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Sammanfattning 

Klimatpåverkan från byggprocesser i Sverige uppgår till cirka 10 miljoner ton koldioxid 

årligen. Varav 40 procent beräknas komma från husprojekt och resterande 60 procent från 

anläggningsprojekt. I dagens samhälle finns ett stort intresse av att optimera byggnader till att 

bli så energisnåla som möjligt och därav så billiga som möjligt i drift. Vilket även medfört att 

miljöpåverkan från driftsektorn har minskat markant. Däremot betraktas sällan påverkan från 

framställning av ingående material och produktionen på bygget. En väl känd fras är att så 

mycket som 85 procent av en byggnads totala koldioxidutsläpp uppkom i drift och 

brukarskedet. Så är inte fallet i dagsläget, nu beräknas en byggnad under sin produktions- och 

bruksfas ha i princip samma miljöpåverkan genom koldioxidutsläpp. Materialval har under en 

längre tid gjorts efter vad de innehåller och hur det kommer påverka människans hälsa. Nu 

görs materialval även med tanke på mängd koldioxidutsläpp under dess livscykel. Vid val av 

material kan en avgörande skillnad för miljön och klimatets framtid göras.  

NCC folkboende är ett koncepthus av platsgjuten betong som är omtyckt av beställare och 

även av NCC att bygga. NCC bygger mycket bostäder och i många fall är det Folkboenden. 

Därför är det av intresse att undersöka hur ett byte av betongstomme till KL-trä påverkar 

byggnadens koldioxidutsläpp. Arbetet skall förtydliga om stombytet genererar en reducering 

av koldioxid samtidigt som det är möjligt att behålla det omtycka konceptets planlösningar.  

Det som framgår av examensarbetet är hur ett hus på åtta våningar påverkas av att stommen 

byggs i KL-trä jämfört med att platsgjutas. I miljödelen av arbetet behandlas framställning av 

de olika materialen samt dess transport till bygget. Dimensionering av byggnaden påvisar att 

samma planlösning i lägenheter är möjlig att behålla, samtidigt som en reducering på 20 

procent gentemot ursprungliga stommens koldioxidutsläpp erhålls. Examensarbetet kan 

fungera som ett underlag för NCC att motivera trä som stommaterial till kund genom att 

påvisa den reducering av koldioxid som är tillgänglig för dem att bidraga med.   
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Abstract 

Climate influences from building processes in Sweden is around 10 million tonnes of carbon 

dioxide each year. In today’s society there is a big interest in to get buildings as energy 

effective as possible and thru that also less expensive to own. This has also caused that the 

impact on the environment have become a little smaller. In a while ago it was said that a 

building had 85 percent of its total carbon dioxide emissions during the operational phase. 

Now a day’s the impact of carbon dioxide during operational phase and impact of 

construction phase is pretty much the same. Materials have since a while back been chosen 

for what impact it has on the personal health. Today there’s also a lot of thought on what 

impact the material have on the environment thru carbon dioxide during its lifecycle. When 

choosing material an important difference for the future environment can be done. 

NCC Folkboende is a concept building that’s grout on site. The concept is popular among its 

clients and also among NCC to build. Since NCC are building a lot of housings and not rarely 

Folkboende its interesting to see what effect the change of framework has on carbon dioxide 

emissions and if it’s possible to keep the popular planning. 

This report will show how an eight stories high concrete building will be affected if the 

framework would be of cross-laminated timber instead of reinforced concrete. The building 

will be sized and proved to be able to keep the same planning on the housing, together with a 

20 percent carbon dioxide reduction thanks to the material choice. This report could be used 

as basis for NCC to convince its clients to choose a framework of CLT without affecting the 

planning and at the same time make the environment a good favor.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

En välkänd fras om byggnaders påverkan på miljön är att dess koldioxidutsläpp till 85 procent 

kommer från brukarskedet, vilket även betyder att endast 15 procent kommer från 

produktionen av en byggnad. Eftersom att 85 procent av byggnaders koldioxidutsläpp kom 

från brukarskedet lades det störst energi på att effektivisera och minska utsläppen vid 

brukarskedet. I dagsläget är fallet inte lika. Byggnaders energiförbrukning är idag så 

effektiviserad att drift- och brukarfasen är beräknade att vara likvärdiga i storlek sett till 

koldioxidutsläpp. Av detta ges indikationer att produktionen och dess metoder måste 

förändras markant. (IVL 2015). 

Genom att överblicka internationellt så ligger Sverige efter med byggande av flerbostadshus i 

trä. En bakomliggande faktor till detta är att det från år 1888 fram till år 1994 var förbud mot 

att bygga fler än två våningar med trästomme. År 1994 ersattes dessa regler med nya 

funktionsbaserade regler, bestående av bland annat brand och ljudkrav (Svenskt trä u.å.). 

I bland annat USA är flerbostadshus med fyra-fem våningar i trästomme dominerande. Så 

mycket som 80-90 procent av flerbostadshusen i Nordamerika byggs i trä. Då väljs trä i första 

hand för den ekonomiska aspektens skull. Detta talar för att det borde finnas potential till att 

bygga mer än 15 procent av flerbostadshusen i trä även här i Sverige, detta enligt Girhammar 

(et al. 2017). 

Armerad betong är en sammansättning som har svårslagna egenskaper vad gäller 

konstruktioner. Trots detta tros det finnas potential för ökad träbyggnation. Till år 2025 är det 

tänkbart att byggandet av flerbostsadshus skulle till 50 procent kunna utgöras av trä, vilket är 

en rejäl ökning då siffran år 2014 låg på drygt 10 procent (Brege et al. 2017). 

I en rapport av Brege et al. (2017) framgår att i producerandet av flerbostadshus i trä minskar 

klimatbelastningen med 40 procent gentemot produktion med betong. Rapporten har hanterat 

information/data från produktion och konstruktionsskedet. 

Vid granskning av miljöpåverkan i olika skeden av en byggprocess har det framgått att 

katergorin ”material” utgör 78 procent av processens miljöpåverkan (IVL 2016).  De olika 

bitar som studerats är då följande:  
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- material 

- transporter till bygget 

- byggproduktion 

- markarbeten 

Tillsammans utgör material och transport till bygget 84 procent av byggnadens totala 

koldioxidutsläpp enligt denna rapport. Vilket utgör ett underlag för att optimera dessa bitar 

inom byggbranschen.  

Genom att jämföra livscykelanalyser på byggnader med olika antal våningar (4, 7, 11 och 17 

vån.) framgår att energi besparas med 9,9 procent genom att bygga i KL-trä jämfört med 

betong. Sett till reducerad koldioxid är siffran 13,2 procent. Detta är då under 

produktionsstadiet. Sett till hela byggnadens livslängd framgår att energibesparingen, genom 

att använda KL-trä, landar på 46,5 procent. Det bör tilläggas att kollagring är medräknad hos 

trämaterialet. Kollagringen är större till mängden än vad utsläppen blir vid produktion av KL-

trä (Haibo et al. 2017).  

Examensarbetet utförs i samarbete med NCC Karlstad. Uppgiften är att dimensionera en 

stomme i kl-trä. Dimensioneringen görs på en byggnad som NCC nyligen byggt. Fasad på 

byggnaden är modultegel och stommen är platsgjuten. 

Byggnaden som arbetet är utfört på är ett koncepthus (Folkboende) med åtta våningar som är 

beläget i Karlstad på stadsdelen Rud. Folkboende är ett koncept som är populärt både hos 

kund och NCC. Det är också därför NCC insisterar på att en miljömässig 

hållbarhetsutveckling skulle passa bra på detta koncept.  

 

1.2 Problemformulering 

Hur kommer Folkboende konceptet behöva justeras för att möjliggöra dimensionering i KL-

trä enligt eurokoderna? Är Folkboendekonceptet en lämplig konstruktion att bygga i KL-trä? 

Genererar stombytet en koldioxidreducering som är intressant för företag och kund?  

1.3 Syfte 

Ta fram ett underlag för att tydliggöra en eventuell reducering av koldioxid som genereras av 

att bygga i KL-trä. Detta för att kunna motivera träbyggnation för både företag och kund. 



 

 3 

Klargöra skillnaden som blir konstruktionsmässigt för att underlätta en övergång från betong 

till KL-trä. 

1.4 Mål 

Dimensionera och konstruktionsberäkna NCCs Folkboende i KL-trä enligt eurokoderna samt 

visa om detta är en relevant idé som är värd att vidareutveckla.  

Beräkna koldioxidutsläpp för att jämföra betong respektive KL-trä som stommaterial i NCCs 

Folkboende koncept. 

1.5 Avgränsningar 

Avgränsningar är att plattan inte kommer dimensioneras eller beräknas. Den antas vara 

densamma som för betongstommen. I dimensioneringen är avgränsning gjord mot olycksfall 

och brand. Arbetets huvudsyfte är dimensionering och koldioxidberäkning, därav har inte 

installationsschakt eller liknande tagits hänsyn till. I platsgjutna stommen är en stor del 

installationer av rör, ledningar och diverse i ingjutna i stommen.  

En annan avgränsning som gjorts i senare skedet är att fläktrum på vindsplan är borttaget och 

istället antas varje lägenhet ha sitt eget aggregat placerat i respektive lägenhet. Detta 

möjliggör även att räkna på ett sammanhängande sadeltak istället för flera mindre pulpettak. 

Samtidigt som en praktisk lastnedräkning kan utföras. Hiss är ej kontrollerad i arbetet och 

presenteras därför inget mer i denna rapport. Dock bör planlösning ej påverkas eftersom 

utrymme finns för eventuellt tjockare dimension på KL-skiva vid hisschakt.  

Hiss kommer i detta arbete att förusättas fungera i konstruktionen då erfarenheten säger att det 

inte skall vara några problem med installation i trähus, se teoridel. 

Systemgräns för denna studie ligger kring att avgränsa mot produktion på byggarbetsplatsen 

och dess koldioxidutsläpp. Det som hanteras miljömässigt är alltså framställning av material 

och dess transport till bygget.   
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2. Teori 

2.1 Materialegenskaper 

KL-trä 

Kl-trä består av reglar/brädor som är ihoplimmade korslagt åt vartannat håll. Detta ger ett 

starkt och tvärstyvt element i förhållande till sin låga vikt. Vid dåliga markföhållanden är trä 

en stor fördel gentemot betong då trä är cirka fem gånger lättare än betong (Martinssons 

u.å.b.) Att konstruktionen blir fuktbuffrande tack vare KL-träet är en bonus som även bidrar 

till ett bättre inomhusklimat. Den massiva konstruktionen gör att elementen har bra 

brandmotstånd, detta då förkolningsprocessen är långsam (Martinssons u.å.a).  

