombination 1 

Vägg Moment [kNm] Normalkraft [kN] 
 

6 & 7 2559 -1999 
 

13,14,15,16,17 & 18 -2207 -3838 
 

11 & 12 -2740 -1653 
 

27,28,29,30,31 & 32 -763 -5804 
 

19,20,22,23,25 & 26 -7644 -7648 
 

1 & 2 -280 -2016 
 

5 106 -559 
 

21 2,89 -271 
 

4 -144 -626 
 

8 -153,5 -505 
 

24 24,8 -332 
 

9 130 -486 
 

10 128 -495 
 

3 33,2 -257 
 

7.1.3.2 Lastkombination 2 
Tabell 14 – Stjälpning under väggar ifrån lastkombination 2 

Vägg Moment [kNm] Normalkraft [kN] 
 

6 & 7 2469 -2032 
 

13,14,15,16,17 & 18 -2975 -4172 
 

11 & 12 -2679 -1687 
 

27,28,29,30,31 & 32 -720 -5814 
 

19,20,22,23,25 & 26 -7774 -7711 
 

1 & 2 -118 -2053 
 

5 108 -564 
 

21 3,07 -272 
 

4 -147 -632 
 

8 -155,8 -505 
 

24 25,7 -328 
 

9 132 -486 
 

10 130 -496 
 

3 34,1 -274 
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7.1.3.3 Lastkombination 3 
Tabell 15 – Stjälpning under väggar ifrån lastkombination 3 

Vägg Moment [kNm] Normalkraft [kN] 
 

6 & 7 979 -1859 
 

13,14,15,16,17 & 18 -1982 -4451 
 

11 & 12 -821 -1775 
 

27,28,29,30,31 & 32 977 -5353 
 

19,20,22,23,25 & 26 -7050 -7069 
 

1 & 2 613 -2177 
 

5 34,7 -547 
 

21 -4,85 -363 
 

4 -49,1 -603 
 

8 -53,1 -500 
 

24 46,7 -541 
 

9 35,2 -460 
 

10 35,3 -515 
 

3 6,63 -254 
 

7.1.3.4 Lastkombination 4 
Tabell 16 – Stjälpning under väggar ifrån lastkombination 4 

Vägg Moment [kNm] Normalkraft [kN] 
 

6 & 7 -1169 -2027 
 

13,14,15,16,17 & 18 2176 -4952 
 

11 & 12 1321 -1731 
 

27,28,29,30,31 & 32 1850 -4745 
 

19,20,22,23,25 & 26 -7175 -6200 
 

1 & 2 1768 -2412 
 

5 -64,8 -571 
 

21 5,64 -485 
 

4 41,4 -587 
 

8 69,7 -513 
 

24 25,7 -772 
 

9 -67,6 -438 
 

10 -57 -521 
 

3 -16,8 -260 
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7.1.3.5 Lastkombination 5 
Tabell 17 – Stjälpning under väggar ifrån lastkombination 5 

Vägg Moment [kNm] Normalkraft [kN] 
 

6 & 7 832 -2094 
 

13,14,15,16,17 & 18 543 -4426 
 

11 & 12 -1009 -1546 
 

27,28,29,30,31 & 32 -189 -5351 
 

19,20,22,23,25 & 26 -7908 -6972 
 

1 & 2 709 -2218 
 

5 21,2 -579 
 

21 9,35 -379 
 

4 -63,4 -618 
 

8 -39,1 -522 
 

24 -7,75 -539 
 

9 37,1 -465 
 

10 48,8 -497 
 

3 8,54 -258 
 

7.2 Analys elasticitetsteori andra ordningen 

7.2.1 Skjuvkraft i vägg 
Tabell 20 – Skjuvkraft under respektive vägg när det blåser mot långsida 

Blåser och snedställning mot långsida Våning 1 [kN/m] Grund [kN/m] 
 

Vägg 1 (WI107.N CE7) 35,2 34 
 

Vägg 2 (WI108.N CE5) 12,9 19,6 
 

Vägg 3 (WI105.N CE3) 17,7 19,1 
 

Vägg 4 (WI106.N CE1) 6,02 0,739 
 

Vägg 5 (WI103.N CE1) 3,87 11,9 
 

Vägg 6 (W216.N CE4 17,4 17,3 
 

Vägg 7 (W215.N CE4) 23,7 25 
 

Vägg 8 (WI111.N CE4) 3,08 9,82 
 

Vägg 9 (WI113.N CE1) 7,36 10,4 
 

Vägg 10 (W114N. CE1) 1,6 -7,19 
 

Vägg 11 (W207.N CE1) -22,4 -23,2 
 

Vägg 12 (W208.N CE1) -28 -28,9 
 

Summa plan 179,23 207,149 
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Tabell 23 – Skjuvkraft under respektive vägg när det blåser mot gavel 

Blåser och snedställning mot gavel Våning 1 [kN/m] Grund [kN/m] 
 

Vägg 13 (W201.N CE2) 1,39 4,29 
 

Vägg 14 (W202.N CE1) -3,46 -4,31 
 

Vägg 15 (W203.N CE2) -4,77 -0,218 
 

Vägg 16 (W204.N CE2) -8,15 -5,92 
 

Vägg 17 (W205.N CE2) -11 -13,3 
 

Vägg 18 W206.N CE1) -11,2 -16,8 
 

Vägg 19 (WI101.N CE2) 6,43 5,87 
 

Vägg 20 WI102.N CE1) -8,76 -9,53 
 

Vägg 21 (WI104.N CE1) -0,355 0,287 
 

Vägg 22 (WI109.N CE6) -9,32 -11,4 
 

Vägg 23 (WI110.N CE2) -11 -15,6 
 

Vägg 24 (W112.N CE1) -5,69 -7,07 
 

Vägg 25 (WI115.N CE3) -1,83 -5,75 
 

Vägg 26 (WI116.n CE5) -22,3 -30,2 
 

Vägg 27 (W214.N CE1) -1,31 -2,2 
 

Vägg 28 (W213.N CE5) 5,59 9,28 
 

Vägg 29 (W212.N CE6) 5,01 8,2 
 

Vägg 30 (W211.N CE4) 6,75 9,24 
 

Vägg 31 (W210.N CE4) 8,09 11,8 
 

Vägg 32 (W209.N CE4) 8 14,3 
 

Summa plan 140,405 185,565  
 

7.2.2 Stjälpning 
7.2.2.4 Lastkombination 4 
Tabell 33 – Stjälpning under väggar ifrån lastkombination 4 

Vägg Moment [kNm] Normalkraft [kN] 
 

6 & 7 -1169 -2023 
 

13,14,15,16,17 & 18 2105 -4938 
 

11 & 12 1325 -1728 
 

27,28,29,30,31 & 32 1925 -4735 
 

19,20,22,23,25 & 26 -7268 -6217 
 

1 & 2 1771 -2422 
 

5 -66,9 -571 
 

21 5,88 -488 
 

4 42,2 -588 
 

8 70,6 -511 
 

24 25 -778 
 

9 -69,4 -437 
 

10 -58 -523 
 

3 -17,3 -261 
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7.2.2.5 Lastkombination 5 
Tabell 34 – Stjälpning under väggar ifrån lastkombination 5 

Vägg Moment [kNm] Normalkraft [kN] 
 

6 & 7 828 -2089 
 

13,14,15,16,17 & 18 458 -4415 
 

11 & 12 -1007 -1541 
 

27,28,29,30,31 & 32 -109 -5339 
 

19,20,22,23,25 & 26 -7987 -6999 
 

1 & 2 686 -2225 
 

5 21 -580 
 

21 9,73 -378 
 

4 -65,3 -618 
 

8 -39,2 -520 
 

24 -8,9 -538 
 

9 37,8 -465 
 

10 50,8 -499 
 

3 8,98 -260 
 

 

7.3 Analys plasticitetsteori 

7.3.1 Skjuvkraft i vägg 
Tabell 35 – Skjuvkraft under respektive vägg när det blåser mot långsida 

Blåser och snedställning mot 
långsida 

Våning 7 
[kN/m] 

Våning 6 
[kN/m] 

Våning 5 
[kN/m] 

Vägg 1 (WI107.N CE7) -3,31 12,5 20,7 
Vägg 2 (WI108.N CE5) 13 2,61 -1,59 
Vägg 3 (WI105.N CE3) 13,4 19,7 16,6 
Vägg 4 (WI106.N CE1) 17,1 5,4 3,25 
Vägg 5 (WI103.N CE1) -22,7 -23,5 -18,7 
Vägg 6 (W216.N CE4 -2,05 3,37 7,54 
Vägg 7 (W215.N CE4) 8,17 10,6 14 
Vägg 8 (WI111.N CE4) 0 -16,7 -18,1 
Vägg 9 (WI113.N CE1) 0 -5,12 -5,62 
Vägg 10 (W114N. CE1) 0 18,1 20,8 
Vägg 11 (W207.N CE1) 0 -2,51 -9,14 
Vägg 12 (W208.N CE1) 0 -12,9 -18 
Summa plan 79,73 133,01 154,04 
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Tabell 36 – Skjuvkraft under respektive vägg när det blåser mot långsida 

Blåser och snedställning mot 
långsida 

Våning 4 
[kN/m] 

Våning 3  
[kN/m] 

Våning 2 
[kN/m] 

Vägg 1 (WI107.N CE7) 26,7 31,2 34,1 
Vägg 2 (WI108.N CE5) -2,35 0,105 5,37 
Vägg 3 (WI105.N CE3) 16,1 16,4 16,9 
Vägg 4 (WI106.N CE1) 4,84 6,69 7,7 
Vägg 5 (WI103.N CE1) -13,9 -9,42 -3,85 
Vägg 6 (W216.N CE4 11 14 16,3 
Vägg 7 (W215.N CE4) 17,3 20,1 22,3 
Vägg 8 (WI111.N CE4) -15,3 -10,7 -4,63 
Vägg 9 (WI113.N CE1) -4,46 -1,85 2,15 
Vägg 10 (W114N. CE1) 18,5 14,1 8,7 
Vägg 11 (W207.N CE1) -13,8 -17,5 -20,5 
Vägg 12 (W208.N CE1) -21,8 -24,6 -26,7 
Summa plan 166,05 166,665 169,2 

 
Tabell 37 – Skjuvkraft under respektive vägg när det blåser mot långsida 

Blåser och snedställning mot långsida Våning 1 [kN/m] Grund [kN/m] 
 

Vägg 1 (WI107.N CE7) 34,9 33,8 
 

Vägg 2 (WI108.N CE5) 12,9 19,6 
 

Vägg 3 (WI105.N CE3) 17,5 18,6 
 

Vägg 4 (WI106.N CE1) 6,32 1,03 
 

Vägg 5 (WI103.N CE1) 3,56 11,6 
 

Vägg 6 (W216.N CE4 17,6 17,5 
 

Vägg 7 (W215.N CE4) 23,9 25,2 
 

Vägg 8 (WI111.N CE4) 2,62 9,48 
 

Vägg 9 (WI113.N CE1) 7,04 9,98 
 

Vägg 10 (W114N. CE1) 1,79 -7,06 
 

Vägg 11 (W207.N CE1) -22,6 -23,3 
 

Vägg 12 (W208.N CE1) -28,1 -29,1 
 

Summa plan 178,83 206,25 
 

 

Tabell 40 – Skjuvkraft under respektive vägg när det blåser mot gavel 

Blåser och snedställning mot gavel Våning 1 [kN/m] Grund [kN/m] 
Vägg 13 (W201.N CE2) 1,44 4,25 
Vägg 14 (W202.N CE1) -3,48 -4,12 
Vägg 15 (W203.N CE2) -4,86 -0,32 
Vägg 16 (W204.N CE2) -8,07 -5,98 
Vägg 17 (W205.N CE2) -11,1 -12,3 
Vägg 18 W206.N CE1) -11,1 -16,6 
Vägg 19 (WI101.N CE2) 6,77 6,11 
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Vägg 20 WI102.N CE1) -8,28 -8,74 
Vägg 21 (WI104.N CE1) -0,275 0,325 
Vägg 22 (WI109.N CE6) -9,08 -11,2 
Vägg 23 (WI110.N CE2) -10,9 -15,3 
Vägg 24 (W112.N CE1) -5,54 -6,85 
Vägg 25 (WI115.N CE3) -2,09 -5,4 
Vägg 26 (WI116.n CE5) -22,2 -29,7 
Vägg 27 (W214.N CE1) -1,26 -2,21 
Vägg 28 (W213.N CE5) 5,56 8,98 
Vägg 29 (W212.N CE6) 5,05 8,01 
Vägg 30 (W211.N CE4) 6,73 9,07 
Vägg 31 (W210.N CE4) 8,06 11,7 
Vägg 32 (W209.N CE4) 7,95 14,2 
Summa plan 139,795 181,365 

 

7.3.2 Stjälpning 
7.3.2.1 Lastkombination 1 
Tabell 47 – Stjälpning under väggar ifrån lastkombination 1 

Vägg Moment [kNm] Normalkraft [kN] 
  

6 & 7 2560 -1999 
  

13,14,15,16,17 & 18 -2207 -3838 
  

11 & 12 -2740 -1653 
  

27,28,29,30,31 & 32 -763 -5804 
  

19,20,22,23,25 & 26 -7645 -7649 
  

1 & 2 -278 -2015 
  

5 106 -559 
  

21 2,89 -271 
  

4 -144 -626 
  

8 -153,5 -505 
  

24 24,8 -332 
  

9 130 -486 
  

10 128 -495 
  

3 33,2 -257 
  

7.3.2.2 Lastkombination 2 
Tabell 48 – Stjälpning under väggar ifrån lastkombination 2 

Vägg Moment [kNm] Normalkraft [kN] 
 

6 & 7 2469 -2032 
 

13,14,15,16,17 & 18 -2975 -4172 
 

11 & 12 -2680 -1687 
 

27,28,29,30,31 & 32 -720 -5814 
 

19,20,22,23,25 & 26 -7777 -7712 
 

1 & 2 -116 -2053 
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5 108 -564 
 

21 3,07 -272 
 

4 -147 -632 
 

8 -155,8 -505 
 

24 25,7 -328 
 

9 132 -486 
 

10 130 -496 
 

3 34,1 -274  
 

7.3.2.3 Lastkombination 3 
Tabell 49 – Stjälpning under väggar ifrån lastkombination 3 

Vägg Moment [kNm] Normalkraft [kN] 
 

6 & 7 980 -1859 
 

13,14,15,16,17 & 18 -1982 -4451 
 

11 & 12 -821 -1775 
 

27,28,29,30,31 & 32 977 -5353 
 

19,20,22,23,25 & 26 -7050 -7069 
 

1 & 2 613 -2177 
 

5 34,7 -547 
 

21 -4,85 -363 
 

4 -49,1 -603 
 

8 -53,1 -500 
 

24 46,7 -541 
 

9 35,2 -460 
 

10 35,3 -515 
 

3 6,63 -254 
 

7.4 Analys förenkling enligt handberäkning 

7.4.1 Skjuvkraft i vägg 
Tabell 54 – Skjuvkraft under respektive vägg när det blåser mot långsida 

Blåser och snedställning mot långsida Våning 1 [kN/m] Grund [kN/m] 
Vägg 1 (WI107.N CE7) 27 27,1 
Vägg 2 (WI108.N CE5) 14,9 20,3 
Vägg 3 (WI105.N CE3) 11,5 10,5 
Vägg 4 (WI106.N CE1) -3,75 -8,15 
Vägg 5 (WI103.N CE1) 4,68 11,3 
Vägg 6 (W216.N CE4 15,7 17,2 
Vägg 7 (W215.N CE4) 26,8 27,9 
Vägg 8 (WI111.N CE4) 7,31 13,9 
Vägg 9 (WI113.N CE1) 8,57 11,3 
Vägg 10 (W114N. CE1) -4,07 -11,9 
Vägg 11 (W207.N CE1) -18,8 -20,6 



 

 80 
 

Vägg 12 (W208.N CE1) -29,2 -29,8 
Summa plan 172,28 209,95 

 
Tabell 57 – Skjuvkraft under respektive vägg när det blåser mot långsida 

Blåser och snedställning mot 
gavel 

Våning 1 
[kN/m] 

Grund 
[kN/m] 

Summa 
[kN/m] 

Vägg 13 (W201.N CE2) -1,44 -4,25 52,32 
Vägg 14 (W202.N CE1) 3,48 4,12 59,26 
Vägg 15 (W203.N CE2) 4,86 0,32 12,871 
Vägg 16 (W204.N CE2) 8,07 5,98 28,41 
Vägg 17 (W205.N CE2) 11,1 12,3 39,245 
Vägg 18 W206.N CE1) 11,1 16,6 87,04 
Vägg 19 (WI101.N CE2) -12,89 -16,61 78,23 
Vägg 20 WI102.N CE1) 6,32 -3,46 63,414 
Vägg 21 (WI104.N CE1) -7,085 -8,225 42,29 
Vägg 22 (WI109.N CE6) -6,12 -5,9 29,628 
Vägg 23 (WI110.N CE2) 3,47 0,7 45,26 
Vägg 24 (W112.N CE1) -8,56 -8,65 35,94 
Vägg 25 (WI115.N CE3) 9,51 -6,3 26,24 
Vägg 26 (WI116.n CE5) -5,9 -1,5 35,3 
Vägg 27 (W214.N CE1) 1,26 2,21 44,93 
Vägg 28 (W213.N CE5) -5,56 -8,97 47,15 
Vägg 29 (W212.N CE6) -5,05 -8,01 22,149 
Vägg 30 (W211.N CE4) -6,73 -9,07 34,86 
Vägg 31 (W210.N CE4) -8,06 -11,7 47,17 
Vägg 32 (W209.N CE4) -7,95 -14,2 57,48 
Summa plan 134,515 149,075 889,187 

 

7.4.2 Skjuvkraft vägg belastas av 
Tabell 59.2 – Skjuvkraft respektive vägg belastas av när det blåser mot långsida 

Blåser och snedställning mot 
långsida 

Våning 1 
[kN/m] 

Grund 
[kN/m] 

Summa vägg 
[kN/m] 

Vägg 1 (WI107.N CE7) 1,7 0,1 40,46 
Vägg 2 (WI108.N CE5) 6 5,4 49,06 
Vägg 3 (WI105.N CE3) -2 -1 22,5 
Vägg 4 (WI106.N CE1) -3,337 -4,4 56,15 
Vägg 5 (WI103.N CE1) 6,65 6,62 61,5 
Vägg 6 (W216.N CE4 2,2 1,5 27,38 
Vägg 7 (W215.N CE4) 1,2 1,1 27,9 
Vägg 8 (WI111.N CE4) 6,24 6,59 37,7 
Vägg 9 (WI113.N CE1) 4,81 2,73 20,88 
Vägg 10 (W114N. CE1) -8,29 -7,83 46,9 
Vägg 11 (W207.N CE1) -2,7 -1,8 22,038 
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Vägg 12 (W208.N CE1) -1,1 -0,6 29,8 
Summa plan 46,227 39,67 

