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SAMMANFATTNING 
Det här examensarbetet har utförts på uppdrag av WSP Sverige i Norrköping och i samarbete med 

deras kund OBOS. Enligt Jörgen Vahlström (2019) har OBOS ett behov av att effektivisera arbetet 

med vindlastberäkningar. Metoden som OBOS använder idag är tidskrävande och ger en viss 

överdimensionering. 

För att effektivisera beräkningarna har en beräkningsmall baserat på Eurokod utvecklats i Excel. Alla 

nödvändiga parametrar enligt Eurokod matas in för att utföra beräkningarna och ett resultat 

sammanställt på ett strukturerat sätt presenteras. För att mäta effektiviseringen jämförs tider för 

beräkning samt total horisontell vindlast. 

Slutsatsen från studien är att det går att effektivisera beräkningsgången och samtidigt höja kvalitén 

genom att använda en beräkningsmall. Det går i snitt att spara 78% i beräkningstid och reducera 

kraften med 15% genom att beräkna med en mer exakt metod. 

I rapporten diskuteras även hur väl de förenklingar som finns i Eurokod som behandlar invändig 

vindlast täcker in de mer exakta beräkningsmetoderna. 

Vår slutsats är att Eurokods förenklingar för beräkning av invändig vindlast är väl fungerande för till 

exempel småhus där det inte finns några extrema öppningar och där öppningarna är jämnt fördelade 

över byggnadens alla sidor.  

Nyckelord: Vindlast, Beräkningsmall, Eurokod, Småhus 

 

  



 

ABSTRACT 
This thesis has been commissioned by WSP Sweden in Norrköping and in collaboration with their 

customer OBOS. According to Jörgen Vahlström (2019), OBOS has a need to streamline the work 

with wind load calculations. The method used by OBOS today is time-consuming and gives a certain 

over-dimensioning. 

To make the calculations more efficient, a calculation template based on Eurocode has been 

developed in Excel. All necessary parameters according to Eurocode are entered to perform the 

calculations and a result compiled in a structured manner is presented. In order to measure 

efficiency, times for calculation and total horizontal wind load are compared. 

The conclusion from the study is that it is possible to streamline the calculation process and at the 

same time increase the quality by using a calculation template. On average, it saves 78% in 

computational time and reduces the force by 15% by calculating with a more precise method. 

The report also discusses how well the simplifications found in the Eurocode that deal with internal 

wind load cover the more precise calculation methods. 

Our conclusion is that Eurokod's simplifications for calculating internal wind load are well-

functioning for small houses where there are no extreme openings and where the openings are 

evenly distributed over all the sides of the building. 

Keywords: Wind load, Calculation model, Eurocode, 

 

 

  



 

FÖRORD 
Exmanensarbetet på 16 högskolepoäng är sista momentet på vår utbildning till högskoleingenjörer 

inom byggnadsteknik, totalt 180 högskolepoäng vid Linköpings universitet, campus Norrköping. 

Det har varit roligt och givande att arbeta med ett uppdrag mot ett företag. Att få fördjupa sig inom 

ämnesområdet har varit intressant och lärorikt.  

Vi vill tacka alla inblandade på WSP och OBOS som har varit väldigt hjälpsamma och tillmötesgående 

under arbetets gång. Ett extra stort tack till Jörgen Vahlström som har varit vår handledare hos WSP.  

Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare på LiU Osama Hassan som har varit ett utmärkt 

bollplank vid utformningen av arbetet samt som stöd vid tekniska frågor rörande ämnesområdet. 

 

Norrköping, juni 2019 

Björn Bonnevier och Robin Karlsson 
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1 INLEDNING 
I inledningen beskrivs bakgrunden till examensarbetet och en problembeskrivning som är underlag 

för utformning av frågeställningarna. Syfte och mål som är kopplade till frågeställningarna beskrivs, 

samt ett avsnitt med vilka avgränsningar som gjort. 

1.1 Bakgrund 

Det här examensarbetet har utförts på uppdrag av WSP Sverige i Norrköping och i samarbete med 

deras kund OBOS. Arbetet omfattar 16 högskolepoäng av totalt 180 på programmet 

Högskoleingenjör i byggnadsteknik på Linköpings Universitet i Norrköping. Enligt Jörgen Vahlström 

(2019) har OBOS ett behov av att effektivisera arbetet med vindlastberäkningar för prefabricerade 

småhus enligt Eurokod. Utifrån behovet har vi tagit fram en beräkningsmall i programmet Microsoft 

Excel som gör arbetet mer effektivt. Handledare på WSP har varit Jörgen Vahlström. 

1.2 Problembeskrivning 

En leverantör av småhus, som OBOS, har många olika standardhustyper som prefabriceras till olika 

grad i fabrik. Det vanligaste sättet att stabilisera dessa byggnader är genom skivverkan, alltså med 

skivor (gips, osb, spån, plywood) i väggarna och bjälklag. Skivmaterial väljs utifrån funktion, kostnad 

och producerbarhet i fabrik och för att få produktionen kostnadseffektiv eftersträvas så generiska 

byggnader som möjligt. Enligt Jörgen Vahlström, regionchef på byggprojektering WSP Östergötland, 

väljer kunden en hustyp men är relativt fri att bestämma hur layouten invändigt blir, vilket medför 

att varje hus blir unikt. Kunden kan även välja olika grad av färdigställande på husen, till exempel 

oinredd ovanvåning. (Vahlström, 2019) 

Husen ska gå att placera över hela landet där de yttre förutsättningarna kan skilja väldigt mycket 

beroende på terräng och placering. Vindlast är en sådan yttre påverkan som behöver tas hänsyn till 

(Rehnström & Rehnström, 2016). Utmaningen för konstruktören är att ta hänsyn till producerbarhet, 

alltså att passa in i fabrikens produktion samt att stabilisera för aktuell vindlast. Eftersom kunden är 

relativt fri att välja rumsindelning och färdigställandegrad får ett kataloghus ändå olika mängd vägg 

att nyttja för stabilisering. Detta gör att vindlasten och hur den ska hanteras behöver beräknas för 

varje nytt projekt. (Rosén, 2019) 

Enligt Samuel Rosén, gruppchef på byggprojektering WSP Jönköping, är vindlastberäkningar enligt 

Eurokod väldigt omfattande och tidskrävande. Efter kundens val görs beräkningar för varje projekt 

för att se att byggnaden klarar aktuella vindlaster. Därför finns det ett behov av att effektivisera 

denna process. (Rosén, 2019) 

1.3 Syfte 

Syftet är att förenkla för konstruktörer inom prefabricerade småhus att ta fram aktuella vindlaster 

för deras olika hustyper. Förenklingen sker genom att ta fram ett hjälpmedel för att effektivisera 

beräkningarna för aktuell vindlast, inklusive alla parametrar som är aktuella. Undersöka de 

ekonomiska effekterna av att använda beräkningsmallen mot OBOS tider för att beräkna manuellt.  

Jämföra och diskutera olika metoder för att beräkna invändig vindlast. 

1.4 Mål 

Målet med den här studien är att ta fram ett hjälpmedel för konstruktörer som ska höja kvaliteten 

och samtidigt sänka arbetsåtgången vid beräkning av vindlaster på byggnader. Samt att ta reda på 

hur bra den förenklade metoden för invändig vindlast är i förhållande till den mer exakta metoden.  

Målgruppen för den här rapporten är konstruktörer hos småhustillverkare. 
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1.5 Frågeställningar 
1. Går det att effektivisera beräkningsgången och samtidigt höja kvaliteten genom att räkna 

mer exakt utan att göra förenklingar? 

2. Vad får beräkningsmallen för effekt på ekonomin? 

3. Hur väl fungerar de förenklade värdena för invändig vindlast i förhållande till mer exakta 

beräkningar enligt Eurokod? 

1.6 Avgränsningar 
Vi avgränsar oss till… 

… taktyperna sadeltak, motfallstak, pulpettak och plana tak. 

… att endast gälla för byggnader med kvadratisk eller rektangulär planform. 

… att endast beräkna enligt Eurokod 1: laster på bärverk SS-EN 1991-1-4. 

… byggnader som ska placeras i Sverige. 

… att endast beräkna fram karakteristiska värden. 

… att ej beräkna varierande vindlast för zon D (hstrip) när h>2b. 

… att ej ta hänsyn till bröstningar, avrundad- och mansardformad takfot på plana tak. 
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2 GENOMFÖRANDE 
I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet för att besvara frågeställningarna, vilka metoder som 

använts för datainsamling samt hur materialet analyserats. De olika frågeställningarna behandlas 

under respektive underrubrik. 

2.1 Metod 

2.1.1 Frågeställning 1  
För att besvara denna fråga används blandad metod då det är ett förbättringsarbete i samarbete 

med WSP. Den kvantitativa delen är egna beräkningar i enlighet med Eurokod och utformning av en 

beräkningsmall i Excel för att effektivisera beräkningarna. För att utveckla beräkningsmallen har 

litteratur som beskriver Eurokods beräkningar för vindlaster och litteratur för programmering i Excel 

studerats. Den kvalitativa delen bygger på dialoger med konstruktörer för att utforma programmet 

efter deras behov, med fokus på hur inmatning av data ska ske samt hur resultatet ska presenteras. 

För att öka validiteten och möjliggöra generalisering av resultaten har tre hus med olika geometri 

valts. Detta även för att undersöka hur olika utformning påverkar skillnaderna i krafter för de två 

olika beräkningsmetoderna. I empirin beräknas vindlasten för de tre exempelbyggnaderna och 

resultaten presenteras i tabeller. Under kapitlet analys har komparativ metod använts för att 

undersöka skillnaderna mellan de två olika beräkningsmetodernas resultat. 

2.1.2 Frågeställning 2 
Datainsamlingen till fråga 2 består av två delar, mätningar för tidsåtgången vid beräkning av tre olika 

hus med Excel-mallen samt tider från OBOS när de beräknat samma hus manuellt. I analysen 

används komparativ metod för att undersöka skillnaden i tidsåtgång mellan Excel-mallen och OBOS 

tider. Tidsskillnaden ligger sedan till grund för att undersöka om beräkningsmallen ger en positiv 

ekonomisk effekt. 

2.1.3 Frågeställning 3 
Komparativ studie mellan utökade beräkningar och förenklade beräkningar som oftast används för 

invändig vindlast. Diskussion om hur Eurokods förenklingar påverkar dimensioneringen. För att 

besvara frågan har en exempelbyggnad tagits fram där tre olika kombinationer av öppningar testas. I 

analysen jämförs skillnaderna mellan de två beräkningarna för invändig vindlast för det tre fallen. 

Denna frågeställning behandlas separat under kapitel 7 eftersom frågan inte direkt är kopplad till de 

andra två. 

2.2 Kritik av metod 
Det finns risker att våra tolkningar av Eurokod är felaktiga, det finns inte förklarande exempel och 

det är korta beskrivningar som öppnar upp för tolkning. 

Det finns risker för beräkningsfel i Excel, det är väldigt många och komplexa beräkningar som utförs. 

Hitta ett mindre fel är relativt svårt. Vi har försökt att utveckla i små delar som vi testat av mot flera 

exempel med kända resultat. Där kan vi bara bedöma rimligheten i våra värden alltså inte helt 

jämföra då vi använder en mer exakt metod än alla exempel vi hittat. 

Ett urval med endast tre byggnader med olika geometrier ger inte fullständigt underlag för 

generalisering men med begränsad tid får det anses vara godtagbart. 

Det finns viss osäkerhet i tiderna som OBOS har delat med sig av. Vi vet inte helt säkert att det är 

exakt samma arbetsmoment som ingår i tid för beräkning med Excel-mallen. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel behandlas den litteratur som ligger till grund för utformningen av beräkningsmallen i 

Excel samt hur beräkningar med tabellmetoden utförs. I huvudsak är det kapitlet i Eurokod som 

behandlar vindlast som redovisas. 

3.1 Vindlast 
Vid dimensionering av en byggnad tas hänsyn till vilka yttre krafter som verkar på byggnadens olika 

delar. Vindlast är en sådan yttre kraft och beskrivs i detta kapitel. Vindlasten varierar med tiden och 

den påverkan som vindlasten har på bärverket beror på bärverkets storlek, form och dess dynamiska 

egenskaper. När vinden blåser på en byggnad skapas det krafter som består av tryck på lovartsidan 

och sug på läsidan, se figur 1. Det bildas även olika krafter på taket beroende på takets utformning, 

dessa behövs också tas hänsyn till. Även invändigt belastas väggar och tak indirekt på grund av 

otätheter i det yttre skalet, dessa otätheter kan vara ventiler, skorstenar, otätheter runt fönster och 

dörrar, etcetera. Om det finns stora öppningar i fasaden verkar då vindlasten direkt på de inre 

ytorna. Om öppningarna är på lovartsidan skapas positivt inomhustryck och är öppningarna på 

läsidan skapas negativt inomhustryck, se figur 1. (Rehnström & Rehnström, 2016) 

Vindlasten verkar vinkelrät mot ytor eller mot enskilda beklädnadselement. Om vinden sveper förbi 

större ytor kan dessutom tangentiella friktionskrafter behöva beaktas. Vindlastberäkningar är 

beroende av följande faktorer: Terrängtyp, Referensvindhastighet, byggnadens höjd och utformning. 

(Rehnström & Rehnström, 2016) 

3.2 Vindlast enligt Eurokod 
De formler med förklarande text och tillhörande figurer som redovisas under kapitel 3.2 är ett utdrag 

ur Eurokod (SS-EN 1991-1-4:2005) och beskriver den teori som ligger till grund för beräkningarna i 

empirin. 

Vid beräkning av vindlast enligt denna standard erhålls karakteristiska värden (se EN 1990, 4.1.2). De 

är bestämda från basdata på vindhastighet eller hastighetstryck. Enligt SS-EN 1990 4.1.2(7)P 

överskrids karakteristiska värden under ett år med sannolikheten 2 %, vilket motsvarar en 

återkomsttid på i medeltal 50 år. 

För beräkningar av vindlast enligt Eurokod används följande formler.  

Vindlast på ytor 

Tryck på ytor anses som positiva medan sug anses som negativa, se figur 1. 

 

Figur 1 Vindlast på ytor. (SIS Swedish Standards Institute, 2008) 
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Utvändig vindlast we beräknas enligt: 

 �� = ��(��) ∗ ��� (1) 

 

där:  qp(ze) = det karaktäristiska hastighetstrycket 

ze = referenshöjden för utvändig vindlast 

cpe = formfaktorn för utvändig vindlast 

Invändig vindlast beräknas enligt: 

 �� = ��(��) ∗ ��� (2) 

 

där: qp(zi) = det karaktäristiska hastighetstrycket 

zi = referenshöjden för invändig vindlast 

cpi = formfaktorn för invändig vindlast 

Totala vindlasten wtot beräknas enligt: 

 ���� = ��(�) ∗ (��� − ���) (3) 

 

där: qp(z) = det karaktäristiska hastighetstrycket 

z = referenshöjden 

cpe = formfaktorn för utvändig vindlast 

cpi = formfaktorn för invändig vindlast 

 

När vinden sveper över en större yta uppstår tangentiella friktionskrafter.  

