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Sammanfattning

Industrialisering av byggandet anses av vissa, vara en lösning på byggbranschens problem
gällande bristande kvalitet, höga produktionskostnader, låg produktivitetsutveckling och dålig
miljöanpassning. Samtidigt har industrialiserat byggande till viss del fått dåligt rykte efter
miljonprogrammets dagar. I och med att storskaliga projekt främjades under denna period så
passade det utmärkt att utföra projekten med hjälp av elementbyggnadsteknik. I mitten av 70-
talet kom dock kritik som hävdade att de estetiska kvaliteterna hade blivit eftersatta i
företagens försök att göra bostadsproduktionen så effektiv som möjligt.

Tyréns, Derome och CBBT (centrum för byggande och boende med trä) samarbetar i ett
utvecklingsprojekt för att ta fram ett byggsystem för 4-8-våningshus, bestående av tre
plattformar: en teknikplattform, en IT-plattform och en processplattform. Teknikplattformen
består av flexibla, industriellt byggda platta moduler av trä och ur den plattformen har
delsystemet trapphus, brutits ut. Syftet med detta examensarbete är att hitta ett
tillvägagångssätt för att analysera krav och önskemål vid utvecklandet av trapphuset och
målsättningen är att sedan utveckla och konstruera ett modulärt trapphus som uppfyller
gällande krav och normer och vars lösningar enkelt kan integreras med befintligt byggsystem.

Kraven och önskemålen har sammanställts genom litteraturstudier, genom studier av ovan
nämnda byggsystem, samt genom personliga kontakter med utvecklare av byggsystemet och
leverantörer av trappa och hiss. Kraven har sedan sammanställts med hjälp av en förenklad
variant av QFD-metoden. Kraven har även grupperats efter om de gäller planlösning, samtliga
moduler, väggar eller bjälklag.

Efter kravsammanställning har sedan nya moduler för trapphuset tagits fram. Detta arbete har
genomförts genom att utveckla de befintliga modulerna i byggsystemet. Det har medfört flera
fördelar. Bland annat dessa:

• Antalet moduler i byggsystemet har kunnat hållas nere.

• Det har varit enkelt att se till så att det finns fungerande gränssnitt mot övriga moduler
i byggsystemet.

• De nya modulerna har lika tillverkningssätt, samt lika montage som övriga moduler i
byggsystemet.

Beräkningar har även gjorts för att kontrollera tillåtna laster med avseende på utböjningar och
spikförband samt för att kontrollera att brandkraven uppfylls.
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Abstract

Industrialization of construction is by some considered to be a solution to the building
industry's problems about the lack of quality, high production costs, low productivity and
poor environmental adaptation. Meanwhile, industrialized construction partly earned a bad
reputation after the million housing program. As large-scale projects where promoted during
this period, it worked very well to use the technique of construction elements. In the mid
seventies though, criticism arose which claimed that the aesthetic qualities had been deprived
in the corporates effort to make housing production as efficient as possible.

Tyréns, Derome and CBBT (centre for building and housing in wood) cooperates in a
development project to develop a building system for 4-8-storey buildings, consisting of three
platforms: a technology platform, an IT platform and a processing platform. The technology
platform consists of flexible, industrially built flat modules of wood and from this platform
the subsystem stairwells, is broken out. The purpose of this thesis is to find an approach to
analyze the demands and requirements in the development of stairwells and the goal is then to
develop and construct a modular stairwell that meet current requirements and standards, and
which solution can be easily integrated with existing building systems.

The requirements and wishes have been compiled through literature studies, through the study
of the building system, and through interviews with the developers of the building system and
suppliers of stairs and elevators. The requirements are then compiled with the help of a
simplified variant of the QFD method. The requirements have also been grouped according to
whether they apply layout, all modules, walls or ceilings.

After the compilation of requirements, new modules for the stairwell was developed. This
work has been carried out by developing the existing modules of the construction system. It
has brought several advantages. Among other things, as follows:

• The number of modules in the build system has been brought down.

• It has been easy to see to, that there are functional interface to other modules in the build
system.

• The new modules have the same manufacturing processes and the same fitting as the other
modules in the build system.

Calculations have also been made to verify allowable loads in terms of deflections and joints
and to check that the fire requirements are met.
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Kapitel 1

Inledning

1.1 Bakgrund

Byggbranschen i Sverige har på senare år fått kritik för bristande kvalitet, höga
produktionskostnader och låg produktivitetsutveckling [1, 2]. Dessutom så ställer både
marknaden och myndigheter allt högre krav på hållbart byggande och miljöanpassning [3].

Av vissa anses industrialisering av byggandet vara en lösning på många problem, men för att
den lösningen ska fungera krävs det även nytänkande på fler områden inom byggbranschen.
Enligt Thomas Olofsson, professor i konstruktionsteknik, kommer industrialiseringen av
dagens byggande kräva ett ökat användande av prefabricerade element, men även nya
avancerade IT-lösningar, bättre logistik och ett ökat samarbete mellan byggherrar och byggare
[3].

1.1.1 Kort historik för industrialiserat byggande i Sverige

Utveckling av industrialiserade byggmetoder har funnits i Sverige sedan 1950-talet. Det rådde
då stor bostadsbrist i Sverige och tankar om att på olika sätt effektivisera byggandet fick allt
större genomslag. 1964 beslutade staten att genomföra det så kallade miljonprogrammet. För
att detta skulle kunna genomföras infördes olika lån och finansieringskoncept som
uppmuntrade produktion av lägenheter i projekt med 1000, eller fler lägenheter [4]. Med så
stora projekt blev det självklart för företagen att utveckla elementbyggnadstekniken. De
började förtillverka vägg- och bjälklagselement i betong på fabrik som sedan transporterades
till byggplatsen. Detta gav en ekonomisk lönsamhet genom bland annat förkortade byggtider
och minskat behov av arbetskraft.

Vid miljonprogrammets slut upphörde efterfrågan på bostäder nästan helt och byggandet av
flerbostadshus stannade av. Ungefär samtidigt började miljonprogrammet att kritiseras. Man
hävdade att de estetiska kvaliteterna hade blivit eftersatta i företagens försök att göra
bostadsproduktionen så effektiv som möjligt. Marknaden började också efterfråga mindre
projekt med större skillnader i konstruktion och utseende vilket gjorde att den storskaliga
produktionen av prefabricerade element inte blev ekonomiskt lönsam.[2] Allt detta gjorde att
antalet flerbostadshus som byggdes av prefabricerade element minskade kraftigt under senare
delen av 70-talet.
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Utvecklingen av elementbyggnation fortsatte däremot i småhustillverkningen och under
åttiotalet var andelen småhus som uppförts med prefabricerade metoder hela 85 % [5].

1994 ändrades brandkraven för stommaterial i BBR. Från att ha ställt krav på att utföra
stommen i specifika byggnadsmaterial ändrades dessa krav till hur lång tid den bärande
stommen ska klara brandpåverkan. Detta öppnade upp för möjligheten att bygga
flerbostadshus i trä med fler än två våningar. Flera småhustillverkare har sedan dess börjat
utveckla sina byggsystem för att försöka slå sig in på marknaden för flerbostadshus. [5].

1.1.2 Lean production

Många tankar och idéer om hur byggindustrin skulle kunna förbättras hämtas nu från
bilindustrin. Detta trots att fabrikstillverkningen inom bilindustrin går från en mycket
standardiserad kundprodukt mot en allt högre grad av kundanpassning.[3].

Lean production är ett samlingsnamn för arbetsmetoderna i den japanska bilindustrin där en
stor del av principerna härstammar från Toyotas produktionssystem (TPS). De fundamentala
principerna för Lean production visas i figuren nedan.

En av metoderna för att lyckas genomföra dessa principer kallas för ”just in time”. I stora
drag så innebär det att ha en produktion som baseras på verklig efterfrågan (pull) istället för
en prognostiserad efterfrågan (push). Inga aktiviteter ska påbörjas innan det finns ett
kundbehov. Dessutom skall material, komponenter och produkter dras igenom
produktionsprocesserna istället för att behöva lagras [4].

Lean-konceptet har på senare år applicerats i fler processer än bilindustrin. Det har till
exempel använts framgångsrikt bland de modulbyggande byggföretagen i Japan och kallas då
för Lean construction [4].
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Figur 1.1 Fundamentala principer för lean Production. Sammanställning utifrån
Jerker Lessing, 2006
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1.1.3 Träplattform för CBBT

Tyréns och Derome samarbetar i ett utvecklingsprojekt för industriellt byggda 4-8-våningshus
med stomsystem i trä. Husen kommer att bestå av platta moduler som sammanfogas till
volymer på byggplatsen. Modulerna ska kunna användas i flera olika projekt och kommer
därför att vara flexibla för att tillgodose olika arkitektoniska lösningar.

Projektet finansieras även delvis av CBBT, centrum för byggande och boende i trä, som är en
stiftelse med syfte att initiera och finansiera forskning och utveckling inom
träbyggnadsområdet.

Syftet med projektet är att skapa ett öppet byggsystem, nya arbetsmetoder och ett IT-stöd,
vilket kommer att ge lägre kostnader, ökad effektivitet och högre kvalitet på byggandet [18].

Jerker Lessing har i sin licentiatavhandling, Industriellt bostadsbyggande - koncept och
processer, en modell för industriellt bostadsbyggande. Modellen innebär att verksamheten
baseras på två olika plattformar, en teknisk plattform och en processplattform. Utvecklingen
av dessa plattformar drivs parallellt och styrs av en processägare [4]. Projektets byggsystem är
en variant av Jerkers modell och består av tre plattformar, en teknikplattform, en IT-plattform
och en processplattform.