KL-trä buffrar så mycket som 718 kg CO2/m^3 under sin livstid som beräknas vara 50 år. 

KL-träets kollagring kan sättas i realtion till att KL-trä vid sin framställning släpper ut 140 kg 

CO2/m^3. Det betyder att en byggnad i trä bidrar till en kolsänka, tills dess att stommen 

demonteras och kolet som varit bundet i träet frigörs (Martinsson 2016).   

Granab golvregelsystem 

Vid användning av KL-trä i konstruktionen blir ljudkraven svårare att uppfylla och därför kan 

ett Granab bjälklag, som inte är ett KL-träsystem, vara en intressant lösning. Systemet ger 

möjlighet till att göra rörinstallationer ovanpå bjälklagsskivan, möjliggör för isolering i 

önskad mängd samt diverse andra saker som kan önskas finnas i bjälklaget. Bjälklag i 

träbyggnader är en krävande konstruktion och utveckling pågår ständigt. Lösningar för att 

minimera stomljud bygger på att inga stomdelar (vägg och bjälklag) är stumt monterade mot 

varandra. Istället används sylomerklossar som elastiskt mellanlägg. Bjälklaget skall bära både 

sig självt, innerväggar samt det i underkant hängande innertaket. Konstruktionen reducerar 

störande stegljud och liknande stomljud. (Hansson & Hervén 2011). Det är viktigt att ta 

hänsyn till stomljud i projektering av en byggnad. Två viktiga punkter som kan betraktas som 

basen till att klara de ljudkrav som ställs är att från början räkna med tjocka bjälklag (omkring 

500mm) samt att undvika långa spännvidder. Vibrationer minimeras enklast genom 

nerkortning av spännvidder. Detta kan göra med hjälp av exempelvis bärande vägg eller 

avväxling. Det ger då en minskad belastning vid knutpunkt samt mindre vridning, vilket i sin 

tur förenklar metoden av knutpunkt (Hagberg 2013). 

Enligt Blom1 har systemet en egenvikt på 3,5 kg per kvadratmeter. Varav stål utgör 2,88 kg. 

Värdet används vid beräkning av miljöpåverkan från Granabsystemet. Framställning av 

                                                 
1 Fredrik Blom Granab AB, telefonsamtal 15 maj 2018. 
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förzinkat stål bidrar med 1,55 kg koldioxid per kg stål (Nordic galvanizers u.å). 

Granabsystemet utgörs till 87 procent av stål och därför var stål det enda av de ingående 

materialen som beräknades i golvregelsystemet. 

HISSCHAKT 

Sett till hisstyper skall samtliga typer utan problem kunna installeras i trähus. Det råder inga 

problem med att uppföra hisschakt med bärande KL-stomme. Exempel finns på upp till åtta 

våningar och har inte gett några indikationer på ljudproblem trots trästomme (Träguiden 

u.å.b).  

Betong 

Betong är ett utav de viktigaste byggmaterialen. Betongen utmärks av bra hållfasthet, 

beständighet samt formbarhet. Därigenom väl lämpad som stommaterial. Betongens 

huvudbeståndsdelar är cement, vatten, ballast samt tillsatsmedel för att erhålla önskad 

egenskap (Burström 2006). 

För att blanda betong är beståndsdelar uppdelade enligt ett recept. Enligt IVL (2010a) kan 

recept för husbyggnadsbetong se ut enligt följande:  

- Cement 330 kg/m3 

- Ballast 1110 kg/ m3 

- Naturgrus 800 kg/ m3 

- Vatten enligt önskat vattencementtal 

Förutom mängden av respektive material så finns en process att framställa varje delmaterial. 

Denna process kan anges i kilowattimmar el och diesel eftersom att bägge energikällorna är 

nödvändiga. Diesel är främst för interna transporter vid framställning och el har sin främsta 

åtgång vid krossning av delamaterialen (IVL 2010b). Se tabell 1 nedan. 

Tabell 1. Energibehov framställningsprocess (IVL 2010b). 

Material [kWh Diesel/ton] [kWh EL/ton] 

Makadam 4 4,7 

Naturgrus 4 1,5 

Interna tr. 2,6   
  

Framställning av cement är en energikrävande process som i dagsläget utgör omkring fyra 

procent av världens koldioxidutsläpp. Framställningsprocessen bidrar med 709 kg koldioxid 

per ton cement (Svensk betong u.å.).  
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Betongen har även den en förmåga att karbonatisera koldioxid. Karbonatiseringen sker då 

genom att betong suger i sig koldioxid efter det att den hårdnat och är fungerande enligt sitt 

syfte. Betongen absorberar upp till 20 procent av de utsläpp som orsakats vid 

framställningsprocessen (Thomas betong 2017).  

Mineralull 

Mineralull finns i form av glasull och stenull. Tillverkning sker i form av lösull, mattor eller 

skivor. Mineralullen förmåga att absorbera ljud används i hög utsträckning. Vilket även gör 

den lämplig att använda i trästomme. Mineralullen har även goda egenskaper gällande brand, 

det vill säga i princip obrännbart (Burström 2006). Produktionen av isolering är 

energikrävande då den kräver höga temperaturer vid smältning. Vid framställning av ett kilo 

isolering produceras 1,7 kg koldioxid (Byggnadsvård 2018).  

 

Armering 

Armering är likt andra stålprocesser energikrävande och på så vis även belastande för miljön. 

Celsa är ett företag som levererar en form av grön armering. Grön armering betyder att 

processen är mindre energikrävande och använder sig av miljövänligare källor för 

elproduktion och sänker på så vis påverkan från framställningsprocessen. Bättre elproduktion 

syftar till att elektriciteten framställs genom en mindre koldioxidkrävande process. Grön 

armering har vid sin framställning en påverkan av 370 kg koldioxid per ton armering (Celsa 

2015). Genomsnittlig armeringsmängd var 125 kg armering per kubikmeter betong. Enligt 

Eriksson2 är två armeringstransporter per plan en rimlig leveransplan. 

 

2.2 Transporter 
På sista tiden har det uppmärksammats om att byggproduktionen har lika stor påverkan som 

driftsfasen av en byggnad eftersom byggnader blir alltmer energieffektiva (IVA 2014). Vilket 

belyser vikten av att minska produktionsfasens påverkan. Vad som inte uppmärksammats på 

samma sätt är transport av material till bygget. Transporter till ett bygge har i princip lika stor 

påverkan som produktionsfasen av ett bygge. Produktionsfasen står för åtta procent av 

byggnadens totala påverkan medans transport till bygget står för sex procent (IVA 2016). 

                                                 
2 Sara Eriksson, platschef NCC AB, telefonsamtal 16 maj 2018. 
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Berörda transporter är beräknade utifrån verklig transportsträcka för materialen samt data på 

utsläpp av koldioxid per 10 km med fullastad respektive tom lastbil. En fullastad lastbil som 

är i klassen över 16 ton drar i genomsnitt 4,6 liter diesel per 10 km. Om lastbilen istället är 

tom, som den ofta är på retur, drar den i genomsnitt 2,8 liter diesel per 10 km (Hammarström 

& Yahya 2000). För transport av betong är värdet 2,85 kg CO2 per kubikmeter betong, på en 

sträcka som är 2 mil tur och retur. Då är bilens kapacitet sex kubikmeter betong och förutsätts 

att nyttjas till fullo enligt Thomas betong3. 

2.3 Kollagring och koldioxidupptagning 
Vid beräkningar av koldioxidutsläpp genererat av stommen kan olika resultat uppnås genom 

att räkna med att trä lagrar koldioxid samt att betongen karbonatiserar koldioxid under sin 

livstid. Lagring av koldioxid samt karbonatisering bör ej tas med i beräkningar för att uppnå 

ett resultat som är trovärdigt och tydligt. Vilket även betonas i standarden ISO 21 930 och där 

framgår att om lagring och karbonatisering räknas med skall det presenteras separat, skiljt 

från övrig beräkning av koldioxidpåverkan. Risken med att bara ha ett negativt värde för 

koldioxidpåverkan är att resultat ej kan jämföras korrekt och tydligt påvisa det faktiska 

tillskott av koldioxid som vardera stomtyp genererar (Boverket 2018).  

                                                 
3 Thomas Betong, telefonintervju den 16 Maj 2018. 
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3. Metod 

3.1 Förutsättningar 
Beskrivning av Folkboendekonceptet:  

(Av sekretesskäl kan inga ritningar tas med för att visa nuvarande utformning av byggnaden.) 

Byggnaden är utformad av bärande betongväggar på följande ställen:  

- 2 motsatta sidor av byggnaden 

- trapphus/hisschakt (8 kantigt) 

- samt ett kors som går mot centrum av byggnaden och ansluter mot trapphus’ 

I dagens läge platsgjuts stommen vilket bidrar till att nästan allt arbete stannar inom företaget 

vilket också är en fördel eftersom  NCC:s egna yrkesarbetare hålls med arbete. 

I samråd med handledare hos NCC samt Karlstads universitet har beslut fattats om att kringgå 

utfackningsväggar vilket betyder att KL-stommen kommer utformas med bärande väggar runt 

hela byggnaden vilket skiljer sig från den tidigare betongstommen. 

I övrigt skall KL-element anpassas för att ej överstiga sin maximala spännvidd, vilket är ett 

pussel då konceptet innehåller många tvåstödsdelar med varierande storlek.  

Möjliga spännvidder varierar givetvis med dimension likt andra bärande material. I den valda 

konstruktionen kommer bjälklagen beräknas med 200mm KL-trä. Detta ger en möjlig 

spännvidd på 5,6 meter enligt Martissons (u.å.c). Enligt samma källa är den rimligaste 

bredden av KL-element 3,0 meter. Del 1 i resultat visar hur placering av KL-elementen skall 

utföras för att stämma överens med beräkningar. Detta anses vara det smidigaste sättet för att 

unvika onödiga förstärkta konstruktioner.  

Eftersom byggnaden är ett bostadshus är säkerhetsklass två styrande enligt Rehnström & 

Rehnström (2016). Lastreduktionsfaktorer bestäms enligt tabell B.3.1c (Rehnström & 

Rehnström (2016). 
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3.2 Ingående konstruktioner 

BÄRANDE YTTERVÄGG 

 

Figur 2. Väggtyp lämplig för vald byggnad (Träguiden u.å.a). 

 

Figur 2 ovan visar en vanligt förekommande väggtyp vid byggnation i KL-trä. Konstruktionen 

i figuren kommer användas vid beräkning av egentyngder. Konstruktionen är väl lämpad för 

att ersätta en stomme av betong med utanpåliggande isolering och valfri fasad. 

 

 

 

INNERVÄGG 

Innerväggar som inte är bärande kan utformas likt den tidigare konstruktionens innerväggar. 