Friktionskraften Ffr beräknas enligt: 

 ��� = ��� ∗ ��(��) ∗ ��� (4) 

 

där: cfr = friktionskoefficienten 

qp(ze) = det karaktäristiska hastighetstrycket 

Afr = arean av yttre ytor parallella med vinden 

Inverkan av friktion kan försummas om den totala arean av alla yttre ytor parallella (eller nästan 

parallella) med vindriktningen är mindre än eller lika med fyra gånger den totala arean av alla yttre 

ytor vinkelräta mot vindriktningen, dvs 

 ����,��������� ≤ 4 ����,�������ä�� (5) 

 

där: Atot,parallell = alla yttre ytor parallella med vindriktningen 

Atot,vinkelrätt = alla yttre ytor vinkelräta mot vindriktningen 
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För att beräkna den resulterande vindkraften i en viss riktning används formeln: 

 �� = ��,� + ��,� + ���  (6) 

 

där: Fw,e = den totala utvändiga vindlasten = cscd∑Areor(weAref) 

cscd = Bärverksfaktorn (1,0) 

Aref = Betraktat bärverk eller bärverksdels referensarea (=area) 

Fw,i = den totala invändiga vindlasten 

Ffr = friktionskraften 

 

3.2.1 Hastighetstryck enligt Eurokod exakt metod 
Nedan beskrivs den mer exakta metoden för att beräkna karakteristiskt hastighetstryck som ligger 

till grund för beräkningsmallen i Excel. 

Karakteristiskt hastighetstryck 

Det karakteristiska hastighetstrycket qp(z) bestäms på referenshöjden z (ze utvändigt och zi 

invändigt). Det beror dessutom bland annat på hastighetstryckets medelvärde samt dess 

korttidsvariationer och bestäms med uttrycket: 

 ��(�) = [1 + 6��(�)]
1

2
���2(�) = ��(�)�� 

(7) 

 

där: lv = turbulensintensiteten på höjden z 

ρ = luftens densitet = 1,25kg/m3 

vm = medelvindhastigheten 

ce(z) = exponeringsfaktorn 

qb = referenshastighetstryck 

Turbulensintensiteten på höjden z lv(z) bestäms med: 

 ��(�) =
���0(�) ln � ��0� 

(8) 

 

där: kI = turbulensfaktorn = 1 

c0 = topografifaktorn = 1 

z0 = råhetslängden enligt tabell 1 

Terrängfaktorn kr bestäms med: 

 �� = 0,19� �0�0,���0,07
 

(9) 

 

där: z0,II = 0,05 för terrängtyp II 
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Exponeringsfaktorn ce(z) bestäms med: 

 ��(�) = [1 + 6��(�)] ��� ln � ��0��2 
(10) 

 

Tabell 1 Terrängtyper och terrängparametrar. (SIS Swedish Standards Institute, 2008) 

Terrängtyp z0 

m 

zmin 

m 

0 Havs- eller kustområde exponerat för öppet hav. 0,003 1 

I Sjö eller plant och horisontellt område med försumbar vegetation och utan hinder. 0,01 1 

II Område med låg vegetation som gräs och enstaka hinder (träd, byggnader) med minsta 

inbördes avstånd lika med 20 gånger hindrens höjd. 

0,05 2 

III Område täckt med vegetation eller byggnader eller med enstaka 

hinder med största inbördes avstånd lika med 20 gånger hindrens höjd (t.ex. byar, förorter 

och skogsmark). 

0,3 5 

IV Område där minst 15 % av arean är bebyggd och där byggnadernas 

medelhöjd är > 15m. 

1,0 10 

 

Referenshastighetstryck qb bestäms med: 

 �� =
1

2
���2 

(11) 

 

där: vb = referensvindhastigheten väljs utifrån karta enligt figur 2 

 ρ = Luftens densitet, vilket bestämts till 1,25 kg/m3 

 

Figur 2 Referensvindhastigheten vb i m/s. (SIS Swedish Standards Institute, 2008) 
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3.2.2 Hastighetstryck enligt Eurokod tabellmetod 
Nedan beskrivs tabellmetoden för att beräkna karakteristiskt hastighetstryck med tabellvärden. 

För tabellmetoden bestäms qp(z) ur en tabell utifrån referensvindhastighet, terrängtyp och byggnads 

totalhöjd. Har byggnaden en totalhöjd som ligger mellan två tabellvärden ska linjärinterpolering 

användas. Tabell 2 är ett exempel på en sådan tabell. 

Tabell 2 Karakteristiskt hastighetstryck qp(z) på höjden z för vb = 23 m/s. (Egen tabell) 

Höjd vb = 23 m/s 

z Terrängtyp 

[m] 0 I II III IV 

2 0,65 0,57 0,43 0,38 0,35 

4 0,76 0,68 0,54 0,38 0,35 

8 0,88 0,81 0,67 0,47 0,35 

12 0,95 0,88 0,75 0,55 0,38 

16 1,01 0,94 0,81 0,61 0,44 

20 1,05 0,98 0,86 0,66 0,49 

25 1,09 1,03 0,91 0,71 0,54 

30 1,13 1,07 0,95 0,75 0,58 
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3.2.3 Formfaktorn för utvändig vindlast 
Vertikala väggar på byggnader med rektangulär planform 

För väggar på lovartsidan av byggnader med rektangulär planform (zon D) får utvändigt vindtryck 

antas variera stegvis över väggens höjd enligt figur 3. Därvid antas att trycket på de horisontella 

strimlorna är konstant över strimmelhöjden. Referenshöjd ze för aktuell strimla är höjden till dess 

överkant. Indelningen i strimlor, som beror på förhållandet h/b, utförs på något av följande tre sätt: 

— en byggnad med h ≤ b består av en enda strimla,  

— en byggnad med b < h d 2·b indelas i två delar, en lägre del med höjden b och en resterande övre 

del, 

— en byggnad med h > 2b indelas i flera delar. Den nedersta och den översta delen har höjden b 

medan den mellersta delen delas in i horisontella strimlor med höjden hstrip, se figur 3. 

Zonindelning och beteckningar för formfaktorer för vertikala väggar redovisas i figur 4. 

 

Figur 3 Samband mellan referenshöjden ze, höjden på lovartsidan h, bredden på lovartsidan b och hartighetstrycket. (SIS 

Swedish Standards Institute, 2008) 
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Zonindelning och beteckningar för formfaktorer för vertikala väggar 

 

Figur 4  Zonindelning och beteckningar för vertikala väggar. (SIS Swedish Standards Institute, 2008) 

För att beräkna storlek samt aktuella zoner för väggar och tak beräknas e som är det minsta av b och 

2h. För båda metoderna används här byggnadens höjd som h i båda vindriktningarna. 

 � = [���] � �
2 ∗ ℎ (12) 

 

där: b = Byggnadens bredd vinkelrät vindriktningen 

 h = Byggnadens höjd 
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Formfaktorn för utvändig vindlast är beroende av förhållandet h/d och hämtas ur tabell 3. För 

tabellmetoden används alltid byggnadens högsta punkt som h men för den exakta metoden väljs 

den aktuella byggnadsdelens högsta punkt som h. Ligger h/d mellan två tabellvärden ska 

linjärinterpolering användas. 

 ℎ �⁄  (13) 

 

där: h = Byggnadsdelens höjd 

 d = Byggnadens djup i vindriktningen 

 

Tabell 3 Rekommenderade formfaktorer för utvändig vindlast för plana, vertikala och rektangulära väggar. (Egen tabell) 

Zon A B C D E 

h/d cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 
5 -1,2 -1,4 -0,8 -1,1 -0,5 +0,8 +1,0 -0,7 
1 -1,2 -1,4 -0,8 -1,1 -0,5 +0,8 +1,0 -0,5 

≤ 0,25 -1,2 -1,4 -0,8 -1,1 -0,5 +0,7 +1,0 -0,3 
 

Metoden för bestämning av formfaktorn cpe för utvändig vindlast på byggnader beror på 

referensarea enligt nedan: 

cpe,1 lokal formfaktor för en belastad area på 1 m2. Används vid dimensionering av fästdon 

och små element (beklädnads- och takelement). 

cpe,10 global formfaktor för en belastad area på 10 m2. Används vid dimensionering av 

bärverk som helhet. 

För 1 m2 < A < 10 m2 interpoleras enligt ekv14 

 

 ��� = ���,1 − ����,1 − ���,10����10� (14) 
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Formfaktorer för plana tak 

Med plana tak menas tak med taklutningen -5° < α < +5°. Taket delas in i zoner enligt figur 5.  

 

 

Figur 5 Zonindelning och beteckningar för plana tak. (SIS Swedish Standards Institute, 2008) 

För plana tak väljs den utvändiga formfaktorn cpe,10 för varje zon enligt tabell 4. 

Tabell 4 Formfaktorer för utvändig vindlast på plana tak. (Egen tabell) 

Zon 

F G H I 

cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 

-1,8 -2,5 -1,2 -2,0 -0,7 -1,2 +0,2 

-0,2 

 

Det finns liknande zonindelning för alla taktyper i Eurokod. De övriga taktyperna som berörs i denna 

rapport finns i bilaga 1, sadeltak och pulpettak. För sadeltak med taklutning mellan -5 och 45 kan 

vindlasten snabbt variera mellan tryck och sug, därför bör fyra olika fall beaktas. Där de största eller 

minsta värdena inom zonerna F, G och H kombineras med de största eller minsta värdena inom 

zonerna I och J enligt figur 6 och tabell 5. Positiva och negativa värden får inte blandas inom samma 

takhalva. 
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Figur 6 Zonindelning för sadeltak, vindriktning θ=0° (SIS Swedish Standards Institute, 2008) 

 

Tabell 5 Lastkombinationer för sadeltak, vindriktning θ=0° (Egen tabell) 

Lastkombinationer på tak för θ=0° 

Zon 
[kN/m2] 

Sug och Sug Sug och tryck Tryck och sug Tryck och tryck 

F - - + + 

G - - + + 

H - - + + 

I - + - + 

J - + - + 

 

3.2.4 Formfaktorn för invändig vindlast 
In- och utvändig vindlast anses verka samtidigt. Den mest ogynnsamma kombinationen av in- och 

utvändig vindlast skall beaktas för varje kombination av möjliga öppningar och läckagevägar. Den 

invändiga formfaktorn cpi beror på öppningarnas storlek och fördelning över byggnadens omslutande 

ytor. Om minst två av byggnadens fasader, eller en fasad och taket, har över 30 % total öppningsarea 

vardera, skall byggnaden anses som ett skärmtak eller fristående väggar och vindlasten skall 

beräknas enligt avsnitt 7.3 respektive 7.4 i Eurokod 1 (SS-EN 1991-1-4).  

Öppningarna i en byggnad är inte enbart till exempel dörrar och fönster. Ventiler, skorstenar etc, så 

väl som generell otäthet av storleksordningen 0,01–0,1 % av byggnadens totala omslutande area, 

skall beaktas. Öppningar som ytterdörrar och fönster får anses vara stängda vid bestämning av inre 

vindlast i brottgränstillstånd. 

En sida av en byggnad, yttervägg eller tak, bör betraktas som dominant om öppningsarean i sidan är 

minst dubbelt så stor som summan av öppningar och otätheter i övriga delar av byggnadens 

omslutande ytor.  

Om öppningsarean på en sida av en byggnad, yttervägg eller tak, är minst dubbelt så stor som 

summan av öppningar och otätheter i omslutande ytor i övriga delar av byggnaden, anses den sidan 

vara dominant. För en byggnad med en dominant sida bör invändig vindlast beräknas som en andel 

av den utvändiga vindlasten mot den dominanta sidan enligt: 



 

14 

 

Om den dominanta sidans öppningsarea är dubbelt så stor som den sammanlagda arean av övriga 

sidors öppningar och otätheter gäller: 

 ��� = 0,75 ∗ ��� (15) 

 

Om den dominanta sidans öppningsarea är minst tre gånger så stor som den sammanlagda arean av 

övriga sidors öppningar och otätheter gäller: 

 ��� = 0,90 ∗ ��� (16) 

 

För båda fallen gäller att formfaktorn för den utvändiga vindlasten, cpe, är formfaktorn vid 

öppningarna på den dominanta sidan. Om någon öppning sträcker sig över flera zoner med olika cpe-

värden skall ett viktat värde mellan de olika zonernas formfaktorer användas.  

För fall då öppningsarean är mellan två och tre gånger så stor i den dominanta sidan som övrig 

öppningsarea, kan ett interpolerat värde användas.  

Om byggnaden inte har någon dominant sida bör cpi- värdet bestämmas enligt figur 7. I figuren visas 

cpi som funktion av den relativa öppningsarean, som beräknas enligt ekv(17), och förhållandet mellan 

byggnadens höjd och längd i vindriktningen (h/d). �= är den relativa öppningsarean som skall 

bestämmas för varje vindriktning: 

 � =
∑���� ö�������� �ä���� ≤ 0 ∑ ���� ö������������  

(17) 

 

 

Figur 7 Formfaktorer för invändig vindlast vid jämnt fördelade öppningar. (SIS Swedish Standards Institute, 2008) 

Om det inte anses motiverat eller är möjligt att uppskatta den relativa öppningsarean µ för en viss 

byggnad, bör den mest ogynnsamma av cpi-värdena +0,2 och -0,3 användas. 



 

15 

 

3.2.5 Friktionsfaktorn 
När vinden sveper över en större yta som ett tak eller en vägg uppstår friktionskrafter, dvs krafter 

som är parallella med ytan. Dessa tangentiella krafter beror av ytans struktur och arean på den ytan 

vinden sveper över. Ytans struktur ger friktionskoefficienten cfr och bestäms enligt tabell 6. 

Tabell 6 Friktionskoefficient cfr för väggar, bröstning och takytor. (Egen tabell) 

Yta Friktionskoefficient 

Slät (t.ex. stål, jämn betong) 0,01 

Ojämn (t.ex. ojämn betong, asfaltspapp) 0,02 

Mycket ojämn (t.ex. profilering vinkelrät mot vindriktningen) 0,04 

 

I figur 8 visas referensarean, Afr för en byggnad. Friktionskrafterna antas angripa byggnadens delar 

som är parallella med vindriktningen på ett avstånd från lovartsidans takfot eller hörn som är större 

än eller lika med det minsta av 2b och 4h. Referenshöjden, ze sätts lika med byggnadens eller 

bärverkets höjd. 