 

 

Tabell 62 – Skjuvkraft respektive vägg belastas av när det blåser mot gavel 

Blåser och snedställning mot 
gavel 

Våning 1 
[kN/m] 

Grund 
[kN/m] 

Summa vägg 
[kN/m] 

Vägg 19 (WI101.N CE2) -4,18 -4,38 61,5 
Vägg 20 WI102.N CE1) -0,59 -10,24 69,342 
Vägg 21 (WI104.N CE1) -0,35 -0,54 23,4 
Vägg 22 (WI109.N CE6) -3,3 -1,9 18,964 
Vägg 23 (WI110.N CE2) -3,47 -7,17 15,384 
Vägg 24 (W112.N CE1) -3 -1,4 17,386 
Vägg 25 (WI115.N CE3) -1,06 -19,11 39,7 
Vägg 26 (WI116.n CE5) 0,1 -3,1 32,2 
Summa plan 16,05 47,84 

 

 

7.4.3 Stjälpning 
7.4.3.4 Lastkombination 4 
Tabell 66 – Stjälpning under väggar ifrån lastkombination 4 

Vägg Moment [kNm] Normalkraft [kN] 
6 & 7 -2255 -1693 
13,14,15,16,17 & 18 3858 -5290 
11 & 12 2633 -1524 
27,28,29,30,31 & 32 -1141 -5416 
19,20,22,23,25 & 26 -5835 -6162 
1 & 2 3434 -2105 
5 -86,6 -548 
21 5,79 -497 
4 80,9 -535 
8 105,4 -395 
24 32,4 -709 
9 -94,8 -344 
10 -95,5 -405 
3 -28 -161 
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7.4.3.5 Lastkombination 5 
Tabell 67 – Stjälpning under väggar ifrån lastkombination 5 

Vägg Moment [kNm] Normalkraft [kN] 
 

6 & 7 1117 -1821 
 

13,14,15,16,17 & 18 3459 -5130 
 

11 & 12 -1260 -1234 
 

27,28,29,30,31 & 32 -3055 -5789 
 

19,20,22,23,25 & 26 -1451 -6821 
 

1 & 2 672 -1974 
 

5 16,8 -602 
 

21 30,7 -352 
 

4 -45,1 -485 
 

8 -22,85 -528 
 

24 -117 -440 
 

9 31,6 -398 
 

10 38,5 -295 
 

3 5,68 -165 
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8 ANALYS OCH DISKUSSION 
Diskussionen sker så att varje analys enskilda resultat först undersöks. Därefter jämförs de tre 
analyserna mot resultatet från ren elasticitetsteoretisk analys. Blå tabeller visar återigen 
förekommande skjuvkraft som förs till våning under, orange visar tillförd skjuvkraft vid ett 
visst plan och grå stjälpning. 
 

 
Figur 93- Väggindex belastning mot långsida 

 
Figur 94- Väggindex belastning mot kortsida 

8.1 Elasticitetsteori 
När en vägg ska föra ner påfrestning till grunden så syns det i tabell 1,2 och 3 nedan att 
skjuvkraften för en vägg i fråga inte linjärt ökar neråt. När vägg 1 undersöks närmare så är 
resultatet att väggen i översta våningen för en skjuvkraft med negativ riktning mot 
underliggande vägg. Därefter för väggen en skjuvkraft med positiv riktning till nästa plan. För 
nästkommande våningar ökar skjuvkraften positivt till när lasten ska föras mot grunden där 
värdet minskar. Detta är då botten- och vindsplanet har en annan utformning mot 
mittenplanen vilket gör lastfördelning hos innerväggarna är annorlunda vid dessa plan, se 
figur 105 nedan. Det som varierar är urtagning mellan planen vilket påverkar styvheterna och 
hur mycket last respektive vägg tar. Ytterligare har översta planet även en annan mängd 
stabiliserande enheter.  
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Tabell 1 – Skjuvkraft vägg för neråt vid ett visst plan 

Blåser och snedställning mot 
långsida 

Våning 7 
[kN/m] 

Våning 6 
[kN/m] 

Våning 5 
[kN/m] 

Vägg 1 (WI107.N CE7) -3,39 12,5 20,7 
Tabell 2 – Skjuvkraft vägg för neråt vid ett visst plan 

Blåser och snedställning mot 
långsida 

Våning 4 
[kN/m] 

Våning 3 
[kN/m] 

Våning 2 
[kN/m] 

Vägg 1 (WI107.N CE7) 26,7 31,2 34,1 
Tabell 3 – Skjuvkraft vägg för neråt vid ett visst plan 

Blåser och snedställning mot långsida Våning 1 [kN/m] Grund [kN/m] 
Vägg 1 (WI107.N CE7) 34,9 33,8 

 
Detta redovisas även tydligt när belastning som tillförs undersöks istället för resultanten i 
tabell 7,8 och 9. Mot bottenplan och vindsplan påverkas väggen av en negativ skjuvkraft 
medans den är positiv mot mittenplanen. 
 
Tabell 7 – Skjuvkraft vägg tillförs vid ett visst plan 

Blåser och snedställning mot 
långsida 

Våning 7 
[kN/m] 

Våning 6 
[kN/m] 

Våning 5 
[kN/m] 

Vägg 1 (WI107.N CE7) -3,39 15,89 8,2 
Tabell 8 – Skjuvkraft vägg tillförs vid ett visst plan 

Blåser och snedställning mot 
långsida 

Våning 4 
[kN/m] 

Våning 3  
[kN/m] 

Våning 2 
[kN/m] 

Vägg 1 (WI107.N CE7) 6 4,5 2,9 
Tabell 9– Skjuvkraft vägg tillförs vid ett visst plan 

Blåser och snedställning mot 
långsida 

Våning 1 
[kN/m] 

Grund 
[kN/m] 

Summa vägg 
[kN/m] 

Vägg 1 (WI107.N CE7) 0,8 -1,1 42,78 
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Figur 95- Utformning bottenplan, mittenplan och vindsplan 

Det som är märkbart här är att den  påförda påfrestningen på väggen minskar neråt där den 
egentligen borde öka ifrån att belastning från snedställning ökar. Detta är då lägre våningar 
har fört ner mer egentyngd vilket ökar värdet för snedställningen.  
 
När den totala tillförde belastningen mot våningarna istället undersöks så är resultatet att plan 
mot byggnadens mitt fungerar som de ska då påfrestningen ökar neråt. I toppen ser det 
däremot annorlunda ut. Belastningen för planet ökar först men minskar sedan. Delar av tabell 
7, 8 och 9 presenteras igen 
 
Tabell 7 – Skjuvkraft vägg tillförs vid ett visst plan 

Blåser och snedställning mot 
långsida 

Våning 7 
[kN/m] 

Våning 6 
[kN/m] 

Våning 5 
[kN/m] 

Summa plan 79,9 108,36 46,36 
Tabell 8 – Skjuvkraft vägg tillförs vid ett visst plan 

Blåser och snedställning mot 
långsida 

Våning 4 
[kN/m] 

Våning 3  
[kN/m] 

Våning 2 
[kN/m] 

Summa plan 35,15 37,48 40,23 
Tabell 9 – Skjuvkraft vägg tillförs vid ett visst plan 

Blåser och snedställning mot långsida Våning 1 [kN/m] Grund [kN/m]  
Summa plan 43,16 43,96  

 
Om det för sakens skull antas att rotationscentrum sammanfaller vid lastcentrum i översta 
våningen så hamnar resultaten av horisontal belastning i mitten av planet. När nästa våning 
sedan för enkelhetens skull har rotationscentrum även den i mitten men även ska klara hantera 
lasten ovanifrån som ej sammanfaller i mitten så uppstår rotation i planet. Rotationen kan 
antingen göra att en vägg i fråga tar mer eller mindre skjuvkraft mot ovanstående våning 
beroende på om momentet ger verkan i samma riktning eller mot riktningen väggen tar 
skjuvkraft i. Att vägg 1 tar mindre belastning mot de lägre våningarna kan därför förklaras via 
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att en motsatt skjuvkraft från rotation ökar mer än vad skjuvkraft från snedställning och vind 
gör. 
 
Rotationen kan även göra att väggarna som inte ligger vindriktningen tar en mer markant 
belastning. Detta är förmodligen det som gör att belastning i planet först minskar nära 
situationen där rotation uppstår för att sedan öka vilket egentligen borde ske. Väggarna i 
motsatt riktning belastas alltså mer i de lägre planen.  
 
När det blåser mot långsidan vilket presenteras nedan i tabell 9 så är det vägg 1, 2, 4, 5, 8 och 
vägg 9 som tar störst belastning per meter. Det som redovisas är summorna för alla plan i 
byggnaden. 
 
Att vägg 1 och 2 tar mer belastning än 11 och 12 eller 6 och 7 trots ungefär samma längd är 
då vägg 1 och 2 tar skjuvkraft från två sidor då de har håldäck på vardera sida. Tornen har 
sedan en märkbar inverkan då spännvidderna till nästa väggar är stor vilket i kombination 
med att väggarna inte sträcker sig lika långt ger en stor påfrestning. 
 

 
Figur 96 - Väggindex långsida 

Tabell 9 – Summa skjuvkraft vägg tillförs från alla plan 

Blåser och snedställning mot långsida Summa vägg [kN/m] 
Vägg 1 (WI107.N CE7) 42,78 
Vägg 2 (WI108.N CE5) 50,48 
Vägg 3 (WI105.N CE3) 25,8 
Vägg 4 (WI106.N CE1) 42,06 
Vägg 5 (WI103.N CE1) 58,5 
Vägg 6 (W216.N CE4 21,8 
Vägg 7 (W215.N CE4) 25,2 
Vägg 8 (WI111.N CE4) 45,68 
Vägg 9 (WI113.N CE1) 21,24 
Vägg 10 (W114N. CE1) 48,66 
Vägg 11 (W207.N CE1) 23,3 
Vägg 12 (W208.N CE1) 29,1 
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När vind sker mot gavel så är det vägg 19, 25 och 26 som främst belastas. Dessa är de 
innerväggar som är placerade närmast fasaden vilket är anledningen till att de tar så stor 
påfrestning.  
 
Tabell 12– Summa skjuvkraft vägg tillförs från alla plan 

Blåser och snedställning mot gavel Summa vägg [kN/m] 
Vägg 13 (W201.N CE2) 25,37 
Vägg 14 (W202.N CE1) 18,16 
Vägg 15 (W203.N CE2) 14,38 
Vägg 16 (W204.N CE2) 11,1 
Vägg 17 (W205.N CE2) 12,3 
Vägg 18 W206.N CE1) 21 
Vägg 19 (WI101.N CE2) 34,69 
Vägg 20 WI102.N CE1) 14,58 
Vägg 21 (WI104.N CE1) 14,405 
Vägg 22 (WI109.N CE6) 19,12 
Vägg 23 (WI110.N CE2) 15,9 
Vägg 24 (W112.N CE1) 9,65 
Vägg 25 (WI115.N CE3) 31,2 
Vägg 26 (WI116.n CE5) 31,7 
Vägg 27 (W214.N CE1) 21,29 
Vägg 28 (W213.N CE5) 10,23 
Vägg 29 (W212.N CE6) 12,47 
Vägg 30 (W211.N CE4) 9,07 
Vägg 31 (W210.N CE4) 11,7 
Vägg 32 (W209.N CE4) 14,3 

 
När stjälpningen undersöks i tabell 67 och 68 så är inte någon utav väggarna nära att stjälpa. 
Lastkombination 1,2 och 4 innebär att det blåser mot långsida och 2 samt 5 mot gavel. Det 
som visas är att vägg 6 och 7 är med och stabiliserar mer när det blåser mot gaveln än när det 
blåser mot långsida trots att de är placerade mot långsidan. Om vägg 11 och 12 jämförs som 
även de är mot långsidan så har de högre värde när det blåser mot långsida än mot kortsida. 
Detta är en reaktion av den rotation som uppstår. 
 
Tabell 67 – Sammanställning av tabell 13, 14, och 15 

Vägg Normalkraft [kN] 
Lastkombination 1 

Normalkraft [kN] 
Lastkombination 2 

Normalkraft [kN] 
Lastkombination 3 

 

6 & 7 -1999 -2032 -1859  
13,14,15,16,17 & 18 -3838 -4172 -4451  
11 & 12 -1653 -1687 -1775  
27,28,29,30,31 & 32 -5804 -5814 -5353  
19,20,22,23,25 & 26 -7648 -7711 -7069  
1 & 2 -2016 -2053 -2177  
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5 -559 -564 -547  
21 -271 -272 -363  
4 -626 -632 -603  
8 -505 -505 -500  
24 -332 -328 -541  
9 -486 -486 -460  
10 -495 -496 -515  
3 -257 -274 -254  

 

Tabell 68 – Sammanställning av tabell 16 och 17 

Vägg Normalkraft [kN] 
Lastkombination 4 

Normalkraft [kN] 
Lastkombination 5 

6 & 7 -2027 -2094 
13,14,15,16,17 & 18 -4952 -4426 
11 & 12 -1731 -1546 
27,28,29,30,31 & 32 -4745 -5351 
19,20,22,23,25 & 26 -6200 -6972 
1 & 2 -2412 -2218 
5 -571 -579 
21 -485 -379 
4 -587 -618 
8 -513 -522 
24 -772 -539 
9 -438 -465 
10 -521 -497 
3 -260 -258 

8.2 Andra ordningens teori 
Samma effekter sker för andra ordningens teori som för första ordningens teori. Det som är 
intressant är vart skillnader i värdena sker och varför. Om tabellerna subtraheras med 
varandra så är resultatet vart skillnaderna uppstår. Värden för från andra ordningens analys i 
tabell 20 har subtraherats från första ordningens elastiska analys i tabell 2. 
 
Tabell 70 – tabell 20 har subtraherats från tabell 2 

Blåser och snedställning mot 
långsida 

Våning 1 
[kN/m] 

Grund 
[kN/m] 

Summa 
[kN/m] 

Vägg 1 (WI107.N CE7) 0,3 0,2 2,68 
Vägg 2 (WI108.N CE5) 0 0 0,799 
Vägg 3 (WI105.N CE3) 0,2 0,5 1,5 
Vägg 4 (WI106.N CE1) -0,29 -0,301 1,311 
Vägg 5 (WI103.N CE1) 0,31 0,4 1,27 
Vägg 6 (W216.N CE4 -0,2 -0,2 0,81 
Vägg 7 (W215.N CE4) -0,1 -0,2 0,92 
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Vägg 8 (WI111.N CE4) 0,46 0,34 2,1 
Vägg 9 (WI113.N CE1) 0,32 0,42 1,13 
Vägg 10 (W114N. CE1) -0,19 -0,13 0,64 
Vägg 11 (W207.N CE1) 0,2 0,1 0,6 
Vägg 12 (W208.N CE1) 0,1 0,2 0,6 
Summa plan 2,67 2,991 14,36 

 
Skillnaderna finns där men de är inte markanta när tabell 70 undersöks. Böjstyvheten är som 
redovisat i ekvation (5) och (6) exponentiellt beroende av längden på bärverket vilket tyder på 
stora styvheter och därmed låga deformationer. Skjuvdeformationerna är även små då det i 
denna riktning främst är innerväggar och ytterväggar med liten storlek och mängd på 
urtagningarna. Detta tyder på att vägen ungefär för belastningen på samma sätt vid denna 
metod att analysera byggnaden. 
 
Om fallet när vind belastar gavel istället undersöks i tabell 73 där ytterväggar med urtagning 
för fönster och balkong belastas så förekommer större skillnad. Innerväggen har även den stor 
mängd urtagningar från lägenhetsdörrarna så skillnaden vara bör vara större. Nedan 
subtraheras andra ordningens värden igen från första ordningens resultat; 
 
Tabell 73 – tabell 23 har subtraherats från tabel1 6 

Blåser och snedställning mot 
gavel 

Våning 1 
[kN/m] 

Grund 
[kN/m] 

Summa 
[kN/m] 

Vägg 13 (W201.N CE2) -0,05 0,04 0,28 
Vägg 14 (W202.N CE1) 0,02 -0,19 0,43 
Vägg 15 (W203.N CE2) 0,09 0,102 1,369 
Vägg 16 (W204.N CE2) -0,08 0,06 0,48 
Vägg 17 (W205.N CE2) 0,1 -1 1,296 
Vägg 18 W206.N CE1) -0,1 -0,2 0,46 
Vägg 19 (WI101.N CE2) -0,34 -0,24 3,08 
Vägg 20 WI102.N CE1) -0,48 -0,79 3,71 
Vägg 21 (WI104.N CE1) -0,08 -0,038 0,628 
Vägg 22 (WI109.N CE6) -0,24 -0,2 1,72 
Vägg 23 (WI110.N CE2) -0,1 -0,3 0,9 
Vägg 24 (W112.N CE1) -0,15 -0,22 0,633 
Vägg 25 (WI115.N CE3) 0,27 -0,35 1,28 
Vägg 26 (WI116.n CE5) -0,1 -0,5 1,7 
Vägg 27 (W214.N CE1) -0,05 0,01 0,53 
Vägg 28 (W213.N CE5) 0,03 0,31 0,61 
Vägg 29 (W212.N CE6) -0,04 0,19 1,147 
Vägg 30 (W211.N CE4) 0,02 0,17 0,38 
Vägg 31 (W210.N CE4) 0,03 0,1 0,4 
Vägg 32 (W209.N CE4) 0,05 0,1 0,44 
Summa plan 2,42 5,11 21,473 
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Den totala skillnaden är större även fast ytan vinden belastar på är mindre. Skillnaden borde 
rimligtvis vara mindre men det syns tydligt att urtagningarna i stabiliserande enheterna har en 
inverkan. 
 
Skillnaden som förekommer hos ytterväggarna presenteras tydligt när undersökning av 
stjälpningen görs. Nedan har de resulterande normalkrafterna från andra ordningens analys 
subtraherats från första ordningens värden. 
 