Den tekniska plattformen innehåller ”modulariserade tekniska lösningar för byggdelar av
olika slag där gränssnitten mellan dessa medger flexibilitet och utbytbarhet så att moduler av
olika slag kan kombineras ihop till en varierande flora av slutprodukter”. Processplattformen
behandlar till exempel informationsöverlämning, erfarenhetsåterföring, arbetsmetoder för
planering och metoder för samarbete mellan aktörer. ”IT-plattformen ska fungera som ett stöd
för att knyta ihop process- och teknikplattformen och skapa ett effektivt informationsflöde
genom hela byggprocessen”. Plattformen består av en BIM-modell som har fyra olika
informationsvyer, kundvy, ingenjörsvy, tillverkningsvy och montagevy. I de olika vyerna
beskrivs all den information som berör respektive område [18].

Samtliga plattformar kommer ständigt att förbättras genom att kunskap från tidigare
byggprojekt ger input till att vidareutveckla lösningar som sedan används i kommande
projekt. Detta följer principerna för Lean, och är ett sätt att ständigt kunna behålla en hög
kvalitet på byggsystemet. [4]

Ur den tekniska plattformen kan olika delsystem såsom till exempel trapphus och tak, brytas
ur och analyseras separat, för att på så sätt kunna utveckla nya moduler som behövs för just
det delsystemet.

1.2 Syfte och målsättning

Syftet med examensarbetet är att finna ett tillvägagångssätt för att analysera krav och
önskemål vid utvecklandet av delsystemet trapphus, för den tekniska plattformen.

Målsättningen är att utveckla och konstruera ett modulärt trapphus som uppfyller gällande
krav och normer och vars lösningar enkelt kan integreras med befintligt byggsystem.



KAPITEL 1.  INLEDNING

9

1.3 Metodik

Analysen av krav i detta examensarbete kommer att genomföras med hjälp av en mycket
förenklad variant av QFD-metoden. QFD står för Quality Function Deployment och uttrycket
brukar ungefärligt översättas till kundcentrerad kvalitetsutveckling. Metoden utvecklades i
Japan på 70-talet och är idag en vanligt använd metod vid produktutveckling på stora företag.
Metoden innebär kortfattat att samtliga krav på produkten sammanställs, analyseras och
viktas, innan produktens konstruktion påbörjas. På detta sätt uppnås en större förståelse för
vad som är produktens viktiga funktioner innan själva konstruktionen genomförs [23].

Min kravsammanställning kommer att ske i följande steg:

· Identifiering av kravställare

· Fastställa absoluta krav och önskemål

· Ekonomisk konkurrentjämförelse

Efter analysering av kraven kommer konstruktion och utformning av trapphuset att
genomföras med hänsyn till de krav som specificerats. Vid konstruktion kommer sedan
nödvändiga beräkningar att genomföras och varje modul kommer att ritas upp och beskrivas.

1.4 Avgränsningar

De flesta kraven som finns på trapphuset är absoluta krav, vilket innebär att de måste
uppfyllas för att trapphuset över huvud taget ska få tillverkas. På grund av detta är det svårt att
genomföra QFD-metodens alla steg eftersom de bygger på att man kan vikta de olika kraven.
Absoluta krav går ej att vikta mot varandra eftersom de alla måste uppfyllas.

Eftersom byggsystemet kommer att användas i många olika projekt måste flera olika
hissfabrikörers krav tillgodoses. Det är dock omöjligt att göra en kravanalys för alla tänkbara
hissfabrikörer. Jag har därför valt att begränsa mig till att se på krav från de fyra största
hissföretagen i Sverige, dvs Otis, Kone, Thyssen och Schindler. Alla dessa fyra tillverkar sina
egna delar och har sina egna installatörer och reparatörer.
Jag har även valt att begränsa mig till att kontrollera de krav som ställs för att dessa företags
linhissar ska kunna monteras. Linhissar är den vanligaste typen av hiss i högre hus och därför
den mest relevanta hisstypen att titta på. [13]



KAPITEL 1.  INLEDNING

10



KAPITEL 2.  IDENTIFIERING AV KRAVSTÄLLARE OCH KRAV

11

Kapitel 2

Identifiering av kravställare och krav

2.1 Kravställare

Kravställarna på trapphuset kommer vara de som kommer att använda sig av byggsystemet
vid utformning, tillverkning och montage, myndigheter, samt de underleverantörer som ska
leverera trappa och hiss.

Detta ger följande sammanställning av kravställare:

· Byggherre

· Arkitekt

· Tillverkare av moduler

· Montörer av moduler

· Myndigheter

· Hissleverantör

· Trappleverantör

De framtida boende kan också ses som en kravställare, men de är kravställare i nästa led,
vilket innebär att det är mina kravställares uppgift att uppfylla deras krav och önskemål. Detta
innebär att de boendes krav är inkluderade i mina kravställares krav och därför ses de inte
som en egen kravställare.

2.2 Typer av krav

Efter litteratursökning och intervjuer med fackmän har följande lista på typer av krav från de
olika kravställarna, fastställts. Dessa krav kommer i följande stycken att specificeras
noggrannare och sammanställas.
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Tabell 2.1 Sammanställning av kravställarnas olika typer av krav

Kravställare Krav
Byggherre Ekonomiska krav

Arkitekt Flexibilitet gällande utformning

Tillverkare av moduler Anpassning till byggsystemet gällande mått
Anpassning till byggsystemet gällande tillverkning
Anpassning till angränsande moduler i byggsystemet
Anpassning till byggsystemets akustiska lösningar

Montörer av moduler Anpassning till byggsystemet gällande transport och
montage

Myndigheter Krav på tillgänglighet
Krav på säkerhet vid användning
Krav på brandsäkerhet
Akustiska krav
Krav på val av konstruktionsregler
Krav på hissvägg

Trappleverantör Infästningskrav

Hissleverantör Rekommenderad dörrtyp och antal hissar
Laster från hiss
Krav på mått för hisschakt

2.3 Krav från byggherre

2.3.1 Ekonomiska krav

Byggherren behöver få ekonomisk lönsamhet i samtliga sina projekt. Detta innebär att
trapphuset ska kunna konkurrera i pris med övriga trapphus på marknaden och det faktum att
trapphuset byggs i trä får inte medföra någon ekonomisk förlust.

Detta innefattar även att trapphuset inte bör ta mycket mer tid att montera eller tillverka, än
det övriga byggsystemet. En förlängning av byggskedet kostar mycket pengar, och det kan
därför ibland löna sig att använda sig av lite dyrare produkter för att kunna förkorta
byggtiden.
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2.4 Krav från arkitekt

2.4.1 Flexibilitet gällande utformning

För att byggsystemet ska bli attraktivt att använda från arkitektens synvinkel, krävs det
möjligheter till att kunna variera trapphusets utformning. Utformningen av ett trapphus
varierar ju stort, beroende på antalet lägenheter i huset, husets höjd, husets planlösning och
arkitektens tycke och smak. [6] En begränsning av möjliga planlösningar för trapphuset kan
alltså medföra begränsningar av hela husets utformning och detta minskar hela byggsystemets
attraktionskraft.

2.5 Krav från tillverkare av moduler

2.5.1 Anpassning till byggsystemet gällande mått

Alla industriella byggsystem har ett basmodulmått. Basmodulmåttet är det mått som övriga
mått i byggsystemet ska vara en multipel av. Det används för att kunna minimera
materialslöseriet. Byggsystemet har ett basmodulmått på 150 mm. Detta medför att samtliga
mått på väggar och bjälklag ska vara en multipel av 150.

Bjälklagens längd och bredd begränsas även av beräkningsmässiga och tillverkningsmässiga
orsaker. Maximal spännvidd för bjälklaget kommer vara 5250 mm och de tillåtna
bjälklagsbredderna kommer att variera mellan 600 mm till 2400 mm.

Våningsplanens höjd kommer att vara 3000 mm. Det kommer ge en takhöjd i lägenheterna på
ca 2600 mm.

Samtliga generella måttbegränsningar för bjälklagen och väggarna kommer även att gälla
bjälklag och väggar i trapphuset för att det ska fungera ihop med det övriga systemet.

2.5.2 Anpassning till byggsystemet gällande tillverkning.

Byggsystemet kommer att vara ett planelementsystem där platta moduler i form av väggar
och bjälklag, tillverkas på fabrik för att sedan monteras till volymer (hus) på byggplatsen.
Tillverkningen av modulerna kommer att ske i projektform, vilket innebär att
tillverkningsstrategin av modulerna kommer att bli tillverkning mot order [2]. Detta medför
att stora lager av färdiga moduler undviks och denna tillverkningsstrategi tillämpas ofta vid
modulbyggnation av byggnader.

Modulerna ska så långt som möjligt tillverkas av konstruktionsvirke i standardmått och
användning av limträ eller stål ska hållas på en minimal nivå. Tillverkningen av modulerna
kommer att ske på fabrik i produktionslina.
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Trapphusmodulerna ska tillverkas på samma fabrik och i samma produktionslina som de
övriga modulerna i byggsystemet, vilket kräver att de varken till form, uppbyggnad, eller
tekniska lösningar får avvika för mycket från byggsystemets befintliga moduler.

2.5.3 Anpassning till angränsande moduler i byggsystemet

Det befintliga byggsystemet har tre moduler som påverkar trapphuset genom att de angränsar
till trapphuset. Dessa är: Stabiliserande vägg, Bjälklag och Yttervägg. Trapphusets moduler
måste därför ha fungerande gränssnitt mot samtliga moduler för att modulernas funktioner ska
behållas. För att förklara vilka krav detta medför så följer här en genomgång av dessa tre
modulers uppbyggnad och funktion.

Stabiliserande vägg med innerskalvägg:

Den stabiliserande väggen har i sitt centrum två limträpelare med måtten 90x450 mm, samt
stående reglar med ett centrumavstånd på 150 mm med mellanliggande brandisolering.