Det vill säga med träregelstomme alternativt plåtregelstomme (70mm) och enkelgips.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vindskydd 

195 fasadskiva 

100 KL-skiva 

45 reglar & isolering 

13 gipsskiva 
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BÄRANDE INNERVÄGG 

 

Figur 3. Bärande innervägg (Martinson u.å.) 

 

Bärande väggar utformas av dubbla KL-skivor som vardera har tjockleken 70mm. Vilket görs 

för att kunna få ett mellanrum på 100mm som fylls med ljudisolering. Utanpå KL-skivan 

finns dubbla gipslager. Konstruktion är vald efter diskussion med konstruktör hos Martinsons. 

För att klara ljudkrav och erhålla en rimlig bärförmåga ansågs väggtyp enligt figur 3 vara 

relevant. 

 

BJÄLKLAG 

  

 

 

Figur 4. Granabsystem, KL-träplatta med ovanpåliggande regelsystem med sylomerklossar (Granab u.å.). 

 

Golvbeläggning 

2x13 Gips 

22 Golvspånskiva 

Regelverk 

250 Hålrum 

200 Isolering 

200 KL-skiva 

 

2x15 gips 

70 KL-träskiva 

100 isolering 

70 KL-träskiva 

2x15 gips 
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I figur 4 ovan visas en vanlig typ av mellanbjälklag. Konstruktionen i figuren används vid 

beräkning av egentyngder. Golvsystemet är Granab och data om egentyngder, 

isoleringstjocklek etc. är givet av Granab själva.  

 

TAK 

Takbalkar av limträ. Dimensionerade för att klara spännvidd mellan yttervägg och bärande 

balk med stöd i centrum av byggnaden. Limträbalkar är synliga och lösull ligger direkt mot 

gips ovan KL-bjälklag. Yttertak består av tvålagspapp ovanpå råspont.  

 

3.3 Lastanalys 
Samtliga ställen som lastnedräkning gjorts på presenteras i figur 5 nedan. Yta för last är 

uppdelad mellan de stöd som skivor vilar på. I övrigt är 1 meter bred remsa grunden för 

lasten. Dessa kritiska lastangreppspunkter har identifierats genom en systematisk, icke 

numerisk, lastanalys. För att få fram den största lasten för ytter- respektive innervägg är 

skrafferade områden nödvändiga att beräkna och jämföra. 
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Figur 5. Stomplan. Skrafferade områden märkta med bokstav är yta för last på de utvalda beräkningsfallen. 

Förklaring av lastanalys för respektive område finns nedan:  

A: Nyttiglast & egentyngd samt vindlast på yttervägg. 

B: Stor nyttiglast & egentyngd samt mindre snölast på innervägg. 

C: Stor snölast mindre nyttiglast & egentyngd på innervägg. 

D: Stor nyttiglast & egentyngd på innervägg. 

E: Stor snölast samt vindlast på yttervägg. 

F: Stor nyttiglast & egentyngd (på grund av avväxling) samt vindlast på yttervägg. 

G: Stor nyttiglast & egentyngd (på grund av avväxling) på innervägg. 

 

3.4 Laster 
Samtliga formler och tabeller som det i texten hänvisas till återfinns i Rehnström & 

Rehnström (2016) kompendiet. 

Samtliga laster kan reduceras utifrån en faktor som är förbestämd. Dessa faktorer redovisas i 

tabell 2 nedan. 

Tabell 2. Lastreduktionsfaktorer (Boverket 2016). 
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Egentyngd 

Egentyngd för byggnadsdelar beräknas med utgångspunkt från de ingående materialens 

tungheter. För fullständiga beräkningar se bilaga 1. Egentyngder adderas och multipliceras 

därefter med längd/bredd för att få fram önskad enhet. Vilket görs med hjälp av formel 1:  

𝐺 = 𝑉 ∗ 𝛾  (1) 

Där:  

G = tyngd 

V = volym 

 = tunghet 

 De enheter som lasten kan varieras mellan är:  

- Last per längdenhet, [kN/m], används i huvudsak för väggar och balkar.  

- Last per ytenhet, [kN/m2], används i huvudsak för bjälklag och plattor. 

- Last per volymenhet, [kN/m3]. 

Egentyngd beräknas som permanent bunden last. Last som enkelt kan flyttas, kompletteras 

eller avlägsnas räknas som permanent variabel last (Rehnström & Rehnström 2016).   

I arbetet har formler och tungheter hämtats från kompendiet, formler och tabeller av 

Rehnström & Rehnström (2016). Tungheter återfinns där i tabell B4.1a. Tunghet gällande 

KL-trä är hämtat ifrån Martinssons data. Även data angående Granab bjälklaget givet av 

leverantör.  

 

Snölast 

Snölasten beräknas som tyngd per horisontell area och skall anses vara en variabel bunden 

last. För lastberäkningar se bilaga 2. Snölasten beräknas med formel 2: 

𝑠 = 𝜇 ∗ 𝐶𝑒 ∗ 𝐶𝑡 ∗ 𝑠𝑘  (2). 

Där:  

𝜇 = 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑠𝑜𝑚 𝑏𝑒𝑟𝑜𝑟 𝑎𝑣 𝑡𝑎𝑘𝑦𝑡𝑎𝑛𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚 

𝐶𝑒 = 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑠𝑜𝑚 𝑏𝑒𝑟𝑜𝑟 𝑎𝑣 𝑜𝑚𝑔𝑖𝑣𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑝𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖 

𝐶𝑡 = 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑘 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑜𝑚 𝑏𝑒𝑟𝑜𝑟 𝑝å 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚 𝑡𝑎𝑘 

𝑠𝑘 = 𝑘𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑠𝑘𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑓ö𝑟 𝑠𝑛ö𝑙𝑎𝑠𝑡 𝑝å 𝑚𝑎𝑟𝑘 𝑒𝑛𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑙 𝐵4.3𝑎 𝑜𝑐ℎ 𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟 𝐵4.3𝑏 
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Formfaktorn för tak med mindre lutning än 30 grader antas ha värdet 0,8 enligt Rehnström & 

Rehnström (2016). Exponeringsfaktorn anses i normalfallet ha värdet 1,0. Även termisk 

koefficient antas värdet 1,0 då u -värdet är mindre eller lika med 1,0. Annars ger ett högre u-

värde en lägre faktor. Det karakteristiska värdet för snölasten avläses ur figur 6. För 

lastreduktion se tabell 2 ovan med lastreduktioner.  

 

Figur 6. Karta över snölastzoner i Sverige (Boverket 2015). 
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Nyttiglast 

Nyttiglast är vertikal last som uppkommer av personer och inredning. Nyttiglasten räknas som 

en utbredd last [qk] eller en koncentrerad last [Qk] (Rehnström & Rehnström 2016). 

Nyttiglasten avläses ur tabell 3 för den kategori av byggnad och byggdel som är av intresse. 

Vid bostadshus avläses kategori A.  

Tabell 3. Karakteristiska laster (nyttiglast), (Boverket 2016).  

 

Nyttiglast kan reduceras beroende på den belastade areans storlek. Reduktionsfaktor beräknas 

med formel 3. 

𝛼𝐴 =
5

7
∗ 𝜓0 +

𝐴0

𝐴
≤ 1,0  (3) 

Där:  

𝛼𝐴 = 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑓ö𝑟 𝑛𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔𝑙𝑎𝑠𝑡 

𝜓0 = 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑙 3 𝑜𝑣𝑎𝑛. 



 

 16 

𝐴0 = 10𝑚2 (𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑎𝑟𝑒𝑎) 

𝐴 = 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑎𝑑 𝑎𝑟𝑒𝑎 (2*s*L) 

Belastad area definieras som arean mellan två stöd. På den byggnad som dimensioneringen 

utförts på finns många sådana delar, vilket leder till uppdelning av nyttiglast med varierande 

reduktion för respektive del. Se bilaga 2 ”uppdelning för lastreduktion”. 

 

Vindlast 

Om inget annat framgår skall vindlast antas vara en variabel bunden last. Vindlastens 

karaktäristiska värde beräknas genom formel 4:  

𝑤𝑘 = 𝑞𝑝(𝑧𝑒,𝑖) ∗ (𝑐𝑝𝑒 + 𝑐𝑝𝑖)   (4) 

Där:  

𝑞𝑝(𝑧) = 𝑘𝑎𝑟𝑎𝑡ä𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑠𝑘𝑎 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘𝑒𝑡 𝑢𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝. 𝑖𝑛𝑛𝑒 𝑒𝑛𝑙𝑖𝑔𝑡 𝐵4.4.1  

𝑧𝑒 , 𝑧𝑖 = 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠ℎö𝑗𝑑 𝑓ö𝑟 𝑢𝑡𝑣ä𝑛𝑑𝑖𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑝. 𝑖𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑖𝑔 𝑣𝑖𝑛𝑑𝑙𝑎𝑠𝑡 𝑒𝑛𝑙𝑖𝑔𝑡 𝐵4.4.2 − 3 

𝑐𝑝𝑒 , 𝑐𝑝𝑖 = 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑓ö𝑟 𝑢𝑡𝑣ä𝑛𝑑𝑖𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑝. 𝑖𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑖𝑔 𝑣𝑖𝑛𝑑𝑙𝑎𝑠𝑡 𝑒𝑛𝑙𝑖𝑔𝑡 𝐵4.4.2 − 3 

Referensvindhastighet kan avläsas från karta eller hämtas ur tabell. Terrängtyper jämförs mot 

tabell med de olika terrängparametrar som finns för att erhålla rätt värde.  

Formfaktor erhålls genom att det värsta fallet som kan inträffa gällande positivt och negativt 

inomhustryck i kombination med den utvändiga vindlasten. Vid framtagning underlättar en 

principbild och den ser ut enligt figur 7 nedan. Faktorer på utvändiga områden avläses ur 

tabell 4 nedan och varierar beroende på byggnadens proportioner och utformning. Invändig 

vindlast kan enligt Rehnström (2016) antas till det värsta värdet av +0,2 alternativt -0,3.  
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Figur 7. Vindlast, kombineras med positivt och negativt inomhustryck för att hitta värsta fall (Eurocode software 

AB u.å.). 

Tabell 4. Formfaktorer för utvändig vindlast (Eurocode software AB u.å.). 

 

 

Zoner för vindhastighet är antagen till en enda zon eftersom vid sadeltakets lägsta punkt 

(takfoten) är h = b, detta är anledning till att en konstant zon över byggnaden antagits.  

 

3.5 Dimensionering/ lastnedräkning 

Tillvägagångsätt har varit att beräkna och sammanställa egentyngder, snölast, nyttiglast och 

vindlast i excel. Därefter med hjälp av dessa värden kunna beräkna tvärkraftskapacitet (5), 

böjmomentkapacitet (6) och nedböjning (7) hos takbalk och bjälklag. Se bilaga 3 och 4 för 

beräkningar och kontroller av takbalk, avväxling samt bjälklag. 