Tabell 73 –  Tabell 33 och 34 har sammanställts och subtraherats från sammanställning av tabell 16 och 17 

Vägg Normalkraft [kN] 
Lastkombination 4 

Normalkraft [kN] 
Lastkombination 5 

Summa [kN] 

6 & 7 -4 -5 -26 
13,14,15,16,17 & 18 -14 -11 -53 
11 & 12 -3 -5 -24 
27,28,29,30,31 & 32 -10 -12 -62 
19,20,22,23,25 & 26 17 27 147 
1 & 2 10 7 32 
5 0 1 1 
21 3 -1 -5 
4 1 0 2 
8 -2 -2 -14 
24 6 -1 -6 
9 -1 0 0 
10 2 2 11 
3 1 2 11 

Positivt värde innebär tryck och negativt värde innebär att väggen dras mer vid en andra 
ordningens analys. I tabell 73 så presenteras det tydligt att ytterväggarna dras mer vid en 
andra ordningens analys samtidigt som innerväggen belastas mindre. Det sker på grund utav 
att skjuvdeformationerna blir så stora av all urtagning för balkongdörrar och fönster.  

8.3 Plasticitetsteori 
När de ställda fogkapaciteterna uppnås så flyter fogen och kan därmed inte ta större last. För 
att ta reda på vart detta skett, och om det skett, så undersöks skillnaderna mellan den 
elasticitetsteoretiska analysens väggar och plasticitetteoretiska analysen. 
 

Tabell 74 – tabell 35 har subtraherats från tabell 1 

 
Blåser och snedställning mot 
långsida 

Våning 7 
[kN/m] 

Våning 6 
[kN/m] 

Våning 5 
[kN/m] 

Vägg 1 (WI107.N CE7) 0,08 0 0 
Vägg 2 (WI108.N CE5) -0,1 -0,01 -0,02 
Vägg 3 (WI105.N CE3) 0 0 0 
Vägg 4 (WI106.N CE1) 0 0 0,01 
Vägg 5 (WI103.N CE1) 0 0 0 
Vägg 6 (W216.N CE4 0 0 0 
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Vägg 7 (W215.N CE4) 0,01 0 0 
Vägg 8 (WI111.N CE4) 0 0 0 
Vägg 9 (WI113.N CE1) 0 0 0,01 
Vägg 10 (W114N. CE1) 0 0 0 
Vägg 11 (W207.N CE1) 0 0 0 
Vägg 12 (W208.N CE1) 0 0 0 
Summa plan 0,19 0,01 0,04 

 

Tabell 75 – tabell 36 har subtraherats från tabell 2 

Blåser och snedställning mot 
långsida 

Våning 4 
[kN/m] 

Våning 3 
[kN/m] 

Våning 2 
[kN/m] 

Vägg 1 (WI107.N CE7) 0 0 0 
Vägg 2 (WI108.N CE5) -0,01 0,005 -0,01 
Vägg 3 (WI105.N CE3) 0 0 0 
Vägg 4 (WI106.N CE1) 0,01 0,01 0,01 
Vägg 5 (WI103.N CE1) 0 0 0 
Vägg 6 (W216.N CE4 0 0 0 
Vägg 7 (W215.N CE4) 0 0 0 
Vägg 8 (WI111.N CE4) 0 0 0 
Vägg 9 (WI113.N CE1) 0 0 0 
Vägg 10 (W114N. CE1) 0 0 0 
Vägg 11 (W207.N CE1) 0 0 -0,1 
Vägg 12 (W208.N CE1) 0 0 0 
Summa plan 0,02 0,015 0,12 

 

Tabell 76 – tabell 37 har subtraherats från tabell 3 

Blåser och snedställning mot 
långsida 

Våning 1 
[kN/m] 

Grund 
[kN/m] 

Summa 
[kN/m] 

Vägg 1 (WI107.N CE7) 0 0 0,08 
Vägg 2 (WI108.N CE5) 0 0 0,155 
Vägg 3 (WI105.N CE3) 0 0 0 
Vägg 4 (WI106.N CE1) 0,01 -0,01 0,06 
Vägg 5 (WI103.N CE1) 0 0,1 0,1 
Vägg 6 (W216.N CE4 0 0 0 
Vägg 7 (W215.N CE4) 0,1 0 0,11 
Vägg 8 (WI111.N CE4) 0 0 0 
Vägg 9 (WI113.N CE1) 0 0 0,01 
Vägg 10 (W114N. CE1) 0 0 0 
Vägg 11 (W207.N CE1) 0 0 0,1 
Vägg 12 (W208.N CE1) 0 0 0 
Summa plan 0,11 0,11 0,615 

 
Skillnaden är extremt liten men den tyder fortfarande på att det sker en flytning på ett eller 
flera ställen vilket syns i tabell 76 som visar summan av tabell 74, 75 och 76. Via att ta ut 
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maximala skjuvkrafter  som förekommer över byggnaden så går det att utesluta att flytning 
sker i en väggfog då väggfog med lägst kapacitet har värdet 136 kilonewton per meter. Detta 
säger att flytningen sker i en håldäcksanslutning då de har en lägre kapacitet än vad som 
presenteras i figur nedan. Det kan även vara så att vägg- eller håldäckselement flyter.  
 
För att ta reda på vart möjlig flytning av fog kan ha uppstått så undersöks skillnaderna. I tabell 
76 som precis presenterats så förekommer inga skillnader för vägg 3, 6. 8, 10 eller 12. Det går 
därför att utesluta dessa områden i undersökningen. 

 
Figur 97 - Figuren visar maximala värdena för skjuvkrafter av lastkombination 1 

För vägg 1 och 2 sker den enda och stora skillnaden i översta planet. Vid kontroll av fogar i 
detta plan så syns det att fog vid upplag intill vägg 1 och 2 överstiger sin kapacitet med fyra 
kilonewton per meter. Det är detta som ger skillnaden för vägg 1 och 2 mot en 
elasticitetsteoretisk analys. 
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Figur 98 - Position på fog som flyter 

 
 

 
Figur 99 - Detaljerat resultat för fogen 

Vad ger flytningen för resultat på den globala stabiliteten och stjälpningen? 
 

Tabell 77–  Tabell 47, 48 och 49 har sammanställts och subtraherats från sammanställning av tabell 13, 14 och 15 

Vägg Normalkraft [kN] 
Lastkombination 1 

Normalkraft [kN] 
Lastkombination 2 

Normalkraft [kN] 
Lastkombination 3 

6 & 7 0 0 0 
13,14,15,16,17 & 18 0 0 0 
11 & 12 0 0 0 
27,28,29,30,31 & 32 0 0 0 
19,20,22,23,25 & 26 1 1 0 
1 & 2 -1 0 0 
5 0 0 0 
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21 0 0 0 
4 0 0 0 
8 0 0 0 
24 0 0 0 
9 0 0 0 
10 0 0 0 
3 0 0 0 

 
Det är lastkombination ett som undersökning av flytning skett utifrån. Flytningen ger knappt 
någon skillnad mot den globala stabiliteten. Ena väggen trycks av en 100 kg större belastning 
och en annan drags av en 100 kg större belastning när tabell 77 undersöks. I det stora hela är 
detta knappt märkbart; det är tillexempel 1

7648
× 100 = 0,013 % av belastningen väggen tar 

under elastisk första ordningens analys. Det behöver inte vara så att endast fog flyter utan 
element kan även gjort det. 
 
Om vad som sker kring fogen som flyter undersöks så belastas alltså vägg 1 0,08 kilonewton 
per meter mindre och vägg 2 0,1 mer i tabell 74.. Detta sker bara i översta våningen, sen 
belastas de betydligt mindre samt inget alls. Detta tyder på att denna skillnad istället fördelar 
ut sig på andra väggar. Detta visas även tydligt när vägg 4, som ligger precis intill vägg 1, helt 
plötsligt i plan fem tar extra belastning. Vid kontroll av fogar intill denna vägg så flyter ingen 
fog. Detta antyder att den extra belastning som tillkom i vägg ett delvis har rört sig till vägg 4. 
 
Sedan undersöks samma sak när det blåser mot gavel i tabell 81. En inte lika märkbar skillnad 
erhålles denna gång; 
 
Tabell 81 – tabell 40 har subtraherats från tabell 5 

Blåser och snedställning mot 
gavel 

Våning 1 
[kN/m] 

Grund 
[kN/m] 

Summa 
[kN/m] 

Vägg 13 (W201.N CE2) 0 0 0 
Vägg 14 (W202.N CE1) 0 0 0 
Vägg 15 (W203.N CE2) 0 0 0,001 
Vägg 16 (W204.N CE2) 0 0 0,01 
Vägg 17 (W205.N CE2) 0 0 0 
Vägg 18 W206.N CE1) 0 0 0 
Vägg 19 (WI101.N CE2) 0 0 0 
Vägg 20 WI102.N CE1) 0 0 0 
Vägg 21 (WI104.N CE1) 0 0 0 
Vägg 22 (WI109.N CE6) 0 0 0,012 
Vägg 23 (WI110.N CE2) 0 0 0 
Vägg 24 (W112.N CE1) 0 0 0 
Vägg 25 (WI115.N CE3) 0,01 0 0,01 
Vägg 26 (WI116.n CE5) 0 0 0 
Vägg 27 (W214.N CE1) 0 0 0 
Vägg 28 (W213.N CE5) 0 0,01 0,01 
Vägg 29 (W212.N CE6) 0 0 0,002 
Vägg 30 (W211.N CE4) 0 0 0 
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Vägg 31 (W210.N CE4) 0 0 0 
Vägg 32 (W209.N CE4) 0 0 0 
Summa plan 0,01 0,01 0,045 

 
Flytning har även här uppstått men den är knappt markant. Efter globalt maximum och 
minimum tagits fram så drogs slutsatsen att det även den här gången sker i en 
håldäcksanslutning. Efter analys av värden med samma belägg som innan så ser det ut att ske 
i antingen plan tre, plan ett, bottenplan, eller plan sex nära mitten av byggnaden.  
 
Efter undersökning av alla fogar i programmet så gick det inte att hitta att någon fog flyter. 
Detta tyder på att det istället är elementen som flyter och gett denna skillnad.  
 
När stjälpningen undersöks är skillnaden i normalkraft knappt märkbar; 
 

Tabell 77–  Tabell 47, 48 och 49 har sammanställts och subtraherats från sammanställning av tabell 13, 14 och 15 

Vägg Normalkraft [kN] 
Lastkombination 1 

Normalkraft [kN] 
Lastkombination 2 

Normalkraft [kN] 
Lastkombination 3 

6 & 7 0 0 0 
13,14,15,16,17 & 18 0 0 0 
11 & 12 0 0 0 
27,28,29,30,31 & 32 0 0 0 
19,20,22,23,25 & 26 1 1 0 
1 & 2 -1 0 0 
5 0 0 0 
21 0 0 0 
4 0 0 0 
8 0 0 0 
24 0 0 0 
9 0 0 0 
10 0 0 0 
3 0 0 0 

 
Analys av skjuvkrafter när det blåser mot gavel sker enligt lastkombination tre. Enligt skillnad 
i stjälpning så har alltså den lilla flytning som sker ingen inverkan på stabiliteten. Om 
resultatet gett ett decimalsvar hade en liten skillnad dock synts. När det däremot blåser mot 
långsidan, lastkombination ett, så uppstod en mer märkbar skillnad.   

8.4 Förenkling enligt handberäkning 
När vind belastar långsidan syns en viss differens när förenklingar enligt handberäkningar 
gjorts. Nedan har värden för resultant av skjuvkraft i varje vägg subtraherats mellan 
analyserna; 
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Tabell 84 – tabell 54 har subtraherats från tabell 3 

Blåser och snedställning mot 
långsida 

Våning 1 
[kN/m] 

Grund 
[kN/m] 

Summa 
[kN/m] 

Vägg 1 (WI107.N CE7) -7,9 -6,7 59,94 
Vägg 2 (WI108.N CE5) 2 0,7 48,62 
Vägg 3 (WI105.N CE3) -6 -8,1 28,84 
Vägg 4 (WI106.N CE1) -10,06 -9,19 47,211 
Vägg 5 (WI103.N CE1) 1,12 -0,2 10,21 
Vägg 6 (W216.N CE4 -1,9 -0,3 23,73 
Vägg 7 (W215.N CE4) 3 2,7 26,84 
Vägg 8 (WI111.N CE4) 4,69 4,42 39,23 
Vägg 9 (WI113.N CE1) 1,53 1,32 8,984 
Vägg 10 (W114N. CE1) -5,86 -4,84 27,88 
Vägg 11 (W207.N CE1) 3,8 2,7 27,849 
Vägg 12 (W208.N CE1) -1,1 -0,7 9,2 
Summa plan 48,96 41,87 358,534 

 
I tabell 84 ovan visas att en stor skillnad förekommer i resultatet från respektive analys. Det 
som är intressant är att de ändå totalt tar emot en nästan lika stor belastning i tabell 85. 
Vänstra kolumnen är skjuvkraften respektive vägg belastas av från alla plan vid 
elasticitetsteoretisk analys och höger enligt handberäkningen; 
 

Tabell 85 – Sammanställning av summorna från tabell 9 och 59.2 

Blåser och snedställning mot långsida Summa vägg 
elastisk                 
[kN/m] 

Summa vägg 
handberäkning [kN/m] 

Vägg 1 (WI107.N CE7) 42,78 40,46 
Vägg 2 (WI108.N CE5) 50,48 49,06 
Vägg 3 (WI105.N CE3) 25,8 22,5 
Vägg 4 (WI106.N CE1) 42,06 56,15 
Vägg 5 (WI103.N CE1) 58,5 61,5 
Vägg 6 (W216.N CE4 21,8 27,38 
Vägg 7 (W215.N CE4) 25,2 27,9 
Vägg 8 (WI111.N CE4) 45,68 37,7 
Vägg 9 (WI113.N CE1) 21,24 20,88 
Vägg 10 (W114N. CE1) 48,66 46,9 
Vägg 11 (W207.N CE1) 23,3 22,038 
Vägg 12 (W208.N CE1) 29,1 29,8 

 
Detta tyder på att mängden är densamma men att belastning tar en annan väg igenom 
stommen. 
 
Den stora skillnaden uppstår är när belastning av gaveln undersöks; 
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Tabell 88 – tabell 57 har subtraherats från tabell 6 

Blåser och snedställning mot 
gavel 

Våning 1 
[kN/m] 

Grund 
[kN/m] 

Summa 
[kN/m] 

Vägg 13 (W201.N CE2) -1,44 -4,25 52,32 
Vägg 14 (W202.N CE1) 3,48 4,12 59,26 
Vägg 15 (W203.N CE2) 4,86 0,32 12,871 
Vägg 16 (W204.N CE2) 8,07 5,98 28,41 
Vägg 17 (W205.N CE2) 11,1 12,3 39,245 
Vägg 18 W206.N CE1) 11,1 16,6 87,04 
Vägg 19 (WI101.N CE2) -12,89 -16,61 78,23 
Vägg 20 WI102.N CE1) 6,32 -3,46 63,414 
Vägg 21 (WI104.N CE1) -7,085 -8,225 42,29 
Vägg 22 (WI109.N CE6) -6,12 -5,9 29,628 
Vägg 23 (WI110.N CE2) 3,47 0,7 45,26 
Vägg 24 (W112.N CE1) -8,56 -8,65 35,94 
Vägg 25 (WI115.N CE3) 9,51 -6,3 26,24 
Vägg 26 (WI116.n CE5) -5,9 -1,5 35,3 
Vägg 27 (W214.N CE1) 1,26 2,21 44,93 
Vägg 28 (W213.N CE5) -5,56 -8,97 47,15 
Vägg 29 (W212.N CE6) -5,05 -8,01 22,149 
Vägg 30 (W211.N CE4) -6,73 -9,07 34,86 
Vägg 31 (W210.N CE4) -8,06 -11,7 47,17 
Vägg 32 (W209.N CE4) -7,95 -14,2 57,48 
Summa plan 134,515 149,075 889,187 

 
Nu erhålls i tabell 88 en dubbelt så stor skillnad mot innan i tabell 84. Här är det också 
intressant att även undersöka den totala skjuvkraften respektive vägg belastas av; 
 
Tabell 89 – Tabellen visar hur mycket mer en vägg belastas av en elastisk analys än handberäkning. Tabell 12 från första 
ordningens elasticitetsteoretisk analys och tabell 62 för förenklad enligt handberäkning. 

Blåser och snedställning mot gavel Summa vägg  
elastisk 
[kN/m] 

Summa vägg  
handberäkning 
[kN/m] 

Skillnad 
[kN/m] 

Vägg 19 (WI101.N CE2) 34,69 61,5    -26,71 
Vägg 20 WI102.N CE1) 14,58 69,34    -54,76 
Vägg 21 (WI104.N CE1) 14,405 23,4    -8,995 
Vägg 22 (WI109.N CE6) 19,12 18,964     0,166 
Vägg 23 (WI110.N CE2) 15,9 15,384     0,516 
Vägg 24 (W112.N CE1) 9,65 17,386    -7,736 
Vägg 25 (WI115.N CE3) 31,2 39,7     -8,5 
Vägg 26 (WI116.n CE5) 31,7 32,2     -0,5 

 
Tabell 89 visar hur de olika väggarna belastas beroende på metod för analys. Det som är 
intressant är att vägg 19, 20, 21, 24, 25 och 26 endast är de som belastas mer. Vägg 22 och 23 
belastas till och med mindre. Detta tyder på att den tillförda belastningen som tidigare tagits 
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av långfasaderna endast tillförs väggarna närmast fasaderna och inte de mot byggnadens 
centrum. Det som sker är att endast väggarna fram till tornen tar belastningen. 
 
Att väggar fram till tornen endast tar belastning är intressant. Detta tyder på att de är betydligt 
styvare än väggarna som kommer därefter; vägg 22 och 23. En fortsatt studie där tornen tas 
bort skulle vara intressant att studera. Vanligtvis görs antagandet att belastningen från skivan 
fördelas jämt över väggarna med längden, hur verklighetstroget är egentligen detta? 
 
Sedan undersöktes vad denna skillnad hade för påverkan mot resulterande normalkraften efter 
det stjälpande momentet i tabell 90: 
 

Tabell 90–  Tabell 66 och 67 har sammanställts och subtraherats från sammanställning av tabell 
16 och 17 

 
Vägg Normalkraft 

[kN] 
Lastkombination 
4 

Normalkraft 
[kN] 
Lastkombination 
5 

Summa 
[kN] 

6 & 7 -334 -273 -1710 
13,14,15,16,17 & 18 338 704 3688 
11 & 12 -207 -312 -1200 
27,28,29,30,31 & 32 671 438 1948 
19,20,22,23,25 & 26 -38 -151 -257 
1 & 2 -307 -244 -1911 
5 -23 23 -101 
21 12 -27 -111 
4 -52 -133 -363 
8 -118 6 -366 
24 -63 -99 -441 
9 -94 -67 -321 
10 -116 -202 -517 
3 -99 -93 -476 

 

 
   

 
Positivt värde innebär tryck och negativt värde innebär att väggen dras mer vid en 
handberäkningsanpassad modell. Det presenteras tydligt att långfasadväggarna trycks 
betydligt mer vilket tyder på att de inte tar belastning.. En stor skillnad sker även för vägg ett 
och två vid lastkombination tre vilket är det som undersökts för skjuvkrafter. Dessa väggar 
dras betydligt mer vilket antyder att det är dessa väggar i motsatt riktning som hanterar stor 
del av rotationen som uppstår.  
 