Den finns i tre olika typer av den stabiliserande väggen beroende på hur stor kraft som väggen
behöver ta upp:

· Typ A har mellanliggande reglar med måtten 45x90 mm.

Figur 2.1 Stabiliserande vägg typ A, snitt [18]

· Typ B har mellanliggande reglar med måtten 45x70 mm samt en plywoodskiva på
varje sida mellan reglarna och gipsskivan.

Figur 2.2 Stabiliserande vägg typ B och C, snitt [18]
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Figur 2.3 Stabiliserande vägg typ A och B, elevation [18]

· Typ C har samma utseende som typ B, men har dessutom två stålband i kryss över
långsidorna samt en extra knäckavstyvning i form av en fastskruvad limträbalk på
limträpelarnas långsidor.

På var sida om denna väggkärna fästs sedan ett lager brandgips för att styva upp
konstruktionen.

Utanpå den stabiliserande väggen placeras innerskalväggar som utgörs av reglar med
mellanliggande isolering och en brandgipsskiva in mot lägenheten. Vid transport hänger
innerskalväggarna i de stabiliserande väggarna, för att efter montering stå på det
underliggande bjälklaget.
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Figur 2.4 Stabiliserande vägg typ C, elevation [18]

Vid montage av väggarna fästs limträpelarna ihop med ett dragstag mellan varje våning. På så
sätt uppnås en hög stabilitet redan under byggfasen. I höjdled skruvas även modulerna ihop
med en mellanliggande regel. Denna regel används även som upplag för bjälklaget och den
har därför en vibrationsdämpande sylomerlist i överkant.

Figur 2.5 Överkant av stabiliserande vägg med regel med vibrationsdämpande
list samt vinkelbeslag för upphängning av innerskalvägg, snitt [18]
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Bjälklag:

Bjälklaget bärs upp av stående reglar med måtten 45x245 mm med mellanliggande isolering.
Ovanpå dessa spikas en skiva av 22 mm golvspån, liggande reglar med måtten 45x120 mm
och till sist ytterligare en skiva med 22 mm golvspån. Tillsammans bildar dessa lager ett
mycket styvt bjälklag. På den sista skivan golvspån kan sedan vald golvbeläggning monteras.

Figur 2.6 Bjälklag utan undertak [18]

Under bjälklagets stående reglar finns ett fribärande undertak som består av stående reglar
med måtten 45x145 mm, läkt med måtten 28x70 mm och centrumavståndet 300 mm, samt en
brandgipsskiva. Vid transport hänger undertaket i bjälklagets bärande reglar med hjälp av
stålvinklar. Efter montage på byggplats vilar taket på innerskalväggarna och bildar
tillsammans med dessa en fristående låda som vibrationsdämpas med hjälp av upplagens
sylomerlist.

Figur 2.7 Undertak, snitt [18]

Yttervägg med innerskalvägg:

Ytterväggens bärande system består av reglar med mellanliggande isolering. Reglarna har
måtten 45x195 mm med ett centrumavstånd på 600 mm. På yttre sidan av reglarna sitter en
vindskiva och på den inre sidan sitter en brandgipsskiva med en innanförliggande plastfolie.

På samma sätt som den stabiliserande väggen, så kompletteras även ytterväggen med en
hängande innerskalvägg, som efter montering på byggplats vilar mot bjälklaget.

Figur 2.8 Yttervägg, snitt [18]
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2.5.4 Anpassning till byggsystemets lösningar gällande
akustik

Eftersom trä är ett relativt lätt material har man ofta problem med ljudtransmission i trähus. I
detta byggsystem kommer problemet att lösas genom att varje lägenhet kommer vara en
separerad ”låda” som är upplagd på gummilister. På så sätt kommer inga lägenheter i
byggnaden ha kontakt med varandra och ljudet får svårare att transmitteras mellan
lägenheterna.

Figur 2.9 Byggsystemets lösning för att minska ljudtransplantation [18]

Ytterligare en svårighet som måste lösas är att lätta bjälklag i allmänhet har problem med
ljudisolering vid dova frekvenser vilket ger upphov till dova stegljud [8]. Ett sätt att
kompensera detta är att göra bjälklaget mycket styvt samt att ge det en större egentyngd.
Enligt kraven för svikt i BKR får bjälklaget maximalt ha en nedböjning på 1,5 mm då det
belastas av en punktlast på 1 kN som angriper i bjälklagets mitt. Bjälklaget i byggsystemet har
för detta fall beräknats ha en nedböjning på mindre än 1 mm och kan således ses som ett styvt
bjälklag.

Det är dock svårt att generellt ange en stegljudsnivå genom att utgå från styvhet, ytvikt eller
tjocklek, så godkända stegljudsmätningar bör genomföras för att kunna ljudklassa det aktuella
bjälklaget [8]. Bjälklaget byggsystemet har genomgått en sådan mätning och då uppfyllt
kraven för ljudklass B.

Dessa akustiska krav gäller även för trapphusets bjälklag och väggar. Man vill inte få någon
ljudtransmission från trapphuset till övriga utrymmen i huset. Trapphuset behöver därför vara
en egen separerad ”låda” som inte kommer i kontakt med lägenheternas ”lådor”.

DEL AV LGH SOM
UTGÖR EN ANNAN

LJUDCELL

DEL AV LGH
SOM UTGÖR EN

LJUDCELL
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2.6 Krav från montörer av byggsystemet

2.6.1 Anpassning till byggsystemet gällande transport och
montage

Trapphusmodulerna bör kunna transporteras och monteras på samma sätt som de övriga
modulerna i byggsystemet. Det innebär att trapphusmodulerna bör vara platta, och ha samma
maximala mått som övriga moduler i systemet. Samma kran ska även kunna användas till
montering av samtliga moduler, vilket också kräver att trapphusmodulerna har ungefär samma
vikt som övriga moduler. Trapphuset måste även ha ett fungerande gränssnitt gällande
montage, till det övriga byggsystemet. De moduler som gränsar till trapphuset ska inte behöva
specialtillverkas för att kunna monteras ihop med trapphusmodulerna. För redovisning av
vilka krav som ställs på gränssnitten se punkt 2.5.

Montaget av trapphusmodulerna bör även vara enkelt och ta ungefär lika lång tid som för
övriga moduler i systemet [18].

2.7 Krav från myndigheter

2.7.1 Krav på tillgänglighet

Enligt Plan och byggförordning (2011:338) 3 kap, 4 §

Om det behövs för att en byggnad enligt 8 kap.1 § 3 plan- och bygglagen 2010:900) ska vara
tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, ska
byggnaden vara försedd med en eller flera hissar eller andra lyftanordningar. [9]

Enligt BBR kap 3

Tillgängligheten i ett trapphus ska dimensioneras för en mindre utomhusrullstol. Vändmåttet
för denna typ av rullstol är en cirkel med diametern 1,50 m [3:112]. Minsta fria bredd är 1,30
m förutom vid begränsade hinder där fria bredden ska vara minst 0,8 m [3:142]. Det senare
måttet gäller även som minsta passagemått för dörrar då dörren är uppställd 90 grader
[3:143].  Trapphus ska utformas med så få nivåskillnader som möjligt och dessa ska förses
med ramp, hiss eller annan lyftanordning, samt trappa.

Transport med sjukbår ska kunna ske från alla lägenheter [3:142] och för bostadshus med fler
än fyra våningar ska även hissen rymma en sjukbår. Detta innebär att hisskorgen då måste
vara minst 1,1 x 2,1 m. För bostadshus med ett mindre antal våningsplan är kraven att hissen
ska rymma en rullstolsburen person och en medhjälpare. För att uppfylla detta krävs att
hisskorgen är minst 1,1 x 1,4 m [3:144].
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2.7.2 Krav på säkerhet vid användning

Enligt BBR kap 8

Samtliga trappor och ramper ska utformas så att personer kan förflytta sig säkert. Detta
innebär att:

Trapplanen bör ha minst samma bredd som trappan. Trapplan med dörrar bör vara minst 1,3
meter djupa [8:232].

Alla trapplopp, trapplan och ramper som inte avgränsas av väggar ska ha räcken och
räckesinfästningar som tål dynamisk påverkan av en människa [8:2321].

2.7.3 Brandkrav

Enligt BBR kap 5

Alla byggnader ska uppföras enligt krav för gällande brandklassning. Alla byggnader med tre
eller fler våningar klassas som Br1, vilket är den högsta klassningen [5:21].

För bostäder i byggnader med högst 16 våningsplan får ett trapphus Tr2 vara den enda
utrymningsvägen om trapphuset inte står i direkt förbindelse med källaren. Avståndet inom
utrymningsväg till trapphus för utrymning bör då inte heller vara längre än 10 m [5:313].

Trapphus Tr2 innebär att trapphuset är utformat så att det begränsar spridningen av brand och
brandgas under minst 60 minuter. Hiss eller inkastöppning till sopschakt får inte vara placerat
i trapphuset och trapphuset får endast ha förbindelse med lägenheterna genom ett utrymme i
egen brandcell [5:315].

I en utrymningsväg bör längsta gångavstånd till trappa som leder till annat våningsplan inte
överstiga 30 m [5:332] och minsta tillåtna bredd är 0,9 meter [5:341]. Dörrarna ska i normala
fall vara utåtgående i utrymningsriktningen dock så är det tillåtet med inåtgående dörrar från
lägenheter eftersom de endast är avsedda för ett litet antal personer som har god
lokalkännedom [5:342].

Val av material på ytskikt och fästytor för ytskikt regleras också enligt följande tabell.