 

Figur 8 Referensareor för friktion. (SIS Swedish Standards Institute, 2008) 

3.2.6 Bärverksfaktorn 
Den utvändiga vindlasten reduceras med bärverksfaktorn, cscd. Bärverksfaktorn påverkas av att 

karakteristiska hastighetstrycket inte är konstant över en större yta (cs) och av bärverkets 

svängningar på grund av turbulens (cd). cscd kan med en förenklad metod bestämmas enligt 

nedanstående. 

 ���� = 1,0 �� (18) 

• Byggnadens höjd < 15m 

• Egenfrekvensen för tak- och fasadelement > 5Hz där egenfrekvensen beräknas enligt bilaga F 

i Eurokod 1 (SS-EN 1991-1-4) 

• hvägg < 100m och hvägg < 4 gånger längden i vindriktningen för ramverksstommar med 

avstyvade väggar 

• h < 60m och h < 6,5Ø för skorstenar med cirkulärt tvärsnitt där Ø = diametern 

  



 

16 

 

3.3 Linjär interpolering 

Interpolation är en metod för att bestämma ett värde när det exakta värdet för en viss variabel inte 

finns presenterat i t.ex. en tabell över existerande värden och variabler. Interpolation förutsätter att 

förändringen mellan två värden är linjär och att felmarginal är obetydlig. 

Formeln för linjär interpolering: 

 �(�) ≈ �(�) +
�(�)− �(�)� − � ∗ (� − �) 

(19) 

 

där:  f(c) = funktionsvärdet räknar fram 

 f(b) = funktionsvärdet för det övre värdet i tabellen 

 f(a) = funktionsvärdet för det övre värdet i tabellen 

c = önskad variabel 

b = existerande mindre variabel 

a = existerande större variabel 
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4 EMPIRI 
I detta kapitel beskrivs de två olika beräkningsmetoderna som använts och därefter redovisas 

resultaten från tre olika hus från OBOS för de olika metoderna. Under ekonomi redovisas 

tidsåtgången för beräkningarna. 

OBOS, som nämnt ovan, är en av nordens största bostadsutvecklare och verkar i Sverige under 

varumärkena OBOS, Myresjöhus, Smålandsvillan och Kärnhem.  

”OBOS Sverige AB är en av Sveriges ledande bostadsutvecklare, med ca 1000 medarbetare och 

över 150 000 sålda bostäder sedan starten 1927. OBOS Sverige ingår i norska OBOS, en 

medlemsägd organisation med säte i Oslo. Under 2016 levererade OBOS 4500 bostäder i 

Norden.” (OBOS Sverige AB, 2019) 

De olika byggnaderna som valts för att göra denna jämförelse är tre hus med olika utformning som 

är standardmodeller i OBOS utbud. Utformningen på byggnaderna är också bland de vanligast 

förekommande i landet, rektangulär huskropp med sadeltak. 

Nedan presenteras de tre exempelbyggnaderna och visualiseras i figur 9. 

Hus 1: Myresjöhus Smart 168. Tvåplansvilla på 168 kvm med sadeltak. 

Hus 2: Myresjöhus Smart 126. Enplansvilla på 126 kvm med sadeltak 

Hus 3: Myresjöhus Accent. 1,5-plansvilla på 126 kvm med sadeltak 

 

Figur 9 Hus 1, Hus 2 och Hus 3. Bildkälla: (Myresjöhus, 2019) 

4.1 Beskrivning av tabellmetod 
För beräkningar med tabellmetoden måste byggnadens placering i landet vara känd samt hur den 

omkringliggande terrängen ser ut. När referensvindhastigheten, terrängtyp och byggnadens höjd är 

bestämt plockas karaktäristiskt hastighetstryck qp (kN/m2) från tabeller som finns i Eurokod. Tabell 2 

är ett exempel på en sådan tabell. Vid beräkningar med tabellmetoden väljs alltid byggnadens 

högsta höjd som h för alla vindriktningar vilket ger ett högre värde. Det högre värdet gör att 

beräkningarna med denna metod blir något överdimensionerad. Om byggnadens höjd är ett 

mellanliggande värde jämfört med vad som finns i tabellen skall linjärinterpolering tillämpas enligt 

ekv(19). 

För väggar beräknas den utvändiga formfaktorn cpe,10 för de olika zonerna (A, B, C, D och E). Värdena 

hittas i tabell 3 och är beroende av h/d. h/d måste beräknas för två olika vindriktningar samt 

interpoleras linjärt ifall värdet är ett mellanliggande värde, h är höjden till nock. Vid beräkning av 

krafter på enskilda element skall även invändig vindlast beaktas. Det mest ogynnsamma av cpi-

värdena av +0,2 och -0,3 adderas på cpe,10-värdet och beskriver då det kombinerade värdet av 

utvändig och invändig vindlast för respektive zon cp,net. Den totala vindlasten wk för respektive zon 

beräknas genom att multiplicera hastighetstrycket qp med det kombinerade formfaktorn av utvändig 

och invändig vindlast cp,net. 
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För att bestämma vilka zoner som är aktuella samt storleken på dessa måste e beräknas enligt 

ekv(12). e beräknas för båda vindriktningarna och är det minsta av b och 2h där b är bredden 

vinkelrätt mot vindriktningen och h är byggnadens höjd till nock. Därefter bestäms zonerna med 

hjälp av figur 4. 

Utvändiga formfaktorer cpe,10 för zoner på tak beräknas för båda vindriktningarna och är beroende av 

takets lutning enligt bilaga 1. Vid mellanliggande värde skall linjärinterpolering tillämpas. Precis som 

för väggarna kombineras den utvändiga vindlasten med invändig vindlast när enskilda element ska 

dimensioneras. cpe,10-värdet kombineras med det mest ogynnsamma cpi-värdet av +0,2 och -0,3 och 

beskriver då det kombinerade värdet av utvändig och invändig vindlast för respektive zon cp,net. Den 

totala vindlasten wk för respektive zon beräknas genom att multiplicera hastighetstrycket qp med det 

kombinerade formfaktorn av utvändig och invändig vindlast cp,net. 

För att bestämma vilka zoner som är aktuella samt storleken på dessa zoner används e som beräknas 

på samma sätt för tak som för väggar.  

Vid beräkning av den totala horisontella kraften, kraften som byggnaden ska stabiliseras för, skall 

inte den invändiga vindlasten vara medräknad. Den invändiga vindlasten verkar som tryck eller sug 

och då kommer lasten på motstående väggar att ta ut varandra. Den resulterande kraften på hela 

byggnaden blir summan av trycket på lovartsidan och suget på läsidan samt den horisontella 

resultanten från taket där den värsta kombinationen för alla zoner beaktas. 

4.2 Beskrivning av Excel-mall 
Excel-mallens resultat är den totala kraften som byggnadens stabilisering ska dimensioneras för. 

För vindlast på vägg längst med långsidan används höjd vägg som (z) och h för att beräkna zon D och 

E. När tak och gavel beräknas används höjd nock som (z) och h för beräkning av alla zoner, i figur 10 

illustreras de olika höjderna. Vid beräkning av total horisontell kraft i respektive riktning adderas 

bidrag från tak och väggar. Takets bidrag beräknas genom att aktuell vindlast per zon multipliceras 

med zonens area, sedan komposantuppdelas kraften och alla horisontella komposanter med samma 

riktning adderas. För vägg multipliceras kraften i zon D och E med respektive area. 

För höga byggnader reduceras vinden på lovartsidan zon D för den nedre delen av zonen enligt 

sambandet i figur 3. 

 

Figur 10 Förklarande bild till Excel-mallen (Egen figur). 

Genom denna uppdelning med olika höjder för beräkning av vindlast uppnås en mer exakt vindlast 

för varje byggnadsdel samt att den totala horisontell kraften per riktning även blir mer exakt. 
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För att utföra beräkningar i Excel-mallen anges data för terrängtyp, referensvindhastighet, 

byggnadens geometri samt råhet för taket och fasaden, se indatasidan i figur 11. Excel beräknar 

sedan fram ett resultat som bygger på den exakta metoden. Formlerna för den exakta metoden 

beskrivs i den teoretiska referensramen och beräkningsgången i stycket ovan. Alla tabeller från 

Eurokod finns inlagt i Excel-mallen och hämtas automatiskt samt interpoleras om så behövs. 

 

Figur 11 Indatasida i Excel-mallen. (Egen figur) 

Resultat från beräkningarna sammanställs på en egen sida med tabeller, förklarande figurer och 

vilken indata som har använts, se Bilaga 8. 

För att utveckla Excel-mallen har det gått åt 80 timmar borträknat de timmar som lagts ner på 

fortbildning i Excel för att klara av att bygga beräkningsmallen. 
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4.3 Beräkningar hus 1 Smart 168 

4.3.1 Resultat tabellmetod 
Förutsättningar:  

Tvåplansvilla med sadeltak enligt figur 12. 

Terrängtyp: 1 

Referensvindhastighet: vb=23m/s 

Längd: 11,458m 

Bredd: 8,458m 

Höjd på vägg långsida: 5,64m 

Höjd till nock: 7,33m 

Taklutning 18° 

Takets utkragning på långsidan (takfot): 0,49m 

Takets utkragning på kortsidan: 0,32m 

Beräkningar: 

Beräkningsgången redovisas i bilaga 2. 

Resultat: 

Resultatet från beräkningar med tabellmetoden för hus 1 redovisas i tabell 7 - tabell 11. 

Tabell 7 Total horisontell kraft på byggnaden [kN] 

Total horisontell kraft på byggnaden [kN] 

 Vind mot 

långsidan θ=0° 
Vind mot 

kortsidan θ=90° 
Fh,tak 11,4 0 
Fh,vägg 63,5 50,0 
Ffr 0 0 
Ftot 74,9 50,0 

 

Tak 

Tabell 8 Lastkombinationer på tak för θ=0° 

Lastkombinationer på tak för θ=0°  
Zon [kN/m2] Area [m2] 

Sug/sug Sug/tryck Tryck/sug Tryck/tryck 

F -0,646 -0,646 0,236 0,236 3,847 
G -0,583 -0,583 0,236 0,236 7,695 
H -0,221 -0,221 0,189 0,189 44,639 
I -0,315 0,000 -0,315 0,000 44,639 
J -0,709 0,000 -0,709 0,000 15,389 

 

  

Figur 12 Smart 168. Bildkälla: (Myresjöhus, 2019) 
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Tabell 9 Lastkombinationer på tak för θ=90° 

Lastkombinationer på tak för θ=90°  
Zon [kN/m2] Area [m2] 

F -0,993 2,341 

G -1,040 2,341 

H -0,504 18,732 

I -0,394 36,613 

 

Väggar 

Tabell 10 we för väggarna i båda vindriktningarna 

zon we [kN/m2] för 

vind mot 

långsidan θ=0° 

we [kN/m2] för 

vind mot 

kortsidan θ=90° 
A -0,946 -0,946 

B -0,631 -0,631 

C Zonen finns ej -0,394 

D 0,617 0,593 

E -0,366 -0,318 

 

Zonindelning 

Tabell 11 Zonernas mått för tak och väggar 

Tak 

 θ=0° θ=90° 
e 12,098 9,438 

e/2 6,049 4,719 

e/4 3,025 2,360 

e/10 1,210 0,944 

Väggar 

 θ=0° θ=90° 
e 11,458 8,458 

e/5 2,292 1,692 

4/5e 9,166 6,766 
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4.3.2 Resultat Excel-mall 
Indata för beräkningar av hus 1 enligt figur 13. 

 

Figur 13 Indata hus 1 Smart 168 

Resultat: 

Resultatet från Excel-mallen för hus 1 redovisas i tabell 12 - tabell 16, fullständiga beräkningar finns i 

bilaga 3. 

Tabell 12 Total horisontell kraft på byggnaden [kN] 

Total horisontell kraft på byggnaden [kN] 

 Vind mot 

långsidan θ=0° 
Vind mot 

kortsidan θ=90° 
Fh,tak 11,5 0,0 

Fh,vägg 55,1 50,2 

Ffr 0,0 0,0 

Ftot 66,6 50,2 

 

Tak 

Tabell 13 Lastkombinationer på tak för θ=0° 

Lastkombinationer på tak för θ=0° 
Zon [kN/m2] Area [m2] 

Sug/sug Sug/tryck Tryck/sug Tryck/tryck 

F -0,649 -0,649 0,238 0,238 3,847 

G -0,586 -0,586 0,238 0,238 7,695 

H -0,222 -0,222 0,190 0,190 44,639 

I -0,317 0,000 -0,317 0,000 44,639 

J -0,713 0,000 -0,713 0,000 15,389 

 

Enheter

Taktyp Sadeltak -

Terrängtyp 1 -

Referensvindhastighet v b 23 m/s

Längd 11,46 m

Bredd 8,46 m

Höjd på vägg långsida 5,64 m

Höjd till nock 7,33 m

Antal våningar 2,00 st

Taklutning 18,00 grader

Takets utkragning långsida (Takfot) 0,49 m

Takets utkragning kortsida 0,32 m

Råhet på tak Mycket ojämn

Råhet på vägg Mycket ojämn

Indata

Sadeltak
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Tabell 14 Lastkombinationer på tak för θ=90° 

Lastkombinationer på tak för θ=90°  
Zon [kN/m2] Area [m2] 

F -0,998 2,341 

G -1,045 2,341 

H -0,507 18,732 

I -0,396 36,613 

 

Väggar 

Tabell 15 we för väggarna i båda vindriktningarna 

Zon we [kN/m2] för 

vind mot 

långsidan θ=0° 

we [kN/m2] för 

vind mot kortsidan 

θ=90° 
A -0,950 -0,876 

B -0,633 -0,584 

C zonen finns ej -0,365 

D 0,552 0,595 

E -0,300 -0,320 

 

Zonindelning 

Tabell 16 Zonernas mått för tak och väggar 

Tak 

 θ=0° θ=90° 
e 12,098 9,438 

e/2 6,049 4,719 

e/4 3,025 2,360 

e/10 1,210 0,944 

Väggar 

 θ=0° θ=90° 
e 11,458 8,458 

e/5 2,292 1,692 

4/5e 9,166 6,766 
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4.4 Beräkningar hus 2 Smart 126 

4.4.1 Resultat tabellmetod 
Förutsättningar:  

Enplansvilla med sadeltak enligt figur 14. 

Terrängtyp: 1 

Referensvindhastighet: vb=23m/s 

Längd: 15,658m 

Bredd: 9,658m 

Höjd på vägg långsida: 2,75m 

Höjd till nock: 5,52m 

Taklutning: 27° 

Takets utkragning på långsidan (takfot): 0,321m 

Takets utkragning på kortsidan: 0,3m 

Beräkningar: 

Beräkningsgången redovisas i bilaga 4. 