8.5 Vidare arbete 
Det som främst visas vara intressant är det som påpekades vid diskussion kring resultatet från 
analys av den förenklade modellen; den tillförda lasten påverkar till störst del intilliggande 
väggar. Detta beteende är inte något som vanligtvis antas när beräkning utförs. Vidare arbete 
skulle därför kunna vara att detta fenomen testas via laboration. Då fogars styvheter inte 
ställts efter riktiga värden så skulle fenomenet kunna bero på detta om det inte visas vara så 
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att det antagande man gör är inkorrekt. Förhållandet mellan komponenterna i stommens 
styvheter är en bidragande faktor på vägen lasten förs [23]. 
 
Ett annat förslag på fortsatt arbete är därmed att ta fram dessa värden för fogarnas styvheter. 
De består ofta av flertal material vilket skapar svårigheter i att beräkna ett värde. Dessa 
rekommenderas därför även de att testas. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 101 
 

9 SLUTSATS 
Den stora slutsatsen som går att dra är att analyserna, i alla fall de som är gjorde från samma 
modell och inte förenklade, ger ett rätt likvärdigt resultat för ett flerbostadshus. Detta bör tas i 
hänsyn då en elastisk första ordningens analys tog cirka 20 minuter att utföra, andra 
ordningens analys cirka 2 timmar och plastisk analys cirka 4 timmar. Av denna anledning 
rekommenderas det att man använder den elastiska analysen för att undersöka att byggnaden 
beter sig och modellerats korrekt. Därefter kan en plastisk och andra ordningens analys 
utföras för den slutgiltiga analysen. Alla metoder har sin plats och bör utföras för säkerhet hos 
stabiliteten. 
 
För att undersöka om flytningar uppstår hos elementen i byggnaden så bör inte den plastiska 
analysen användas. Denna rekommenderas att endast användas när global stabilitet ska 
kontrolleras med ställda fogkapaciteter. I programmet finns det bättre verktyg under Rc 
Design för att säkra hållfasthet. Där så går det att analysera mängd armering som behövs, 
vilket är samma sak som att undersöka om betongelementen flyter, samt så går det att 
applicera armeringen för att göra fortsatta analyser. 
 
Då element bevisats flyta vid vind mot gavel så behövs egentligen analyserna utföras en gång 
till. I initiala analyserna så är styvhet reducerade enligt eurokod för ett armerat tvärsnitt. Om 
man fortfarande förutsätter detta så har betongen spruckit när elementen flyter vilket gör att 
styvheterna bör reduceras ytterligare och nya analyser bör göras. Istället skulle man annars 
kunna använda armeringsverktyget och lägga in armering som motverkar sprickbildningen. 
Håldäcken klarade sig på grund utav inställda förspänningen så detta gäller enbart för 
väggarna. 
 
En handberäkning ger ett, förväntat, mer ogynnsamt svar mot stabiliteten. Då man fortfarande 
inte vart nära så visar detta på att stabiliteten för byggnaden är god. Den stora mängden 
urtagningar i fasaden tog en stor mängd tid att utföra så denna förenkling kan även utföras 
med hjälp av datorverktyg. Om man utför en viss mängd stabiliserande enheter korrekt och 
kan visa att de är godtyckligt stabiliserande så kan man därmed spara in tid via att man slipper 
modellera resten. Detta kräver att man utfört en del analyser innan så man har känsla för om 
det i alla fall är hyfsat långt ifrån att stjälpa. Annars görs bara dubbelarbete. 
 
När man utfört ett par analyser och ställt libraries för alla fogar så kan en hög hastighet på 
modellering göras. Programmet kräver som allt annat att man faktiskt sitter med det. Om man 
vet hur resultat ska hämtas korrekt och vad det är som visas så är programmet ett utmärkt 
verktyg för beräkningsingenjören. 
 
Detta arbete är förenklat så att deformations- och rotationsstyvhet i fogarna inte ställts utifrån 
de verkliga förutsättningarna utan man har gjort förenklingen att alla är lika styva då de består 
av samma betong. Detta är egentligen inte korrekt då areor spelar in och fogarna ofta är 
kompositer. Det som skulle behövas göras är en djupare studie i de mer verklighetstrogna 
värdena. Om detta ställs korrekt kommer det ha en effekt på stabilitetsanalysen då det ställer 
hur mycket skjuvkraft väggarna får. Ytterligare bör man ställa kapaciteterna i de andra 
riktningarna och inte bara mot skjuvkraft vilket gjorts i detta arbete. 
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10 BILAGOR 

10.1 Ritningar 

 
Figur 100- Ritning för bottenplan 

 

 
Figur 101 - Ritning för mellanplan 
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Figur 102 - Ritning för vindsplan 

 
Figur 103 - Sektion A-A 
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Figur 104 - Sektion B-B 

 
Figur 105 - Sektion C-C 
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Figur 106 - Sektion D-D 

10.2 VVS – Vatten, värme och sanitet 

10.2.1 Ventilation 

𝑉𝑉𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑘𝑘,𝑣𝑣𝑣𝑣𝑛𝑛𝑐𝑐 = 0,35 𝑘𝑘
𝑠𝑠×𝑚𝑚2 (Minimiflöde BBR) 

𝐴𝐴𝑝𝑝𝑘𝑘𝑚𝑚𝑛𝑛1𝑐𝑐𝑝𝑝𝑘𝑘𝑘𝑘7 = 748𝑒𝑒2 
𝐴𝐴𝑝𝑝𝑘𝑘𝑚𝑚𝑛𝑛8 = 253𝑒𝑒2 
 

𝑉𝑉𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑘𝑘,𝑣𝑣𝑣𝑣𝑛𝑛𝑐𝑐 =
0,35 × (748 × 2 + 253)

2
= 916,2

𝐸𝐸
𝑟𝑟 × 𝐸𝐸ä𝑔𝑔𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ𝑟𝑟𝐸𝐸𝑇𝑇𝑟𝑟
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Figur 107 – Tryckfallsdiagram [41]  

 
Figur 108 – Tryckfallsdiagram [41] 
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10.2.2 Varm- och kallvatten 

 
Figur 109 - Dimensioner för ledningar [54] 

Enhet Normflöde 
(𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳 𝒔𝒔−𝟏𝟏) 

Dusch 0,2 l/s 
(VV+KV) 

Diskbänk 0,2 l/s 
(VV+KV) 

Tvättställ 0,2 l/s 
(VV+KV) 

Vattenklosset 0,1 l/s (KV) 

Hushållstvättmaskin 0,2 l/s (KV) 

Diskmaskin 0,2 l/s (KV) 

 
En av varje per lägenhet. Tio lägenheter per plan. 
 
 KV VV VVC 
Summering: 1,1 l/s (per lgh) 0,6 l/s (per lgh) Samma som 

VV 
Totalt huset 1,1 ∗ 10 ∗

7
2

= 38.5 𝐸𝐸/𝑟𝑟 
30 l/s, reduktion för sannolikt 
flöde 

0,6 ∗ 10 ∗
7
2

= 21 𝐸𝐸
/𝑟𝑟 

-||- 

Dimensioner 35𝑥𝑥1,5 𝑒𝑒𝑒𝑒2 (1) 28𝑥𝑥1,2 𝑒𝑒𝑒𝑒2 28𝑥𝑥1,2 𝑒𝑒𝑒𝑒2 
(1) 1,5 𝑒𝑒𝑒𝑒2 representerar godstjocklek. 
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10.2.3 Spillvatten 
Enhet Normflöde (𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳 𝒔𝒔−𝟏𝟏) 
Tvättställ 0,3 l/s 

Diskbänk 0,6 l/s 

Tvättmaskin (<5kg) 0,9 l/s 

WC 1,8 l/s 

Golvbrunn 1,5 l/s 

Summering: 5,1 l/s (per lgh) 

Normflödet (delat på 2 
ledningar) 5,1 ∗ 10 ∗

7
2

= 178,5 𝐸𝐸/𝑟𝑟 

Sannolikt flöde: 0,6204 ∗ 178,50,4346

= 6 𝐸𝐸/𝑟𝑟 
Dimensioner: 200 𝑒𝑒𝑒𝑒 

10.2.4 Värmesekundärt 
En radiator under varje fönster. 
20 cm mindre än fönstrets bredd => 1400 
20 cm under och över kvar av 800mm bröstningshöjd => väljer 600mm 
Angiven effekt vid 55/45/35℃ => 724 W 
Antal radiatorer = 23𝑟𝑟𝑟𝑟 (𝑇𝑇å𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑔𝑔 1)  +  24𝑟𝑟𝑟𝑟 (𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝐸𝐸𝑟𝑟 𝑇𝑇å𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑔𝑔𝑟𝑟𝑟𝑟)  ×
 7𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑇𝑇å𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑔𝑔𝑟𝑟𝑟𝑟 =  191𝑟𝑟𝑟𝑟 
Total effekt: 191𝑟𝑟𝑟𝑟 ×  724 𝑊𝑊 = 138284 W 
𝑄𝑄 = 𝑉𝑉𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑘𝑘 × 𝐶𝐶𝑝𝑝 × 𝜌𝜌 × ∆𝑇𝑇 
⬄ 

𝑉𝑉𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑘𝑘 =
𝑄𝑄

𝐶𝐶𝑝𝑝 × 𝜌𝜌 × ∆𝑇𝑇
 

∆𝑇𝑇 = 55℃ − 45℃ 

𝐶𝐶𝑝𝑝 = 4180
𝑊𝑊𝑟𝑟

𝐾𝐾𝑔𝑔 × ℃
 

𝜌𝜌 = 1000
𝐾𝐾𝑔𝑔
𝑒𝑒3 

𝑉𝑉𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑘𝑘 = 138284
4180×1000×10

× 1000 = 3,31 𝑘𝑘
𝑠𝑠

=>
3,31𝑙𝑙𝑠𝑠
2

= 1,66 𝑘𝑘
𝑠𝑠
 => Dimension: 18x1,0 
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Figur 110 - Vald radiator [42] 

10.3 Fogkapaciteter 

10.3.1 Hörnfog för ytter- och mellanvägg 
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Figur 111 - Beräkning av fogkapacitet för hörnfog 
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10.3.2 Sidofog för ytter- och innervägg 

 

 
Figur 112 - Beräkning av fogkapacitet för sidofog 
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10.3.3 Fog vid långsidan för håldäck – Både mellan dem samt mot vägg 

 

 
Figur 113 - Beräkning av fogkapacitet för håldäcksfog 
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11.3.4 Fog vid k-änden för håldäck

 
Figur 114 - Tvärkraftskapacitet för vald dubb [48] 

 

𝐹𝐹𝑅𝑅,𝑣𝑣𝑑𝑑 =
30
1,2

= 25 
𝑆𝑆𝑁𝑁
𝑒𝑒
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10.4 Krypning och krympning 

10.4.1 Innervägg 
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10.4.2 Yttervägg 

 



 

 117 
 

10.4.3 Håldäck 
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10.6 Alla resultat 

10.6.1 Analys elasticitetsteori första ordningen 
10.6.1.1 Skjuvkraft i vägg 
 
Tabell 1 – Skjuvkraft under respektive vägg när det blåser mot långsida 

Blåser och snedställning mot 
långsida 

Våning 7 
[kN/m] 

Våning 6 
[kN/m] 

Våning 5 
[kN/m] 

Vägg 1 (WI107.N CE7) -3,39 12,5 20,7 
Vägg 2 (WI108.N CE5) 13,1 2,62 -1,57 
Vägg 3 (WI105.N CE3) 13,4 19,7 16,6 
Vägg 4 (WI106.N CE1) 17,1 5,4 3,24 
Vägg 5 (WI103.N CE1) -22,7 -23,5 -18,7 
Vägg 6 (W216.N CE4 -2,05 3,37 7,54 
Vägg 7 (W215.N CE4) 8,16 10,6 14 
Vägg 8 (WI111.N CE4) 0 -16,7 -18,1 
Vägg 9 (WI113.N CE1) 0 -5,12 -5,63 
Vägg 10 (W114N. CE1) 0 18,1 20,8 
Vägg 11 (W207.N CE1) 0 -2,51 -9,14 
Vägg 12 (W208.N CE1) 0 -12,9 -18 
Summa plan 79,9 133,02 154,02 

 
Tabell 2 – Skjuvkraft under respektive vägg när det blåser mot långsida 

Blåser och snedställning mot 
långsida 

Våning 4 
[kN/m] 

Våning 3  
[kN/m] 

Våning 2 
[kN/m] 

 

Vägg 1 (WI107.N CE7) 26,7 31,2 34,1 
 

Vägg 2 (WI108.N CE5) -2,34 0,1 5,38 
 

Vägg 3 (WI105.N CE3) 16,1 16,4 16,9 
 

Vägg 4 (WI106.N CE1) 4,83 6,68 7,69 
 

Vägg 5 (WI103.N CE1) -13,9 -9,42 -3,85 
 

Vägg 6 (W216.N CE4 11 14 16,3 
 

Vägg 7 (W215.N CE4) 17,3 20,1 22,3 
 

Vägg 8 (WI111.N CE4) -15,3 -10,7 -4,63 
 

Vägg 9 (WI113.N CE1) -4,46 -1,85 2,15 
 

Vägg 10 (W114N. CE1) 18,5 14,1 8,7 
 

Vägg 11 (W207.N CE1) -13,8 -17,5 -20,4 
 

Vägg 12 (W208.N CE1) -21,8 -24,6 -26,7 
 

Summa plan 166,03 166,65 169,1 
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Tabell 3 – Skjuvkraft under respektive vägg när det blåser mot långsida 

Blåser och snedställning mot 
långsida 

Våning 1 
[kN/m] 

Grund 
[kN/m] 

 

Vägg 1 (WI107.N CE7) 34,9 33,8 
 

Vägg 2 (WI108.N CE5) 12,9 19,6 
 

Vägg 3 (WI105.N CE3) 17,5 18,6 
 

Vägg 4 (WI106.N CE1) 6,31 1,04 
 

Vägg 5 (WI103.N CE1) 3,56 11,5 
 

Vägg 6 (W216.N CE4 17,6 17,5 
 

Vägg 7 (W215.N CE4) 23,8 25,2 
 

Vägg 8 (WI111.N CE4) 2,62 9,48 
 

Vägg 9 (WI113.N CE1) 7,04 9,98 
 

Vägg 10 (W114N. CE1) 1,79 -7,06 
 

Vägg 11 (W207.N CE1) -22,6 -23,3 
 

Vägg 12 (W208.N CE1) -28,1 -29,1 
 

Summa plan 178,72 206,16 
 

    
 

Tabell 4 – Skjuvkraft under respektive vägg när det blåser mot gavel 

Blåser och snedställning mot 
gavel 

Våning 7 
[kN/m] 

Våning 6 
[kN/m] 

Våning 5 
[kN/m] 

Vägg 13 (W201.N CE2) 12 10,1 8,03 
Vägg 14 (W202.N CE1) -7,18 -10,5 -10,2 
Vägg 15 (W203.N CE2) 0 1,02 2,09 
Vägg 16 (W204.N CE2) 0 -2,62 -2,15 
Vägg 17 (W205.N CE2) 0 -0,145 -1,04 
Vägg 18 W206.N CE1) 0 -8,54 -12,3 
Vägg 19 (WI101.N CE2) 20,4 17,4 15,5 
Vägg 20 WI102.N CE1) -8,19 -11,2 -9,43 
Vägg 21 (WI104.N CE1) -1,63 -6,86 -7,04 
Vägg 22 (WI109.N CE6) 0 3,96 2,33 
Vägg 23 (WI110.N CE2) 0 -7,93 -10 
Vägg 24 (W112.N CE1) 0 1,4 0,623 
Vägg 25 (WI115.N CE3) 0 12,9 11,7 
Vägg 26 (WI116.n CE5) 0 -17,1 -21,6 
Vägg 27 (W214.N CE1) -10,8 -9,93 -7,51 
Vägg 28 (W213.N CE5) 3,25 5,38 5,68 
Vägg 29 (W212.N CE6) 0 -2,23 -0,894 
Vägg 30 (W211.N CE4) 0 1,38 2,55 
Vägg 31 (W210.N CE4) 0 3,37 4,71 
Vägg 32 (W209.N CE4) 0 5,79 7,22 
Summa plan 63,45 139,755 142,597 
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Tabell 5 – Skjuvkraft under respektive vägg när det blåser mot gavel 

Blåser och snedställning mot 
gavel 

Våning 4 
[kN/m] 

Våning 3  
[kN/m] 

Våning 2 
[kN/m] 

Vägg 13 (W201.N CE2) 6,83 5,62 4,05 
Vägg 14 (W202.N CE1) -9,53 -8,35 -5,9 
Vägg 15 (W203.N CE2) 2,49 1,65 -0,441 
Vägg 16 (W204.N CE2) -2,2 -2,93 -4,46 
Vägg 17 (W205.N CE2) -2,73 -4,68 -7,25 
Vägg 18 W206.N CE1) -13,3 -13,1 -12,1 
Vägg 19 (WI101.N CE2) 13,3 10,8 8,42 
Vägg 20 WI102.N CE1) -9,28 -9,24 -8,82 
Vägg 21 (WI104.N CE1) -5,38 -3,29 -1,41 
Vägg 22 (WI109.N CE6) -0,406 -3,6 -6,88 
Vägg 23 (WI110.N CE2) -10,1 -9,87 -9,8 
Vägg 24 (W112.N CE1) -0,66 -2,11 -3,74 
Vägg 25 (WI115.N CE3) 9,22 6,7 3,43 
Vägg 26 (WI116.n CE5) -21,9 -21,4 -20,9 
Vägg 27 (W214.N CE1) -5,92 -4,43 -2,87 
Vägg 28 (W213.N CE5) 5,98 6,19 6,14 
Vägg 29 (W212.N CE6) 0,455 1,93 3,58 
Vägg 30 (W211.N CE4) 3,86 5,1 6,17 
Vägg 31 (W210.N CE4) 5,68 6,45 7,2 
Vägg 32 (W209.N CE4) 7,45 7,4 7,47 
Summa plan 136,671 134,84 131,031 