Det villkor som gäller vid dimensionering för inre brott och stora deformationer är att den 

dimensionerande lasteffekten skall vara större än den dimensionerande bärförmågan.  
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𝜏𝑣𝐸𝑑 = 1,5 ∗
𝑉𝐸𝑑

𝑏𝑒𝑓 ∗ ℎ
≤ 𝑓𝑣𝑑          (5) 

Där: 

𝜏𝑣𝐸𝑑 = 𝑡𝑣ä𝑟𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡𝑠𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 

𝑉𝐸𝑑 = 𝑉𝐸𝑑.𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝐸𝑑.𝑟𝑒𝑑 

𝑏𝑒𝑓 = 𝑘𝑐𝑟 ∗ 𝑏 (𝑑ä𝑟 𝑘𝑐𝑟 = 0,67) 

𝑓𝑣𝑑 = 𝑙ä𝑛𝑔𝑠𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔 

 

𝑀𝐸𝑑 ≤ 𝑀𝑅𝑑 = 𝑓𝑚𝑑 ∗ 𝑊         (6) 

Där:  

𝑀𝑅𝑑 = 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑏ä𝑟𝑓ö𝑟𝑚å𝑔𝑎 

𝑓𝑚𝑑 = ℎå𝑙𝑙𝑓𝑎𝑠𝑡ℎ𝑒𝑡 𝑓ö𝑟 𝑏ö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔 

𝑊 = 𝑏ö𝑗𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑛𝑑 (𝑡𝑣ä𝑟𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑠𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑛𝑑) 

 

𝑢𝑓𝑖𝑛 = 𝑢𝑓𝑖𝑛,𝑔 + 𝑢𝑓𝑖𝑛,𝑞,1 + Σ𝑖>1𝑢𝑓𝑖𝑛,𝑞,𝑖         (7) 

Där:  

𝑢𝑓𝑖𝑛 = 𝑠𝑙𝑢𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

𝑢𝑓𝑖𝑛,𝑔 = 𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑔(1 + 𝑘𝑑𝑒𝑓) 

𝑢𝑓𝑖𝑛,𝑞1 = 𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑞,1(1 + 𝜓2,1 ∗ 𝑘𝑑𝑒𝑓) 

𝑢𝑓𝑖𝑛,𝑞𝑖 = 𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑞,𝑖(𝜓𝑜,𝑖 + 𝜓2,𝑖 ∗ 𝑘𝑑𝑒𝑓) 

𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡 = 𝑜𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑏𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

𝑘𝑑𝑒𝑓 = 𝑜𝑚𝑟ä𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑙. 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑙 

Vid kontroll av nedböjning jämförs ufin mot det gränsvärde som gäller för bostäder. 

Gränsvärde hämtas ur tabell T3.7a/b i Rehnström (2016) kompendiet. 
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Med kontroller godkända dimensionerades därefter utvalda punkter som antagits vara värsta 

fall i fråga om last. Dimensionering gjordes då med hjälp av nedanstående formler. 

För att dimensionera och beräkna vilka kombinationer av laster som ger det värsta fallet 

används formlerna B1a och B2a. I formlerna skiftar sedan lasterna mellan att vara huvudlast 

och bilast.  

𝑄𝐸𝑑 = 1,35 ∗ 𝛾𝑑 ∗ 𝐺𝑘 + 1,5 ∗ 𝛾𝑑 ∗ 𝜓0,1 ∗ 𝑄𝑘,1 + 1,5 ∗ 𝛾𝑑 ∗ ∑
𝑖>1

∗ 𝜓0,𝑖 ∗ 𝑄𝑘,𝑖        (𝐵1𝑎) 

𝑄𝐸𝑑 = 0,89 ∗ 1,35 ∗ 𝛾𝑑 ∗ 𝐺𝑘 + 1,5 ∗ 𝛾𝑑 ∗ 𝑄𝑘,1 + 1,5 ∗ 𝛾𝑑 ∗ ∑
𝑖>1

∗ 𝜓0,𝑖 ∗ 𝑄𝑘,𝑖        (𝐵2𝑎) 

Där:  

𝛾𝑑 = 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑓ö𝑟 𝑠ä𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡𝑠𝑘𝑙𝑎𝑠𝑠 

𝐺𝑘 = 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑡𝑦𝑛𝑔𝑑 

𝜓 = 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 

𝑄𝑘,1 = ℎ𝑢𝑣𝑢𝑑𝑙𝑎𝑠𝑡 

𝑄𝑘,𝑖 = 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑠𝑡 

Vidare beräkningar utförs med det största värdet som beräknats fram med hjälp av B1a och 

B2a.  

Slutlig kontroll, när största belastning och vindlast är känd, är att kontrollera väggelement mot 

böjknäckning. Kontroll görs på värsta fallet hos bärande innervägg och yttervägg enligt 

formel 8. Beräkningar framgår av bilaga 5. 

𝑁𝐸𝑑

𝑁𝑐𝑅𝑑
+

𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑅𝑑
≤ 1,0           (8) 

Där:  

𝑁𝐸𝑑 = 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 

𝑁𝑐𝑅𝑑 = 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑏ä𝑟𝑓ö𝑟𝑚å𝑔𝑎 

𝑀𝐸𝑑 = 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑏ö𝑗𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 (𝑣𝑖𝑛𝑑𝑙𝑎𝑠𝑡)  

𝑀𝑅𝑑 = 𝑏ö𝑗𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 
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Med kontroller och föregående beräkningar avklarade var byggnaden nu dimensionerad enligt 

eurokoderna.  

3.6 Snedställning & stjälpning 

När byggnaden är dimensionerad mot vertikala samt horisontella laster gjordes kontroller mot 

horisontella deformationer. Kontroll utfördes med de redan beräknade värdena på nyttiglast 

och egentyngder. Se bilaga 6 för fullständiga beräkningar. Gällande nyttiglast finns en 

uppdelning av fri och bunden nyttiglast. Vilket användes för att kunna applicera olika 

reduktionsfaktorer på respektive del. Uppdelningen, 75 procent på fri last samt 25 procent på 

bunden last, framgår enligt exempel på sidan 64 i Martinsons handbok om KL-trä (Massivträ 

2006). 

Beräkningsgången för kontroll av horisontell deformation var att först beräkna hur vindlasten 

påverkar snedställningen av byggnaden. Vilket gjordes genom att vindlasten räknades ihop 

som linjelaster längs byggnaden bjälklag på respektive plan. Med hjälp av formel 9 

beräknades vindlast som sedan multipliceras med höjden den verkar på per våning av 

byggnaden.  

𝑞𝑣𝑖𝑛𝑑 = 1,3 ∗ 𝜇 ∗ 𝑊𝑘        (9) 

Där:  

𝜇 = 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑝å 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑠𝑖𝑑𝑎 

𝑊𝑘 = 𝑘𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑝å 𝑣𝑖𝑛𝑑𝑙𝑎𝑠𝑡 

Därefter beräknas dimensioneringsvärdet på genomsnittligvertikalkraft per våningsplan på 

underliggande snedställda väggar. Snittkraft per våningsplan behövs för att i nästa steg kunna 

beräkna den ekvivalenta horisontalkraften. Dimensioneringsvärdet (Vdi) beräknas genom 

formel 10.  

𝑉𝑑𝑖 =
1

4
[1,0(𝐺𝑏𝑗ä𝑙𝑘𝑙𝑎𝑔 + 𝐺𝑦𝑡𝑡𝑒𝑟𝑣ä𝑔𝑔𝑎𝑟+. . ) + 1,0 ∗ 𝜓𝑛𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔𝑙𝑎𝑠𝑡 ∗ 𝑄𝑛𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔𝑙𝑎𝑠𝑡]         (10) 

Där:  

𝐺 … = 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑡𝑦𝑛𝑔𝑑 𝑝å 𝑠𝑎𝑚𝑡𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑖𝑛𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑟 𝑝å 𝑎𝑣𝑠𝑒𝑡𝑡 𝑝𝑙𝑎𝑛 

𝜓𝑛𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔𝑙𝑎𝑠𝑡 = 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑛𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔𝑙𝑎𝑠𝑡 



 

 21 

𝑄𝑛𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔𝑙𝑎𝑠𝑡 = 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑡𝑦𝑛𝑔𝑑 𝑝å 𝑎𝑣𝑠𝑒𝑡𝑡 𝑝𝑙𝑎𝑛 

Den ekvivalenta horisontalkraften beräknas sedan med hjälp av vertikalkraften och två andra 

betydande faktorer, se formel 12. Avsedda faktorer är antal bärande väggar i snittet samt 

beräkning av snedställning (formel 11).  

𝛼𝑚𝑑 = 0,003 +
0,012

√𝑛
          (11) 

Där:  

𝛼𝑚𝑑 = 𝑠𝑛𝑒𝑑𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑 

𝑛 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏ä𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑣ä𝑔𝑔𝑎𝑟 𝑖 𝑠𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛 

När snedställningen är beräknad kan horisontalkraften beräknas enligt formel 12. 

𝐹ℎ𝑖.𝑒𝑘𝑣 = 𝑉𝑑𝑖 ∗ 𝑛 ∗ 𝛼𝑚𝑑          (12) 

Krafter fördelas lämpligen som linjelast längs bjälklag på respektive plan. Vilket gjordes 

genom att dividera horisontalkraften med bredd av hussektionen som beräknas. För att erhålla 

den totala horisontella belastningen adderades därefter lasten från vinden (qvind) till 

horisontalkraften. 

För att beräkna det stjälpande momentet multiplicerades husbredden med de horisontella 

krafter som beräknats för samtliga bjälklagsnivåer samt med den hävarm som blir från 

grundnivå och till respektive bjälklagshöjd. Kontroller har utförts enligt exempel i 

massivträhandboken (2006) sida 70. 

Det stjälpande momentet jämfördes sedan med det mothållande momentet som uppstod på 

grund av byggnadens egentyngd. Mothållande momentet beräknades enligt formel 13.  

𝑀𝑒𝑔𝑒𝑛𝑡𝑦𝑛𝑔𝑑 = 0,85 ∗ (𝐺𝑏𝑗ä𝑙𝑘𝑙𝑎𝑔 + 𝐺…) ∗ 𝑒        (13) 

Genom att lösa ut e ur dessa två ekvationer kan erhålls excentriciteten för byggnaden. Målet 

med hela stabiliseringskontrollen är att kontrollera att excentriciteten inte över stiger 

gränsvärdet. Gränsvärdet är byggnadens bredd dividerat med sex (b/6). 
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3.7 Beräkning av miljöbelastning 

Mängdavtagning material 

Mängder framgår av bilaga 7. Tillvägagångsättet för att ta reda på hur materialmängder skiljer 

sig har varit att först ta reda på totala betongåtgången för den platsgjutna stommen. 