Resultat: 

Resultatet från beräkningar med tabellmetoden för hus 2 redovisas i tabell 17 - tabell 21. 

Tabell 17 Total horisontell kraft på byggnaden [kN] 

Total horisontell kraft på byggnaden [kN] 

 Vind mot 

långsidan θ=0° 
Vind mot 

kortsidan θ=90° 
Fh,tak 26,6 0 
Fh,vägg 35,3 30,4 
Ffr 0 0 
Ftot 61,9 30,4 

 

Tak 

Tabell 18 Lastkombinationer på tak för θ=0° 

Lastkombinationer på tak för θ=0°  
Zon [kN/m2] Area [m2] 

Sug/sug Sug/tryck Tryck/sug Tryck/tryck 

F -0,423 -0,423 0,438 0,438 3,420 
G -0,408 -0,408 0,438 0,438 13,305 
H -0,160 -0,160 0,263 0,263 73,826 
I -0,292 0,000 -0,292 0,000 73,826 
J -0,438 0,000 -0,438 0,000 20,144 

 

  

Figur 14 Smart 126. Bildkälla: (Myresjöhus, 2019) 
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Tabell 19 Lastkombinationer på tak för θ=90° 

Lastkombinationer på tak för θ=90°  
Zon [kN/m2] Area [m2] 

F -0,832 2,473 

G -1,007 2,473 

H -0,554 19,786 

I -0,365 41,052 

 

Väggar 

Tabell 20 we för väggarna i båda vindriktningarna 

zon we [kN/m2] för 

vind mot 

långsidan θ=0° 

we [kN/m2] för 

vind mot 

kortsidan θ=90° 
A -0,875 -0,875 

B -0,584 -0,584 

C Zonen finns ej -0,365 

D 0,542 0,521 

E -0,281 -0,239 

 

Zonindelning 

Tabell 21 Zonernas mått för tak och väggar 

Tak 

 θ=0° θ=90° 
e 11,040 10,300 

e/2 5,520 5,150 

e/4 2,760 2,575 

e/10 1,104 1,030 

Väggar 

 θ=0° θ=90° 
e 11,040 9,658 

e/5 2,208 1,932 

4/5e 8,832 7,726 
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4.4.2 Resultat Excel-mall 
Indata för beräkningar av hus 2 enligt figur 15. 

 

Figur 15 Indata hus 2 

Resultat: 

Resultatet från Excel-mallen för hus 2 redovisas i tabell 22 - tabell 26, fullständiga beräkningar finns i 

bilaga 5. 

Tabell 22 Total horisontell kraft på byggnaden [kN] 

Total horisontell kraft på byggnaden [kN] 

 Vind mot 

långsidan θ=0° 
Vind mot 

kortsidan θ=90° 
Fh,tak 27,0 0,0 

Fh,vägg 25,6 30,8 

Ffr 0,0 0,0 

Ftot 52,6 30,8 

 

Tak 

Tabell 23 Lastkombinationer på tak för θ=0° 

Lastkombinationer på tak för θ=0° 
Zon [kN/m2] Area [m2] 

Sug/sug Sug/tryck Tryck/sug Tryck/tryck 

F -0,430 -0,430 0,444 0,444 3,420 

G -0,415 -0,415 0,444 0,444 13,305 

H -0,163 -0,163 0,267 0,267 73,826 

I -0,296 0,000 -0,296 0,000 73,826 

J -0,444 0,000 -0,444 0,000 20,144 

 

Enheter

Taktyp Sadeltak -

Terrängtyp 1 -

Referensvindhastighet v b 23 m/s

Längd 15,66 m

Bredd 9,66 m

Höjd på vägg långsida 2,75 m

Höjd till nock 5,52 m

Taklutning 27,00 grader

Takets utkragning långsida (Takfot) 0,32 m

Takets utkragning kortsida 0,30 m

Råhet på tak Mycket ojämn

Råhet på vägg Mycket ojämn

Indata

Sadeltak
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Tabell 24 Lastkombinationer på tak för θ=90° 

Lastkombinationer på tak för θ=90°  
Zon [kN/m2] Area [m2] 

F -0,844 2,977 

G -1,022 2,977 

H -0,563 23,814 

I -0,370 64,204 

 

Väggar 

Tabell 25 we för väggarna i båda vindriktningarna 

Zon we [kN/m2] för 

vind mot 

långsidan θ=0° 

we [kN/m2] för 

vind mot kortsidan 

θ=90° 
A -0,889 -0,703 

B -0,593 -0,469 

C zonen finns ej -0,293 

D 0,413 0,529 

E -0,181 -0,242 

 

Zonindelning 

Tabell 26 Zonernas mått för tak och väggar 

Tak 

 θ=0° θ=90° 
e 11,040 10,300 

e/2 5,520 5,150 

e/4 2,760 2,575 

e/10 1,104 1,030 

Väggar 

 θ=0° θ=90° 
e 11,040 9,658 

e/5 2,208 1,932 

4/5e 8,832 7,726 
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4.5 Beräkningar hus 3 Accent 

4.5.1 Resultat tabellmetod 
Förutsättningar:  

1,5-plansvilla med sadeltak enligt figur 16 

Terrängtyp: 1 

Referensvindhastighet: vb=23m/s 

Längd: 14,458m 

Bredd: 8,458m 

Höjd på vägg långsida: 2,92m 

Höjd till nock: 7,85m 

Taklutning: 45° 

Takets utkragning på långsidan (takfot): 0,52m  

Takets utkragning på kortsidan: 0,32m 

Beräkningar: 

Beräkningsgången redovisas i bilaga 6. 

Resultat: 

Resultatet från beräkningar med tabellmetoden för hus 2 redovisas i tabell 27.- tabell 31. 

Tabell 27 Total horisontell kraft på byggnaden [kN] 

Total horisontell kraft på byggnaden [kN] 

 Vind mot 

långsidan θ=0° 
Vind mot 

kortsidan θ=90° 
Fh,tak 49,9 0 
Fh,vägg 43,2 41,0 
Ffr 0 0 
Ftot 93,1 41,0 

 

Tak 

Tabell 28 Lastkombinationer på tak för θ=0° 

Lastkombinationer på tak för θ=0°  
Zon [kN/m2] Area [m2] 

Sug/sug Sug/tryck Tryck/sug Tryck/tryck 

F 0,000 0,000 0,564 0,564 8,059 
G 0,000 0,000 0,564 0,564 16,118 
H 0,000 0,000 0,483 0,483 69,163 
I -0,161 0,000 -0,161 0,000 69,163 
J -0,242 0,000 -0,242 0,000 32,237 

 

  

Figur 16 Accent. Bildkälla: (Myresjöhus, 2019) 
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Tabell 29 Lastkombinationer på tak för θ=90° 

Lastkombinationer på tak för θ=90°  
Zon [kN/m2] Area [m2] 

F -0,886 3,189 

G -1,127 3,189 

H -0,725 25,516 

I -0,403 69,505 

 

Väggar 

Tabell 30 we för väggarna i båda vindriktningarna 

zon we [kN/m2] för 

vind mot 

långsidan θ=0° 

we [kN/m2] för 

vind mot 

kortsidan θ=90° 
A -0,966 -0,966 

B -0,644 -0,644 

C Zonen finns ej -0,403 

D 0,636 0,595 

E -0,387 -0,304 

 

Zonindelning 

Tabell 31 Zonernas mått för tak och väggar 

Tak 

 θ=0° θ=90° 
e 15,098 9,498 

e/2 7,549 4,749 

e/4 3,775 2,375 

e/10 1,510 0,950 

Väggar 

 θ=0° θ=90° 
e 14,458 8,458 

e/5 2,892 1,692 

4/5e 11,566 6,766 
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4.5.2 Resultat Excel-mall 
Indata för beräkningar av hus 3 enligt figur 17. 

 

Figur 17 Indata hus 3 Accent 

Resultat: 

Resultatet från Excel-mallen för hus 3 Accent redovisas i tabell 32 - tabell 36, fullständiga 

beräkningar finns i bilaga 7. 

Tabell 32 Total horisontell kraft på byggnaden [kN] 

Total horisontell kraft på byggnaden [kN] 

 Vind mot 

långsidan θ=0° 
Vind mot 

kortsidan θ=90° 
Fh,tak 49,8 0,0 

Fh,vägg 25,6 40,9 

Ffr 0,0 0,0 

Ftot 75,4 40,9 

 

Tak 

Tabell 33 Lastkombinationer på tak för θ=0° 

Lastkombinationer på tak för θ=0° 
Zon [kN/m2] Area [m2] 

Sug/sug Sug/tryck Tryck/sug Tryck/tryck 

F -0,000 -0,000 0,563 0,563 8,059 

G -0,000 -0,000 0,563 0,563 16,118 

H -0,000 -0,000 0,483 0,483 69,163 

I -0,161 0,000 -0,161 0,000 69,163 

J -0,241 0,000 -0,241 0,000 32,237 

 

Enheter

Taktyp Sadeltak -

Terrängtyp 1 -

Referensvindhastighet v b 23 m/s

Längd 14,46 m

Bredd 8,46 m

Höjd på vägg långsida 2,92 m

Höjd till nock 7,85 m

Antal våningar 1,00 st

Taklutning 45,00 grader

Takets utkragning långsida (Takfot) 0,52 m

Takets utkragning kortsida 0,32 m

Råhet på tak Mycket ojämn

Råhet på vägg Mycket ojämn

Indata

Sadeltak
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Tabell 34 Lastkombinationer på tak för θ=90° 

Lastkombinationer på tak för θ=90°  
Zon [kN/m2] Area [m2] 

F -0,885 3,189 

G -1,126 3,189 

H -0,724 25,516 

I -0,402 69,505 

 

Väggar 

Tabell 35 we för väggarna i båda vindriktningarna 

Zon we [kN/m2] för 

vind mot 

långsidan θ=0° 

we [kN/m2] för 

vind mot kortsidan 

θ=90° 
A -0,965 -0,700 

B -0,644 -0,467 

C zonen finns ej -0,292 

D 0,416 0,594 

E -0,190 -0,304 

 

Zonindelning 

Tabell 36 Zonernas mått för tak och väggar 

Tak 

 θ=0° θ=90° 
e 15,098 9,498 

e/2 7,549 4,749 

e/4 3,775 2,375 

e/10 1,510 0,950 

Väggar 

 θ=0° θ=90° 
e 14,458 8,458 

e/5 2,892 1,692 

4/5e 11,566 6,766 
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4.6 Ekonomi 
Här redovisas tidsåtgången för att beräkna vindlasten med Excel-mallen samt OBOS tider för att 

beräkna manuellt. 

I tidsåtgången för beräkningar med Excel-mallen ingår tid för att läsa handlingar, mäta på ritningar 

samt att bestämma referensvindhastighet och terrängtyp. I tabell 37 redovisas tidsåtgången per hus. 

Tabell 37 Tidsåtgång vid beräkning av vindlaster med Excel-mallen 

Tidsåtgång vid beräkning med Excel-mall 

Hus Tidsåtgång [min] 

Hus 1 Smart 168 10 

Hus 2 Smart 126 10 

Hus 3 Accent 10 

 

Tidsåtgången för att beräkna de tre olika husen som redovisas i tabell 38 är tider som Jenny Sander 

Statiker på Myresjöhus har tilldelat oss. 

Tabell 38 Tidsåtgång för OBOS att beräkna vindlast manuellt, Källa (Sander, 2019) 

Tidsåtgång för OBOS att beräkna vindlast manuellt 

Hus Tidsåtgång [min] 

Hus 1 Smart 168 45 

Hus 2 Smart 126 45 

Hus 3 Accent 45 

 

  



 

33 

 

5 ANALYS 
I detta kapitel sammanställs den data som beräknats fram i empirin i tabellform och analyseras med 

stöd av teorin i den teoretiska referensramen under rubrik 3.2.4. 

I tabell 39 redovisas värdena för alla tre byggnader med båda metoderna samt hur stor procentuell 

minskning av kraften den exakta metoden jämfört med tabellmetoden ger. 

Tabell 39 Jämförelse av total horisontell kraft på byggnad mellan de två metoderna 

Jämförelse av total horisontell kraft på byggnaden [kN] 

  
Vind mot långsidan θ=0° Vind mot kortsidan θ=90° 

Tabell Excel Skillnad Tabell Excel Skillnad 

Hus 1 Smart 168 

Fh,tak 11,4 11,5 -0,9% 0 0 0,0% 

Fh,vägg 63,5 55,1 13,2% 50 50,2 -0,4% 

Ffr 0 0 0,0% 0 0 0,0% 

Ftot 74,9 66,6 11,1% 50 50,2 -0,4% 

Hus 2 Smart 126 

Fh,tak 26,6 27 -1,5% 0 0 0,0% 

Fh,vägg 35,3 25,6 27,5% 30,4 30,8 -1,3% 

Ffr 0 0 0,0% 0 0 0,0% 

Ftot 61,9 52,6 15,0% 30,4 30,8 -1,3% 

Hus 3 Accent 

Fh,tak 49,9 49,8 0,2% 0 0 0,0% 

Fh,vägg 43,2 25,6 40,7% 41 40,9 0,2% 

Ffr 0 0 0,0% 0 0 0,0% 

Ftot 93,1 75,4 19,0% 41 40,9 0,2% 

 

5.1 Frågeställning 1 

Genom att utveckla en Excel-mall som beräknar med exakt metod utan förenklingar höjs kvaliteten 

på beräkningarna. Värdena blir mer exakta än vad motsvarande beräkning med tabellmetoden ger. 

Mallen tar även hänsyn till fler parametrar som reduktion för lasten på lovartsidan för höga 

byggnader och tangentiell vindlast som blir aktuell för långa byggnader. Beräkningsmallen ger en 

effektivare beräkningsgång än tabellmetoden, då indata anges en gång sedan beräknas och 

sammanställs allt automatiskt. 

I tabell 39 ser vi att för hus 1, som är ett tvåplanshus med sadeltak, får vi när vi räknar med mallen 

en resulterande kraft när det blåser på långsidan som är 11,1% lägre än om beräkningen utförts med 

tabellmetoden. En av anledningarna för skillnaden i resultatet är hur h/d beräknas för väggar. Excel-

mallen sätter h till höjden på den vägg som beräknas men vid beräkningar med tabellmetoden sätts 

h till nockhöjden för enkelhetens skull och för att vara på säkra sidan. En annan orsak till att 

resultaten skiljer sig åt är sättet qp beräknas på. För tabellmetoden beräknas qp med hjälp av tabeller 

som är avrundade till två decimaler och där qp är beroende av byggnadens höjd. För Excel-mallen 

beräknas qp med formler som bygger på olika h för båda vindriktningarna vilket ger olika värden. 
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För hus 2, som är ett enplanshus med sadeltak, får vi en resulterande kraft på byggnaden när det 

blåser på långsidan som är 15% lägre än vid beräkning med tabellmetoden. Skillnaden beror på 

precis som i hus 1 att h bestäms på olika sätt. Det som gör att skillnaden i det här fallet blir större är 

att detta hus har större lutning på taket. Alltså skillnaden är större mellan höjden på väggen och 

höjden till nock. 