 
Tabell 6 – Skjuvkraft under respektive vägg när det blåser mot gavel 

Blåser och snedställning mot gavel Våning 1 [kN/m] Grund [kN/m] 
Vägg 13 (W201.N CE2) 1,44 4,25 
Vägg 14 (W202.N CE1) -3,48 -4,12 
Vägg 15 (W203.N CE2) -4,86 -0,32 
Vägg 16 (W204.N CE2) -8,07 -5,98 
Vägg 17 (W205.N CE2) -11,1 -12,3 
Vägg 18 W206.N CE1) -11,1 -16,6 
Vägg 19 (WI101.N CE2) 6,77 6,11 
Vägg 20 WI102.N CE1) -8,28 -8,74 
Vägg 21 (WI104.N CE1) -0,275 0,325 
Vägg 22 (WI109.N CE6) -9,08 -11,2 
Vägg 23 (WI110.N CE2) -10,9 -15,3 
Vägg 24 (W112.N CE1) -5,54 -6,85 
Vägg 25 (WI115.N CE3) -2,1 -5,4 
Vägg 26 (WI116.n CE5) -22,2 -29,7 
Vägg 27 (W214.N CE1) -1,26 -2,21 
Vägg 28 (W213.N CE5) 5,56 8,97 
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Vägg 29 (W212.N CE6) 5,05 8,01 
Vägg 30 (W211.N CE4) 6,73 9,07 
Vägg 31 (W210.N CE4) 8,06 11,7 
Vägg 32 (W209.N CE4) 7,95 14,2 
Summa plan 139,805 181,355 

 
10.6.1.2 Skjuvkraft vägg belastas av 
Tabell 7 – Skjuvkraft respektive vägg belastas av när det blåser mot långsida  

Blåser och snedställning mot 
långsida 

Våning 7 
[kN/m] 

Våning 6 
[kN/m] 

Våning 5 
[kN/m] 

Vägg 1 (WI107.N CE7) -3,39 15,89 8,2 
Vägg 2 (WI108.N CE5) 13,1 -10,48 -4,19 
Vägg 3 (WI105.N CE3) 13,4 6,3 -3,1 
Vägg 4 (WI106.N CE1) 17,1 -11,7 -2,16 
Vägg 5 (WI103.N CE1) -22,7 -0,8 4,8 
Vägg 6 (W216.N CE4 -2,05 5,42 4,17 
Vägg 7 (W215.N CE4) 8,16 2,44 3,4 
Vägg 8 (WI111.N CE4) 0 -16,7 -1,4 
Vägg 9 (WI113.N CE1) 0 -5,12 -0,51 
Vägg 10 (W114N. CE1) 0 18,1 2,7 
Vägg 11 (W207.N CE1) 0 -2,51 -6,63 
Vägg 12 (W208.N CE1) 0 -12,9 -5,1 
Summa plan 79,9 108,36 46,36 

 
Tabell 8 – Skjuvkraft respektive vägg belastas av när det blåser mot långsida  

Blåser och snedställning mot 
långsida 

Våning 4 
[kN/m] 

Våning 3  
[kN/m] 

Våning 2 
[kN/m] 

Vägg 1 (WI107.N CE7) 6 4,5 2,9 
Vägg 2 (WI108.N CE5) -0,77 2,44 5,28 
Vägg 3 (WI105.N CE3) -0,5 0,3 0,5 
Vägg 4 (WI106.N CE1) 1,59 1,85 1,01 
Vägg 5 (WI103.N CE1) 4,8 4,48 5,57 
Vägg 6 (W216.N CE4 3,46 3 2,3 
Vägg 7 (W215.N CE4) 3,3 2,8 2,2 
Vägg 8 (WI111.N CE4) 2,8 4,6 6,07 
Vägg 9 (WI113.N CE1) 1,17 2,61 4 
Vägg 10 (W114N. CE1) -2,3 -4,4 -5,4 
Vägg 11 (W207.N CE1) -4,66 -3,7 -2,9 
Vägg 12 (W208.N CE1) -3,8 -2,8 -2,1 
Summa plan 35,15 37,48 40,23 
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Tabell 9 – Skjuvkraft respektive vägg belastas av när det blåser mot långsida  

Blåser och snedställning mot 
långsida 

Våning 1 
[kN/m] 

Grund 
[kN/m] 

Summa vägg 
[kN/m] 

Vägg 1 (WI107.N CE7) 0,8 -1,1 42,78 
Vägg 2 (WI108.N CE5) 7,52 6,7 50,48 
Vägg 3 (WI105.N CE3) 0,6 1,1 25,8 
Vägg 4 (WI106.N CE1) -1,38 -5,27 42,06 
Vägg 5 (WI103.N CE1) 7,41 7,94 58,5 
Vägg 6 (W216.N CE4 1,3 -0,1 21,8 
Vägg 7 (W215.N CE4) 1,5 1,4 25,2 
Vägg 8 (WI111.N CE4) 7,25 6,86 45,68 
Vägg 9 (WI113.N CE1) 4,89 2,94 21,24 
Vägg 10 (W114N. CE1) -6,91 -8,85 48,66 
Vägg 11 (W207.N CE1) -2,2 -0,7 23,3 
Vägg 12 (W208.N CE1) -1,4 -1 29,1 
Summa plan 43,16 43,96 

 

 
Tabell 10 – Skjuvkraft respektive vägg belastas av när det blåser mot gavel 

Blåser och snedställning mot 
gavel 

Våning 7 
[kN/m] 

Våning 6 
[kN/m] 

Våning 5 
[kN/m] 

Vägg 13 (W201.N CE2) 12 -1,9 -2,07 
Vägg 14 (W202.N CE1) -7,18 -3,32 0,3 
Vägg 15 (W203.N CE2) 0 1,02 1,07 
Vägg 16 (W204.N CE2) 0 -2,62 0,47 
Vägg 17 (W205.N CE2) 0 -0,145 -0,895 
Vägg 18 W206.N CE1) 0 -8,54 -3,76 
Vägg 19 (WI101.N CE2) 20,4 -3 -1,9 
Vägg 20 WI102.N CE1) -8,19 -3,01 1,77 
Vägg 21 (WI104.N CE1) -1,63 -5,23 -0,18 
Vägg 22 (WI109.N CE6) 0 3,96 -1,63 
Vägg 23 (WI110.N CE2) 0 -7,93 -2,07 
Vägg 24 (W112.N CE1) 0 1,4 -0,777 
Vägg 25 (WI115.N CE3) 0 12,9 -1,2 
Vägg 26 (WI116.n CE5) 0 -17,1 -4,5 
Vägg 27 (W214.N CE1) -10,8 0,87 2,42 
Vägg 28 (W213.N CE5) 3,25 2,13 0,3 
Vägg 29 (W212.N CE6) 0 -2,23 1,336 
Vägg 30 (W211.N CE4) 0 1,38 1,17 
Vägg 31 (W210.N CE4) 0 3,37 1,34 
Vägg 32 (W209.N CE4) 0 5,79 1,43 
Summa plan 63,45 87,845 30,588 
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Tabell 11 – Skjuvkraft respektive vägg belastas av när det blåser mot gavel 

Blåser och snedställning mot 
gavel 

Våning 4 
[kN/m] 

Våning 3  
[kN/m] 

Våning 2 
[kN/m] 

Vägg 13 (W201.N CE2) -1,2 -1,21 -1,57 
Vägg 14 (W202.N CE1) 0,67 1,18 2,45 
Vägg 15 (W203.N CE2) 0,4 -0,84 -2,091 
Vägg 16 (W204.N CE2) -0,05 -0,73 -1,53 
Vägg 17 (W205.N CE2) -1,69 -1,95 -2,57 
Vägg 18 W206.N CE1) -1 0,2 1 
Vägg 19 (WI101.N CE2) -2,2 -2,5 -2,38 
Vägg 20 WI102.N CE1) 0,15 0,04 0,42 
Vägg 21 (WI104.N CE1) 1,66 2,09 1,88 
Vägg 22 (WI109.N CE6) -2,736 -3,194 -3,28 
Vägg 23 (WI110.N CE2) -0,1 0,23 0,07 
Vägg 24 (W112.N CE1) -1,283 -1,45 -1,63 
Vägg 25 (WI115.N CE3) -2,48 -2,52 -3,27 
Vägg 26 (WI116.n CE5) -0,3 0,5 0,5 
Vägg 27 (W214.N CE1) 1,59 1,49 1,56 
Vägg 28 (W213.N CE5) 0,3 0,21 -0,05 
Vägg 29 (W212.N CE6) 1,349 1,475 1,65 
Vägg 30 (W211.N CE4) 1,31 1,24 1,07 
Vägg 31 (W210.N CE4) 0,97 0,77 0,75 
Vägg 32 (W209.N CE4) 0,23 -0,05 0,07 
Summa plan 21,668 23,869 -3,809 

 

Tabell 12 – Skjuvkraft respektive vägg belastas av när det blåser mot gavel 

Blåser och snedställning mot 
gavel 

Våning 1 
[kN/m] 

Grund 
[kN/m] 

Summa vägg 
[kN/m] 

Vägg 13 (W201.N CE2) -2,61 2,81 25,37 
Vägg 14 (W202.N CE1) 2,42 -0,64 18,16 
Vägg 15 (W203.N CE2) -4,419 4,54 14,38 
Vägg 16 (W204.N CE2) -3,61 2,09 11,1 
Vägg 17 (W205.N CE2) -3,85 -1,2 12,3 
Vägg 18 W206.N CE1) 1 -5,5 21 
Vägg 19 (WI101.N CE2) -1,65 -0,66 34,69 
Vägg 20 WI102.N CE1) 0,54 -0,46 14,58 
Vägg 21 (WI104.N CE1) 1,135 0,6 14,405 
Vägg 22 (WI109.N CE6) -2,2 -2,12 19,12 
Vägg 23 (WI110.N CE2) -1,1 -4,4 15,9 
Vägg 24 (W112.N CE1) -1,8 -1,31 9,65 
Vägg 25 (WI115.N CE3) -5,53 -3,3 31,2 
Vägg 26 (WI116.n CE5) -1,3 -7,5 31,7 
Vägg 27 (W214.N CE1) 1,61 -0,95 21,29 
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Vägg 28 (W213.N CE5) -0,58 3,41 10,23 
Vägg 29 (W212.N CE6) 1,47 2,96 12,47 
Vägg 30 (W211.N CE4) 0,56 2,34 9,07 
Vägg 31 (W210.N CE4) 0,86 3,64 11,7 
Vägg 32 (W209.N CE4) 0,48 6,25 14,3 
Summa plan 38,724 56,68 

 

 
10.6.1.3 Stjälpning 
10.6.1.3.1 Lastkombination 1 
Tabell 13 – Stjälpning under väggar ifrån lastkombination 1 

Vägg Moment [kNm] Normalkraft [kN] 
 

6 & 7 2559 -1999 
 

13,14,15,16,17 & 18 -2207 -3838 
 

11 & 12 -2740 -1653 
 

27,28,29,30,31 & 32 -763 -5804 
 

19,20,22,23,25 & 26 -7644 -7648 
 

1 & 2 -280 -2016 
 

5 106 -559 
 

21 2,89 -271 
 

4 -144 -626 
 

8 -153,5 -505 
 

24 24,8 -332 
 

9 130 -486 
 

10 128 -495 
 

3 33,2 -257 
 

10.6.1.3.2 Lastkombination 2 
Tabell 14 – Stjälpning under väggar ifrån lastkombination 2 

Vägg Moment [kNm] Normalkraft [kN] 
 

6 & 7 2469 -2032 
 

13,14,15,16,17 & 18 -2975 -4172 
 

11 & 12 -2679 -1687 
 

27,28,29,30,31 & 32 -720 -5814 
 

19,20,22,23,25 & 26 -7774 -7711 
 

1 & 2 -118 -2053 
 

5 108 -564 
 

21 3,07 -272 
 

4 -147 -632 
 

8 -155,8 -505 
 

24 25,7 -328 
 

9 132 -486 
 

10 130 -496 
 

3 34,1 -274 
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10.6.1.3.3 Lastkombination 3 
Tabell 15 – Stjälpning under väggar ifrån lastkombination 3 

Vägg Moment [kNm] Normalkraft [kN] 
 

6 & 7 979 -1859 
 

13,14,15,16,17 & 18 -1982 -4451 
 

11 & 12 -821 -1775 
 

27,28,29,30,31 & 32 977 -5353 
 

19,20,22,23,25 & 26 -7050 -7069 
 

1 & 2 613 -2177 
 

5 34,7 -547 
 

21 -4,85 -363 
 

4 -49,1 -603 
 

8 -53,1 -500 
 

24 46,7 -541 
 

9 35,2 -460 
 

10 35,3 -515 
 

3 6,63 -254 
 

10.6.1.3.4 Lastkombination 4 
Tabell 16 – Stjälpning under väggar ifrån lastkombination 4 

Vägg Moment [kNm] Normalkraft [kN] 
 

6 & 7 -1169 -2027 
 

13,14,15,16,17 & 18 2176 -4952 
 

11 & 12 1321 -1731 
 

27,28,29,30,31 & 32 1850 -4745 
 

19,20,22,23,25 & 26 -7175 -6200 
 

1 & 2 1768 -2412 
 

5 -64,8 -571 
 

21 5,64 -485 
 

4 41,4 -587 
 

8 69,7 -513 
 

24 25,7 -772 
 

9 -67,6 -438 
 

10 -57 -521 
 

3 -16,8 -260 
 

 
10.6.1.3.5 Lastkombination 5 
Tabell 17 – Stjälpning under väggar ifrån lastkombination 5 

Vägg Moment [kNm] Normalkraft [kN] 
 

6 & 7 832 -2094 
 

13,14,15,16,17 & 18 543 -4426 
 

11 & 12 -1009 -1546 
 

27,28,29,30,31 & 32 -189 -5351 
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19,20,22,23,25 & 26 -7908 -6972 
 

1 & 2 709 -2218 
 

5 21,2 -579 
 

21 9,35 -379 
 

4 -63,4 -618 
 

8 -39,1 -522 
 

24 -7,75 -539 
 

9 37,1 -465 
 

10 48,8 -497 
 

3 8,54 -258 
 

10.6.2 Analys elasticitetsteori andra ordningen 
10.6.2.1 Skjuvkraft i vägg 
Tabell 18 – Skjuvkraft under respektive vägg när det blåser mot långsida 

Blåser och snedställning mot 
långsida 

Våning 7 
[kN/m] 

Våning 6 
[kN/m] 

Våning 5 
[kN/m] 

Vägg 1 (WI107.N CE7) -3,31 12,9 21,2 
Vägg 2 (WI108.N CE5) 13,1 2,29 -1,83 
Vägg 3 (WI105.N CE3) 13,7 19,8 16,7 
Vägg 4 (WI106.N CE1) 17,3 5,51 3,24 
Vägg 5 (WI103.N CE1) -22,8 -23,6 -18,8 
Vägg 6 (W216.N CE4 -2,01 3,43 7,55 
Vägg 7 (W215.N CE4) 8,18 10,6 13,8 
Vägg 8 (WI111.N CE4) 0 -16,5 -17,9 
Vägg 9 (WI113.N CE1) 0 -5,17 -5,65 
Vägg 10 (W114N. CE1) 0 18,2 20,8 
Vägg 11 (W207.N CE1) 0 -2,45 -9,1 
Vägg 12 (W208.N CE1) 0 -13 -18 
Summa plan 80,4 133,45 154,57 

 
Tabell 19 – Skjuvkraft under respektive vägg när det blåser mot långsida 

Blåser och snedställning mot 
långsida 

Våning 4 
[kN/m] 

Våning 3  
[kN/m] 

Våning 2 
[kN/m] 

 

Vägg 1 (WI107.N CE7) 27,2 31,6 34,4 
 

Vägg 2 (WI108.N CE5) -2,49 0,051 5,39 
 

Vägg 3 (WI105.N CE3) 16,2 16,5 17 
 

Vägg 4 (WI106.N CE1) 4,75 6,54 7,5 
 

Vägg 5 (WI103.N CE1) -13,9 -9,35 -3,66 
 

Vägg 6 (W216.N CE4 11 13,9 16,1 
 

Vägg 7 (W215.N CE4) 17,2 20 22,1 
 

Vägg 8 (WI111.N CE4) -15,1 -10,4 -4,23 
 

Vägg 9 (WI113.N CE1) -4,44 -1,75 2,35 
 

Vägg 10 (W114N. CE1) 18,5 14 8,58 
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Vägg 11 (W207.N CE1) -13,8 -17,4 -20,3 
 

Vägg 12 (W208.N CE1) -21,7 -24,6 -26,6 
 

Summa plan 166,28 166,091 168,21 
 

 

Tabell 20 – Skjuvkraft under respektive vägg när det blåser mot långsida 

Blåser och snedställning mot långsida Våning 1 [kN/m] Grund [kN/m] 
 

Vägg 1 (WI107.N CE7) 35,2 34 
 

Vägg 2 (WI108.N CE5) 12,9 19,6 
 

Vägg 3 (WI105.N CE3) 17,7 19,1 
 

Vägg 4 (WI106.N CE1) 6,02 0,739 
 

Vägg 5 (WI103.N CE1) 3,87 11,9 
 

Vägg 6 (W216.N CE4 17,4 17,3 
 

Vägg 7 (W215.N CE4) 23,7 25 
 

Vägg 8 (WI111.N CE4) 3,08 9,82 
 

Vägg 9 (WI113.N CE1) 7,36 10,4 
 

Vägg 10 (W114N. CE1) 1,6 -7,19 
 

Vägg 11 (W207.N CE1) -22,4 -23,2 
 

Vägg 12 (W208.N CE1) -28 -28,9 
 

Summa plan 179,23 207,149 
 

 
Tabell 21 – Skjuvkraft under respektive vägg när det blåser mot gavel 

Blåser och snedställning mot 
gavel 

Våning 7 
[kN/m] 

Våning 6 
[kN/m] 

Våning 5 
[kN/m] 

Vägg 13 (W201.N CE2) 12 10,2 8,07 
Vägg 14 (W202.N CE1) -7,21 -10,6 -10,2 
Vägg 15 (W203.N CE2) 0 1,35 2,38 
Vägg 16 (W204.N CE2) 0 -2,67 -2,22 
Vägg 17 (W205.N CE2) 0 -0,109 -0,99 
Vägg 18 W206.N CE1) 0 -8,6 -12,4 
Vägg 19 (WI101.N CE2) 20,1 17 15 
Vägg 20 WI102.N CE1) -7,87 -11,6 -9,81 
Vägg 21 (WI104.N CE1) -1,52 -6,9 -7,13 
Vägg 22 (WI109.N CE6) 0 3,79 2,08 
Vägg 23 (WI110.N CE2) 0 -7,79 -9,88 
Vägg 24 (W112.N CE1) 0 1,47 0,696 
Vägg 25 (WI115.N CE3) 0 13 11,9 
Vägg 26 (WI116.n CE5) 0 -16,9 -21,3 
Vägg 27 (W214.N CE1) -10,9 -10 -7,6 
Vägg 28 (W213.N CE5) 3,22 5,46 5,72 
Vägg 29 (W212.N CE6) 0 -2,42 -1,09 
Vägg 30 (W211.N CE4) 0 1,47 2,6 
Vägg 31 (W210.N CE4) 0 3,47 4,78 
Vägg 32 (W209.N CE4) 0 5,83 7,27 
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Summa plan 62,82 140,629 143,116 
 