Tabell 2.2 Lägsta tillåtna klassning av ytskikt och fästytor för ytskikt i
utrymningsvägar för byggnader i klass Br 1

Byggnadsdel i trapphuset Klass för fästytor Ytskiktsklass

Väggar A2-s1, d0 eller
K210/B-s1,d0

B-s1, d0

Golv - Cfl-s1
Tak A2-s1, d0 eller

K210/B-s1,d0
B-s1, d0
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Där:

A2-s1, d0 är obrännbart material som får avge mycket begränsad mängd
brandgaser och ej avge några brinnande droppar eller partiklar

K210/B-s1,d0 är tändskyddande beklädnad som får avge mycket begränsad mängd
brandgaser och ej avge några brinnande droppar eller partiklar

B-s1, d0 är brännbart material som får avge mycket begränsad mängd
brandgaser och ej avger några brinnande droppar eller partiklar

Cfl-s1 är material med måttlig benägenhet att sprida brand och utveckla
brandgas

[5:512]

Alla brandcellsskiljande delar, inklusive genomföringar, upplag, förband och dylikt, måste
utföras i lägst den brandtekniska klass som krävs för byggnadsdelen [5:61].

Hisschakt måste utföras så att brand eller brandgas inte sprids till andra brandceller från eller
via hisschakten [5:676].

Bärande konstruktioner måste utformas så att nödvändig bärförmåga kvarstår vid brand under
den tid som föreskrivs. Alla bjälklag måste även ha bärverk i lägst samma klass [5:81].

Tabell 2.3 Lägsta tillåtna klassning för byggnadsdelar i trapphus för
bostäder i 5-8 våningsplan vid brandbelastningen, f < 200 MJ/m2

Byggnadsdel i trapphuset Integritet och isolering Bärförmåga

Väggar EI 60 R 90
Bjälklag EI 60 R 60
Trappa EI 60 R 30
Dörrar EI2 30 -

[5:821] [5:6211]

Trapphus ska förses med anordningar som underlättar utrymning och räddningsinsatser. Detta
innebär öppningsbara fönster eller annan anordning för kontroll av brandgas som kan öppnas
eller manövreras av räddningstjänsten. [5:923].

2.7.4 Akustiska krav

Alla nybyggda bostäder i Sverige ska ljudklassas enligt Svensk standard SS 25267. Det finns
fyra ljudklasser på bostäder A-D, där klass D är den sämsta klassen och A den bästa. Klass C
motsvarar minikraven för bostadshus enligt BBR, BFS 1998:38, ”7 Bullerskydd, Bostäder”.
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I CBBT-projektet ska bostäderna uppfylla kraven för ljudklass B, vilket innebär att det är
”tydligt bättre ljudförhållanden än för klass C”. Ljudklass B brukar även ses som minimikrav
för en god boendemiljö. Kraven för ljudklass B skrivet i siffror visar följande:

Luftljudsisolering: Mellan lägenheten och trapphuset är kravet R’w + C50-3150 > 57 dB.

Stegljudsnivå: Högsta värde för vägd normaliserad stegljudsnivå, L’n,w och L’n,w + C1,5-2500 är
58 dB. [10]

2.7.5 Krav på val av konstruktionsregler

Samtliga beräkningar ska utföras enligt Boverkets konstruktionsregler, BKR. Beräkningar för
trä ska utföras enligt BKR kapitel 5 som behandlar träkonstruktioner.

2.7.6 Krav på väggar i hisschakt

Enligt SS-EN 81-1+A3:2010, avsnitt 10.1.2.2, är vid användning av hisschaktet är den
maximala tillåtna utböjningen av schaktväggen 5 mm. Detta gäller både vid normal
användning av hissen och vid eventuella olyckor. [11]

2.8 Krav från trappleverantör

2.8.1 Infästningskrav

Trappleverantörens krav gäller möjlighet till att kunna fästa in trappan på ett stabilt sätt. Var
infästningspunkterna för trappan placeras beror på trappleverantör och val av trappmodell. De
vanligaste trapporna i bostäder idag är antingen en rak trappa i två delar med ett vilplan mitt
mellan våningsplanen, eller en spiraltrappa.

Både raka trappor och spiraltrappor har oftast upplag där trappan ansluter till våningsplanen.
Raka trappor kan även behöva upplag på vilplanen, och därför bör det finnas möjlighet att
fästa in bärande balkar i väggen i båda dessa lägen. Utöver dessa upplagspunkter har en del
tillverkare dock valt att låta trappan bäras av infästningar längs med vagnstyckena och med
anledning av detta bör det finnas möjlighet till att även göra en sådan lösning för att inte
begränsa valet av trapptillverkare. Vissa spiraltrappor har en bärande spindel. Då förs lasterna
från trappan ned till grunden och tas hand om i husets grundläggning. Det enda som påverkar
trapphusväggarna vid en sådan lösning är att det fortfarande behövs möjlighet till att göra
infästningar som styr trappan i sidled.

Det behöver även finnas många möjligheter till fästpunkter för räcke i trapphusväggen så att
räcket kan fästas in så att det uppfyller kraven enligt BBR. (se punkt 2.7.2) [12].
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2.9 Krav från hissleverantör

2.9.1 Rekommenderad dörrtyp och antal hissar

Dörrarna till hissen bör vara så kallade teleskop-skjutdörrar, vilket innebär att dörrarna
öppnas åt en sida. Dubbeldörrar som öppnas åt två håll ger hissen en högre hastighet, men tar
betydligt mycket mer plats och används i stort sätt aldrig för bostäder.

För de bostäder som byggs med fler än 6 våningar rekommenderas 2 stycken hissar per
trappuppgång, så att det finns en reservhiss om den ena hissen skulle stanna. Denna lösning
gör även att väntetiden på hissarna förkortas vilket ger en ökad boendekvalitet. [13]

2.9.2 Laster från hiss

Lasterna från en linhiss kan delas in i fem olika typer:

· Gejderlast: Gejdrarna är skenorna som styr hisskorgen och motvikten. Gejdrarna står
på schaktbotten och hålls på plats med hjälp av ankarskenor som fästs i
hisschaktsväggen. Gejderlasten består av de laster som uppstår då hisskorgen rör sig
samt av deras egenvikt. Det finns även en olyckslast som uppstår då hisskorgen fångas
vid fall.

· Motorlast: Motorn för linhissar är placerad i toppen av hisschaktet. Lasten från motorn
består dels av motorns vikt, men även av last från hisskorgen via linorna till hissen.
Det finns två alternativ för att bära upp motorn hos maskinrumslösa linhissar.
Antingen så har man ett system med balkar i toppen som hissmotorn är fäst vid, eller
så förs lasterna från dessa ned direkt i hissgropen via gejdrarna och kan då ses som
gejderlaster.

· Linlast: Linorna bär hisskorgen och motvikten. Några hissfabrikörer har valt att fästa
in linorna i schaktväggen eller i toppen av hisschaktet och några fäster den direkt i
hisskorgen. Ett vanligt alternativ om man har en hiss där motorlasten går ned i
gejdrarna, är att även fästa in hisslinorna i dessa och se dem som gejderlaster.

· Buffertlast i gropen: Buffertarna i gropen är till för att mildra ett fall av hisskorg eller
motvikt. Dessa laster uppstår således bara vid en eventuell olycka.

· Monteringslast: För att kunna utföra montering av hissen och eventuella reparationer
så kräver hisstillverkarna att det ska finnas monteringskrokar i taket av hisschaktet.
Lasterna i dessa krokar kan därför ses som tillfälliga.

Av dessa laster så kommer det endast vara de laster som belastar gejderinfästningarna samt
hisstoppen, som påverkar trapphusmodulerna. Hissgropen kommer alltid gjutas i betong och
ingår därför inte i byggsystemet.
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En vanlig modell av hiss för bostadshus, och som samtliga de fyra hisstillverkarna som jag
har valt att titta på har, är en hiss där man har två gejdrar för hisskorgen som löper på varsin
sida i schaktet, och två gejdrar för motvikten som är placerade på samma sida i schaktet. Det
ger alltså totalt tre gejdrar på ena sidan av hisschaktet och en gejder på den andra. Lasterna på
hissväggen skiftar beroende på tillverkare, hissmodell och antalet gejderinfästningar. För att
få en ungefärlig bild av hur mycket en normal hiss i ett bostadshus belastar schaktvägg och
hisstopp, så har följande sammanställningar gjorts:

Tabell 2.4 Laster mot hissvägg för en normal hiss i ett bostadshus [14] [15] [16] [17]

Gejderlaster (kN) Kone Otis Schindler ThyssenKrupp
Last i x-led

(vinkelrätt mot väggen)
0,01 0,042 3,443 -1,5

Last i y-led
(längs med väggen)

1,8 1,092 1,435 -

Maximal last på
schaktvägg (x-led)

2,3 - - -

Tabell 2.5 Laster på hisstopp för en normal hiss i ett bostadshus [14] [15] [16] [17]

Laster mot hisstak (kN) Kone Otis Schindler ThyssenKrupp
Last per lyftögla eller balk

(kN)
15 - 20 15

Förankring 3 st lyftöglor - 1 balk 2 st lyftöglor

Dessa laster innehåller partialkoefficienter för stål för hissgejdrarna.

2.9.3 Krav på mått för hisschakt

För att kunna uppfylla kraven i BBR gällande hissar i bostadshus som är fyra våningar eller
högre, måste schaktets bredd vara minst 1650 mm och schaktets längd 2600 mm för hissar
med teleskåpdörrar på en sida, samt 2710 mm för hissar med teleskåpdörrar på två sidor.

För bostadshus som är lägre än fyra våningar är minsta bredd på hisschaktet 1650 mm och
minsta längd 1900 mm för hissar med teleskåpdörrar på en sida, samt 2050 mm för hissar
med teleskåpdörrar på två sidor.