För den tredje exempelbyggnaden som är en 1,5-plansvilla blir skillnaden ännu större, 19% mindre 

kraft jämfört med att räkna med tabellmetoden. Anledningen till detta är precis som i de andra två 

exemplen. Alltså ju större skillnaden är mellan vägghöjden och höjden till nock desto större blir 

skillnaden mellan de olika metoderna. Just 1,5-planshus är de standardbyggnader där lasten 

reduceras som mest för exakt metod. Det är störst skillnad mellan höjd vägg och höjd nock vilket ger 

störst skillnad i qp(z) för beräkning av kraft på tak och väggar. 

Vid påblåsning på gaveln blir skillnaden mellan de två metoderna marginell. Det beror på att h 

bestäms till nockhöjden i båda fallen. Det som skiljer dem åt är olika avrundningar i 

beräkningsgången. Excel-mallen beräknar med formler utan att göra några avrundningar medan 

tabellmetoden utgår från tabellvärden med två decimaler. 

5.2 Frågeställning 2 
I tabell 40 redovisas en sammanställning av tidsåtgången för att beräkna vindlast på de tre 

byggnaderna. Jämförelse görs mellan OBOS tider och Excel-mallens, skillnaden i minuter och procent 

redovisas. Det är exakt samma tidsåtgång oberoende av hustyp, det beror på att det är samma 

arbetsmoment för beräkningarna oavsett geometri. 

Tabell 40 Jämförelse av tidsåtgång för beräkning av vindlast 

Jämförelse av tidsåtgång för beräkning av vindlast [min] 

  OBOS Excel-mall Tidsbesparing Skillnad [%] 

Hus 1 Smart 168 45 10 35 78% 

Hus 2 Smart 126 45 10 35 78% 

Hus 3 Accent 45 10 35 78% 

 

När vi jämför tiderna för beräkningar ser vi att det i snitt skiljer 35 min per projekt. Med en 

utvecklingstid på 80 timmar blir mallen i detta fall en lönsam investering redan efter 138 projekt. 

OBOS har enligt Sander (2019) ca 1500 villaprojekt om året, det ger en potentiell besparing på 

ungefär 800 konstruktörstimmar redan första året. 

(80 ℎ ∗ 60 ���)

35 ��� ≈ 138 ������� 
1500− 138 = 1362 ������� → 1362 ∗ 35

60
= 794 ℎ 
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6 SLUTSATS 
I detta kapitel presenteras våra slutsatser som bygger på analysen av empirin. 

Slutsatsen från studien är att det går att effektivisera beräkningsgången och samtidigt höja kvalitén 

genom att använda en beräkningsmall. Det går betydligt mycket snabbare, i snitt 78% och ger 

således en ekonomiskt positiv effekt samtidigt som kvaliteten höjs genom att beräkna med en mer 

exakt metod. En beräkningsmall ger även konsekventa beräkningar och minimerar risker för slarvfel. 

I snitt ger de mer exakta beräkningarna 15% mindre kraft vilket kan innebära en besparing på 

material för stabilisering. 

6.1 Rekommendationer 

Vid ett stort antal projekt med liknande geometrier där vindlastberäkningar måste utföras 

rekommenderar vi att lägga ner tid på utveckling av ett beräkningsprogram för att kunna spara tid 

och höja kvaliteten.  

6.2 Kritik av arbetet 

Vår tolkning av Eurokod är kanske inte helt rätt och de val vi gjort när vi beräknar h/d per 

byggnadsdel kanske inte är korrekt. Samma gäller när vi använder olika (z) för beräkningar för qp för 

olika riktningar och höjder. Skulle våra tolkningar av Eurokoderna vara felaktiga skulle skillnaderna i 

beräkningarna bli betydligt mindre. 

I vår generalisering av reducering i kraft har vi ett litet underlag, endast tre byggnader pga. 

begränsat med tid. Det kan vara så att det blir en mindre skillnad i snitt i krafter om vi skulle titta på 

t.ex. hela OBOS årsvolym av hus. Säljer de mest hus med flacka tak blir reduceringen i kraft mindre, 

men vinsten av tidsbesparing och kvalitetsökning är oberoende av byggandens geometri. 

  



 

36 

 

7 DISKUSSIONSFRÅGA 
Denna diskussionsfråga behandlar invändig vindlast enligt Eurokoderna. Som beskrivits i den 

teoretisk referensramen under rubrik 3.2.4 kan invändig vindlast beräknas mer exakt om alla 

öppningsareorna är kända eller med en generell metod när dessa är okända eller inte bedöms ha en 

avgörande påverkan. Vad får de olika metoderna för effekt på dimensioneringen och hur väl täcker 

den generella metoden in de olika exemplen som tagits fram?  

7.1 Tillvägagångssätt 
För att endast undersöka vad olika öppningsareor har för påverkan på den invändiga vindlasten har 

en exempelbyggnad tagits fram där tre olika öppningsareor testas. Byggnaden är beräknad i 

terrängtyp 1 och med referensvindhastigheten vb på 23m/s. 

Vi har valt att testa tre olika fall, två extremfall i vardera ända av skalan och ett som vi bedömer som 

vanligt fall. Första fallet är ett extremfall där en sida är dominant och har en öppningsarea som är 

mer än dubbelt så stor som resterande sidors öppningsareor. Andra fallet är det vi bedömer vara 

vanligt med lika stora öppningar på alla sidor. Tredje fallet är också ett extremfall där det inte finns 

några öppningar på lovartsidan utan bara på de tre sugsidorna. 

7.1.1 Beskrivning av exempelbyggnaden 
Byggnaden är en kub med längd, bredd och höjd på 15m och med ett helt platt tak enligt figur 18, 

vilket ger h/d = 1.  

 

Figur 18 Exempelbyggnad i plan och fasad (Egen figur) 
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7.1.2 Byggnad med dominant öppning 
I figur 19 visas hur öppningarna är fördelade på exempelbyggnaden samt hur vinden angriper. 

 

 

Figur 19 Exempelbyggnad i plan och fasad, med dominant öppning (Egen figur) 

Resultatet från beräkningarna med förenklad- och exakt metod för dominant öppning redovisas i 

tabell 41. För exakt metod redovisas två olika fall, ett där cpi för varje zon är 85% av cpe,10 och ett där 

cpi är samma för alla zoner och utgår från värdet på cpi från lovartsidan zon D. 

85% av cpe,10 är ett interpolerat värde mellan ekv(15) och ekv(16) då öppningsarean för den 

dominanta öppningen ligger mellan dubbelt och tre gånger så stor som övriga öppningar. 

Tabell 41 Resultat för dominant öppning, förenklad- och exakt metod 

Vindlast per zon för dominerande öppning 
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A -1,20 0,20 -1,40 -1,30 -1,20 1,02 -2,22 -2,06 -1,20 -0,68 -0,52 -0,48 

B -0,80 0,20 -1,00 -0,93 -0,80 0,68 -1,48 -1,37 -0,80 -0,68 -0,12 -0,11 

D 0,80 -0,30 1,10 1,02 0,80 -0,68 1,48 1,37 0,80 -0,68 1,48 1,37 

E -0,50 0,20 -0,70 -0,65 -0,50 0,43 -0,93 -0,86 -0,50 -0,68 0,18 0,17 
 

 

  



 

38 

 

7.1.3 Byggnad med jämnt fördelade öppningar 
I figur 20 visas hur öppningarna är fördelade på exempelbyggnaden samt hur vinden angriper. 

 

Figur 20 Exempelbyggnad i plan och fasad, för jämnt fördelade öppningar (Egen figur) 

Resultatet från beräkningarna med förenklad- och exakt metod för jämnt fördelade öppningar 

redovisas i tabell 42. Den exakta metoden nedan utgår från μ som beräknas enligt ekv(17) och som 

med hjälp av figur 7 ger cpi. � =
3 ∗ 20

4 ∗ 20
= 0,75 

Tabell 42 Resultat för jämnt fördelade öppningar, förenklad- och exakt metod 

Vindlast per zon för jämnt fördelade öppningar 

Zon 
Förenklad Exakt 

cpe,10 cpi cpe,10-cpi we, tot cpe,10 cpi cpe,10-cpi we, tot 

A -1,20 0,20 -1,40 -1,30 -1,20 -0,23 -0,97 -0,90 

B -0,80 0,20 -1,00 -0,93 -0,80 -0,23 -0,57 -0,53 

D 0,80 -0,30 1,10 1,02 0,80 -0,23 1,03 0,96 

E -0,50 0,20 -0,70 -0,65 -0,50 -0,23 -0,27 -0,25 
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7.1.4 Byggnad med öppningar endast på sugsidorna 
I figur 21 visas hur öppningarna är fördelade på exempelbyggnaden samt hur vinden angriper. 

 

Figur 21 Exempelbyggnad i plan och fasad, för öppningar på sugsidorna (Egen figur) 

I tabell 43 redovisas resultatet från beräkningarna med förenklad- och exakt metod. Den exakta 

metoden nedan utgår från μ som beräknas enligt ekv(17) och som med hjälp av figur 7 ger cpi. � =
3 ∗ 20

3 ∗ 20
= 1,0 

 

Tabell 43 Resultat för öppningar på sugsidorna, förenklad- och exakt metod 

Vindlast per zon för öppningar på sugsidorna 

Zon 
Förenklad Exakt 

cpe,10 cpi cpe,10-cpi we, tot cpe,10 cpi cpe,10-cpi we, tot 

A -1,20 0,20 -1,40 -1,30 -1,20 -0,50 -0,70 -0,65 

B -0,80 0,20 -1,00 -0,93 -0,80 -0,50 -0,30 -0,28 

D 0,80 -0,30 1,10 1,02 0,80 -0,50 1,30 1,21 

E -0,50 0,20 -0,70 -0,65 -0,50 -0,50 0,00 0,00 

 

7.2 Analys 
Den förenklade metoden för att beräkna den invändiga vindlasten cpi bygger på det mest 

ogynnsamma av +0,2 och -0,3, nedan benämns denna metod som de förenklade värdena för att 

beräkna cpi. 

När det gäller en byggnad med en dominant öppning (en öppningsarea som är > ∑övriga 
öppningsareor) som är placerad på lovartsidan kan cpi beräknas som en procentsats av cpe,10 istället 

för den förenklade värdena för att beräkna cpi. 

Enligt Rehnström & Rehnström ”…gäller att formfaktorn för den utvändiga vindlasten, cpe, är 

formfaktorn vid öppningarna på den dominanta sidan.” (Rehnström & Rehnström 2016, s.62). Som vi 

tolkar det beräknas ett cpi fram för hela byggnaden baserat på cpe,10 för zon D. Det vi dock kan se i 

tabell 41 är att denna metod förminskar vissa värden ganska rejält jämfört med att räkna fram ett cpi 

baserat på det procentuella värdet av cpe,10 för aktuell zon. Därför blir vår rekommendation för att 

vara på den säkra sidan att välja det värde som blir värst av cpe,10 för zon D och cpe,10 för varje zon. 
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När vi jämför resultaten för dominant öppning ser vi att det i detta extremfall blir en markant 

skillnad och att den förenklade metoden blir underdimensionerad. I detta fall bör konstruktören 

förstå att en så stor öppning kommer ha stor påverkan på den invändiga vindlasten och då behöva 

beräkna med exakt metod. 

För en byggnad med lika stor öppningsarea på alla sidor är den invändiga vindlasten samma 

oberoende av vindriktning. Exakt metod ger ett invändigt vindsug, vilket innebär att ytterväggarna 

sugs in mot byggnadens centrum. Eftersom ett sug uppstår på insidan får vi en reducering av kraften 

på de zoner som har ett utvändigt vindsug (zon A, B, C och E) och en förstärkning på de zoner som 

har ett utvändigt vindtryck (zon D). Vid beräkningar med de förenklade värdena blir det större 

värden framför allt på de zoner med ett utvändigt vindsug eftersom de då förstärker varandra 

istället för att reducera varandra. Men även på tryckzonen då -0,3 är ett större värde än -0,23.  

En byggnad med i stort sätt lika stora öppningsareor på alla sidor beräknad med de förenklade 

värdena ger större värden än vid beräkning med exakt metod, vilket betyder viss 

överdimensionering vilket är på den säkra sidan. Zon D kommer att bli dimensionerande och 

användas på alla sidor då vindriktningen kan variera.  

För en byggnad som har ungefär lika stora öppningsareor på alla sidor anser vi inte att det är 

motiverat att beräkna areorna exakt för att beräkna μ och sedan läsa av ett värde för cpi. Utan istället 

använda de förenklade värdena för att beräkna den invändiga vindlasten.  

Är öppningsareorna bara på sugsidorna är det ett extremfall åt andra hållet. Används diagrammet 

vid beräkning blir värdet för invändig vindlast ett sug på -0,5 vilket är större än -0,3. Vilket betyder 

att de förenklade värdena skulle ge ett underdimensionerat värde. Vid dessa extremfall behöver 

beräkningarna utföras mer exakt för att få ett korrekt värde för invändig vindlast och 

dimensionering. 

I figur 22 visas hur väl värdena för förenkling av invändig vindlast täcker in de olika fallen av 

öppningsareor där μ är kvoten mellan öppningsarea på sugsidor och total öppningsarea. 

Byggnad 1 μ = 0,375 Byggnad 2 μ = 0,75 Byggnad 3 μ = 1,0 

 

Figur 22 Formfaktor för invändig vindlast 
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7.3 Slutsats 
Eurokods förenkling för beräkning av invändig vindlast är väl fungerande för till exempel småhus där 

det oftast inte finns några extrema öppningar eller där öppningarna inte har väldigt speciell 

fördelning mellan de olika väggarna.  

När vi hamnar i extremfallen ser vi att förenklingarna inte duger utan ger för små värden vilket kan 

leda till en underdimensionering, speciellt för större byggnader med större öppningar där vindlasten 

kan bli en stor del av den totala lasten på byggnaden. Byggnader med dessa extremfall måste 

beräknas mer noggrant.  
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8 DISKUSSION 
Våra reflektioner efter slutfört arbete och idéer för vidare utveckling inom ämnesområdet. 