Tabell 22 – Skjuvkraft under respektive vägg när det blåser mot gavel 

Blåser och snedställning mot 
gavel 

Våning 4 
[kN/m] 

Våning 3  
[kN/m] 

Våning 2 
[kN/m] 

 

Vägg 13 (W201.N CE2) 6,86 5,63 4,04 
 

Vägg 14 (W202.N CE1) -9,57 -8,37 -5,87 
 

Vägg 15 (W203.N CE2) 2,72 1,84 -0,304 
 

Vägg 16 (W204.N CE2) -2,27 -3 -4,54 
 

Vägg 17 (W205.N CE2) -2,68 -4,64 -7,23 
 

Vägg 18 W206.N CE1) -13,3 -13,1 -12,1 
 

Vägg 19 (WI101.N CE2) 12,8 10,4 8,02 
 

Vägg 20 WI102.N CE1) -9,7 -9,69 -9,29 
 

Vägg 21 (WI104.N CE1) -5,48 -3,38 -1,49 
 

Vägg 22 (WI109.N CE6) -0,686 -3,89 -7,17 
 

Vägg 23 (WI110.N CE2) -9,96 -9,79 -9,78 
 

Vägg 24 (W112.N CE1) -0,61 -2,11 -3,81 
 

Vägg 25 (WI115.N CE3) 9,37 6,82 3,52 
 

Vägg 26 (WI116.n CE5) -21,6 -21,2 -20,8 
 

Vägg 27 (W214.N CE1) -6 -4,5 -2,93 
 

Vägg 28 (W213.N CE5) 6,03 6,23 6,17 
 

Vägg 29 (W212.N CE6) 0,756 1,8 3,48 
 

Vägg 30 (W211.N CE4) 3,89 5,12 6,17 
 

Vägg 31 (W210.N CE4) 5,73 6,48 7,22 
 

Vägg 32 (W209.N CE4) 7,52 7,47 7,53 
 

Summa plan 137,532 135,46 131,464 
 

 
Tabell 23 – Skjuvkraft under respektive vägg när det blåser mot gavel 

Blåser och snedställning mot gavel Våning 1 [kN/m] Grund [kN/m] 
 

Vägg 13 (W201.N CE2) 1,39 4,29 
 

Vägg 14 (W202.N CE1) -3,46 -4,31 
 

Vägg 15 (W203.N CE2) -4,77 -0,218 
 

Vägg 16 (W204.N CE2) -8,15 -5,92 
 

Vägg 17 (W205.N CE2) -11 -13,3 
 

Vägg 18 W206.N CE1) -11,2 -16,8 
 

Vägg 19 (WI101.N CE2) 6,43 5,87 
 

Vägg 20 WI102.N CE1) -8,76 -9,53 
 

Vägg 21 (WI104.N CE1) -0,355 0,287 
 

Vägg 22 (WI109.N CE6) -9,32 -11,4 
 

Vägg 23 (WI110.N CE2) -11 -15,6 
 

Vägg 24 (W112.N CE1) -5,69 -7,07 
 

Vägg 25 (WI115.N CE3) -1,83 -5,75 
 

Vägg 26 (WI116.n CE5) -22,3 -30,2 
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Vägg 27 (W214.N CE1) -1,31 -2,2 
 

Vägg 28 (W213.N CE5) 5,59 9,28 
 

Vägg 29 (W212.N CE6) 5,01 8,2 
 

Vägg 30 (W211.N CE4) 6,75 9,24 
 

Vägg 31 (W210.N CE4) 8,09 11,8 
 

Vägg 32 (W209.N CE4) 8 14,3 
 

Summa plan 140,405 185,565  
 

10.6.2.2 Skjuvkraft vägg tar 
Tabell 24 – Skjuvkraft respektive vägg belastas av när det blåser mot långsida 

Blåser och snedställning mot 
långsida 

Våning 7 
[kN/m] 

Våning 6 
[kN/m] 

Våning 5 
[kN/m] 

Vägg 1 (WI107.N CE7) -3,31 16,21 8,3 
Vägg 2 (WI108.N CE5) 13,1 -10,81 -4,12 
Vägg 3 (WI105.N CE3) 13,7 6,1 -3,1 
Vägg 4 (WI106.N CE1) 17,3 -11,79 -2,27 
Vägg 5 (WI103.N CE1) -22,8 -0,8 4,8 
Vägg 6 (W216.N CE4 -2,01 5,44 4,12 
Vägg 7 (W215.N CE4) 8,18 2,42 3,2 
Vägg 8 (WI111.N CE4) 0 -16,5 -1,4 
Vägg 9 (WI113.N CE1) 0 -5,17 -0,48 
Vägg 10 (W114N. CE1) 0 18,2 2,6 
Vägg 11 (W207.N CE1) 0 -2,45 -6,65 
Vägg 12 (W208.N CE1) 0 -13 -5 
Summa plan 80,4 108,89 46,04 

 
Tabell 25 – Skjuvkraft respektive vägg belastas av när det blåser mot långsida 

Blåser och snedställning mot 
långsida 
 

Våning 4 
[kN/m] 

Våning 3  
[kN/m] 

Våning 2 
[kN/m] 

Vägg 1 (WI107.N CE7) 6 4,4 2,8 
Vägg 2 (WI108.N CE5) -0,66 2,541 5,339 
Vägg 3 (WI105.N CE3) -0,5 0,3 0,5 
Vägg 4 (WI106.N CE1) 1,51 1,79 0,96 
Vägg 5 (WI103.N CE1) 4,9 4,55 5,69 
Vägg 6 (W216.N CE4 3,45 2,9 2,2 
Vägg 7 (W215.N CE4) 3,4 2,8 2,1 
Vägg 8 (WI111.N CE4) 2,8 4,7 6,17 
Vägg 9 (WI113.N CE1) 1,21 2,69 4,1 
Vägg 10 (W114N. CE1) -2,3 -4,5 -5,42 
Vägg 11 (W207.N CE1) -4,7 -3,6 -2,9 
Vägg 12 (W208.N CE1) -3,7 -2,9 -2 
Summa plan 35,13 37,671 40,179 
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Tabell 26 – Skjuvkraft respektive vägg belastas av när det blåser mot långsida 

Blåser och snedställning mot 
långsida 

Våning 1 
[kN/m] 

Grund 
[kN/m] 

Summa vägg 
[kN/m] 

Vägg 1 (WI107.N CE7) 0,8 -1,2 43,02 
Vägg 2 (WI108.N CE5) 7,51 6,7 50,78 
Vägg 3 (WI105.N CE3) 0,7 1,4 26,3 
Vägg 4 (WI106.N CE1) -1,48 -5,281 42,381 
Vägg 5 (WI103.N CE1) 7,53 8,03 59,1 
Vägg 6 (W216.N CE4 1,3 -0,1 21,52 
Vägg 7 (W215.N CE4) 1,6 1,3 25 
Vägg 8 (WI111.N CE4) 7,31 6,74 45,62 
Vägg 9 (WI113.N CE1) 5,01 3,04 21,7 
Vägg 10 (W114N. CE1) -6,98 -8,79 48,79 
Vägg 11 (W207.N CE1) -2,1 -0,8 23,2 
Vägg 12 (W208.N CE1) -1,4 -0,9 28,9 
Summa plan 43,72 44,281 

 

 
Tabell 27 – Skjuvkraft respektive vägg belastas av när det blåser mot gavel 

Blåser och snedställning mot 
gavel 

Våning 7 
[kN/m] 

Våning 6 
[kN/m] 

Våning 5 
[kN/m] 

Vägg 13 (W201.N CE2) 12 -1,8 -2,13 
Vägg 14 (W202.N CE1) -7,21 -3,39 0,4 
Vägg 15 (W203.N CE2) 0 1,35 1,03 
Vägg 16 (W204.N CE2) 0 -2,67 0,45 
Vägg 17 (W205.N CE2) 0 -0,109 -0,881 
Vägg 18 W206.N CE1) 0 -8,6 -3,8 
Vägg 19 (WI101.N CE2) 20,1 -3,1 -2 
Vägg 20 WI102.N CE1) -7,87 -3,73 1,79 
Vägg 21 (WI104.N CE1) -1,52 -5,38 -0,23 
Vägg 22 (WI109.N CE6) 0 3,79 -1,71 
Vägg 23 (WI110.N CE2) 0 -7,79 -2,09 
Vägg 24 (W112.N CE1) 0 1,47 -0,774 
Vägg 25 (WI115.N CE3) 0 13 -1,1 
Vägg 26 (WI116.n CE5) 0 -16,9 -4,4 
Vägg 27 (W214.N CE1) -10,9 0,9 2,4 
Vägg 28 (W213.N CE5) 3,22 2,24 0,26 
Vägg 29 (W212.N CE6) 0 -2,42 1,33 
Vägg 30 (W211.N CE4) 0 1,47 1,13 
Vägg 31 (W210.N CE4) 0 3,47 1,31 
Vägg 32 (W209.N CE4) 0 5,83 1,44 
Summa plan 62,82 89,409 30,655 
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Tabell 28 – Skjuvkraft respektive vägg belastas av när det blåser mot gavel 

Blåser och snedställning mot 
gavel 

Våning 4 
[kN/m] 

Våning 3  
[kN/m] 

Våning 2 
[kN/m] 

Vägg 13 (W201.N CE2) -1,21 -1,23 -1,59 
Vägg 14 (W202.N CE1) 0,63 1,2 2,5 
Vägg 15 (W203.N CE2) 0,34 -0,88 -2,144 
Vägg 16 (W204.N CE2) -0,05 -0,73 -1,54 
Vägg 17 (W205.N CE2) -1,69 -1,96 -2,59 
Vägg 18 W206.N CE1) -0,9 0,2 1 
Vägg 19 (WI101.N CE2) -2,2 -2,4 -2,38 
Vägg 20 WI102.N CE1) 0,11 0,01 0,4 
Vägg 21 (WI104.N CE1) 1,65 2,1 1,89 
Vägg 22 (WI109.N CE6) -2,766 -3,204 -3,28 
Vägg 23 (WI110.N CE2) -0,08 0,17 0,01 
Vägg 24 (W112.N CE1) -1,306 -1,5 -1,7 
Vägg 25 (WI115.N CE3) -2,53 -2,55 -3,3 
Vägg 26 (WI116.n CE5) -0,3 0,4 0,4 
Vägg 27 (W214.N CE1) 1,6 1,5 1,57 
Vägg 28 (W213.N CE5) 0,31 0,2 -0,06 
Vägg 29 (W212.N CE6) 1,846 1,044 1,68 
Vägg 30 (W211.N CE4) 1,29 1,23 1,05 
Vägg 31 (W210.N CE4) 0,95 0,75 0,74 
Vägg 32 (W209.N CE4) 0,25 -0,05 0,06 
Summa plan 22,008 23,308 -3,996 

 
Tabell 29 – Skjuvkraft respektive vägg belastas av när det blåser mot gavel 

Blåser och snedställning mot 
gavel 

Våning 1 
[kN/m] 

Grund 
[kN/m] 

Summa vägg 
[kN/m] 

Vägg 13 (W201.N CE2) -2,65 2,9 25,51 
Vägg 14 (W202.N CE1) 2,41 -0,85 18,59 
Vägg 15 (W203.N CE2) -4,466 4,552 14,762 
Vägg 16 (W204.N CE2) -3,61 2,23 11,28 
Vägg 17 (W205.N CE2) -3,77 -2,3 13,3 
Vägg 18 W206.N CE1) 0,9 -5,6 21 
Vägg 19 (WI101.N CE2) -1,59 -0,56 34,33 
Vägg 20 WI102.N CE1) 0,53 -0,77 15,21 
Vägg 21 (WI104.N CE1) 1,135 0,642 14,547 
Vägg 22 (WI109.N CE6) -2,15 -2,08 18,98 
Vägg 23 (WI110.N CE2) -1,22 -4,6 15,96 
Vägg 24 (W112.N CE1) -1,88 -1,38 10,01 
Vägg 25 (WI115.N CE3) -5,35 -3,92 31,75 
Vägg 26 (WI116.n CE5) -1,5 -7,9 31,8 
Vägg 27 (W214.N CE1) 1,62 -0,89 21,38 
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Vägg 28 (W213.N CE5) -0,58 3,69 10,56 
Vägg 29 (W212.N CE6) 1,53 3,19 13,04 
Vägg 30 (W211.N CE4) 0,58 2,49 9,24 
Vägg 31 (W210.N CE4) 0,87 3,71 11,8 
Vägg 32 (W209.N CE4) 0,47 6,3 14,4 
Summa plan 38,811 60,554 

 

 
10.6.2.3 Stjälpning 
10.6.2.3.1 Lastkombination 1 
Tabell 30 – Stjälpning under väggar ifrån lastkombination 1 

Vägg Moment [kNm] Normalkraft [kN] 
 

6 & 7 2553 -1994 
 

13,14,15,16,17 & 18 -2286 -3829 
 

11 & 12 -2734 -1647 
 

27,28,29,30,31 & 32 698 -5790 
 

19,20,22,23,25 & 26 -7718 -7685 
 

1 & 2 -321 -2020 
 

5 108 -559 
 

21 3,05 -268 
 

4 -147 -626 
 

8 -155,4 -502 
 

24 24,7 -327 
 

9 133 -486 
 

10 131 -497 
 

3 34,6 -260 
 

10.6.2.3.2 Lastkombination 2 
Tabell 31 – Stjälpning under väggar ifrån lastkombination 2 

Vägg Moment [kNm] Normalkraft [kN] 
 

6 & 7 2463 -2026 
 

13,14,15,16,17 & 18 -3058 -4163 
 

11 & 12 -2674 -1681 
 

27,28,29,30,31 & 32 -656 -5800 
 

19,20,22,23,25 & 26 -7847 -7749 
 

1 & 2 -159 -2057 
 

5 110 -564 
 

21 3,24 -269 
 

4 -151 -633 
 

8 -157,7 -501 
 

24 25,6 -322 
 

9 135 -487 
 

10 133 -498 
 

3 35,6 -277 
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10.6.2.3.3 Lastkombination 3 
Tabell 32 – Stjälpning under väggar ifrån lastkombination 3 

Vägg Moment [kNm] Normalkraft [kN] 
6 & 7 977 -1853 
13,14,15,16,17 & 18 -2042 -4441 
11 & 12 -816 -1771 
27,28,29,30,31 & 32 1032 -5341 
19,20,22,23,25 & 26 -7138 -7097 
1 & 2 590 -2184 
5 35,3 -547 
21 -4,96 -362 
4 -50 -603 
8 -54,1 -497 
24 46,8 -541 
9 35,8 -460 
10 364 -518 
3 6,95 -256 

 
10.6.2.3.4 Lastkombination 4 
Tabell 33 – Stjälpning under väggar ifrån lastkombination 4 

Vägg Moment [kNm] Normalkraft [kN] 
 

6 & 7 -1169 -2023 
 

13,14,15,16,17 & 18 2105 -4938 
 

11 & 12 1325 -1728 
 

27,28,29,30,31 & 32 1925 -4735 
 

19,20,22,23,25 & 26 -7268 -6217 
 

1 & 2 1771 -2422 
 

5 -66,9 -571 
 

21 5,88 -488 
 

4 42,2 -588 
 

8 70,6 -511 
 

24 25 -778 
 

9 -69,4 -437 
 

10 -58 -523 
 

3 -17,3 -261 
 

10.6.2.3.5 Lastkombination 5 
Tabell 34 – Stjälpning under väggar ifrån lastkombination 5 

Vägg Moment [kNm] Normalkraft [kN] 
 

6 & 7 828 -2089 
 

13,14,15,16,17 & 18 458 -4415 
 

11 & 12 -1007 -1541 
 

27,28,29,30,31 & 32 -109 -5339 
 

19,20,22,23,25 & 26 -7987 -6999 
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1 & 2 686 -2225 
 

5 21 -580 
 

21 9,73 -378 
 

4 -65,3 -618 
 

8 -39,2 -520 
 

24 -8,9 -538 
 

9 37,8 -465 
 

10 50,8 -499 
 

3 8,98 -260 
 

 

10.6.3 Analys plasticitetsteori 
10.6.3.1 Skjuvkraft i vägg 
Tabell 35 – Skjuvkraft under respektive vägg när det blåser mot långsida 

Blåser och snedställning mot 
långsida 

Våning 7 
[kN/m] 

Våning 6 
[kN/m] 

Våning 5 
[kN/m] 

Vägg 1 (WI107.N CE7) -3,31 12,5 20,7 
Vägg 2 (WI108.N CE5) 13 2,61 -1,59 
Vägg 3 (WI105.N CE3) 13,4 19,7 16,6 
Vägg 4 (WI106.N CE1) 17,1 5,4 3,25 
Vägg 5 (WI103.N CE1) -22,7 -23,5 -18,7 
Vägg 6 (W216.N CE4 -2,05 3,37 7,54 
Vägg 7 (W215.N CE4) 8,17 10,6 14 
Vägg 8 (WI111.N CE4) 0 -16,7 -18,1 
Vägg 9 (WI113.N CE1) 0 -5,12 -5,62 
Vägg 10 (W114N. CE1) 0 18,1 20,8 
Vägg 11 (W207.N CE1) 0 -2,51 -9,14 
Vägg 12 (W208.N CE1) 0 -12,9 -18 
Summa plan 79,73 133,01 154,04 

 
 

 

Tabell 36 – Skjuvkraft under respektive vägg när det blåser mot långsida 

Blåser och snedställning mot 
långsida 

Våning 4 
[kN/m] 

Våning 3  
[kN/m] 

Våning 2 
[kN/m] 