Hisschaktets bredd bör inte heller överstiga 1700 mm eftersom det då krävs specialtillverkade
delar för att kunna fästa in hissen.

Schaktets längdmått beror delvis på dörrarnas infästning. Då bjälklaget förses med
ursparningar vid dörröppningarna kan schaktets längd minskas med 80 mm på den sida
ursparningen görs. Ursparningen bör i så fall vara 80 mm djup och 150 mm bred för att
uppfylla alla hisstillverkares krav.

Hisschaktet bör ha en schakttopp som är minst 3650 mm från översta våningsplanet och
gropen bör ha ett djup på minst 1200 mm för att uppfylla samtliga hisstillverkares
säkerhetsavstånd till tak och gropbotten. [14] [15] [16] [17]
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Störst krav på rakt schakt har Kone, som kräver att hisschaktets väggar maximalt får avvika
25 mm från lodlinjen för att de ska vilja montera hissen i schaktet. [14]
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Kapitel 3

Kravsammanställning enligt QFD-metoden

Kraven i föregående kapitel kan, för att få en bättre översikt, delas in i krav som gäller
utformning av trapphusets planlösning och krav som gäller väggar och bjälklag specifikt.
Planlösningskraven påverkar även väggar och bjälklag eftersom det måste finnas möjlighet att
kombinera de kommande vägg- och bjälklagsmodulerna så att de måttkrav som ställs på
planlösningen kan uppfyllas.

För att utföra QFD-metoden korrekt krävs att samtliga krav även ges en prioritering för att de
ska kunna viktas mot varandra. Prioriteringen av kraven har delats in i A, som är absoluta
krav, hög, medel och låg.

Tabell 3.1 Sammanställning av krav gällande planlösning för trapphus

Generella krav gällande planlösning Måttkrav Prioritet
Flexibilitet gällande planlösning - Hög
Innehålla både trappa och hiss - A
Klassas som ett Tr2-trapphus om trapphuset
är enda utrymningsväg

- A

Ej ha direkt förbindelse med källare om
trapphuset är enda utrymningsväg

- A

Ej ha hiss eller inkastöppning till
sopnedkast placerat i trapphuset om
trapphuset är klassat som Tr2-trapphus

- A

Förses med öppningsbara fönster eller
annan anordning för kontroll av brandgas

- A

Förses med två hissar om bostadshuset är
högre än sex våningar

- Medel

Totala mått på trapphuset
Krav för samtliga mått Multipel av 150 mm A

Krav på våningsplanens storlek
Bredd min 1500 mm A
Bredd (Spännvidd) max 5250 mm A
Passagemått vid öppen dörr min 800 mm A
Gångväg mellan lägenhetsdörr och trappa max 30 m A
Våningshöjd 3000 mm A
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Krav på trappan Måttkrav Prioritet
Bredd min 900 mm A

Krav på hisschakt
Utföras så att brand eller brandgas inte
sprids till andra brandceller från eller via
hisschakten

- A

Längd vid bostadshus med 4 eller fler
våningar och hissdörr åt ett håll

min 2600 mm A

Längd vid bostadshus med 4 eller fler
våningar och hissdörr åt ett håll

min 2710 mm A

Längd vid bostadshus med färre än fyra
våningar och hissdörr åt ett håll

min 1900 mm A

Längd vid bostadshus med färre än fyra
våningar och hissdörr åt ett håll

min 2050 mm A

Längdminskning av schakt/ dörrursparning max 80 mm A
Bredd min 1650 mm A
Bredd max 1700 mm Hög
Höjd för hisstopp min 3650 mm A
Djup för hissgrop min 1200 mm A

Krav på dörrar
Bredd min 800 mm A
Vara utåtgående - Medel

Tabell 3.2 Sammanställning av krav gällande samtliga trapphusmoduler

Krav Prioritet
Vara ekonomiskt lönsamma i jämförelse med övriga trapphus på
marknaden

Hög

Vara platta moduler A
Bestå av konstruktionsvirke i standardmått Hög
Innehålla minimalt med limträ eller stål Hög
Tillverkas på samma fabrik och i samma lina som de övriga
modulerna i byggsystemet

Hög

Ha fungerande gränssnitt mot angränsande moduler i byggsystemet A
Vara separerade från lägenheternas ”lådor” för att förhindra
ljudtransplantation

Hög

Kunna transporteras och monteras på samma sätt som övriga
moduler i byggsystemet

A

Ha ungefär samma vikt som övriga moduler i byggsystemet A
Kunna monteras ungefär lika snabbt som övriga moduler i
byggsystemet.

Hög

Klara klassning för utrymmningsväg i en Br1-byggnad A
Klara kraven för ljudklass B A
Konstruktionsberäkningar ska utföras enligt BKR A
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Tabell 3.3 Sammanställning av krav gällande väggar i trapphus

Krav Prioritet
Fästytor får som sämst beså av obrännbart material eller
tändskyddande beklädnad, som avger mycket begränsad mängd
brandgaser och ej avger några brinnande droppar eller partiklar

A

Ytskikt får som sämst bestå av brännbart material som avger mycket
begränsad mängd brandgaser och ej avger några brinnande droppar
eller partiklar

A

Som lägst ha brandklassning EI 60 gällande integritet och isolering A
Som lägst ha brandklassning R 90 gällande bärförmåga A
För luftljudsisolering uppnå, R’w + C50-3150 > 57 dB (Ljudklass B) A
Vägg vid hiss ska ha en maximal utböjning på 5 mm vid maximal
hissbelastning

A

Vägg vid trappa ska ha möjlighet till varierande lägen för
infästningar för trappa och räcke, både i höjdled och i sidled

Hög

Vägg vid hiss ska klara en last vinkelrätt mot väggen på minst 3,443
kN

A

Vägg vid hiss ska klara en last vinkelrätt från väggen på minst 1,5 kN A
Vägg vid hiss ska klara en last längs med väggen på minst 1,8 kN A
Vägg vid hiss får maximalt avvika 25 mm från lodlinje efter montage
av samtliga väggar.

A

Tabell 3.4 Sammanställning av krav gällande bjälklag i trapphus

Krav Prioritet
Fästytor för tak får som sämst beså av obrännbart material eller
tändskyddande beklädnad, som avger mycket begränsad mängd
brandgaser och ej avger några brinnande droppar eller partiklar

A

Ytskikt för tak får som sämst bestå av brännbart material som avger
mycket begränsad mängd brandgaser och ej avger några brinnande
droppar eller partiklar

A

Ytskikt för golv får som sämst bestå av material med måttlig
benägenhet att sprida brand och utveckla brandgas.

A

Som lägst ha brandklassning EI 60 gällande integritet och isolering A
Som lägst ha brandklassning R 60 gällande bärförmåga A
Högsta värde för vägd normaliserad stegljudsnivå , L’n,w och L’n,w +
C1,5-2500 är 58 dB. (Ljudklass B)

A
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Kapitel 4

Utformning av moduler för trapphus

4.1 Mindre delsystem och modulindelning

En metod som ofta används i det industrialiserade byggandet, är att bryta ned den blivande
produkten i mindre och mindre delsystem. Denna tanke kommer delvis från bilindustrin och
används till exempel inom Scanias lastbilstillverkning, där modulindelningen av fordonen
möjliggör för varje kund att skapa sin unika lastbil [2]. I ett hus kan till exempel lägenheter,
trapphus och tak ses som en första delsystemsindelning. Dessa delsystem kan sedan brytas
ned i ännu mindre system.

Trapphuset, som är mitt delsystem i projektet, har jag valt att dela in i tre mindre delsystem:
hisschakt, trappschakt och våningsplan med omgivande väggar. Dessa tre utgörs av varsin
volym och genom att konstruera dessa tre helt oberoende av varandra ges möjligheter för att
kunna utforma trapphusets planlösning helt fritt. Nedan visas fyra exempel på hur de tre
delarna kan kombineras till ett fungerande trapphus.

Figur 4.1 Exempel på möjliga kombinationer av de tre delsystemen som ger
fungerande planlösningar för ett trapphus
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För att denna lösning ska fungera fullt ut ställs höga krav på standardiserade gränssnitt mellan
de olika delarna.

Av dessa tre komponenter så kan trappschaktet och våningsplanet varieras storleksmässigt, så
länge det sker inom modulmåttet om 150 mm, samt byggsystemets maximala mått för väggar
och spännvidder. Alla tillgänglighets- och säkerhetskrav ska självklart också uppfyllas.
Hisschaktets storlek är beroende av hissens storlek och har således ett fast mått som gäller för
den valda hisstypen och storleken på hissen.

Eftersom detta är ett byggsystem som ska byggas upp av platta moduler så krävs det
ytterligare en indelning av volymerna i de tre nya delsystemen:

· Våningsplanet har jag brutit ned i två stycken moduler: bjälklag och väggar med
lägenhetsdörrar.

· Hisschaktet och trappschaktet består av en schaktväggsmodul som för att hålla ned
antalet moduler, utformas lika för båda schakten.

4.2 Utformning av moduler

Jag har valt att utgå från de befintliga modulerna i byggsystemet vid utformningen av de nya
trapphusmodulerna. Genom att göra detta så har jag kunnat säkerställa att gränssnitten alltid
fungerar. För varje modifiering jag gjort av en befintlig modul, så har jag kontrollerat att det
inte påverkar montage eller funktionerna för intilliggande moduler.