Då arbetet är begränsat till enkla geometrier, och småhus kan förekomma i mer avancerad 

utformning, kan vi inte helt säkert säga att de generaliseringar vi gör gäller för alla typer av småhus. 

För att uppnå högre validitet i generaliseringarna behövs ett större antal byggnader med varierad 

geometri undersökas. 

I tidigt skede av utvecklingen av Excel-mallen visste vi inte vilka byggnadstyper som skulle bli aktuella 

för arbetet. Vi valde därför två vanliga taktyper (sadeltak och pulpettak) för beräkningsmallen. Dock 

fick vi inga exempelbyggnader med pulpettak att beräkna. 

Det finns en reduktion av vindlasten, korrelationsfaktorn γe, när samverkan mellan zon D och E ska 

betraktas och den totala horisontella kraften ska beräknas. Denna reduktion beror på att vinden inte 

angriper dessa två zoner med samma kraft samtidigt. Vår tolkning av Eurokod ger i snitt 15% 

reduktion och att reducera den ytterligare är vi inte bekväma med. Vi har valt att inte betrakta 

denna reduktion för att vara på den säkra sidan. 

Enligt Eurokod 7.2.2 Vertikala väggar på byggnader med rektangulär planform, sista stycket, 

Reduktion av effekten av zon D och E. 

”(3) I de fall då vindlasten på byggnader bestäms genom att formfaktorerna cpe 

samtidigt tillämpas på lä och lovartsidan (zonerna D och E), kan den bristande 

korrelationen mellan vindlasten på lä- och lovartsidorna behöva beaktas.” (SIS 

Swedish Standards Institute, 2008, p. 35) 

”ANM. Den bristande korrelationen mellan vindlasten på lä- och lovartsida kan 

beaktas på följande sätt. För byggnader med h/d ≥ 5 multipliceras den resulterade 

kraften med 1. För byggnader med h/d ≤ 1 multipliceras den resulterande kraften med 

0,85. För mellanliggande värden kan linjär interpolation tillämpas.” (SIS Swedish 

Standards Institute, 2008, p. 35) 

8.1 Förslag till fortsatt utveckling 
Efter att vi utvecklat en beräkningsmall för vindlaster i detta arbete har vi fått insikter om vilka 

områden som finns för vidare utveckling. Ett förslag till fortsatt utveckling är att även beräkna hur 

stor skivverkan som behövs per våningsplan för att hantera lasterna. Gärna genom att göra någon 

typ av beräkningsprogram som räknar på väggskivors stabilisering.  

Undersöka om man kan använda korrelationsfaktorn γe för att ytterligare minska den totala 

horisontella kraften och i så fall implementera det i beräkningarna. 
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10 BILAGOR 
 

Bilaga Namn Antal sidor 

Bilaga 1 Utdrag ur Eurokod formfaktorer för utvändig vindlast 4 

Bilaga 2 Beräkningar med tabellmetod, hus 1 Smart 168 4 

Bilaga 3 Beräkningar med Excel-mall, hus 1 Smart 168 4 

Bilaga 4 Beräkningar med tabellmetod, hus 2 Smart 126 4 

Bilaga 5 Beräkningar med Excel-mall, hus 2 Smart 126 4 

Bilaga 6 Beräkningar med tabellmetod, hus 3 Accent 4 

Bilaga 7 Beräkningar med Excel-mall, hus 3 Accent 4 

Bilaga 8 Resultatsida från Excel-mall, hus 3 Accent 1 
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10.1 Bilaga 1 
Utdrag ur Eurokod (SS-EN 1991-1-4:2005) sida 41–45, formfaktor för utvändig vindlast för olika 

taktyper och vinklar. (SIS Swedish Standards Institute, 2008) 
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10.2 Bilaga 2 
Beräkningar med tabellmetod, hus 1 Smart 168 

qp(7,33m) ger enligt tabell 2 och efter interpolering enligt ekv(19) qp = 0,788 kN/m2 

För zonerna på taket beräknas we för både sug och tryck. För vindriktning θ=0° och sug på zonerna F-

J beräknas we enligt tabell 44. 

där:  x1 = närmaste underliggande taklutning 

 y1 = x1:s cpe,10-värde 

 x2 = närmaste överliggande taklutning 

 y2 = x2:s cpe,10-värde 

 cpe,10 = det interpolerade värdet 

 we = cpe,10 * qp 

Tabell 44 För vind mot långsida θ=0° (Vindsug) 

För vind mot långsida θ=0° (sug) 
  F G H I J 

x1 15 15 15 15 15 

y1 -0,90 -0,80 -0,30 -0,40 -1,00 

x2 30 30 30 30 30 

y2 -0,50 -0,50 -0,20 -0,40 -0,50 

Cpe,10 -0,82 -0,74 -0,28 -0,40 -0,90 

we -0,65 -0,58 -0,22 -0,32 -0,71 

 

För vindriktning θ=0° och tryck på zonerna F-J beräknas we enligt tabell 45. 

där:  x1 = närmaste underliggande taklutning 

 y1 = x1:s cpe,10-värde 

 x2 = närmaste överliggande taklutning 

 y2 = x2:s cpe,10-värde 

 cpe,10 = det interpolerade värdet 

 we = cpe,10 * qp 

Tabell 45 För vind mot långsida θ=0° (Vindtryck) 

För vind mot långsida θ=0° (tryck) 
  F G H I J 

x1 15 15 15 15 15 

y1 0,20 0,20 0,20 0,00 0,00 

x2 30 30 30 30 30 

y2 0,70 0,70 0,40 0,00 0,00 

Cpe,10 0,30 0,30 0,24 0,00 0,00 

we 0,24 0,24 0,19 0,00 0,00 

 

Då vindlasten snabbt växlar mellan positiva och negativa värden för denna taklutning bör fyra fall 

beaktas. 
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För vindriktning θ=90° uppstår enbart sug på taket och beräknas we enligt tabell 46. 

där:  x1 = närmaste underliggande taklutning 

 y1 = x1:s cpe,10-värde 

 x2 = närmaste överliggande taklutning 

 y2 = x2:s cpe,10-värde 

 cpe,10 = det interpolerade värdet 

 we = cpe,10 * qp 

Tabell 46 För vind mot kortsida θ=90° (Vindsug) 

För vind mot kortsida θ=90° (sug) 
  F G H I 

x1 15 15 15 15 

y1 -1,30 -1,30 -0,60 -0,50 

x2 30 30 30 30 

y2 -1,10 -1,40 -0,80 -0,50 

Cpe,10 -1,26 -1,32 -0,64 -0,50 

we -0,99 -1,04 -0,50 -0,39 

 

Horisontell kraft på taket 

e = min av b och 2h 

e0 = 12,098 

e90 = 9,438 

I tabell 47 redovisas arean för takets alla zoner. Arean är lutande takyta. 

Tabell 47 Area för zonerna på taket 

Vind mot långsida θ=0° 
Zon Area (m2) 

F 3,847 

G 7,695 

H 44,639 

I 44,639 

J 15,389 

 

Den totala horisontella kraften på taket beräknas genom att först beräkna zonerna var för sig enligt:  � = �� ∗ ����� 

cos�� ∗ sin� 

och sedan addera ihop dessa enligt tabell 48. 
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Tabell 48 Horisontell kraft på taket θ=0° 

Horisontell kraft på taket θ=0° 
Zon Horisontell kraft (kN) 

F 0,561 

G 0,561 

H 2,607 

I -4,345 

J -3,372 

Totalt 11,446 

 

Väggar 

h/d för vind mot långsidan = 7,33/8,458=0,866 

h/d för vind mot kortsidan = 7,33/11,458=0,639 

e = min av b och 2h 

e0 = 11,458 

e90 = 8,458 

För zonerna på väggarna beräknas we för två vindriktningar. we för vind mot långsidan beräknas 

enligt tabell 49. 

där:  x1 = närmaste underliggande h/d 

 y1 = x1:s cpe,10-värde 

 x2 = närmaste överliggande h/d 

 y2 = x2:s cpe,10-värde 

 cpe,10 = det interpolerade värdet 

 we = cpe,10 * qp 

Tabell 49 Vindlast på väggar θ=0° (vind mot långsidan) 

Vindlast på väggar θ=0° (vind mot långsidan) 
  A B C D E 

x1 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 

y1 -1,200 -0,800 -0,500 0,700 -0,300 

x2 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

y2 -1,200 -0,800 -0,500 0,800 -0,500 

Cpe,10 -1,200 -0,800 -0,500 0,782 -0,464 

we -0,946 -0,631 -0,394 0,617 -0,366 

 

Och för vind mot kortsidan beräknas we enligt tabell 50. 

där:  x1 = närmaste underliggande h/d 

 y1 = x1:s cpe,10-värde 

 x2 = närmaste överliggande h/d 

 y2 = x2:s cpe,10-värde 

 cpe,10 = det interpolerade värdet 

 we = cpe,10 * qp 
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Tabell 50 Vindlast på väggar θ=90° (vind mot kortsidan) 

Vindlast på väggar θ=90° (vind mot kortsidan) 
  A B C D E 

x1 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 

y1 -1,200 -0,800 -0,500 0,700 -0,300 

x2 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

y2 -1,200 -0,800 -0,500 0,800 -0,500 

Cpe,10 -1,200 -0,800 -0,500 0,752 -0,404 

we -0,946 -0,631 -0,394 0,593 -0,318 

 

Horisontell kraft på väggarna 

I tabell 51 redovisas väggarnas area för zonerna D och E för båda vindriktningarna. 

Tabell 51 Area för zonerna D och E på väggarna för båda vindriktningarna 

Vind mot långsida θ=0° Vind mot långsida θ=90° 
Zon Area (m2) Zon Area (m2) 

D 64,623 D 54,850 

E 64,623 E 54,850 

 

Den totala horisontella kraften på taket beräknas genom att först beräkna zonerna var för sig enligt:  � = �� ∗ ���� 

och sedan addera ihop dessa enligt tabell 52. 

Tabell 52 Horisontell kraft på väggarna i båda vindriktningarna 

Horisontell kraft på väggarna θ=0° Horisontell kraft på väggarna θ=90° 
Zon Horisontell kraft (kN) Zon Horisontell kraft (kN) 

D 39,872 D 32,526 

E -23,652 E -17,442 

Totalt 63,524 Totalt 49,968 
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10.3 Bilaga 3 
Beräkningar med Excel-mall, hus 1 Smart 168 

I tabell 53 redovisas beräkningsgången för karakteristiskt hastighetstryck vilket beräknas för båda 

vindriktningarna. 

Tabell 53 Värden för beräkning av karakteristiskt hastighetstryck 

Karakteristiskt hastighetstryck 

  h ≤ b (ze=h) b < h ≤ 2b (ze=b) 
z0 [m] 0,01   

zmin [m] 1   

kr 0,170   

lv θ=90° 0,152 0,000 

lv 0,158 0,000 

ce θ=90° 2,395 0,000 

ce 2,208 0,000 

qb 0,331   

qp(z) kN/m2 θ=90° 0,792 0,000 

qp(z) kN/m2 0,730 0,000 

 

där:  z0 = Från tabell 1 och är beroende av terrängtypen (1) 

zmin = Från tabell 1 och är beroende av terrängtypen (1) 

kr = Beräknas enligt ekv(9) 

lv θ=90° = Beräknas enligt ekv(8) z=hnock 

lv = Beräknas enligt ekv(8) z=hvägg 

ce θ=90° = Beräknas enligt ekv(10) z=hnock 

ce = Beräknas enligt ekv(10) z=hvägg 

qb = Beräknas enligt ekv(11) ρ=1,25 kg/m3  

qp (z) θ=90° = Beräknas enligt ekv(7) där ce θ=90° används 

qp (z) = Beräknas enligt ekv(7) 

Beräkning e och h/d 

I tabell 54 är e och h/d sammanställt för väggar och tak. 

där:  e = Beräknas enligt ekv(12) och beräknas för båda vindriktningarna samt för tak och 

väggar separat då utkragning på tak påverkar värdet. 

h/d = Beräknas enligt ekv(13) och beräknas för båda vindriktningarna samt för zon 

A,B,C och zon D,E separat. Vi utgår från olika h för de olika zonerna beroende på den 

sidans högsta punkt. 
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Tabell 54 e och h/d för tak och väggar i båda vindriktningarna 

Zonindelning 

  Väggar Tak 

e (vind på kortsida) 8,458 9,438 

e (vind på långsida) 11,458 12,098 

h/d zon A, B, C (vind på kortsida) 0,492   

h/d zon D, E (vind på kortsida) 0,640   

h/d zon A, B, C (vind på långsida) 0,867   

h/d för zon D, E (vind på långsida) 0,667   

 

Formfaktor för tak 

Tabell 55 redovisar beräkningsgången för formfaktorn cpe,10 för alla zoner på taket i vindriktningen 

θ=90°, vind på kortsida. cpe,10 -värdet för zoner på tak är beroende av takvinkeln och hämtas ur tabell 

se bilaga 1, finns inte värdet för den aktuella takvinkeln används linjär interpolering enligt ekv(19). 

Värdena i tabell 56 och tabell 57 beräknas enligt samma metod. 

Tabell 55 Formfaktorn cpe,10 för vind mot kortsida θ=90° 

För vind mot kortsida θ=90° 
  F G H I 

x1 15 15 15 15 

y1 -1,3 -1,3 -0,6 -0,5 

x2 30 30 30 30 

y2 -1,1 -1,4 -0,8 -0,5 

y -1,26 -1,32 -0,64 -0,50 

 

där:  x1 = närmaste underliggande för takvinkeln 

 y1 = x1:s cpe,10-värde 

 x2 = närmaste överliggande för takvinkeln 

 y2 = x2:s cpe,10-värde 

 y = interpolerade cpe,10-värdet 

 

Tabell 56 Formfaktorn cpe,10 för vind mot långsida θ=0° (Vindsug) 

För vind mot långsida θ=0° (sug) 
  F G H I J 

x1 15 15 15 15 15 

y1 -0,9 -0,8 -0,3 -0,4 -1 

x2 30 30 30 30 30 

y2 -0,5 -0,5 -0,2 -0,4 -0,5 

y -0,82 -0,74 -0,28 -0,40 -0,90 
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Tabell 57 Formfaktorn cpe,10 för vind mot långsida θ=0° (Vindtryck) 

För vind mot långsida θ=0° (tryck) 
  F G H I J 

x1 15 15 15 15 15 

y1 0,2 0,2 0,2 0 0 

x2 30 30 30 30 30 

y2 0,7 0,7 0,4 0 0 

y 0,30 0,30 0,24 0,00 0,00 

 

När alla värden för cpe,10 är beräknade beräknas we som är kraften för zonen vinkelrätt takytan i 

kN/m2 enligt ekv(1). För tak väljs ce θ=90° då beräkningarna bygger på störst h (höjdnock). 