Betongmängder är givna av platschef i form av en kostnadssammanställning av samtliga 

gjutningar under projektets gång. Även kontrollerad genom schema över gjutetapper och 

mängder för de olika etapperna. 

Mängd KL-trä har framgått genom att byggnaden dimensionerats och samtliga 

konstruktionsdelar som består av KL-trä är kända både till dimension och ytor. 

Armering har i samråd med platschef hos NCC har tagits fram för genomsnitt i en platta 

avsedd för ett husbyggnadsprojekt. Värdet anses vara tillräckligt relevant för ett generellt 

värde på folkboendekonceptet. Armeringsmängd även kontrollerad på ritning. 

Genom att utföra byggnaden i KL-trä tillkommer extra mängd isolering för bärande 

innerväggar och bjälklag. Eftersom att betongstommen bestod av blandat utfackning och 

betongväggar var det med hjälp av ritning, nödvändigt beräkna ytor för utfackningsväggar. 

Genom att beräkna mängden av extra isolering mellan utfackningsvägg och bärande KL-

yttervägg så kunde en differens på 120mm avläsas. För förtydligande se väggtyper nedan. 

                             

Figur 3. Bärande IV.      Figur 2. KL-YV.           Figur 8. Bärande btg.vägg (NCC)     Figur 9. Utfackning (NCC) 

 

Den totala mängden väggisolering per plan blev då större för betongstommen än KL-stommen 

eftersom mängden isolering i bärande betongväggar var densamma som i KL-yttervägg. Den 

beräknade differensen subtraherades sedan från den extra mängd isolering som tillkom tack 

vare att KL-trästommen kräver 200mm isolering i bjälklagen på samtliga plan gentemot 
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betong som ej behöver isolering i bjälklag. Bärande innerväggar i KL-trästommen har 

100mm, vilket även det blir ett extra tillskott gentemot betongstommen. Samtliga 

isoleringsdifferenser förtydligas i bilaga 7 med beräkning av mängder. Sammanfattat tillkom 

en hel del isolering för en KL-trästomme.  

 

Framställningspåverkan 

Genom att jämföra KL-träets framställningspåverkan med betongens kan en skillnad där 

emellan beräknas utifrån kända förändringar av mängder vid byte av stommaterial. För 

överskådliga beräkningar för påverkan av framställning se bilaga 8. 

KL-trä: 

KL-träets framställningspåverkan är hämtat ifrån Martinsons (2016) handbok för KL-trä och 

framgår i teoridelen. Värdet för framställning av KL-trä multipliceras med mängden KL-trä i 

byggnaden. Mängden har framgått vid dimensionering. 

Betong: 

Betongens framställningspåverkan har beräknats med hjälp av data från tre olika källor. Ett 

relevant blandningsrecept på husbyggnadsbetong från IVL (2010a) har legat till grund för 

beräkning. Receptet har sen kompletterats med värden för cementframställning (Svensk 

betong u.å.) samt grustransporter och krossning av grus. Miljödata är funnet i tillförlitlig 

rapport av IVL (2010b). Ur källan framgår kilowattimmar el samt kilowattimmar diesel per 

ton av respektive material. För beräkning av koldioxid per kilowattimme el och diesel är 

värden valda enligt rapport om att beräkna utsläppsminskning av Naturvårdsverket (2017). 

Tillsammans med blandningsrecept förtydligas betongens påverkan med några enklare 

beräkningar enligt bilaga för framställningspåverkan. Värdet för att beräkna transport av 

betong till byggarbetsplats var givet av Thomas betong som även var leverantören av betong. 

För beräkningar gällande transport av betong se teoridel om transport samt bilaga 9 om 

transportering.  

Armering:  

Armeringens påverkan på miljön beräknades utifrån ett givet medelvärde av kilo armering per 

kubikmeter betong. Mängden multiplicerades sedan med data för koldioxidutsläpp per 

kilogram armering. I excel gjordes beräkningar för att erhålla summan av koldioxid från 

produktion av armering.  
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Mineralull:  

Gällande mineralull så är det en energikrävande framställning. Eftersom att skillnaden i 

isoleringsmängd var stor var det relevant att ta reda på framställningspåverkan även där. 

Påverkan för framställning av isolering framgår av tidigare teoridel. Framställningens 

påverkan multiplicerades med differensen isolering mellan de två stomtyperna. Beräkningar 

för framställningspåverkan återfinns i bilaga 8: koldioxidutsläpp KL-stomme. 

Granab: 

Med given egenvikt på stålet i systemet samt ett värde på utsläpp för framställning av stål 

beräknades framställningens miljöpåverkan. Vikten av Granabsystemet multipliceras med 

data för framställning av stål. I teoridelen av rapporten framgår att Granabsystemet till 87 

procent består av stål och därför var stål det enda av de ingående materialen som beräknades i 

systemet. 

 

Transporter 

Förbrukningsdata för transport kombinerades med mängd material i vikt eller volym för att se 

hur många transporter som var nödvändiga och vad det genererade för utsläpp till miljön. 

Vilket också beräknades med hänsyn tagen till tungt lastade samt tomma lastbilar. Föregående 

beräkning är nödvändig för att kunna beräkna åtgång av diesel för de olika transporter som 

var nödvändiga till och från bygget. Förbrukning framgår av källa enligt teoridel. För att se 

använda avstånd samt övriga beräkningar om transporter se bilaga 9 om transportering.  
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4. Resultat 

4.1 Resultat dimensionering 

Genom examensarbetet har det framgått att uppförande av ett folkboendekoncept likt detta är 

möjligt utan några större förändringar trots byte till KL-trä.  

En nödvändig skillnad mot betongstommen var att placera en avväxling i form av en 

limträbalk på två ställen i byggnaden. Vilket i sin tur gjorde att de ställen balken är upplagd 

på blir det dimensionerande området i byggnaden både på bärande innervägg samt yttervägg. 

Avväxlingen är tydligt utmarkerad på stomplan (figur 11) nedan. 

Dimensioner på bärande konstruktionsdelar presenteras enligt tabell 5 nedan. Samtliga delar 

är dimensionerade efter bärförmåga eller krav enligt byggregler.  

Tabell 5: Översikt dimension byggdelar. 

Byggdel Dimension Kvalité 

YV 100 mm C14/24 

Bärande IV 2x70 mm C14/24 

Bjälklag 200 mm  C14/24 

Takbalk 90x450 mm CE L40c 

Avväxling 115x270 mm CE L40c 

 

För yttervägg är dimensionerande fall när nyttiglast är huvudlast och vindlast är bilast. 

För bärande innervägg är dimensionerande fall när nyttiglast är huvudlast, men ljudkraven 

blir dimensionerande och inte bärförmågan. 
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4.1.1 Stomplan 

Av figur 11 nedan framgår hur stomplanen av bärande väggar ser ut. Av stomplanen framgår 

att 6 stycken tidigare lättväggar blivit utbytta mot bärande väggar samt att 5 av de tidigare 

bärande väggarna istället har ersatts av icke bärande innerväggar. Av stomplanen framgår 

även vart i byggnaden som de två avväxlingarna är placerade (streckprickad linje). 

 

Figur 11. Stomplan för stomme i KL-trä. 

  



 

 27 

4.2 Resultat miljöpåverkan 

För fullständig beräkningsgång se bilaga 7-10.  

Framställning 

Tabell 6: Summa av framställning i ton CO2 

KL-stomme 256,9 [ton CO2] 

Platsgjutet 317,6 [ton CO2] 

     

Differens: 60,7 [ton CO2] 

 

Vid framställning av ingående material genererar den platsgjutna betongstommen drygt 60 

ton mer koldioxidutsläpp än stommen i KL-trä.  

Transport 

Tabell 7: Summa koldioxid vid transport av samtliga delmaterial i 

respektive stomme. 

Typ ton [CO2] 

KL-stomme 4,87 

Platsgjutet 9,50 

    

Differens 4,63 

 

Genom tur och returvändor genererar den platsgjutna betongstommen drygt 4,5 ton mer 

koldioxidutsläpp än stommen i KL-trä.  
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Summering 

Sammantaget resultat, framställning + transport, framgår av tabell 8 nedan. Differensen i 

tabellen förtydligar hur mycket mer koldioxid som släpps ut i miljön vid val av platsgjuten 

stomme.  

Tabell 8: Summering miljöpåverkan 

Typ [ton CO2] 

KL-stomme 261,77 

Platsgjutet 327,06 

    

Differens 65,29 

 

Resultatet i tabell 8 klargör att med hänsyn tagen till variation i mängder och typer av 

ingående material så är KL-trä den stomme som bidrar till minst påverkan på miljön genom 

utsläpp av koldioxid. Skillnaden är drygt 65 ton koldioxid.   
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5. Diskussion 
Genom inläsning på att bygga stommar till flerbostadshus i KL-trä har gjorts så är 

bedömningen av dimensioner att de är rimliga och i storleksordning med vad som krävs för 

att klara de ljudkrav som normer och regler ställer. Gällande innervägg så är denna 

överdimensionerad gällande bärförmågan för att istället vara rimlig för att klara ljudkraven.  

Innerväggens dimension utifrån bärförmåga var mindre än dimension enligt ljudkravet. Därav 

har dimensionering i punkter vid avväxling ansetts vara lämpligt. Att dimensionera efter den 

last som är den näst största efter avväxling hade givit ett bättre materialutnyttjande samt en 

mindre omfattande överdimensionering. Vid detta alternativ är en annan lösning för att ta upp 

avväxlingens last nödvändig. För att stämma överens med den ursprungliga målsättningen att 

behålla planlösningen intakt så valdes att dimensionera enligt last vid avväxling. 

Metoden består av beräkningar och kvantitativa analyser gällande koldioxidutsläpp. Det finns 

många fler intressanta delar att väga in. Att väga in kvalitativa analyser hade kunnat förändra 

helheten en del. Trä skulle då dels kunnat bidraga till en högre kvalitativ känsla i byggnaden. 

Detta eftersom träbyggnader idag är innovativa, andas nytänk och hållbar framtid. För att ge 

arbetet en rimlig omfattning har avgränsning gjort mot kvalitativa analyser. I uppstart av 

examensarbetet beslutades att kvantitativa jämförelser, det vill säga beräkningar och 

förtydligande av dess resultat ger ett arbete av rimlig storlek. 