4.2.1 Bjälklag för våningsplan

Jag har valt att låta bjälklagen för våningsplanen utgöras av CBBT-projektets vanliga
bjälklag. Detta bjälklag kan tyckas vara lite överdimensionerat eftersom den maximala
spännvidden på 5250 mm sällan uppnås i ett trapphus, men vinsterna med att hålla nere
antalet moduler i byggsystemet övergår de eventuella vinsterna som skulle kunna göras då ett
slankare våningsplan med en mindre materialåtgång konstruerades. Ytterligare en fördel är att
detta bjälklag redan har genomgått godkända stegljudsmätningar för ljudklass B vilket gör att
ljudtransmissionen mellan olika våningar blir relativt liten. Att ljudklassa ett helt nytt bjälklag
skulle medföra att ett testbjälklag skulle behöva byggas och sedan stegljudsmätas vilket skulle
ta både tid och kosta pengar.

Bjälklaget uppfyller även alla brandkrav som ställs, eftersom det har en skiva brandgips i
taket som uppfyller kravet på obrännbart material i fästytor, och är godkänt både för EI 60
och R 60.

Ytterligare en fördel med det befintliga bjälklagen är att det redan har en ursparning mot
hissen som skulle kunna användas vid infästning av hissdörrar. Dock är ursparningen bara
125 mm bred, så den passar eventuellt inte alla hisstillverkare. Måttet som gällde för att alla
skulle kunna tillgodoses av en ursparning, var ju 150 mm. Då detta inte var ett absolut krav
för hissinfästningen, så anser jag därför att det inte finns något värde att göra någon
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speciallösning för att få till en ursparning som passar alla, utan det får räcka med den här
lösningen som redan finns.

4.2.2 Väggar med lägenhetsdörrar

För dessa väggars konstruktion har jag utgått från CBBT-projektets stabiliserande vägg med
påhängd innerskalvägg. Den väggen uppfyller alla krav som i kravspecifikationen ställs på en
trapphusvägg och det finns därför ingen anledning att skapa en helt ny modul för dessa
väggar.

Det enda som inte var löst för den befintliga väggen var hur lägenhetsdörrarna skulle placeras
i själva väggmodulen. Jag har valt att fästa in lägenhetsdörrarna i den inre, stabiliserande,
delen av väggen, där de ersätter de stående träreglarna. På så sätt får man en mycket stabil
infästning av dörren, vilket inte uppnås om man fäster dörren i innerskalväggarna. Detta
kräver dock att arkitekt och konstruktör vid projektering samordnar väggarna så att dörrarna
inte placeras vid de stabiliserande väggarnas limträpelare. Dörrarna kommer även med denna
lösning att kunna monteras i väggen på fabriken vilket är bra då man vill ha så lite montage på
byggplatsen som möjligt. Runt om dörren kommer alla anslutningar att ske med mjukfog, för
att undvika kontakt med de fristående innerskalväggarna och på så sätt minska
ljudspridningen från trapphuset.

4.2.3 Schaktvägg för trappa och hiss

För schaktväggen har jag utformat en ny typ av innervägg som fästs in på den befintliga
stabiliserande väggen. Schaktväggen består av liggande horisontella reglar 45x145 mm med
ett centrumavstånd på 300 mm. Utanpå dessa fästs liggande vertikala reglar 70x120 som
trappa och hiss kan fästas in i. Inga reglar för väggen kan dock placeras över limträpelarnas
hål för dragstagen, vilket gör att det fortfarande finns en del ytor på väggen där inga
infästningar kan utföras.

Figur 4.2 Schaktväggsmodulen
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Hissinfästningarna för gejdrarna utförs på olika nivåer för samtliga fyra tillverkare som jag
valt att ha med som kravställare. Trappans infästningspunkter i vagnstyckena följer trappan
och sitter högre och högre upp på väggen. Dessutom kan det finnas behov av att kunna fästa
in balkar som upplag till trappan vid eventuella vilplan. Var dessa balkar ska placeras i
höjdled på väggen beror på trapptillverkarens utformning av trappan. Behovet av att kunna
variera infästningarna i höjdled är således betydligt större än behovet att kunna variera
infästningarna i sidled, vilket gav att de yttre reglarna behövde vara vertikala istället för
horisontala. Hade behovet varit det omvända hade ju det funnits möjlighet att placera de
horisontella reglarna ytterst istället för de vertikala.

Gällande montage, så är tanken att schaktväggen ska spikas direkt till den stabiliserande
väggen. Detta kommer utföras på fabriken, så den stabiliserande väggen kommer ha både
innerskalväggen och schaktväggen fäst vid sig redan vid transporten till byggarbetsplatsen.
Montaget på byggarbetsplatsen kommer således inte skilja sig alls från montage av de övriga
stabiliserande väggarna. Dock så kommer det krävas en större noggrannhet vid montaget på
byggarbetsplatsen, för att säkerställa att väggen inte avviker mer än kravet 25 mm från
lodlinjen.

Figur 4.3 Vertikalt snitt av schaktmodulen alternativ ett.

För att klara väggens brandkrav gällande bärande, R 90, så har jag gjort två alternativ på
lösningar. Det första alternativet innebar att stenull placeras mellan samtliga horisontella och
vertikala reglar, samt att ett lager brandgips fästs utanpå hela väggen efter montage. (Se även
avsnitt 5.5, brandberäkning av schaktvägg). Det andra alternativet innebär att ingen stenull
används, utan att man istället fäster två skivor brandgips på väggen efter montage. Båda
alternativen uppfyller brandkravet. Det första alternativet ger en något smalare och lättare
vägg, men tar något längre tid att tillverka eftersom det ska läggas in remsor med stenull
mellan varje regel. Det andra alternativet är snabbare vid tillverkning, men kräver mer tid för
montage på byggarbetsplatsen då det där ska spikas två lager brandgips.

Gällande akustik så kommer schaktväggen vara trapphusets svaga länk. För att väggen ska bli
riktigt stabil och kunna klara laster från trappa och hiss så sitter den monterad direkt på den
stomstabiliserande väggen, vilket kan ge en del ljudspridning till stommen. Dock så bör detta
enligt konsulterad akustiker inte vara något problem eftersom lägenheterna på andra sidan
denna vägg är fristående och inte har någon odämpad kontakt med den stomstabiliserande
väggen. [7]. Vid planering av huset ska man dock försöka undvika att ha sovrum som
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angränsar till trapphuset [8]. Om detta inte är möjligt så bör man i alla fall försöka montera
hissmaskinen på en vägg som inte gränsar till ett sovrum.

Dimensionerna för schaktmodulens reglar har getts genom att kontrollera att de
nedböjningskrav som ställs på hissväggen uppfylls. Då det visade sig svårt att uppfylla
samtliga krav över hela väggens yta utan att reglarna skulle få allt för stora dimensioner, så
har istället en tabell gjorts som visar tillåten last för respektive regel. Även tillåten vertikal
last på väggen har beräknats, och den anses vara tillräcklig för att kunna tillgodose de flesta
trapp- och hisstillverkare. För beräkningar gällande schaktväggen, se kapitel 5.

4.2.4 Kompletteringsdelar till modulerna

Dessa moduler kommer att vara stommen i uppbyggnaden av trapphuset. Dock så krävs en
del kompletteringsdelar vilka ska monteras på byggplatsen. Dessa kompletteringsdelar
kommer att vara:

· Gränssnittskomplettering mellan hisschakt/trappschakt och våningsplan.
Kompletteringen behöver innehålla brandskydd av bjälklagskanten, eftersom
bjälklaget endast har brandskyddande skivor på ovan- och undersidan, samt eventuellt
en balk för infästning av trappa.

· Balk för infästning av vilplan i de fall trappan tillverkas med sådana.

· Balk för infästning av yttervägg vid trappa och hiss. (Gäller endast i de fall då trappan
eller hissen gränsar till en yttervägg.)

· Balk/ram vid hisschakt för dörrinfästning för hissdörrar och fronter.

· Balk i schakttopp för hissmaskin.

Kompletteringsdelarna kommer vara olika beroende på val av hiss, trappa och fasad, och
kommer därför att vara specifikt utformade och ha en specifik placering för varje projekt.
Dessa delar är även relativt få till antalet så det rör sig inte om några stora kompetteringar på
byggarbetsplatsen för att trapphuset ska fungera.
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Kapitel 5

Beräkningar för hiss- och
trappschaktsmodul

För att kontrollera att utböjningskrav, lastkriterier och brandkrav uppfylls har beräkningar
genomförts på hiss- och trappschaktsmodulen. Denna modul utsätts för både horisontella och
vertikala krafter. Hissen utsätter väggen för krafter i åt fyra håll i horisontalled medan trappan
belastar väggen med uteslutande nedåtgående vertikala krafter.

De beräkningar och kontroller som gjorts är:

· Beräkning av effektivt tvärsnitt

· Tillåtna laster mot vägg med avseende på utböjningar

· Beräkningar av spikförband

· Beräkningar av brand

Den största kraften som hissen utsätter väggen för är kraften rakt in mot väggen i x-led.

Beräkningarna för väggen är gjorda enligt Boverkets konstruktionsregler, BKR. I de fall
formler från Eurocode har inkluderats i beräkningarna för de övriga modulerna i
byggsystemet, så har även jag gjort det. Detta för att hela byggsystemet ska ha samma
beräkningsgrunder. Karaktäristiska värden på bärförmåga för trä är hämtat från kapitel 5,
Träkonstruktioner.