Vägg 1 (WI107.N CE7) 26,7 31,2 34,1 
Vägg 2 (WI108.N CE5) -2,35 0,105 5,37 
Vägg 3 (WI105.N CE3) 16,1 16,4 16,9 
Vägg 4 (WI106.N CE1) 4,84 6,69 7,7 
Vägg 5 (WI103.N CE1) -13,9 -9,42 -3,85 
Vägg 6 (W216.N CE4 11 14 16,3 
Vägg 7 (W215.N CE4) 17,3 20,1 22,3 
Vägg 8 (WI111.N CE4) -15,3 -10,7 -4,63 
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Vägg 9 (WI113.N CE1) -4,46 -1,85 2,15 
Vägg 10 (W114N. CE1) 18,5 14,1 8,7 
Vägg 11 (W207.N CE1) -13,8 -17,5 -20,5 
Vägg 12 (W208.N CE1) -21,8 -24,6 -26,7 
Summa plan 166,05 166,665 169,2 

 
Tabell 37 – Skjuvkraft under respektive vägg när det blåser mot långsida 

Blåser och snedställning mot långsida Våning 1 [kN/m] Grund [kN/m] 
 

Vägg 1 (WI107.N CE7) 34,9 33,8 
 

Vägg 2 (WI108.N CE5) 12,9 19,6 
 

Vägg 3 (WI105.N CE3) 17,5 18,6 
 

Vägg 4 (WI106.N CE1) 6,32 1,03 
 

Vägg 5 (WI103.N CE1) 3,56 11,6 
 

Vägg 6 (W216.N CE4 17,6 17,5 
 

Vägg 7 (W215.N CE4) 23,9 25,2 
 

Vägg 8 (WI111.N CE4) 2,62 9,48 
 

Vägg 9 (WI113.N CE1) 7,04 9,98 
 

Vägg 10 (W114N. CE1) 1,79 -7,06 
 

Vägg 11 (W207.N CE1) -22,6 -23,3 
 

Vägg 12 (W208.N CE1) -28,1 -29,1 
 

Summa plan 178,83 206,25 
 

 
Tabell 38 – Skjuvkraft under respektive vägg när det blåser mot gavel 

Blåser och snedställning mot 
gavel 

Våning 7 
[kN/m] 

Våning 6 
[kN/m] 

Våning 5 
[kN/m] 

Vägg 13 (W201.N CE2) 12 10,1 8,03 
Vägg 14 (W202.N CE1) -7,18 -10,5 -10,2 
Vägg 15 (W203.N CE2) 0 1,02 2,09 
Vägg 16 (W204.N CE2) 0 -2,62 -2,15 
Vägg 17 (W205.N CE2) 0 -0,145 -1,04 
Vägg 18 W206.N CE1) 0 -8,54 -12,3 
Vägg 19 (WI101.N CE2) 20,4 17,4 15,5 
Vägg 20 WI102.N CE1) -8,19 -11,2 -9,43 
Vägg 21 (WI104.N CE1) -1,63 -6,86 -7,04 
Vägg 22 (WI109.N CE6) 0 3,95 2,33 
Vägg 23 (WI110.N CE2) 0 -7,93 -10 
Vägg 24 (W112.N CE1) 0 1,4 0,623 
Vägg 25 (WI115.N CE3) 0 12,9 11,7 
Vägg 26 (WI116.n CE5) 0 -17,1 -21,6 
Vägg 27 (W214.N CE1) -10,8 -9,93 -7,51 
Vägg 28 (W213.N CE5) 3,25 5,38 5,68 
Vägg 29 (W212.N CE6) 0 -2,23 -0,895 
Vägg 30 (W211.N CE4) 0 1,38 2,55 
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Vägg 31 (W210.N CE4) 0 3,37 4,71 
Vägg 32 (W209.N CE4) 0 5,79 7,22 
Summa plan 63,45 139,745 142,598 

 

Tabell 39 – Skjuvkraft under respektive vägg när det blåser mot gavel 

Blåser och snedställning mot 
gavel 

Våning 4 
[kN/m] 

Våning 3  
[kN/m] 

Våning 2 
[kN/m] 

Vägg 13 (W201.N CE2) 6,83 5,62 4,05 
Vägg 14 (W202.N CE1) -9,53 -8,35 -5,9 
Vägg 15 (W203.N CE2) 2,49 1,65 -0,44 
Vägg 16 (W204.N CE2) -2,2 -2,92 -4,46 
Vägg 17 (W205.N CE2) -2,73 -4,68 -7,25 
Vägg 18 W206.N CE1) -13,3 -13,1 -12,1 
Vägg 19 (WI101.N CE2) 13,3 10,8 8,42 
Vägg 20 WI102.N CE1) -9,28 -9,24 -8,82 
Vägg 21 (WI104.N CE1) -5,38 -3,29 -1,41 
Vägg 22 (WI109.N CE6) -0,408 -3,6 -6,88 
Vägg 23 (WI110.N CE2) -10,1 -9,87 -9,8 
Vägg 24 (W112.N CE1) -0,66 -2,11 -3,74 
Vägg 25 (WI115.N CE3) 9,22 6,7 3,43 
Vägg 26 (WI116.n CE5) -21,9 -21,4 -20,9 
Vägg 27 (W214.N CE1) -5,92 -4,43 -2,87 
Vägg 28 (W213.N CE5) 5,98 6,19 6,14 
Vägg 29 (W212.N CE6) 0,454 1,93 3,58 
Vägg 30 (W211.N CE4) 3,86 5,1 6,17 
Vägg 31 (W210.N CE4) 5,68 6,45 7,2 
Vägg 32 (W209.N CE4) 7,45 7,4 7,47 
Summa plan 136,672 134,83 131,03 

 

 

 

Tabell 40 – Skjuvkraft under respektive vägg när det blåser mot gavel 

Blåser och snedställning mot gavel Våning 1 [kN/m] Grund [kN/m] 
Vägg 13 (W201.N CE2) 1,44 4,25 
Vägg 14 (W202.N CE1) -3,48 -4,12 
Vägg 15 (W203.N CE2) -4,86 -0,32 
Vägg 16 (W204.N CE2) -8,07 -5,98 
Vägg 17 (W205.N CE2) -11,1 -12,3 
Vägg 18 W206.N CE1) -11,1 -16,6 
Vägg 19 (WI101.N CE2) 6,77 6,11 
Vägg 20 WI102.N CE1) -8,28 -8,74 
Vägg 21 (WI104.N CE1) -0,275 0,325 
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Vägg 22 (WI109.N CE6) -9,08 -11,2 
Vägg 23 (WI110.N CE2) -10,9 -15,3 
Vägg 24 (W112.N CE1) -5,54 -6,85 
Vägg 25 (WI115.N CE3) -2,09 -5,4 
Vägg 26 (WI116.n CE5) -22,2 -29,7 
Vägg 27 (W214.N CE1) -1,26 -2,21 
Vägg 28 (W213.N CE5) 5,56 8,98 
Vägg 29 (W212.N CE6) 5,05 8,01 
Vägg 30 (W211.N CE4) 6,73 9,07 
Vägg 31 (W210.N CE4) 8,06 11,7 
Vägg 32 (W209.N CE4) 7,95 14,2 
Summa plan 139,795 181,365 

 
10.6.3.2 Skjuvkraft vägg tar 
Tabell 41 – Skjuvkraft respektive vägg belastas av när det blåser mot långsida 

Blåser och snedställning mot 
långsida 

Våning 7 
[kN/m] 

Våning 6 
[kN/m] 

Våning 5 
[kN/m] 

Vägg 1 (WI107.N CE7) -3,31 15,81 8,2 
Vägg 2 (WI108.N CE5) 13 -10,39 -4,2 
Vägg 3 (WI105.N CE3) 13,4 6,3 -3,1 
Vägg 4 (WI106.N CE1) 17,1 -11,7 -2,15 
Vägg 5 (WI103.N CE1) -22,7 -0,8 4,8 
Vägg 6 (W216.N CE4 -2,05 5,42 4,17 
Vägg 7 (W215.N CE4) 8,17 2,43 3,4 
Vägg 8 (WI111.N CE4) 0 -16,7 -1,4 
Vägg 9 (WI113.N CE1) 0 -5,12 -0,5 
Vägg 10 (W114N. CE1) 0 18,1 2,7 
Vägg 11 (W207.N CE1) 0 -2,51 -6,63 
Vägg 12 (W208.N CE1) 0 -12,9 -5,1 
Summa plan 79,73 108,18 46,35 

 
 

Tabell 42 – Skjuvkraft respektive vägg belastas av när det blåser mot långsida 

Blåser och snedställning mot 
långsida 

Våning 4 
[kN/m] 

Våning 3  
[kN/m] 

Våning 2 
[kN/m] 

Vägg 1 (WI107.N CE7) 6 4,5 2,9 
Vägg 2 (WI108.N CE5) -0,76 2,455 5,265 
Vägg 3 (WI105.N CE3) -0,5 0,3 0,5 
Vägg 4 (WI106.N CE1) 1,59 1,85 1,01 
Vägg 5 (WI103.N CE1) 4,8 4,48 5,57 
Vägg 6 (W216.N CE4 3,46 3 2,3 
Vägg 7 (W215.N CE4) 3,3 2,8 2,2 
Vägg 8 (WI111.N CE4) 2,8 4,6 6,07 
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Vägg 9 (WI113.N CE1) 1,16 2,61 4 
Vägg 10 (W114N. CE1) -2,3 -4,4 -5,4 
Vägg 11 (W207.N CE1) -4,66 -3,7 -3 
Vägg 12 (W208.N CE1) -3,8 -2,8 -2,1 
Summa plan 35,13 37,495 40,315 

 

Tabell 43 – Skjuvkraft respektive vägg belastas av när det blåser mot långsida 

Blåser och snedställning mot 
långsida 

Våning 1 
[kN/m] 

Grund 
[kN/m] 

Summa vägg 
[kN/m] 

Vägg 1 (WI107.N CE7) 0,8 -1,1 42,62 
Vägg 2 (WI108.N CE5) 7,53 6,7 50,3 
Vägg 3 (WI105.N CE3) 0,6 1,1 25,8 
Vägg 4 (WI106.N CE1) -1,38 -5,29 42,07 
Vägg 5 (WI103.N CE1) 7,41 8,04 58,6 
Vägg 6 (W216.N CE4 1,3 -0,1 21,8 
Vägg 7 (W215.N CE4) 1,6 1,3 25,2 
Vägg 8 (WI111.N CE4) 7,25 6,86 45,68 
Vägg 9 (WI113.N CE1) 4,89 2,94 21,22 
Vägg 10 (W114N. CE1) -6,91 -8,85 48,66 
Vägg 11 (W207.N CE1) -2,1 -0,7 23,3 
Vägg 12 (W208.N CE1) -1,4 -1 29,1 
Summa plan 43,17 43,98 

 

 
Tabell 44 – Skjuvkraft respektive vägg belastas av när det blåser mot gavel 

Blåser och snedställning mot 
gavel 

Våning 7 
[kN/m] 

Våning 6 
[kN/m] 

Våning 5 
[kN/m] 

Vägg 13 (W201.N CE2) 12 -1,9 -2,07 
Vägg 14 (W202.N CE1) -7,18 -3,32 0,3 
Vägg 15 (W203.N CE2) 0 1,02 1,07 
Vägg 16 (W204.N CE2) 0 -2,62 0,47 
Vägg 17 (W205.N CE2) 0 -0,145 -0,895 
Vägg 18 W206.N CE1) 0 -8,54 -3,76 
Vägg 19 (WI101.N CE2) 20,4 -3 -1,9 
Vägg 20 WI102.N CE1) -8,19 -3,01 1,77 
Vägg 21 (WI104.N CE1) -1,63 -5,23 -0,18 
Vägg 22 (WI109.N CE6) 0 3,95 -1,62 
Vägg 23 (WI110.N CE2) 0 -7,93 -2,07 
Vägg 24 (W112.N CE1) 0 1,4 -0,777 
Vägg 25 (WI115.N CE3) 0 12,9 -1,2 
Vägg 26 (WI116.n CE5) 0 -17,1 -4,5 
Vägg 27 (W214.N CE1) -10,8 0,87 2,42 
Vägg 28 (W213.N CE5) 3,25 2,13 0,3 
Vägg 29 (W212.N CE6) 0 -2,23 1,335 
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Vägg 30 (W211.N CE4) 0 1,38 1,17 
Vägg 31 (W210.N CE4) 0 3,37 1,34 
Vägg 32 (W209.N CE4) 0 5,79 1,43 
Summa plan 63,45 87,835 30,577 

 
Tabell 45 – Skjuvkraft respektive vägg belastas av när det blåser mot gavel 

Blåser och snedställning mot 
gavel 

Våning 4 
[kN/m] 

Våning 3  
[kN/m] 

Våning 2 
[kN/m] 

Vägg 13 (W201.N CE2) -1,2 -1,21 -1,57 
Vägg 14 (W202.N CE1) 0,67 1,18 2,45 
Vägg 15 (W203.N CE2) 0,4 -0,84 -2,09 
Vägg 16 (W204.N CE2) -0,05 -0,72 -1,54 
Vägg 17 (W205.N CE2) -1,69 -1,95 -2,57 
Vägg 18 W206.N CE1) -1 0,2 1 
Vägg 19 (WI101.N CE2) -2,2 -2,5 -2,38 
Vägg 20 WI102.N CE1) 0,15 0,04 0,42 
Vägg 21 (WI104.N CE1) 1,66 2,09 1,88 
Vägg 22 (WI109.N CE6) -2,738 -3,192 -3,28 
Vägg 23 (WI110.N CE2) -0,1 0,23 0,07 
Vägg 24 (W112.N CE1) -1,283 -1,45 -1,63 
Vägg 25 (WI115.N CE3) -2,48 -2,52 -3,27 
Vägg 26 (WI116.n CE5) -0,3 0,5 0,5 
Vägg 27 (W214.N CE1) 1,59 1,49 1,56 
Vägg 28 (W213.N CE5) 0,3 0,21 -0,05 
Vägg 29 (W212.N CE6) 1,349 1,476 1,65 
Vägg 30 (W211.N CE4) 1,31 1,24 1,07 
Vägg 31 (W210.N CE4) 0,97 0,77 0,75 
Vägg 32 (W209.N CE4) 0,23 -0,05 0,07 
Summa plan 21,67 23,858 -3,8 

 

Tabell 46 – Skjuvkraft respektive vägg belastas av när det blåser mot gavel 

Blåser och snedställning mot 
gavel 

Våning 1 
[kN/m] 

Grund 
[kN/m] 

Summa vägg 
[kN/m] 

Vägg 13 (W201.N CE2) -2,61 2,81 25,37 
Vägg 14 (W202.N CE1) 2,42 -0,64 18,16 
Vägg 15 (W203.N CE2) -4,42 4,54 14,38 
Vägg 16 (W204.N CE2) -3,61 2,09 11,1 
Vägg 17 (W205.N CE2) -3,85 -1,2 12,3 
Vägg 18 W206.N CE1) 1 -5,5 21 
Vägg 19 (WI101.N CE2) -1,65 -0,66 34,69 
Vägg 20 WI102.N CE1) 0,54 -0,46 14,58 
Vägg 21 (WI104.N CE1) 1,135 0,6 14,405 
Vägg 22 (WI109.N CE6) -2,2 -2,12 19,1 
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Vägg 23 (WI110.N CE2) -1,1 -4,4 15,9 
Vägg 24 (W112.N CE1) -1,8 -1,31 9,65 
Vägg 25 (WI115.N CE3) -5,52 -3,31 31,2 
Vägg 26 (WI116.n CE5) -1,3 -7,5 31,7 
Vägg 27 (W214.N CE1) 1,61 -0,95 21,29 
Vägg 28 (W213.N CE5) -0,58 3,42 10,24 
Vägg 29 (W212.N CE6) 1,47 2,96 12,47 
Vägg 30 (W211.N CE4) 0,56 2,34 9,07 
Vägg 31 (W210.N CE4) 0,86 3,64 11,7 
Vägg 32 (W209.N CE4) 0,48 6,25 14,3 
Summa plan 38,715 56,7 

 

 
10.6.3.3 Stjälpning 
10.6.3.3.1 Lastkombination 1 
Tabell 47 – Stjälpning under väggar ifrån lastkombination 1 

Vägg Moment [kNm] Normalkraft [kN] 
  

6 & 7 2560 -1999 
  

13,14,15,16,17 & 18 -2207 -3838 
  

11 & 12 -2740 -1653 
  

27,28,29,30,31 & 32 -763 -5804 
  

19,20,22,23,25 & 26 -7645 -7649 
  

1 & 2 -278 -2015 
  

5 106 -559 
  

21 2,89 -271 
  

4 -144 -626 
  

8 -153,5 -505 
  

24 24,8 -332 
  

9 130 -486 
  

10 128 -495 
  

3 33,2 -257 
  

10.6.3.3.2 Lastkombination 2 
Tabell 48 – Stjälpning under väggar ifrån lastkombination 2 

Vägg Moment [kNm] Normalkraft [kN] 
 

6 & 7 2469 -2032 
 

13,14,15,16,17 & 18 -2975 -4172 
 

11 & 12 -2680 -1687 
 

27,28,29,30,31 & 32 -720 -5814 
 

19,20,22,23,25 & 26 -7777 -7712 
 

1 & 2 -116 -2053 
 

5 108 -564 
 

21 3,07 -272 
 

4 -147 -632 
 

8 -155,8 -505 
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24 25,7 -328 
 

9 132 -486 
 

10 130 -496 
 

3 34,1 -274  
 

10.6.3.3.3 Lastkombination 3 
Tabell 49 – Stjälpning under väggar ifrån lastkombination 3 

Vägg Moment [kNm] Normalkraft [kN] 
 

6 & 7 980 -1859 
 

13,14,15,16,17 & 18 -1982 -4451 
 

11 & 12 -821 -1775 
 

27,28,29,30,31 & 32 977 -5353 
 

19,20,22,23,25 & 26 -7050 -7069 
 

1 & 2 613 -2177 
 

5 34,7 -547 
 

21 -4,85 -363 
 

4 -49,1 -603 
 

8 -53,1 -500 
 

24 46,7 -541 
 

9 35,2 -460 
 

10 35,3 -515 
 

3 6,63 -254 
 

 
10.6.3.3.4 Lastkombination 4 
Tabell 50 – Stjälpning under väggar ifrån lastkombination 4 

Vägg Moment [kNm] Normalkraft [kN] 
 