Kollagring och karbonatisering är två diskussionsvänliga områden. Det som nämns 

inledningsvis i teoridel är att hänsyn ej tas till dessa faktorer samt att Boverket styrker att 

frångå dess vikt vid beräkning. Att framställa träbyggnation som en ren tjänst för miljön sett 

till koldioxid gentemot att inte bygga alls ger en felaktig bild. Det som är intressant av denna 

studie är att trä, utan dess kollagring, är ett bättre val sett till utsläpp. Dock är skillnaden inte 

överdrivet stor som det ibland kan framgå. Enligt detta arbete minskas utsläppen med cirka 20 

procent genom att välja KL-trä som stommaterial. 

Enligt teoridel IVL (2016) i rapporten har tidigare studier påvisat en teoretisk 

utsläppsminskning med 30 procent vid jämförelse mellan stomtyperna betong och KL-trä. 

Utöver vad som behandlas i detta examensarbete inkluderar studien av IVL även uppförandet 

av byggnaden, underhåll, drift samt slutskede. Att döma av dessa data är att troligtvis skulle 

även detta examensarbete fått liknande resultat även med sektor A5 (uppförande av byggnad) 

inräknad.  
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För att kunna få byggbranschen att ta steget ur sina hjulspår gällande byggnation i betong 

behövs många styrkande arbeten på att träbyggnation hos flerbostadshus ger ett märkvärt 

resultat. I denna rapport styrks det att även i ett väl inkört koncept skulle ett stombyte 

generera en betydande reducering av koldioxidutsläpp. Metoden med framtagande av 

reduceringsmängd koldioxid valdes för att påverka och locka både entreprenörer och kunder 

till att ta steget till att börja bygga mer i trä. Givetvis behövs även jämförelser med kostnad 

och arbetsmetoder vilket inte behandlas i denna rapport.  

Påbyggnad av detta arbete i framtiden är förslagsvis att räkna med installation av hiss och 

dess last för att kontrollera bärighet i hisschakt och därmed erhålla ett mer definitivt svar på 

att stommen är kontrollerad och godkänd. Även att ta hänsyn till installationer kan vara en 

intressant påbyggnad, att påvisa vart dessa kan dras och framställa dess inverkan på 

nuvarande planlösning. Ett annat intressant alternativ kan vara att jämföra KL-trästommen 

mot limträstomme. Detta för att se om det genererar en möjlighet att pressa ner stommens 

koldioxidutsläpp ytterligare.  
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6. Slutsats 
Folkboendekonceptet är möjligt att utföra i KL-trä utan att förändra planlösning på 

lägenheter. Det avsteg som är nödvändigt är att byta ut ett mindre antal innerväggar till 

bärande innerväggar, samt att en limträbalk som avväxling behövs på två ställen per plan. 

Enligt jämförelsen av de två stomalternativen erhålls en reducering på 65 ton koldioxid. Det 

skall vara en tillräckligt stor reducering för att väcka intresse hos både NCC och dess 

beställare. Vilket är intressant eftersom en stor koncern som NCC har ett samhällsansvar att 

vara ledande av utveckling i rätt riktning.  
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 33 

8. Referenser 
 

Boverket (2016). Boverkets konstruktionsregler, EKS 10: Grundläggande 

dimensioneringsregler. Boverket, Januari 2016. (978-91-7563-328-2). 

 

Boverket (2015). Karta med snölastzoner.  

http://www.boverket.se/sv/byggande/regler-for-byggande/om-boverkets-

konstruktionsregler-eks/sa-har-anvander-du-eks/karta-med-snolastzoner/ [2018-04-09]. 

 

Boverket (2018). Klimatdeklaration av byggnader – förslag på metod och regler. Boverket, 

januari (2018:1). 

 

Brege, S., Nord, T. & Stehn, L. (2017). Industriellt byggande i trä : nuläge och prognos mot 

2025. Linköpings universitet, industriell ekonomi. (LIU–IEI–RR–17/00263–SE ). 

 

Burström, P-G. (2006). Byggnadsmaterial. 2:9. Uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Byggnadsvård (2018). Isoleringsmaterial från A till W. 

http://byggnadsvard.se/kunskapsbanken/artiklar/isolering/isoleringsmaterial-från-a-till-w 

[2018-05-10]. 

 

Eurocode software AB (u.å.). Eurokod laster: vindlast på ytor.  

http://www.eurocodesoftware.se/kurs/eurokod_revA/pdf/Eurokod_1-4_Vindlast.pdf 

[2018-04-27]. 

 

Celsa steel service AB (2015). Steel reinforcement products for concrete -2015/2020. 

https://gryphon4.environdec.com/system/data/files/6/8564/epd305%20Celsa%20Steel%20

Service%202018.pdf [2018-05-16]. 

 

Girhammar et al. (2017). Flervåningsbyggnader i trä. Bygg och teknik. Nr 2 2013. 

https://issuu.com/byggteknikforlaget/docs/2-13/37 [2017-11-27] 

 

http://www.boverket.se/sv/byggande/regler-for-byggande/om-boverkets-konstruktionsregler-eks/sa-har-anvander-du-eks/karta-med-snolastzoner/
http://www.boverket.se/sv/byggande/regler-for-byggande/om-boverkets-konstruktionsregler-eks/sa-har-anvander-du-eks/karta-med-snolastzoner/
http://byggnadsvard.se/kunskapsbanken/artiklar/isolering/isoleringsmaterial-från-a-till-w
http://www.eurocodesoftware.se/kurs/eurokod_revA/pdf/Eurokod_1-4_Vindlast.pdf
https://gryphon4.environdec.com/system/data/files/6/8564/epd305%20Celsa%20Steel%20Service%202018.pdf
https://gryphon4.environdec.com/system/data/files/6/8564/epd305%20Celsa%20Steel%20Service%202018.pdf
https://issuu.com/byggteknikforlaget/docs/2-13/37


 

 34 

Hagberg, K. (2013). Tre exempel på akustiklösningar i träbyggande. Tumregler för 

flerbostadshus. SBUF. 

 

Haibo, G. Ying, L. Yiping, M. Haoyu, H. Cheng, S. & Yu, S. (2017). A Comparison of the 

energy saving and carbon reduction performance between reinforced concrete and cross-

laminated timber structure in residential buildings in the severe cold region of China. 

Sustainability 2017, 9, 1426, ss. 9-11. 

 

Hansson, V. & Hervén, O. (2011). Sverige bygger högt i trä: myter som påverkar branschen. 

Lund: Lunds tekniska högskola, byggteknik med arkitektur. 

 

IVA & Sveriges byggindustrier (2014). Klimatpåverkan från byggprocessen. Stockholm 

 

IVL Svenska Miljöinstitutet (2010a). Miljödata för cement och fabriksbetong. Stockholm. 

(bpi 10/4). 

 

IVL Svenska Miljöinstitutet (2010b). Miljödata för krossprodukter och naturgrus. 

Stockholm. (bpi 10/2). 

 

IVL Svenska Miljöinstitutet (2015). Byggandets miljöpåverkan. Stockholm. (NR B 2217). 

 

IVL Svenska Miljöinstitutet (2016). Byggandets klimatpåverkan för ett flerbostadshus med 

yttervägg och stomme av korslimmat trä. Stockholm.  

 

Martinsson (2016). Martinssons handbok i KL-trä. Därför välja KL-trä. 

https://www.martinsons.se/default.aspx?id=11498 [2018-03-02]. 

 

Martinsson (u.å.a) Formstabilt, starkt och enkelt att montera. 

https://www.martinsons.se/byggprodukter/kl-tra [2018-02-22]. 

 

Martinsson (u.å.b) Därför välja KL-trä. 

https://www.martinsons.se/byggprodukter/kl-tra/darfor-valja-kl-tra [2018-02-22]. 

 

https://www.martinsons.se/default.aspx?id=11498
https://www.martinsons.se/byggprodukter/kl-tra
https://www.martinsons.se/byggprodukter/kl-tra/darfor-valja-kl-tra


 

 35 

Martinsson (u.å.c) Spännvidder. 

https://www.martinsons.se/byggprodukter/kl-tra/projektera-och-bygg/spannvidder [2018-

03-26]. 

 

Miljöfordon (2016). Miljöpåverkan. 

https://www.miljofordon.se/bilar/miljoepaaverkan/ [2018-05-15]. 

 

Naturvårdsverket (2017). Vägledning i klimatklivet- Beräkna utsläppsminskning. 

 

Nordic galvanizers (u.å.). Varmförzinkat stål- ett spännade uttrycksmedel.  

http://sbi.se/uploads/source/files/Arkiv/Varmforzinkat_2013.pdf [2018-05-16]. 

 

Rehnström & Rehnström (2016).  Formler och tabeller. Rehnströms bokförlag, Karlstad 

september 2016. 

 

Svensk betong (u.å.) Koldioxidutsläpp. 

https://www.svenskbetong.se/bygga-med-betong/bygga-med-prefab/miljo-och-

hallbarhet/koldioxidutslapp [2018-05-10]. 

 

Svenskt trä (u.å.) Småhus och flervåningshus. 

https://www.svenskttra.se/anvand-tra/byggande/olika-trakonstruktioner/smahus-och-

flervaningshus/ [2018-02-27]. 

 

Thomas betong (2017). Sustainability report 2017. 

http://thomasbetong.se/images/docs/Team%20Thomas_Sustainability%20Report_2017_18

0327_FINAL_www.pdf [2018-05-16]. 

 

Träguiden (u.å.a) Konstruktionsexempel. 

https://www.traguiden.se/konstruktion/konstruktionsexempel/ [2018-02-26]. 

 

Träguiden (u.å.b) Hiss. 

https://www.traguiden.se/planering/planera-ett-trabygge/byggsystem/installationer/hiss/ 

[2018-02-26]. 

 

https://www.martinsons.se/byggprodukter/kl-tra/projektera-och-bygg/spannvidder
https://www.miljofordon.se/bilar/miljoepaaverkan/
http://sbi.se/uploads/source/files/Arkiv/Varmforzinkat_2013.pdf
https://www.svenskbetong.se/bygga-med-betong/bygga-med-prefab/miljo-och-hallbarhet/koldioxidutslapp
https://www.svenskbetong.se/bygga-med-betong/bygga-med-prefab/miljo-och-hallbarhet/koldioxidutslapp
https://www.svenskttra.se/anvand-tra/byggande/olika-trakonstruktioner/smahus-och-flervaningshus/
https://www.svenskttra.se/anvand-tra/byggande/olika-trakonstruktioner/smahus-och-flervaningshus/
http://thomasbetong.se/images/docs/Team%20Thomas_Sustainability%20Report_2017_180327_FINAL_www.pdf
http://thomasbetong.se/images/docs/Team%20Thomas_Sustainability%20Report_2017_180327_FINAL_www.pdf
https://www.traguiden.se/konstruktion/konstruktionsexempel/
https://www.traguiden.se/planering/planera-ett-trabygge/byggsystem/installationer/hiss/


 

 36 

U. Hammarström & M-R. Yahya (2000). Uppskattning av representativa bränslefaktorer för 

tunga lastbilar (VTI rapport 445).