5.1 Material, Klimatklass, Säkerhetsklass

Hissmodulen kommer att tillverkas av virke i kvalitet K24 och plywood i kvalitet P30. För
dessa två material är materialkoefficienten för bärförmåga, gm = 1,25 i brottsgränstillstånd.
Klimatklassen för byggnaden är 1. Eftersom byggnaden har fler än två våningar och
trapphuset räknas som utrymningsväg är samtliga beräkningar genomförda i säkerhetsklass 3.
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Tabell 5.2 Partialkoefficient gn och omräkningsfaktorn kr vid lastvarigheterna B
och C [19]

K24 Lastvarighet B Lastvarighet C (olyckslast)
gn 1,2 1,0
kr 0,85 1,0

Plywood
gn 1,2 1,0
kr 0,8 0,9

5.2 Beräkning av effektivt tvärsnitt

Den stabiliserande väggens mittparti består av träreglar samt två plywoodskivor liggande på
varsin sida om reglarna. För att kunna tillgodoräkna både reglarnas och plywoodskivornas
bärförmåga har ett effektivt tvärsnitt räknats fram enligt Eurocode 5, Bilaga B.
Det effektiva böjmomentet ges där av:

[B.1]

Där:
[B.2]

[B.3]

 För i = 1 och i = 3 [B.5]
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Tabell 5.1 Karaktäristiska värden för beräkning av bärförmåga och
styvhet hos konstruktionsvirke K24 [19]
K24 Brott (MPa)

Böjning paralletllt fibrerna: fmk 24
Tryck parallellt fibrerna: fck 23

Elasticitetsmodul: E0mean 7400

Plywood P30
Elasticitetsmodul: E0mean 9000
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[B.6]

är elasticitetsmodulen för materialet i respektive skikt

är tröghetsmomentet för materialet i respektive skikt

är en hjälpparameter

är tvärsnittsarean
är avståndet från respektive skikts tyngdpunkt, till det effektiva
tvärsnittets tyngdpunkt.
är skruvavståndet för de skruvar som håller ihop de olika skikten

är förskjutningsmodul för skruvförband som håller ihop de olika skikten.

är tvärsnittets längd

Figur 3.2 Beräkningsmodell för effektivt tvärsnitt [24]

För regeltvärsnittet i den stabiliserande väggen ges måtten h2 och b2 av reglarnas storlek vilket
ger 70 respektive 45 mm. Bredderna, b1 och  b3, för plywoodskivorna ges av reglarnas
centrumavstånd som är 150 mm. Den gällande höjden för skivorna ges av tjockleken på de
bärande skikten i plywoodskivorna. Två av fem skikt antagits ligga åt rätt håll och därmed
vara bärande vilket ger att h1 och h3 är 2/5 av skivornas höjd, 12 mm.

5.3 Tillåtna laster med avseende på utböjningar

För att kunna tillgodoräkna lastspridningen som sker mellan reglarna har de horisontella
balkarna setts som fritt upplagda på en fjädrande bädd med stöd i var ände. Kraften som
belastar väggen består av en punktlast riktad vinkelrätt mot väggen.

( ) ( )

å
=

+-+
= 3

1

3233321111
2

2
i

iii AE

hhAEhhAE
a

g

gg

iE

iI

ig

iA

ia

is

iK

l



KAPITEL 5.  BERÄKNINGAR FÖR HISS- OCH TRAPPSCHAKTSMODUL

40

Figur 5.1 Punktlasten som belastar väggen.

Regeltvärsnittet för bäddmodulen inkluderar både reglarna i den stabiliserande väggen samt
de stående reglarna i schaktmodulen.

Figur 5.2 Regeltvärsnitt för bäddmodul

Balktvärsnittets totala tröghetsmoment, Itot, ges av det effektiva tröghetsmomentet för
balktvärsnittet i den stabiliserande väggen + halva tröghetsmomentet i den yttersta, vertikala,
regeln, eftersom de yttersta reglarna har det dubbla centrumavståndet jämfört med det inre
tvärsnittet.

(5.1)
2

regel
eftot

I
II +=
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Figur 5.3 Nedböjning av balk vid punktlasten P [20].

Nedböjningen för en balk belastad med en punktlast, P, ges av [20]:

(5.2)

Där:

är elasticitetsmodulen för balken

är tröghetsmomentet för balken

är balkens totala längd

Genom att anta en nedböjning på 1 mm ges av formel (5.2), fjäderkonstanten för det aktuella
balktvärsnittet, där längderna a respektive b ges av lastens placering i höjdled på väggen.

(5.3)

För att få fram en bäddmodul för den fjädrande bädden sprids fjäderkonstanten ut på reglarnas
centrumavstånd, aregl. Vilket ger:

(5.4)

Enligt Roark´s formulas for stress and strain, kan balken som belastar den fjädrande bädden
kan ses som oändligt lång om: b.balkens längd > 6 [21].

Storheten b  ges av:

(5.5)

Där:

är elasticitetsmodulen för balken

är tröghetsmomentet för balken

är den fjädrande bäddens bäddmodul
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För samtliga horisontella balkar i hissväggen, förutom de som ligger närmast över- respektive
underkant, erhålls värden som är mindre än 6, och dessa ses därför som ändliga.

Nedböjningarna för en ändlig balk på fjädrande bädd som belastas av en punktlast ges av:

[21]

där:

Balkens nedböjning på valt avstånd från balkände A

är nedböjning vid balkände A

är böjningsvinkeln vid balkände A

är momentet vid balkände A

är stödreaktion vid balkände A

är lasten som angriper på valt avstånd från balkände A

är integrationskonstanter

Figur 5.4 Ändlig balk upplagd på fjädrande bädd [21]

På grund av limträpelarna i var ände av den stabiliserande väggen ses balken även som fritt
upplagd på stöd i var ände. Detta ger att både yA = 0 och MA = 0.

Resterande parametrar ges av:

[21]

[21]

Där
är integrationskonstanter
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De gällande integrationskonstanterna för uttrycken är då:

samt
[21]

Där:

är avståndet från balkände A till önskad nedböjningspunkt

är avståndet från balkände A till lastens angreppspunkt

är balkens längd

Nedböjningen beroende av hisslasten har beräknats för de horisontella balkarna i
hissmodulen. På så sätt har den maximalt tillåtna lasten med avseende på nedböjningskravet 5
mm, tagits fram. Detta resulterar i följande tabell:

Tabell 5.3 Tillåtna laster för respektive balk

Horisontell balk nr. Avstånd från
schaktväggens topp (m)

Maximalt tillåten
last (kN)

Total nedböjning (mm)

2 0,47 5,0 4,48
3 0,77 3,1 4,89
4 1,07 2,3 4,85
5 1,37 2,0 4,78

5.4 Beräkningar för spikförband

Schaktmodulens begränsningar för laster i vertikalled ges av spikförbandens sammanlagda
bärförmåga. De horisontella reglarnas sammanlagda kapacitet för laster i denna riktning är så
hög att den ej blir dimensionerande. Spikförband mellan de horisontala och vertikala reglarna
i modulen samt infästning av modulen till den stabiliserande väggen, har kontrollerats för
skuvlast och utdragslast. Samtliga förband består av runda maskinspikar med längden 90 mm
och diametern 3,1 mm.
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5.4.1 Bärförmåga med avseende på utdragskraft

Figur 5.5 Horisontalsnitt visande belastande utdragskrafter.

Det karaktäristiska värdet på utdragskraften hos rund spik är enligt BKR:

[5:242]

Där:

är hållfasthetsparameter. För rund spik = 0,7 MPa

är hållfasthetsparameter. För rund spik = 50 MPa

är spikens diameter

är förankringslängd i regel innehållande spikspets

är förankringslängd i regel närmast spikhuvud

Med insatta värden ger detta en bärförmåga med avseende på utdragskraft på 97,7 N. Detta
innebär att det krävs 8 spikar/belastad regel för att klara av utdragslasten på 0.75 kN.

5.4.2 Bärförmåga med avseende på skjuvning mellan reglar i
hissmodul

Den största vertikala belastningen på väggen uppstår vid infästning av trappa. Då belastas en
vertikal regel i taget, och därför har bärförmågan med avseende på skjuvning beräknats per
regel.
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Figur 5.6 Vertikalt snitt visande vertikal belastning på väggen.

De stående och liggande reglarna i hissmodulen kommer att fästas in med två spikar vid varje
regelmöte. Spikningen kommer att ske från baksidan för att få en så stor förankringslängd
som möjligt i båda reglarna.

Figur 5.7 Spikning genom reglar i stabiliserande vägg.

Maximal last med avseende på skjuvning mellan stående och liggande reglar i hissmodulen
har beräknats enligt Eurocode 5, formel [8.6]. Bärförmågan med avseende på skjuvning
mellan två reglar ges där av det minsta värdet av sex möjliga brottmoder:
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Figur 5.8 Brottmoder enligt Eurocode 5 [24]

[8.6]

Med:

[8.6]

Och där:

är karaktäristisk bärförmåga med avseende på skuvning

är karaktäristisk hålkantshållfasthet för materialet i regel 1

är karaktäristisk hålkantshållfasthet för materialet i regel 2

är förankringslängd i regel 1

är förankringslängd i regel 2

är spikens diameter
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är karaktäristiskt värde på bärförmågan med avseende på utdragskraft

är spikens karaktäristiska flytmoment

Hålkantshållfasthet hos trä ges av:

ℎ, = 0,082 ∙ ∙ −0,3	 [8:15]

Där:

är träets karaktäristiska densitet

är spikens diameter

Värdet för runda spikars plastiska böjmoment ges av Eurocode 5 vilken ger:

[8.14]

Värdet på bärförmåga gällande utdragskraft Rtk är beräknat enligt avsnitt 5.4.2.

Efter att gällande värden satts in i formlerna ges ett dimensionerande värde gällande
skuvkapacitet, på 624 N/spik. Varje vertikal regel i schaktmodulen fästs in på 10 ställen med
två spikar/förband, vilket ger en total kapacitet för vertikal last på 12,5 kN/vertikal regel.

5.4.3 Bärförmåga för infästning mot stabiliserande vägg

Hissmodulen kommer att fästas in mot den stabiliserande väggen med en spik mellan varje
stående regel i hissmodulen.

Figur 5.9 Förband för infästning av hissmodul till stabiliserande vägg.