 

Formfaktor på väggar 

Tabell 58 redovisar beräkningsgången för formfaktorn cpe,10 för alla zoner på väggar i vindriktningen 

θ=0°, vind på långsida. cpe,10-värdet för zoner på väggar är beroende av h/d som finns i tabell 54. 

cpe,10-värdet hämtas sedan ur tabell från Eurokod se bilaga 1, finns inte värdet för den aktuell h/d 

används linjär interpolering enligt ekv(19). Värdena i tabell 59 beräknas enligt samma metod. 

Tabell 58 Formfaktorn cpe,10 för vind på väggar θ=0° (vind mot långsidan) 

Vindlast på väggar θ=0° (vind mot långsidan) 
  A B C D E 

x1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

y1 -1,20 -0,80 -0,50 0,70 -0,30 

x2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

y2 -1,20 -0,80 -0,50 0,80 -0,50 

y -1,20 -0,80 -0,50 0,76 -0,41 

 

där:  x1 = närmaste underliggande för h/d 

 y1 = x1:s cpe,10-värde 

 x2 = närmaste överliggande för h/d 

 y2 = x2:s cpe,10-värde 

 y = interpolerade cpe,10-värdet 

 

Tabell 59 Formfaktorn cpe,10 för vind på väggar θ=90° (vind mot kortsidan) 

Vindlast på väggar θ=90° (vind mot kortsidan) 
  A B C D E 

x1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

y1 -1,20 -0,80 -0,50 0,70 -0,30 

x2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

y2 -1,20 -0,80 -0,50 0,80 -0,50 

y -1,20 -0,80 -0,50 0,75 -0,40 

 



Bilaga 3 

 

Friktionskrafter 

Friktionskraften beräknas enligt ekv(4) om det minsta av 2b och 4h är mindre än byggnadens totala 

längd. Friktionskraftens storlek beror av arean och ojämnhet (Friktionskoefficient cfr som finns 

redovisat i tabell 6). Friktionskoefficient cfr väljs för både väggar och tak när indata matas in i Excel-

mallen, slät, ojämn eller mycket ojämn ytan. 

I fallet som redovisas i tabell 60 uppstår det ingen friktionskraft då bygganden är relativt liten. 

Tabell 60 Beräkningar för friktionskrafter 

Friktionskrafter 

Friktionskoefficient cfr Slät Ojämn Mycket ojämn 

2b 18,88     

4h 29,32     

Minsta av 2b och 4h 18,88     

Afr tak (m2) 0,00     

Afr vägg (m2) 0,00     

Ffr tak (kN) 0,00 0,00 0,00 

Ffr vägg (kN) 0,00 0,00 0,00 
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10.4 Bilaga 4 
Beräkningar med tabellmetod, hus 2 Smart 126 

qp(5,52m) ger enligt tabell 2 och efter interpolering enligt ekv(19) qp = 0,729 kN/m2 

För zonerna på taket beräknas we för både sug och tryck. För vindriktning θ=0° och sug på zonerna F-

J beräknas we enligt tabell 61. 

där:  x1 = närmaste underliggande taklutning 

 y1 = x1:s cpe,10-värde 

 x2 = närmaste överliggande taklutning 

 y2 = x2:s cpe,10-värde 

 cpe,10 = det interpolerade värdet 

 we = cpe,10 * qp 

Tabell 61 För vind mot långsida θ=0° (Vindsug) 

För vind mot långsida θ=0° (sug) 
  F G H I J 

x1 15 15 15 15 15 

y1 -90 -80 -30 -40 -1,00 

x2 30 30 30 30 30 

y2 -0,50 -0,50 -0,20 -0,40 -0,50 

Cpe,10 -0,58 -0,56 -0,22 -0,40 -0,60 

we -0,42 -0,41 -0,16 -0,29 -0,44 

 

För vindriktning θ=0° och tryck på zonerna F-J beräknas we enligt tabell 62. 

där:  x1 = närmaste underliggande taklutning 

 y1 = x1:s cpe,10-värde 

 x2 = närmaste överliggande taklutning 

 y2 = x2:s cpe,10-värde 

 cpe,10 = det interpolerade värdet 

 we = cpe,10 * qp 

Tabell 62 För vind mot långsida θ=0° (Vindtryck) 

För vind mot långsida θ=0° (tryck) 
  F G H I J 

x1 15 15 15 15 15 

y1 0,20 0,20 0,20 0,00 0,00 

x2 30 30 30 30 30 

y2 0,70 0,70 0,40 0,00 0,00 

Cpe,10 0,60 0,60 0,36 0,00 0,00 

we 0,44 0,44 0,26 0,00 0,00 

 

Då vindlasten snabbt växlar mellan positiva och negativa värden för denna taklutning bör fyra fall 

beaktas. 
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För vindriktning θ=90° uppstår enbart sug på taket och beräknas we enligt tabell 63. 

där:  x1 = närmaste underliggande taklutning 

 y1 = x1:s cpe,10-värde 

 x2 = närmaste överliggande taklutning 

 y2 = x2:s cpe,10-värde 

 cpe,10 = det interpolerade värdet 

 we = cpe,10 * qp 

Tabell 63 För vind mot kortsida θ=90° (Vindsug) 

För vind mot kortsida θ=90° (sug) 
  F G H I 

x1 15 15 15 15 

y1 -1,30 -1,30 -0,60 -0,50 

x2 30 30 30 30 

y2 -1,10 -1,40 -0,80 -0,50 

Cpe,10 -1,14 -1,38 -0,76 -0,50 

we -0,83 -1,01 -0,55 -0,36 

 

Horisontell kraft på taket 

e = min av b och 2h 

e0 = 11,04 

e90 = 10,3 

I tabell 64 redovisas arean för takets alla zoner. Arean är lutande takyta. 

Tabell 64 Area för zonerna på taket 

Vind mot långsida θ=0° 
Zon Area (m2) 

F 3,420 

G 13,305 

H 73,826 

I 73,826 

J 20,144 

 

Den totala horisontella kraften på taket beräknas genom att först beräkna zonerna var för sig enligt:  � = �� ∗ ����� 

cos�� ∗ sin� 

och sedan addera ihop dessa enligt tabell 65. 
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Tabell 65 Horisontell kraft på taket θ=0° 

Horisontell kraft på taket θ=0° 
Zon Horisontell kraft (kN) 

F 1,360 

G 2,643 

H 8,801 

I -9,779 

J -4,002 

Totalt 26,584 

 

Väggar 

h/d för vind mot långsidan = 5,52/9,658=0,571 

h/d för vind mot kortsidan = 5,52/15,658=0,352 

e = min av b och 2h 

e0 = 11,04 

e90 = 9,658 

För zonerna på väggarna beräknas we för två vindriktningar. we för vind mot långsidan beräknas 

enligt tabell 66. 

där:  x1 = närmaste underliggande h/d 

 y1 = x1:s cpe,10-värde 

 x2 = närmaste överliggande h/d 

 y2 = x2:s cpe,10-värde 

 cpe,10 = det interpolerade värdet 

 we = cpe,10 * qp 

Tabell 66 Vindlast på väggar θ=0° (vind mot långsidan) 

Vindlast på väggar θ=0° (vind mot långsidan) 
  A B C D E 

x1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

y1 -1,20 -0,80 -0,50 0,70 -0,30 

x2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

y2 -1,20 -0,80 -0,50 0,80 -0,50 

Cpe,10 -1,20 -0,80 -0,50 0,74 -0,39 

we -0,88 -0,58 -0,36 0,54 -0,28 

 

Och för vind mot kortsidan beräknas we enligt tabell 67. 

där:  x1 = närmaste underliggande h/d 

 y1 = x1:s cpe,10-värde 

 x2 = närmaste överliggande h/d 

 y2 = x2:s cpe,10-värde 

 cpe,10 = det interpolerade värdet 

 we = cpe,10 * qp 
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Tabell 67 Vindlast på väggar θ=90° (vind mot kortsidan) 

Vindlast på väggar θ=90° (vind mot kortsidan) 
  A B C D E 

x1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

y1 -1,20 -0,80 -0,50 0,70 -0,30 

x2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

y2 -1,20 -0,80 -0,50 0,80 -0,50 

Cpe,10 -1,20 -0,80 -0,50 0,71 -0,33 

we -0,88 -0,58 -0,36 0,52 -0,24 

 

Horisontell kraft på väggarna 

I Tabell 68 redovisas väggarnas area för zonerna D och E för båda vindriktningarna. 

Tabell 68 Area för zonerna D och E på väggarna för båda vindriktningarna 

Vind mot långsida θ=0° Vind mot långsida θ=90° 
Zon Area (m2) Zon Area (m2) 

D 43,059 D 39,935 

E 43,059 E 39,935 

 

Den totala horisontella kraften på taket beräknas genom att först beräkna zonerna var för sig enligt:  � = �� ∗ ���� 

och sedan addera ihop dessa enligt tabell 69. 

Tabell 69 Horisontell kraft på väggarna i båda vindriktningarna 

Horisontell kraft på väggarna θ=0° Horisontell kraft på väggarna θ=90° 
Zon Horisontell kraft (kN) Zon Horisontell kraft (kN) 

D 23,338 D 20,806 

E -12,099 E -9,544 

Totalt 35,347 Totalt 30,35 
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10.5 Bilaga 5 
Beräkningar med Excel-mall, hus 2 Smart 126 

I tabell 70 redovisas beräkningsgången för karakteristiskt hastighetstryck vilket beräknas för båda 

vindriktningarna. 

Tabell 70 Värden för beräkning av karakteristiskt hastighetstryck 

Karakteristiskt hastighetstryck 

  h ≤ b (ze=h) b < h ≤ 2b (ze=b) 
z0 [m] 0,01   

zmin [m] 1   

kr 0,170   

lv θ=90° 0,158 0,000 

lv 0,178 0,000 

ce θ=90° 2,240 0,000 

ce 1,773 0,000 

qb 0,331   

qp(z) kN/m2 θ=90° 0,741 0,000 

qp(z) kN/m2 0,586 0,000 

 

där:  z0 = Från tabell 1 och är beroende av terrängtypen (1) 

zmin = Från tabell 1 och är beroende av terrängtypen (1) 

kr = Beräknas enligt ekv(9) 

lv θ=90° = Beräknas enligt ekv(8) z=hnock 

lv = Beräknas enligt ekv(8) z=hvägg 

ce θ=90° = Beräknas enligt ekv(10) z=hnock 

ce = Beräknas enligt ekv(10) z=hvägg 

qb = Beräknas enligt ekv(11) ρ=1,25 kg/m3  

qp (z) θ=90° = Beräknas enligt ekv(7) där ce θ=90° används 

qp (z) = Beräknas enligt ekv(7) 

Beräkning e och h/d 

I tabell 71 är e och h/d sammanställt för väggar och tak. 

där:  e = Beräknas enligt ekv(12) och beräknas för båda vindriktningarna samt för tak och 

väggar separat då utkragning på tak påverkar värdet. 

h/d = Beräknas enligt ekv(13) och beräknas för båda vindriktningarna samt för zon 

A,B,C och zon D,E separat. Vi utgår från olika h för de olika zonerna beroende på den 

sidans högsta punkt. 
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Tabell 71 e och h/d för tak och väggar i båda vindriktningarna 

Zonindelning 

  Väggar Tak 

e (vind på kortsida) 9,658 10,300 

e (vind på långsida) 11,040 11,040 

h/d zon A, B, C (vind på kortsida) 0,176   

h/d zon D, E (vind på kortsida) 0,353   

h/d zon A, B, C (vind på långsida) 0,572   

h/d för zon D, E (vind på långsida) 0,285   

 

Formfaktor för tak 

Tabell 72 redovisar beräkningsgången för formfaktorn cpe,10 för alla zoner på taket i vindriktningen 

θ=90°, vind på kortsida. cpe,10 -värdet för zoner på tak är beroende av takvinkeln och hämtas ur tabell 

se bilaga 1, finns inte värdet för den aktuella takvinkeln används linjär interpolering enligt ekv(19). 

Värdena i tabell 73 och tabell 74 beräknas enligt samma metod. 

Tabell 72 Formfaktorn cpe,10 för vind mot kortsida θ=90° 

För vind mot kortsida θ=90° 
  F G H I 

x1 15 15 15 15 

y1 -1,3 -1,3 -0,6 -0,5 

x2 30 30 30 30 

y2 -1,1 -1,4 -0,8 -0,5 

y -1,14 -1,38 -0,76 -0,5 

 

där:  x1 = närmaste underliggande för takvinkeln 

 y1 = x1:s cpe,10-värde 

 x2 = närmaste överliggande för takvinkeln 

 y2 = x2:s cpe,10-värde 

 y = interpolerade cpe,10-värdet 

 

Tabell 73 Formfaktorn cpe,10 för vind mot långsida θ=0° (Vindsug) 

För vind mot långsida θ=0° (sug) 
  F G H I J 

x1 15 15 15 15 15 

y1 -0,9 -0,8 -0,3 -0,4 -1 

x2 30 30 30 30 30 

y2 -0,5 -0,5 -0,2 -0,4 -0,5 

y -0,58 -0,56 -0,22 -0,40 -0,60 
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Tabell 74 Formfaktorn cpe,10 för vind mot långsida θ=0° (Vindtryck) 

För vind mot långsida θ=0° (tryck) 
  F G H I J 

x1 15 15 15 15 15 

y1 0,2 0,2 0,2 0 0 

x2 30 30 30 30 30 

y2 0,7 0,7 0,4 0 0 

y 0,60 0,60 0,36 0,00 0,00 

 

När alla värden för cpe,10 är beräknade beräknas we som är kraften för zonen vinkelrätt takytan i 

kN/m2 enligt ekv(1). För tak väljs ce θ=90° då beräkningarna bygger på störst h (höjdnock). 

 

Formfaktor på väggar 

Tabell 75 redovisar beräkningsgången för formfaktorn cpe,10 för alla zoner på väggar i vindriktningen 

θ=0°, vind på långsida. cpe,10-värdet för zoner på väggar är beroende av h/d som finns i tabell 54. 

cpe,10-värdet hämtas sedan ur tabell från Eurokod se bilaga 1, finns inte värdet för den aktuell h/d 

används linjär interpolering enligt ekv(19). Värdena i tabell 76 beräknas enligt samma metod. 