 

 B1 

9. Bilagor:  
 

Bilaga 1: Egentyngder 

Tabell B1. Yttervägg 

Byggdel Material 

Tunghet 

[kN/m^3] Bredd [m] 

Längd 

[m] Höjd [m] CC [m] 

Utbreddlast 

[kN/m] 

Antal 

[st] 

Vindskydd Utegips 8 0,013   3,1   0,322   

Spikläkt Trä 5 0,025   0,05 0,6 0,010   

Fasadskiva Min.ull 0,7 0,195   3,1   0,423   

Stomme KL-trä 5 0,1   3,1   1,550   

Inst.skikt 45x45 Trä 5 0,045   0,045 0,6 0,041   

Isolering Min.ull 0,5 0,045   0,56 0,6 0,021   

Innerbeklädnad Gips 8 0,013   2,4   0,250   

Totalt:             2,617   

 

Tabell B2. Innervägg         

Byggdel Material 

Tunghet 

[kN/m^3] Bredd [m] 

Längd 

[m] Höjd [m] CC [m] 

Utbreddlast 

[kN/m] 

Antal 

[st] 

Innerbeklädnad Gips 8 0,013   2,40 1 0,499 2 

Syll/överliggare Trä 5 0,07   0,05   0,032 2 

Stomme 45x70 Trä 5 0,07 0,045 2,40 0,45 0,084   

Totalt:             0,615   

 

Tabell B3. Bärande innervägg        

Byggdel Material 

Tunghet 

[kN/m^3] Bredd [m] Längd [m] Höjd [m] 

CC 

[m] 

Utbreddlast

[kN/m]  

Antal 

[st] 

IV 70+70 (300)                

Inv. beklädnad Gips 8 0,03   2,4   1,152 2 

Stomme 70 KL-trä 4 0,07   2,90   0,812   

Ljudisolering Min.ull 0,5 0,1   2,90   0,145   

Stomme 70 KL-trä 4 0,07   2,90   0,812   

Totalt:             2,921   
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Tabell B4. Bjälklag         

              Utbreddlast   

Byggdel Material 

Tunghet 

[kN/m^3] Bredd [m] 

Längd 

[m] Höjd [m] CC [m] [kN/m^2] 

Antal 

[st] 

Golvyta Trä 5     0,014   0,07   

Golvgips Gips 8     0,026   0,208   

Golvspån Spånskiva 7     0,022   0,154   

Golvstomme Plast/stål           0,034   

Isolering Min.ull 0,5 0,56   0,17 0,6 0,079   

Stomme KL-trä 4     0,20   0,800   

Totalt:             1,346   

 

Tabell B5. Vindsbjälklag         

              Utbreddlast    

Byggdel Material 

Tunghet 

[kN/m^3] 

Bredd 

[m] 

Längd 

[m] 

Höjd 

[m] 

CC 

[m] [kN/m^2] 

Antal 

[st] 

Isolering Lösull 0,5     0,40   0,200   

Stomme KL-trä 4     0,20   0,800   

Totalt:             1,000   

 

Tabell B6. Yttertak 

              Utbreddlast   

Byggdel Material 

Tunghet 

[kN/m^3] Bredd [m] 

Längd 

[m] Höjd [m] CC [m]  [kN/m^2] Antal [st] 

Taktäckning Papp           0,048   

Råspont Trä 5     0,022   0,11   

Balk 66x450 Limträ 4 0,066   0,450 1,2 0,099   

Totalt:             0,147   

 

Tabell B7. Avväxling         

Byggdel Material 

Tunghet 

[kN/m^3] Bredd [m] 

Längd 

[m] 

Höjd 

[m] 

CC 

[m] 

Utbreddlast 

[kN/m] 

Antal 

[st] 

Gk Bjälklag Kl-trä   3,015       4,057   

Limträ 115x270 Limträ 4 0,115   0,27   0,1242   

Totalt:             4,181   
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Bilaga 2: Laster 

Tabell B8. Snölast 

Snölast Formfaktor Ce Ct Sk [kN/m^2] Last: [kN/m^2] Yta [m^2] Totalt: [kN] 

  0,8 1 1 2,5 2 450 900 

 

Tabell B9. Vindlast    

Höjd  K.hastigetstryck Formfaktor Vindlast 

[m] qp(z), [kN/m^2] Cpe+Cpi Wk, [kN/m^2] 

22 0,68 1,4 0,952 

26 0,72 1,4 1,008 

        

 

Nyttiglast: 

För nyttiglast på bjälklagen i bostadsutrymmen är uppdelning gjord i många mindre bitar tack 

vare byggnadens form. Många olika tvåstödsdelar finns och detta medför att reduktion endast 

får göras för vissa delar. Se figur 11 nedan för beskrivning enligt tabellnamn N1, N2 och så 

vidare. 

Tabell B10. Nyttiglast 

Nyttiglast Area [m^2] Red.faktor qk [kN/m^2] Antal [st] Last: [kN/m^2] Totalt: [kN] 

Trappor 12 1,00 2 1 2,00 24 

Balkonger 5,4 1,00 3,5 6 3,5 113,4 

Vindsbj.   1      

Avväxling 25,63 0,89 2 1 1,78   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

       



 

 B4 

Röd text/red. faktor under 1,0 = Reduktion får göras.  

  
Figur B1. Uppdelning för lastreduktion, 2-stöds delar.  

 

Nyttiglast Red.area  Red.faktor qk [kN/m^2] Antal [st] Last: Totalt: Area 

Bjälklag [m2]       [kN/m2] [kN/plan] [m2] 

N1 26 0,88 2 1 1,77 65,6 37,1 

N2 25,8 0,89 2 2 1,78 106,5 30 

N3 9,8 1,00 2 2 2,00 39,2   

N4 3,6 1,00 2 2 2,00 14,4   

N5 6,5 1,00 2 2 2,00 26   

N6 22,2 0,95 2 2 1,90 84,0 22,1 

N7 7,2 1,00 2 2 2,00 28,8   

N8 9,6 1,00 2 2 2,00 38,4   

N9 24,4 0,91 2 2 1,82 125,2 34,4 

N10 6,7 1,00 2 2 2,00 26,8   

N11 26,3 0,88 2 1 1,76 48,4 27,5 

N12 26 0,88 2 1 1,77 51,7 29,2 

           

SUMMA:           655,0   
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Bilaga 3: Dimensionerande laster och kontroller takbalk och avväxling 

För takbalk och avväxling är kontroller gjorda i samma mall. Resultat för avväxling 

presenteras därför kortfattat i slutet av bilaga 3. 

Tabell B11. Dimensionerande last takbalk 

Takbalk: Snölast som huvudlast  

B1a: qed [kN/m^2]  

 2,09  

   

B2a: qed [kN/m^2] Qed [kN/m] 

 2,89 3,47 

   

Takbalk: Snölast som bilast  

B1a: Qed [kN/m^2]  

 2,09  

   

B2a: Qed [kN/m^2]  

 2,07  
 

Tabell B12. Indata beräkningar takbalk 

  Nedböjn. Q 

Takbalk  s*cc*⑂1 

S 2,00 0,96 

Gk 0,15  

yd 0,91  

⑂0 0,70  

Lastfaktor 1,02  
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Tabell B13. Kontroller takbalk 

      Takbalk 90x450   

    B H L 

Kontroller   0,09 0,45 11 

MRd 61,62  Kmod 0,8   

MEd 53,28  Kh 1,03   

MEd ≤ MRd OK!  Fmk 30,8   

TVEd 0,88  w 0,003   

fvd 1,73  ym 1,25   

TVEd ≤ fvd OK!  Fvk 2,7   

          

Nedböjn.    Ved.max 19,37   

Ufin.g [m] 0,0057  Ved 3,52   

Ufin.q [m] 0,0239  Ved.red 15,85   

          

Nedböjn. Snölast OK!       

Ufin [m] 0,024        

L/150 [m] 0,073  E 13000000000   

Nedböjn. Total OK! I 0,001   

Ufin [m] 0,030  kdef 0,8   

L/100 [m] 0,11  ⑂2 0,2   

            

 

Avväxling:  

MRd = 29,8 kNm > MEd = 26,9 kNm OK! 

VEd = 1,59 MPa < Fvd = 1,73 MPa OK! 
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Bilaga 4: Dimensionerande laster och kontroller av bjälklag 

Tabell B14. Dimensionerande last bjälklag 

Bjälklag: Nyttiglast som huvudlast 

 B1a: qed [kN/m^2]  

 3,35  

B2a: qed [kN/m^2] Qed [kN/m] 

 3,89 3,89 

Bjälklag: Nyttiglast som bilast 

B1a: Qed [kN/m^2]  

 3,35  

B2a: Qed [kN/m^2]  

 3,17  

 

Tabell B15. Indata beräkningar bjälklag 

Bjälklag  N*cc*⑂1 

N 1,78 0,89 

Gk 1,35  

yd 0,91  

⑂0 0,70  
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Tabell B16. Kontroller bjälklag 

      Bjälklag KL200   

    B H L 

Kontroller   1 0,2 4,935 

MRd 112,64  Kmod 0,8   

MEd 11,86  Kh 1,10   

MEd ≤ MRd OK!  Fmk 24   

TVEd 0,099  w 0,007   

fvd 2,56  ym 1,25   

TVEd ≤ fvd OK!  Fvk 4   

          

Nedböjn.    Ved.max 9,61   

Ufin.g [m] 0,0026  Ved 0,78   

Ufin.q [m] 0,0012  Ved.red 8,83   

          

Nedböjn. Nyttigast OK!       

Ufin [m] 0,001        

L/500 [m] 0,010  E 11000000000   

Nedböjn. Total OK! I 0,001   

Ufin [m] 0,004  kdef 0,8   

L/300 [m] 0,016  ⑂2 0,3   
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Bilaga 5: Dimensionerande laster och kontroller av yttervägg samt bärande innervägg  

Beräkningar för samtliga lastnedräknade ställen är gjorda i samma mall, därav presenteras 

endast de värsta fallen för respektive vägg. Samtliga ställen som lastnedräkning gjorts på 

presenteras i figur B2 nedan. Yta för last är uppdelad mellan de stöd som skivor vilar på. I 

övrigt är 1 meter bred remsa grunden för lasten.  

  
Figur B2. Lastnedräknade punkter i byggnaden A-G. 

Dimensionerande ställen är F och G.  

G är bärande innervägg och kan därav inte optimeras särskilt mycket mer på grund av 

ljudkrav. Skulle det göras försvinner trovärdigheten. 