6 & 7 -1169 -2027 
 

13,14,15,16,17 & 18 2176 -4952 
 

11 & 12 1321 -1731 
 

27,28,29,30,31 & 32 1850 -4745 
 

19,20,22,23,25 & 26 -7175 -6200 
 

1 & 2 1768 -2412 
 

5 -64,8 -571 
 

21 5,64 -485 
 

4 41,4 -587 
 

8 69,7 -513 
 

24 25,7 -772 
 

9 -67,6 -438 
 

10 -57 -521 
 

3 -16,8 -260 
 

10.6.3.3.5 Lastkombination 5 
Tabell 51 – Stjälpning under väggar ifrån lastkombination 5 
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Vägg Moment [kNm] Normalkraft [kN] 
6 & 7 832 -2094 
13,14,15,16,17 & 18 543 -4426 
11 & 12 -1009 -1546 
27,28,29,30,31 & 32 -189 -5351 
19,20,22,23,25 & 26 -7908 -6972 
1 & 2 709 -2218 
5 21,2 -579 
21 9,35 -379 
4 -63,4 -618 
8 -39,1 -522 
24 -7,75 -539 
9 37,1 -465 
10 48,8 -497 
3 8,64 -258    

 

10.6.4 Analys förenkling enligt handberäkning 
10.6.4.1 Skjuvkraft i vägg 
Tabell 52 – Skjuvkraft under respektive vägg när det blåser mot långsida 

Blåser och snedställning mot 
långsida 

Våning 7 
[kN/m] 

Våning 6 
[kN/m] 

Våning 5 
[kN/m] 

Vägg 1 (WI107.N CE7) -6,68 5,55 12,2 
Vägg 2 (WI108.N CE5) 20,1 11,8 10,1 
Vägg 3 (WI105.N CE3) 8,96 16,5 15,6 
Vägg 4 (WI106.N CE1) 24 6,72 1,72 
Vägg 5 (WI103.N CE1) -23,8 -25,1 -18,7 
Vägg 6 (W216.N CE4 -5,09 -1,13 3,32 
Vägg 7 (W215.N CE4) 10,2 14,7 18,1 
Vägg 8 (WI111.N CE4) 0 -11,9 -11,6 
Vägg 9 (WI113.N CE1) 0 -4,68 -4,79 
Vägg 10 (W114N. CE1) 0 15,9 17,5 
Vägg 11 (W207.N CE1) 0 0,719 -4,64 
Vägg 12 (W208.N CE1) 0 -14,1 -19,6 
Summa plan 98,83 128,799 137,87 

 
Tabell 53 – Skjuvkraft under respektive vägg när det blåser mot långsida 

Blåser och snedställning mot 
långsida 

Våning 4 
[kN/m] 

Våning 3  
[kN/m] 

Våning 2 
[kN/m] 

Vägg 1 (WI107.N CE7) 17,9 22,2 25,3 
Vägg 2 (WI108.N CE5) 5,72 6,59 8,9 
Vägg 3 (WI105.N CE3) 15,2 14,6 13,5 
Vägg 4 (WI106.N CE1) 0,737 0,655 -0,413 
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Vägg 5 (WI103.N CE1) -12 -7,01 -1,97 
Vägg 6 (W216.N CE4 7,33 10,7 13,5 
Vägg 7 (W215.N CE4) 21,2 23,8 25,6 
Vägg 8 (WI111.N CE4) -8,64 -4,24 1,07 
Vägg 9 (WI113.N CE1) -3,22 0,154 3,76 
Vägg 10 (W114N. CE1) 14,9 10,5 4,22 
Vägg 11 (W207.N CE1) -9,08 -12,9 -16,1 
Vägg 12 (W208.N CE1) -23,4 -26,2 -28,1 
Summa plan 139,327 139,549 142,433 

 
Tabell 54 – Skjuvkraft under respektive vägg när det blåser mot långsida 

Blåser och snedställning mot långsida Våning 1 [kN/m] Grund [kN/m] 
Vägg 1 (WI107.N CE7) 27 27,1 
Vägg 2 (WI108.N CE5) 14,9 20,3 
Vägg 3 (WI105.N CE3) 11,5 10,5 
Vägg 4 (WI106.N CE1) -3,75 -8,15 
Vägg 5 (WI103.N CE1) 4,68 11,3 
Vägg 6 (W216.N CE4 15,7 17,2 
Vägg 7 (W215.N CE4) 26,8 27,9 
Vägg 8 (WI111.N CE4) 7,31 13,9 
Vägg 9 (WI113.N CE1) 8,57 11,3 
Vägg 10 (W114N. CE1) -4,07 -11,9 
Vägg 11 (W207.N CE1) -18,8 -20,6 
Vägg 12 (W208.N CE1) -29,2 -29,8 
Summa plan 172,28 209,95 

Tabell 55 – Skjuvkraft under respektive vägg när det blåser mot gavel 

Blåser och snedställning mot 
gavel 

Våning 7 
[kN/m] 

Våning 6 
[kN/m] 

Våning 5 
[kN/m] 

Vägg 13 (W201.N CE2) 0 0 0 
Vägg 14 (W202.N CE1) 0 0 0 
Vägg 15 (W203.N CE2) 0 0 0 
Vägg 16 (W204.N CE2) 0 0 0 
Vägg 17 (W205.N CE2) 0 0 0 
Vägg 18 W206.N CE1) 0 0 0 
Vägg 19 (WI101.N CE2) 25,5 11,3 6,21 
Vägg 20 WI102.N CE1) -28,8 -11,8 -1,87 
Vägg 21 (WI104.N CE1) 3,16 -10,3 -11,6 
Vägg 22 (WI109.N CE6) 0 0,932 -0,416 
Vägg 23 (WI110.N CE2) 0 0,392 -0,297 
Vägg 24 (W112.N CE1) 0 0,943 -1,21 
Vägg 25 (WI115.N CE3) 0 14 10,9 
Vägg 26 (WI116.n CE5) 0 -19,2 -26,4 
Vägg 27 (W214.N CE1) 0 0 0 
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Vägg 28 (W213.N CE5) 0 0 0 
Vägg 29 (W212.N CE6) 0 0 0 
Vägg 30 (W211.N CE4) 0 0 0 
Vägg 31 (W210.N CE4) 0 0 0 
Vägg 32 (W209.N CE4) 0 0 0 
Summa plan 57,46 68,867 58,903 

 
Tabell 56 – Skjuvkraft under respektive vägg när det blåser mot gavel 

Blåser och snedställning mot 
gavel 

Våning 4 
[kN/m] 

Våning 3  
[kN/m] 

Våning 2 
[kN/m] 

Vägg 13 (W201.N CE2) 0 0 0 
Vägg 14 (W202.N CE1) 0 0 0 
Vägg 15 (W203.N CE2) 0 0 0 
Vägg 16 (W204.N CE2) 0 0 0 
Vägg 17 (W205.N CE2) 0 0 0 
Vägg 18 W206.N CE1) 0 0 0 
Vägg 19 (WI101.N CE2) 4,43 1,79 -1,94 
Vägg 20 WI102.N CE1) -0,229 -0,877 -1,37 
Vägg 21 (WI104.N CE1) -9,53 -7,73 -7,01 
Vägg 22 (WI109.N CE6) -3,28 -7,54 -11,9 
Vägg 23 (WI110.N CE2) -0,775 -1,97 -3,96 
Vägg 24 (W112.N CE1) -4,22 -7,63 -11,1 
Vägg 25 (WI115.N CE3) 10,1 9,31 8,47 
Vägg 26 (WI116.n CE5) -28,4 -28,6 -28,2 
Vägg 27 (W214.N CE1) 0 0 0 
Vägg 28 (W213.N CE5) 0 0 0 
Vägg 29 (W212.N CE6) 0 0 0 
Vägg 30 (W211.N CE4) 0 0 0 
Vägg 31 (W210.N CE4) 0 0 0 
Vägg 32 (W209.N CE4) 0 0 0 
Summa plan 60,964 65,447 73,95 

 
Tabell 57 – Skjuvkraft under respektive vägg när det blåser mot gavel 

Blåser och snedställning mot gavel Våning 1 [kN/m] Grund [kN/m] 
Vägg 13 (W201.N CE2) 0 0 
Vägg 14 (W202.N CE1) 0 0 
Vägg 15 (W203.N CE2) 0 0 
Vägg 16 (W204.N CE2) 0 0 
Vägg 17 (W205.N CE2) 0 0 
Vägg 18 W206.N CE1) 0 0 
Vägg 19 (WI101.N CE2) -6,12 -10,5 
Vägg 20 WI102.N CE1) -1,96 -12,2 
Vägg 21 (WI104.N CE1) -7,36 -7,9 
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Vägg 22 (WI109.N CE6) -15,2 -17,1 
Vägg 23 (WI110.N CE2) -7,43 -14,6 
Vägg 24 (W112.N CE1) -14,1 -15,5 
Vägg 25 (WI115.N CE3) 7,41 -11,7 
Vägg 26 (WI116.n CE5) -28,1 -31,2 
Vägg 27 (W214.N CE1) 0 0 
Vägg 28 (W213.N CE5) 0 0 
Vägg 29 (W212.N CE6) 0 0 
Vägg 30 (W211.N CE4) 0 0 
Vägg 31 (W210.N CE4) 0 0 
Vägg 32 (W209.N CE4) 0 0 
Summa plan 87,68 120,7 

 
10.6.4.2 Skjuvkraft vägg tar 
Tabell 58 – Skjuvkraft respektive vägg belastas av när det blåser mot långsida 

Blåser och snedställning mot 
långsida 

Våning 7 
[kN/m] 

Våning 6 
[kN/m] 

Våning 5 
[kN/m] 

Vägg 1 (WI107.N CE7) -6,68 12,23 6,65 
Vägg 2 (WI108.N CE5) 20,1 -8,3 -1,7 
Vägg 3 (WI105.N CE3) 8,96 7,54 -0,9 
Vägg 4 (WI106.N CE1) 24 -17,28 -5 
Vägg 5 (WI103.N CE1) -23,8 -1,3 6,4 
Vägg 6 (W216.N CE4 -5,09 3,96 4,45 
Vägg 7 (W215.N CE4) 10,2 4,5 3,4 
Vägg 8 (WI111.N CE4) 0 -11,9 0,3 
Vägg 9 (WI113.N CE1) 0 -4,68 -0,11 
Vägg 10 (W114N. CE1) 0 15,9 1,6 
Vägg 11 (W207.N CE1) 0 0,719 -5,359 
Vägg 12 (W208.N CE1) 0 -14,1 -5,5 
Summa plan 98,83 102,409 41,369 

 
Tabell 59.1 – Skjuvkraft respektive vägg belastas av när det blåser mot långsida 

Blåser och snedställning mot 
långsida 

Våning 4 
[kN/m] 

Våning 3  
[kN/m] 

Våning 2 
[kN/m] 

Vägg 1 (WI107.N CE7) 5,7 4,3 3,1 
Vägg 2 (WI108.N CE5) -4,38 0,87 2,31 
Vägg 3 (WI105.N CE3) -0,4 -0,6 -1,1 
Vägg 4 (WI106.N CE1) -0,983 -0,082 -1,068 
Vägg 5 (WI103.N CE1) 6,7 4,99 5,04 
Vägg 6 (W216.N CE4 4,01 3,37 2,8 
Vägg 7 (W215.N CE4) 3,1 2,6 1,8 
Vägg 8 (WI111.N CE4) 2,96 4,4 5,31 
Vägg 9 (WI113.N CE1) 1,57 3,374 3,606 
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Vägg 10 (W114N. CE1) -2,6 -4,4 -6,28 
Vägg 11 (W207.N CE1) -4,44 -3,82 -3,2 
Vägg 12 (W208.N CE1) -3,8 -2,8 -1,9 
Summa plan 40,643 35,606 37,514 

 
Tabell 59.2 – Skjuvkraft respektive vägg belastas av när det blåser mot långsida 

Blåser och snedställning mot 
långsida 

Våning 1 
[kN/m] 

Grund 
[kN/m] 

Summa vägg 
[kN/m] 

Vägg 1 (WI107.N CE7) 1,7 0,1 40,46 
Vägg 2 (WI108.N CE5) 6 5,4 49,06 
Vägg 3 (WI105.N CE3) -2 -1 22,5 
Vägg 4 (WI106.N CE1) -3,337 -4,4 56,15 
Vägg 5 (WI103.N CE1) 6,65 6,62 61,5 
Vägg 6 (W216.N CE4 2,2 1,5 27,38 
Vägg 7 (W215.N CE4) 1,2 1,1 27,9 
Vägg 8 (WI111.N CE4) 6,24 6,59 37,7 
Vägg 9 (WI113.N CE1) 4,81 2,73 20,88 
Vägg 10 (W114N. CE1) -8,29 -7,83 46,9 
Vägg 11 (W207.N CE1) -2,7 -1,8 22,038 
Vägg 12 (W208.N CE1) -1,1 -0,6 29,8 
Summa plan 46,227 39,67 

 

 

Tabell 60 – Skjuvkraft respektive vägg belastas av när det blåser mot gavel 

Blåser och snedställning mot 
gavel 

Våning 7 
[kN/m] 

Våning 6 
[kN/m] 

Våning 5 
[kN/m] 

Vägg 19 (WI101.N CE2) 25,5 -14,2 -5,09 
Vägg 20 WI102.N CE1) -28,8 17 9,93 
Vägg 21 (WI104.N CE1) 3,16 -13,46 -1,3 
Vägg 22 (WI109.N CE6) 0 0,932 -1,348 
Vägg 23 (WI110.N CE2) 0 0,392 -0,689 
Vägg 24 (W112.N CE1) 0 0,943 -2,153 
Vägg 25 (WI115.N CE3) 0 14 -3,1 
Vägg 26 (WI116.n CE5) 0 -19,2 -7,2 
Summa plan 57,46 80,127 30,81 

 

Tabell 61 – Skjuvkraft respektive vägg belastas av när det blåser mot gavel 

Blåser och snedställning mot 
gavel 
 

Våning 4 
[kN/m] 

Våning 3  
[kN/m] 

Våning 2 
[kN/m] 

Vägg 19 (WI101.N CE2) -1,78 -2,64 -3,73 
Vägg 20 WI102.N CE1) 1,641 -0,648 -0,493 
Vägg 21 (WI104.N CE1) 2,07 1,8 0,72 
Vägg 22 (WI109.N CE6) -2,864 -4,26 -4,36 
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Vägg 23 (WI110.N CE2) -0,478 -1,195 -1,99 
Vägg 24 (W112.N CE1) -3,01 -3,41 -3,47 
Vägg 25 (WI115.N CE3) -0,8 -0,79 -0,84 
Vägg 26 (WI116.n CE5) -2 -0,2 0,4 
Summa plan 14,643 14,943 8,503 

 

Tabell 62 – Skjuvkraft respektive vägg belastas av när det blåser mot gavel 

Blåser och snedställning mot 
gavel 

Våning 1 
[kN/m] 

Grund 
[kN/m] 

Summa vägg 
[kN/m] 

Vägg 19 (WI101.N CE2) -4,18 -4,38 61,5 
Vägg 20 WI102.N CE1) -0,59 -10,24 69,342 
Vägg 21 (WI104.N CE1) -0,35 -0,54 23,4 
Vägg 22 (WI109.N CE6) -3,3 -1,9 18,964 
Vägg 23 (WI110.N CE2) -3,47 -7,17 15,384 
Vägg 24 (W112.N CE1) -3 -1,4 17,386 
Vägg 25 (WI115.N CE3) -1,06 -19,11 39,7 
Vägg 26 (WI116.n CE5) 0,1 -3,1 32,2 
Summa plan 16,05 47,84 

 

 
10.6.4.3 Stjälpning 
10.6.4.3.1 Lastkombination 1 
Tabell 63 – Stjälpning under väggar ifrån lastkombination 1 

Vägg Moment [kNm] Normalkraft [kN] 
 

6 & 7 3846 -1653 
 

13,14,15,16,17 & 18 1843 -4802 
 

11 & 12 -3887 -1398 
 

27,28,29,30,31 & 32 -3091 -6029 
 

19,20,22,23,25 & 26 -6293 -7580 
 

1 & 2 -2262 -1595 
 

5 121 -544 
 

21 5,69 -230 
 

4 -131 -541 
 

8 -167,5 -456 
 

24 13,1 -230 
 

9 142 -440 
 

10 126 -405 
 

3 37,1 -161 
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10.6.4.3.2 Lastkombination 2 
Tabell 64 – Stjälpning under väggar ifrån lastkombination 2 

Vägg Moment [kNm] Normalkraft [kN] 
 

6 & 7 3909 -1669 
 

13,14,15,16,17 & 18 1222 -5201 
 

11 & 12 -3995 -1412 
 

27,28,29,30,31 & 32 -3316 -6044 
 

19,20,22,23,25 & 26 -6306 -7637 
 

1 & 2 -2248 -1618 
 

5 125 -545 
 

21 6,04 -225 
 

4 -136 -541 
 

8 -172 -458 
 

24 11,4 -222 
 

9 146 -441 
 

10 130 -404 
 

3 38,4 -182 
 

 
10.6.4.3.3 Lastkombination 3 
Tabell 65 – Stjälpning under väggar ifrån lastkombination 3 

Vägg Moment [kNm] Normalkraft [kN] 
 

6 & 7 1226 -1465 
 

13,14,15,16,17 & 18 910 -5104 
 

11 & 12 -761 -1624 
 

27,28,29,30,31 & 32 -1410 -5737 
 

19,20,22,23,25 & 26 -10619 -7143 
 

1 & 2 -42,9 -1673 
 

5 39,1 -480 
 

21 -27,1 -355 
 

4 -16,1 -601 
 

8 -48,3 -342 
 

24 131 -470 
 

9 27,7 -391 
 

10 10,3 -498 
 

3 4,2 -158 
 

 
10.6.4.3.4 Lastkombination 4 
Tabell 66 – Stjälpning under väggar ifrån lastkombination 4 

Vägg Moment [kNm] Normalkraft [kN] 
6 & 7 -2255 -1693 
13,14,15,16,17 & 18 3858 -5290 
11 & 12 2633 -1524 
27,28,29,30,31 & 32 -1141 -5416 
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19,20,22,23,25 & 26 -5835 -6162 
1 & 2 3434 -2105 
5 -86,6 -548 
21 5,79 -497 
4 80,9 -535 
8 105,4 -395 
24 32,4 -709 
9 -94,8 -344 
10 -95,5 -405 
3 -28 -161 

 
10.6.4.3.5 Lastkombination 5 
Tabell 67 – Stjälpning under väggar ifrån lastkombination 5 

Vägg Moment [kNm] Normalkraft [kN] 
 

6 & 7 1117 -1821 
 

13,14,15,16,17 & 18 3459 -5130 
 

11 & 12 -1260 -1234 
 

27,28,29,30,31 & 32 -3055 -5789 
 

19,20,22,23,25 & 26 -1451 -6821 
 

1 & 2 672 -1974 
 

5 16,8 -602 
 

21 30,7 -352 
 

4 -45,1 -485 
 

8 -22,85 -528 
 

24 -117 -440 
 

9 31,6 -398 
 

10 38,5 -295 
 

3 5,68 -165 
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