Eftersom den stabiliserande väggen har en gipsskiva som yttersta lager, vilken ej har samma
bärförmåga som trä, så har spikförbanden antagits ha en excentricitet mellan hissmodulen och
den stabiliserande väggen.
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Figur 5.10 Brottmoder vid excentricitet.[25]

Detta gör att formlerna för brottmoder enligt Eurocode 5, blir modifierade och ges av:

(5.1)

Där:

e är excentriciteten mellan de två bärande reglarna. I detta fall den
sammanlagda tjockleken av gipsskivan och plywoodskivan.

För övriga parametrar i formeln, se avsnitt 5.4.2. Härledning för dessa formler har tidigare
gjorts av Erik Kjellberg för liknande beräkningar i byggsystemet. Se bilaga B.

Med insatta parametrar i formlerna ges att dimensionerande värde för skuvkapacitet/spik blir
322,1 N. Totalt kommer det finnas 80 spikar för infästning mellan schaktmodul och
stabiliserande vägg vilket ger en total kapacitet för vertikala laster på 26,4 kN/schaktvägg.
Även kapacitet för utdragskraften har beräknats. Den blir 52,1 N/spik, och totalt för hela
väggen blir kapaciteten 4,2 kN. Utnyttjandegraden för utdragskraften blir då lite drygt 35 %
då den maximala belastningen endast är 1,5 kN. (se även figur 5.5)
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5.5 Brandberäkning av schaktvägg

För den stabiliserande väggen innanför schaktmodulen, är brandkravet R90, vilket betyder att
väggens utnyttjade bärförmåga måste bestå efter en brand som har pågått i 90 minuter.

Schaktväggen består, utifrån och in, av:

· 1 lager, 15 mm, brandgipsskiva

· Reglar 70 * 120 med mellanliggande isolering av stenull

· Reglar 45 * 145 med mellanliggande isolering av stenull

· Stabiliserande vägg

5.5.1 Beräkning för brinntid av schaktmodul, alternativ ett

Enligt tabell 6.4 i Brandsäkra trähus har den yttre gipsskivan en förankringstid, tf, på 59
minuter. Under denna tid är den bakomliggande konstruktionen fullständigt skyddad tills
skyddstiden, tch, inträffar. Efter detta inträffar inbränningsfas 2 vilket innebär att
konstruktionen har ofullständigt skydd mot inbränning trots att beklädnaden fortfarande sitter
kvar.

Tabell 5.4 tch för olika skarvtyper

skarvtyp tch (min)
0 28,8
1 20,7

Inbränningshastigheten i inbränningsfas 2 definieras som [22]:

022 bb kk s= [6.9]

Där:

sk är sektionskoefficient som beror på regelns bredd. I detta fall blir ks = 1
eftersom regelns bredd är större än 90 mm.

2k är isoleringskoefficient som beror på beklädnadsskivornas
isoleringsförmåga vid höga temperaturer.

0b
är inbränningshastighetens grundvärde vid endimensionellt värmeflöde
vid standardbrand. Är i detta fall 0,65 mm/min.
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Enligt tabell 6.2 i Brandsäkra trähus [22] är:

Tabell 5.5 k2 för olika skarvtyper

skarvtyp b2  (mm/min)
0 0,94
1 0,81

Dessa värden ger:

Tabell 5.6 b2 för olika skarvtyper

skarvtyp b2  (mm/min)
0 0,611
1 0,527

Inbränningsfas 2 kommer att pågå tills det att gipsskivorna faller ned. Genom att ta tf – tch fås
den totala tiden i inbränningsfas 2 och då kan även den totala inbränningen beräknas.

Tabell 5.7 Totaltid och total inbränning för inbränningsfas 2

skarvtyp Totaltid för inbränningsfas 2 (min) Total inbränning (mm)
0 30,8 18,82
1 38,9 20,50

Här kan man tydligt se att skarvtyp 1 ger störst inbränning och således är det värsta fallet.

Efter att gipsskivorna har fallit ned infaller inbränningsfas 3. I denna fas är inbrännings-
hastigheten betydligt högre än den ursprungliga inbränningshastigheten eftersom branden har
pågått en längre tid och uppnått en högre temperatur.

Inbränningshastigheten i inbränningsfas 3 definieras som:

033 bb kk s= [6.11]

Där:

3k är koefficient som beaktar den förhöjda temperaturen

Enligt brandsäkra trähus är:

10313,03 += ftk [6.12]

I detta fall med tf = 59, blir k3 = 2,85

Dessa värden ger: b3 = 1,85 mm/min

I denna beräkning antas att de inre reglarna är helt skyddade tills det brunnit igenom de yttre
reglarna och det yttersta lagret stenull fallit ned. För att förenkla beräkningen gällande
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resttvärsnittet har formel [6.20 ]i brandsäkra trähus använts. Tiden det tar för den yttre regeln
att brinna igenom helt ges då av:

3bn

charn

k
dt = (5.6)

Där:

charnd är den yttre regelns tjocklek då innbränningsfas 3 påbörjas. I värsta fallet
med skravtyp 1: 70 – 20,5  = 49,5 mm.

nk är omvandlingskoefficient för ekvivalent rektangulärt resttvärsnitt. I detta
fall = 1,5 [6.21]

Det ger t = 18 minuter.

De inre reglarna utsätts sedan direkt för inbränningsfas 3. Tiden då detta inträffar blir: tf  = 59
+ 18 = 77 minuter. Vid den tiden blir värdet på k3 = 3,4101. Detta ger en inbränningshastighet
på: b3 = 2,22 mm/min och tiden tills de inre reglarna har brunnit upp helt blir: t = 13 min.

Tiden det tar för båda reglarna att brinna upp blir således: 59 + 18 + 13 = 90 minuter och
klarar därmed kravet på R90.

5.5.2 Beräkning för brinntid av schaktvägg, alternativ två

Enligt tabell 6.4 i Brandsäkra trähus blir förankringstiden, tf, = 85 minuter då hisschaktväggen
skyddas av två brandgipsskivor. Vid denna tidpunkt angriper alltså elden både hisschaktets
reglar och den innanförliggande stabiliserande väggen eftersom det i denna lösning inte finns
någon skyddande stenull. Det krävs då endast att brandgipsskivan som sitter på den
stabiliserande väggen klarar av att skydda den bärande konstruktionen i ytterligare 5 minuter
för att uppnå R90, vilket den klarar med råge, och därför kan den sammanlagda
väggkonstruktionen ses som godkänd.

5.5.3 Kommentarer till brandberäkningarna

Då samtliga formler i brandsäkra trähus är till för reglar som angrips av brand från kortsidan,
kan beräkningarna som genomförts här vara något missvisande. Det finns till exempel inga
uppgifter om stenullen sitter kvar hela regelns genombrinningstid. Även beräkningarna för att
ta fram det ekvivalenta resttvärsnittet blir missvisande eftersom reglarna har en så stor bredd.
Det verkliga tvärsnittet kommer att bestå av betydligt mer kvarvarande trä än det ekvivalenta
och därför kan beräkningarnas säkerhetsmarginal anses vara stora.
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Kapitel 6

Slutsats och kommentar

6.1 Slutsats

Att göra nya moduler till ett byggsystem kräver stor förståelse för byggsystemets befintliga
delar och dess funktioner. Att göra en kravspecifikation att utgå ifrån innan man påbörjar
utformningen och konstruktionen av modulerna har underlättat arbetet avsevärt.
Kravspecifikationen har kunnat användas som en checklista för att säkerställa att alla
nödvändiga funktioner för trapphuset har uppfyllts och att de rekommendationer som finns för
att få ett så bra fungerande trapphus som möjligt, i största möjliga mån har inkluderats. Att
använda sig av QFD-metoden har också varit en bra lösning eftersom det då blir enkelt att se
vilka krav som måste uppfyllas och vilka som bara är önskemål.

6.2 Kommentar

I och med att detta är ett öppet byggsystem så vet man inte riktigt hur det kommer att
användas. Det finns ju möjlighet till att plocka ut delar ur systemet och använda tillsammans
med platsbyggda konstruktioner eller moduler som inte ingår i byggsystemet.
Kravspecifikationen som gjorts i detta examensarbete gör det ännu enklare att kombinera det
befintliga byggsystemet med nya lösningar för just trapphuset. Det finns även möjlighet att
bryta ut ett eller två av de tre delsystemen, våningsplan, hiss, och trappa som jag skapat, och
välja att göra en ny lösning för just det delsystemet. Om man även bortser från de krav som
jag har fått i uppdrag att möta gällande platta moduler, tillverkning på samma fabrikslina som
övriga moduler, transport och montage, så öppnas möjligheterna upp väldigt mycket. Så länge
som gränssnitten mot det befintliga systemet följs skulle trapphuset, eller endast något av
delsystemen, kunna vara tillverkat i prefabricerad eller platsgjuten betong, bestå av
volymelement i trä, eller byggas upp av en stålstomme med mellanliggande lättväggar. Detta
ger framtida byggherrar stora valmöjligheter till att anpassa systemet när förutsättningarna
förändras. Bland annat så kan prisvariationer på olika byggmaterial göra att det lönar sig att
använda olika lösningar i olika perioder, eller på olika platser i Sverige.

Eftersom framtagningen av byggsystemet har varit ett utvecklingsprojekt så har även en del
nya lösningar och beräkningsformler tagits fram då de olika modulerna i byggsystemet har
arbetats fram. De modifierade dymlingsformlerna för brottmoder med excentricitet som
används i kapitel 5.4.3 är ett exempel på detta. Formlerna är mycket användbara även i många
andra lösningar då det inte är speciellt ovanligt att göra infästningar i trä som är täckt av
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skivor i andra material. De formler som har använts i detta examensarbete gäller ju
uteslutande infästningar av trä mot trä, men även formlerna för infästningar av stål mot trä
skulle kunna omarbetas på samma sätt.
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