F är yttervägg och denna optimerades från att först vara 120 mm till att slutligen vara 100 

mm.  

Beräkningar G: 

Tabell B17. Indata för lastnedräkning 

Byggdel: Gk Enhet 

      

Tak 0,15 [kN/m^2] 

Bjälklag 1,35 [kN/m^2] 

Vindsbj. 1,00 [kN/m^2] 

YV 100 2,62 [kN/m] 
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IV 70+70 2,92 [kN/m] 

IV 95 0,61 [kN/m] 

Avväxling 1,39 [kN/m^2] 

   

Nyttiglast avväxling  

1,78 [kN/m^2]  
 

Tabell B18. Summering av laster neröver byggnad fall G 

Placering G Area för last Bredd IV Area snölast   

  6,41 1 0   

Byggdel: Gk Snö Nyttig Totalt 

          

B19 0,00 0,00 0,00   

P19 1,46 0,00 0,00   

B18 6,41 0,00 6,41   

P18 2,92 0,00 0,00   

B17 8,89 0,00 11,41   

P17 2,92 0,00 0,00   

B16 8,89 0,00 11,41   

P16 2,92 0,00 0,00   

B15 8,89 0,00 11,41   

P15 2,92 0,00 0,00   

B14 8,89 0,00 11,41   

P14 2,92 0,00 0,00   

B13 8,89 0,00 11,41   

P13 2,92 0,00 0,00   

B12 8,89 0,00 11,41   

P12 2,92 0,00 0,00   

B11 8,89 0,00 11,41   

P11 2,92 0,00 0,00   

       

SUMMA 93,44 0,00 86,26 179,69 
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Tabell B19. Dimensionerande last 

Snölast som huvudlast:   

B1a 197,2 [kN] 

     

B2a 184,6 [kN] 

     

     

Nyttiglast som huvudlast:   

B1a 197,2 [kN] 

     

B2a 219,9 [kN] 
 

Tabell B20. Kontroll normalkraft på vägg 

            

  tj Lcr A i Lamdba 

Lambda

.rel k Kc Fcd NcRd [N] 

NcRd 

[kN] 

Innervägg: 0,14 2,9 0,14 0,040 71,68 1,22 1,285 0,588 13440000 1106202 1106,2 

 

NEd = 219,9 kN < NcRd = 1106,2 kN OK! 
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Beräkningar F: 

Indata enligt tabell 17 är använda för beräkning även i fall F. I övrigt ser beräkningar ut enligt 

tabell nedan.  

Tabell B21. Summering laster neröver byggnad fall F 

Placering F Area för last Bredd YV Area snölast   

  6,41 1 5,5   

Byggdel: Gk Snö Nyttig Totalt 

          

B19 0,81 11,00 0,00   

P19 1,46 0,00 0,00   

B18 6,41 0,00 6,41   

P18 2,62 0,00 0,00   

B17 8,89 0,00 11,41   

P17 2,62 0,00 0,00   

B16 8,89 0,00 11,41   

P16 2,62 0,00 0,00   

B15 8,89 0,00 11,41   

P15 2,62 0,00 0,00   

B14 8,89 0,00 11,41   

P14 2,62 0,00 0,00   

B13 8,89 0,00 11,41   

P13 2,62 0,00 0,00   

B12 8,89 0,00 11,41   

P12 2,62 0,00 0,00   

B11 8,89 0,00 11,41   

P11 2,62 0,00 0,00   

       

SUMMA 91,81 11,00 86,26 189,07 
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Tabell B22. Dimensionerande last samt kontroll knäckning yttervägg fall F 

Fall F:     

Båda som bilast:   

B1a 205,7 [kN] 

    

B2a 197,8 [kN] 

    

    

Nyttiglast som huvudlast:   

B1a 205,7 [kN] 

    

B2a 228,6 [kN] 

 

Tabell B23. Vindlast som bilast samt huvudlast 

Vind bilast:   Vind huvudlast: 

Wd, [kN/m^2]  Wd, [kN/m^2] 

0,39   1,30 

 

Tabell B24. Beräkning av börjande moment 

Vind H-last L Med [kNm] fmk fmd w MRd [kNm] 

Yttervägg:  3,1 1,56 24000000 15360000 0,0017 25600,000 

         

Vind Bilast        

Yttervägg: 3,1 0,47       25600,000 

 

Tabell B25. Kontroll knäckning yttervägg fall F 

Kontroll: (Ned/NRd + Med/MRd) ≤1 

Fall 1: Vind H 0,54   

     

Fall 2: Vind Bi 0,60   
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Bilaga 6: Beräkningar för kontroll av snedställning 

Tabell B26. Vindlast vid beräkning av horisontalkraft 

Wk H B μ.lä μ.lovart 

0,952 22 22 0,5 0,8 

 

Tabell B27. Vindlastens påverkan per plan samt för tak 

  Wk*μlä Wk*μlovart TOT  

qh8 0,48 0,76 1,86  

qh7-1   3,71  

qh0   1,86  

  μ.tak.sug Wk*μ.tak    

qh.tak 1,04 0,99008 1,03 [kN/m^2] 

 

För vidare beräkningar har egentyngder som framgår av bilaga 1 använts. Även nyttiglast 

enligt bilaga 2. 

 

Tabell B28. Genomsnittlig vertikallast per plan 

Vd8 276,5 [kN] 

Vd7-1 685,3 [kN] 

 

Tabell B29. Horisontalkrafter 

  Vdi*n*⍺md   Linjelast   

Fh8 9,96 [kN] 0,45 [kN/m] 

Fh7-1 24,67 [kN] 1,12 [kN/m] 
 

Tabell B30. Total horisontell belastning (horisontalkraft + vindlast) 

Linjelast per bj.nivå  

qh8.tot 2,31 [kN/m] 

qh7-1.tot 4,83 [kN/m] 

qh0.tot 1,86 [kN/m] 
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Tabell B31. Egentyngd platta på mark 

Gk Grundplatta 410 kvm 

5 [kN/m^2] 2050 kN 
 

Tabell B31. Stjälpande samt mothållande moment 

Stjälpande moment   Mothållande moment av Gk 

8232 463 e*kNm 10051 e*kNm 
 

Kontroll snedställning enligt krav, erhålls genom utlösning av e i ovanstående tabell framgår 

enligt nedan: 

(e=0,86m) < (B/6) = (22/6) = 3,67m 
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Bilaga 7: Mängder inför miljöberäkningar 

Tabell B32. Sammanställning mängder isolering vid KL-trästomme 

KL-TRÄ      

Byggdel Längd/yta   Höjd [m] tj. Iso [m] Mängd [m^3] 

YV 92 m 3,1 0,24 68,4 

B.IV 110 m 2,9 0,1 31,9 

IV 30 m - -   

MBJ 410 kvm   0,2 82 

Tak 450 kvm - -   

VBJ 410 kvm   0,2   
 

Tabell B33. Differens i mängd isolering samt Granabsystem mellan betongstomme och KL-trästomme 

Granab Yta   

8 plan 3280 kvm 

     

Isolering mängd   

8 plan 661,2 m^3 
 

Tabell B34. Mängd KL-trä (exklusive trappor) 

Byggdel Längd/yta  Höjd [m] tj. kl [m] Mängd [m^3] 

YV 92 m 3,1 0,1 28,5 

B.IV 110 m 2,9 0,14 44,7 

IV 30 m - - - 

MBJ 410 kvm   0,2 82,0 

Tak 450 kvm - - - 

VBJ 410 kvm   0,2 82,0 

Summa 8 plan         1323,4 
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Tabell B35. Mängd betong vid platsgjutning 

Byggdel Höjd [m] tj. btg [m] 

YV 2,7 0,15 

B.IV   0,22 

IV - - 

MBJ   0,22 

Tak - - 

VBJ   0,22 

   

Mängd: [m^3] 8 plan 

Väggar 60 480 

MBJ 80 640 

SUMMA   1120 
 

  



 

 B18 

Bilaga 8: Framställningspåverkan 

Tabell B36. Framställningspåverkan KL-trä, Granab samt mineralull 

Material Mängd [m^3] kg CO2/m^3 ton CO2 

KL-trä 1323,4 140,0 185,3 

Mineralull 661,2 86,7 57,3 

  Mängd [m^2] kg CO2/m^2   

Granab stål 3200,0 4,5 14,3 

SUMMA     256,9 

 

Tabell B37. Framställningspåverkan betong 

Mängder ton/m^3 BTG   

Makadam 1,11   

Naturgrus 0,8   

     

Material [kWh Dielsel/ton] [kWh EL/ton] 

Makadam 4 4,7 

Naturgrus 4 1,5 

Interna tr. 2,6   

     

Cement 231 [kg CO2/m^3] 

     

ENERGI [kg CO2/kWh]   

EL 0,125   

Diesel 0,3   

     

Påverkan per kubik BTG   

237,3 [kg CO2/m^3]   
 

Tabell B38. Total framställningspåverkan betong + armering 

Betong Mängd [m^3 ] kg CO2/m^3 ton CO2 

  1120,0 237,3 265,8 

Armering Mängd [kg] kg CO2/kg arm ton CO2 

  140000,0 0,37 51,8 

SUMMA   317,6 
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Tabell B39. Differens framställningspåverkan 

KL-stomme 256,9 [ton CO2] 

Platsgjutet 317,6 [ton CO2] 

     

Differens: 60,7 [ton CO2] 
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Bilaga 9: Transporter till bygget 

Tabell B40. Transporter KL-trä, Granab samt mineralull 

  Sträcka L/10km kg CO2/L Antal SUMMA [ton CO2] 

KL-trä 3 4,6 2,82 10 0,4 

  3 2,6 2,82 10 0,2 

       

Isolering 50 4,6 2,82 3 1,9 

  50 2,6 2,82 3 1,1 

       

Granab 20 4,6 2,82 3 0,8 

  20 2,6 2,82 3 0,4 

TOTALT     4,9 
 

Tabell B41. Transporter betong samt armering 

Transportering armering      

Armering 22 4,6 2,82 16 4,6 

  22 2,6 2,82 16 2,6 

TOTALT     7,1 

Transportering betong     

Transport Sträcka [kg CO2/m^3] SUMMA [ton]   

Betong 1 1,05 2,352   
 

 

Tabell B42. Differens transporter 

Typ ton [CO2] 

KL-stomme 4,87 

Platsgjutet 9,50 

    

Differens 4,63 
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Bilaga 10: Summering av koldioxidpåverkan från respektive stommaterial och 

tillkommande material på grund av stombytet 

Tabell B43. Summa koldioxidpåverkan samt differens mellan dem 

Typ [ton CO2] 

KL-stomme 261,77 

Platsgjutet 327,06 

    

Differens 65,29 

 