Tabell 75 Formfaktorn cpe,10 för vind på väggar θ=0° (vind mot långsidan) 

Vindlast på väggar θ=0° (vind mot långsidan) 
  A B C D E 

x1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

y1 -1,20 -0,80 -0,50 0,70 -0,30 

x2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

y2 -1,20 -0,80 -0,50 0,80 -0,50 

y -1,20 -0,80 -0,50 0,70 -0,31 

 

där:  x1 = närmaste underliggande för h/d 

 y1 = x1:s cpe,10-värde 

 x2 = närmaste överliggande för h/d 

 y2 = x2:s cpe,10-värde 

 y = interpolerade cpe,10-värdet 

 

Tabell 76 Formfaktorn cpe,10 för vind på väggar θ=90° (vind mot kortsidan) 

Vindlast på väggar θ=90° (vind mot kortsidan) 
  A B C D E 

x1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

y1 -1,20 -0,80 -0,50 0,70 -0,30 

x2 0,25 0,25 0,25 1,00 1,00 

y2 -1,20 -0,80 -0,50 0,80 -0,50 

y -1,20 -0,80 -0,50 0,71 -0,33 
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Friktionskrafter 

Friktionskraften beräknas enligt ekv(4) om det minsta av 2b och 4h är mindre än byggnadens totala 

längd. Friktionskraftens storlek beror av arean och ojämnhet (Friktionskoefficient cfr som finns 

redovisat i tabell 6). Friktionskoefficient cfr väljs för både väggar och tak när indata matas in i Excel-

mallen, slät, ojämn eller mycket ojämn ytan. 

I fallet som redovisas i tabell 77 uppstår det ingen friktionskraft då byggnaden är relativt liten. 

Tabell 77 Beräkningar för friktionskrafter 

Friktionskrafter 

Friktionskoefficient cfr Slät Ojämn Mycket ojämn 

2b 20,60     

4h 22,08     

Minsta av 2b och 4h 20,60     

Afr tak (m2) 0,00     

Afr vägg (m2) 0,00     

Ffr tak (kN) 0,00 0,00 0,00 

Ffr vägg (kN) 0,00 0,00 0,00 
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10.6 Bilaga 6 
Beräkningar med tabellmetod, hus 3 Accent 

qp(7,85) ger enligt tabell 2 och efter interpolering enligt ekv(19) qp = 0,805 kN/m2 

För zonerna på taket beräknas we för både sug och tryck. För vindriktning θ=0° och sug på zonerna F-

J beräknas we enligt tabell 78. 

där:  x1 = närmaste underliggande taklutning 

 y1 = x1:s cpe,10-värde 

 x2 = närmaste överliggande taklutning 

 y2 = x2:s cpe,10-värde 

 cpe,10 = det interpolerade värdet 

 we = cpe,10 * qp 

Tabell 78 För vind mot långsida θ=0° (Vindsug) 

För vind mot långsida θ=0° (sug) 
  F G H I J 

x1 45 45 45 45 45 

y1 0,00 0,00 0,00 -0,20 -0,30 

x2 60 60 60 60 60 

y2 0,70 0,70 0,70 -0,20 -0,30 

Cpe,10 0,00 0,00 0,00 -0,20 -0,30 

we 0,00 0,00 0,00 -0,16 -0,24 

 

För vindriktning θ=0° och tryck på zonerna F-J beräknas we enligt tabell 79. 

där:  x1 = närmaste underliggande taklutning 

 y1 = x1:s cpe,10-värde 

 x2 = närmaste överliggande taklutning 

 y2 = x2:s cpe,10-värde 

 cpe,10 = det interpolerade värdet 

 we = cpe,10 * qp 

Tabell 79 För vind mot långsida θ=0° (Vindtryck) 

För vind mot långsida θ=0° (tryck) 
  F G H I J 

x1 45 45 45 45 45 

y1 0,70 0,70 0,60 0,00 0,00 

x2 60 60 60 60 60 

y2 0,70 0,70 0,70 -0,20 -0,30 

Cpe,10 0,70 0,70 0,60 0,00 0,00 

we 0,56 0,56 0,48 0,00 0,00 

 

Då vindlasten snabbt växlar mellan positiva och negativa värden för denna taklutning bör fyra fall 

beaktas. 
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För vindriktning θ=90° uppstår enbart sug på taket och beräknas we enligt tabell 80. 

där:  x1 = närmaste underliggande taklutning 

 y1 = x1:s cpe,10-värde 

 x2 = närmaste överliggande taklutning 

 y2 = x2:s cpe,10-värde 

 cpe,10 = det interpolerade värdet 

 we = cpe,10 * qp 

Tabell 80 För vind mot kortsida θ=90° (Vindsug) 

För vind mot kortsida θ=90° (sug) 
  F G H I 

x1 45 45 45 45 

y1 -1,10 -1,40 -0,90 -0,50 

x2 60 60 60 60 

y2 -1,10 -1,20 -0,80 -0,50 

Cpe,10 -1,10 -1,40 -0,90 -0,50 

we -0,89 -1,13 -0,72 -0,40 

 

Horisontell kraft på taket 

e = min av b och 2h 

e0 = 15,098 

e90 = 9,498 

I tabell 81 redovisas arean för takets alla zoner. Arean är lutande takyta. 

Tabell 81 Area för zonerna på taket 

Vind mot långsida θ=0° 
Zon Area (m2) 

F 8,059 

G 16,118 

H 69,163 

I 69,163 

J 32,237 

 

Den totala horisontella kraften på taket beräknas genom att först beräkna zonerna var för sig enligt:  � = �� ∗ ����� 

cos�� ∗ sin� 

och sedan addera ihop dessa enligt tabell 82. 
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Tabell 82 Horisontell kraft på taket θ=0° 

Horisontell kraft på taket θ=0° 
Zon Horisontell kraft (kN) 

F 6,428 

G 6,428 

H 23,621 

I -7,874 

J -5,516 

Totalt 49,867 

 

Väggar 

h/d för vind mot långsidan = 7,85/8,458=0,9281 

h/d för vind mot kortsidan = 7,85/14,458=0,5429 

e = min av b och 2h 

e0 = 14,458 

e90 = 8,458 

För zonerna på väggarna beräknas we för två vindriktningar. we för vind mot långsidan beräknas 

enligt tabell 83. 

där:  x1 = närmaste underliggande h/d 

 y1 = x1:s cpe,10-värde 

 x2 = närmaste överliggande h/d 

 y2 = x2:s cpe,10-värde 

 cpe,10 = det interpolerade värdet 

 we = cpe,10 * qp 

Tabell 83 Vindlast på väggar θ=0° (vind mot långsidan) 

Vindlast på väggar θ=0° (vind mot långsidan) 
  A B C D E 

x1 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 

y1 -1,200 -0,800 -0,500 0,700 -0,300 

x2 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

y2 -1,200 -0,800 -0,500 0,800 -0,500 

Cpe,10 -1,200 -0,800 -0,500 0,790 -0,481 

we -0,966 -0,644 -0,403 0,636 -0,387 

 

Och för vind mot kortsidan beräknas we enligt tabell 84. 

där:  x1 = närmaste underliggande h/d 

 y1 = x1:s cpe,10-värde 

 x2 = närmaste överliggande h/d 

 y2 = x2:s cpe,10-värde 

 cpe,10 = det interpolerade värdet 

 we = cpe,10 * qp 
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Tabell 84 Vindlast på väggar θ=90° (vind mot kortsidan) 

Vindlast på väggar θ=90° (vind mot kortsidan) 
  A B C D E 

x1 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 

y1 -1,200 -0,800 -0,500 0,700 -0,300 

x2 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

y2 -1,200 -0,800 -0,500 0,800 -0,500 

Cpe,10 -1,200 -0,800 -0,500 0,739 -0,378 

we -0,966 -0,644 -0,403 0,595 -0,304 

 

Horisontell kraft på väggarna 

I tabell 85 redovisas väggarnas area för zonerna D och E för båda vindriktningarna. 

Tabell 85 Area för zonerna D och E på väggarna för båda vindriktningarna 

Vind mot långsida θ=0° Vind mot långsida θ=90° 
Zon Area (m2) Zon Area (m2) 

D 42,217 D 45,546 

E 42,217 E 45,546 

 

Den totala horisontella kraften på taket beräknas genom att först beräkna zonerna var för sig enligt:  � = �� ∗ ���� 

och sedan addera ihop dessa enligt tabell 86. 

Tabell 86 Horisontell kraft på väggarna i båda vindriktningarna 

Horisontell kraft på väggarna θ=0° Horisontell kraft på väggarna θ=90° 
Zon Horisontell kraft (kN) Zon Horisontell kraft (kN) 

D 26,85 D 27,10 

E -16,34 E -13,85 

Totalt 43,19 Totalt 40,95 
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10.7 Bilaga 7 
Beräkningar med Excel-mall, hus 3 Accent 

I tabell 87 redovisas beräkningsgången för karakteristiskt hastighetstryck vilket beräknas för båda 

vindriktningarna. 

Tabell 87 Värden för beräkning av karakteristiskt hastighetstryck 

Karakteristiskt hastighetstryck 

  h ≤ b (ze=h) b < h ≤ 2b (ze=b) 
z0 [m] 0,01   

zmin [m] 1   

kr 0,170   

lv θ=90° 0,150 0,000 

lv 0,176 0,000 

ce θ=90° 2,433 0,000 

ce 1,765 0,000 

qb 0,331   

qp(z) kN/m2 θ=90° 0,804 0,000 

qp(z) kN/m2 0,583 0,000 

 

där:  z0 = Från tabell 1 och är beroende av terrängtypen (1) 

zmin = Från tabell 1 och är beroende av terrängtypen (1) 

kr = Beräknas enligt ekv(9) 

lv θ=90° = Beräknas enligt ekv(8) z=hnock 

lv = Beräknas enligt ekv(8) z=hvägg 

ce θ=90° = Beräknas enligt ekv(10) z=hnock 

ce = Beräknas enligt ekv(10) z=hvägg 

qb = Beräknas enligt ekv(11) ρ=1,25 kg/m3  

qp (z) θ=90° = Beräknas enligt ekv(7) där ce θ=90° används 

qp (z) = Beräknas enligt ekv(7) 

Beräkning e och h/d 

I tabell 88 är e och h/d sammanställt för väggar och tak. 

där:  e = Beräknas enligt ekv(12) och beräknas för båda vindriktningarna samt för tak och 

väggar separat då utkragning på tak påverkar värdet. 

h/d = Beräknas enligt ekv(13) och beräknas för båda vindriktningarna samt för zon 

A,B,C och zon D,E separat. Vi utgår från olika h för de olika zonerna beroende på den 

sidans högsta punkt. 
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Tabell 88 e och h/d för tak och väggar i båda vindriktningarna 

Zonindelning 

  Väggar Tak 

e (vind på kortsida) 8,458 9,498 

e (vind på långsida) 14,458 15,098 

h/d zon A, B, C (vind på kortsida) 0,202   

h/d zon D, E (vind på kortsida) 0,543   

h/d zon A, B, C (vind på långsida) 0,928   

h/d för zon D, E (vind på långsida) 0,345   

 

Formfaktor för tak 

Tabell 89 redovisar beräkningsgången för formfaktorn cpe,10 för alla zoner på taket i vindriktningen 

θ=90°, vind på kortsida. cpe,10 -värdet för zoner på tak är beroende av takvinkeln och hämtas ur tabell 

se bilaga 1, finns inte värdet för den aktuella takvinkeln används linjär interpolering enligt ekv(19). 

Värdena i tabell 90 0ch tabell 91 beräknas enligt samma metod. 

Tabell 89 Formfaktorn cpe,10 för vind mot kortsida θ=90° 

För vind mot kortsida θ=90° 
  F G H I 

x1 45 45 45 45 

y1 -1,1 -1,4 -0,9 -0,5 

x2 60 60 60 60 

y2 -1,1 -1,2 -0,8 -0,5 

y -1,1 -1,4 -0,9 -0,50 

 

där:  x1 = närmaste underliggande för takvinkeln 

 y1 = x1:s cpe,10-värde 

 x2 = närmaste överliggande för takvinkeln 

 y2 = x2:s cpe,10-värde 

 y = interpolerade cpe,10-värdet 

 

Tabell 90 Formfaktorn cpe,10 för vind mot långsida θ=0° (Vindsug) 

För vind mot långsida θ=0° (sug) 
  F G H I J 

x1 45 45 45 45 45 

y1 0 0 0 -0,2 -0,3 

x2 60 60 60 60 60 

y2 0,7 0,7 0,7 -0,2 -0,3 

y 0 0 0 -0,20 -0,30 
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Tabell 91 Formfaktorn cpe,10 för vind mot långsida θ=0° (Vindtryck) 

För vind mot långsida θ=0° (tryck) 
  F G H I J 

x1 45 45 45 45 45 

y1 0,7 0,7 0,6 0 0 

x2 60 60 60 60 60 

y2 0,7 0,7 0,7 -0,2 -0,3 

y 0,70 0,70 0,60 0,00 0,00 

 

När alla värden för cpe,10 är beräknade beräknas we som är kraften för zonen vinkelrätt takytan i 

kN/m2 enligt ekv(1). För tak väljs ce θ=90° då beräkningarna bygger på störst h (höjdnock). 

 

Formfaktor på väggar 

Tabell 92 redovisar beräkningsgången för formfaktorn cpe,10 för alla zoner på väggar i vindriktningen 

θ=0°, vind på långsida. cpe,10-värdet för zoner på väggar är beroende av h/d som finns i tabell 54. 

cpe,10-värdet hämtas sedan ur tabell från Eurokod se bilaga 1, finns inte värdet för den aktuell h/d 

används linjär interpolering enligt ekv(19). Värdena i tabell 93 beräknas enligt samma metod. 

Tabell 92 Formfaktorn cpe,10 för vind på väggar θ=0° (vind mot långsidan) 

Vindlast på väggar θ=0° (vind mot långsidan) 
  A B C D E 

x1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

y1 -1,20 -0,80 -0,50 0,70 -0,30 

x2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

y2 -1,20 -0,80 -0,50 0,80 -0,50 

y -1,20 -0,80 -0,50 0,71 -0,33 

 

där:  x1 = närmaste underliggande för h/d 

 y1 = x1:s cpe,10-värde 

 x2 = närmaste överliggande för h/d 

 y2 = x2:s cpe,10-värde 

 y = interpolerade cpe,10-värdet 

 

Tabell 93 Formfaktorn cpe,10 för vind på väggar θ=90° (vind mot kortsidan) 

Vindlast på väggar θ=90° (vind mot kortsidan) 
  A B C D E 

x1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

y1 -1,20 -0,80 -0,50 0,70 -0,30 

x2 0,25 0,25 0,25 1,00 1,00 

y2 -1,20 -0,80 -0,50 0,80 -0,50 

y -1,20 -0,80 -0,50 0,74 -0,38 
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Friktionskrafter 

Friktionskraften beräknas enligt ekv(4) om det minsta av 2b och 4h är mindre än byggnadens totala 

längd. Friktionskraftens storlek beror av arean och ojämnhet (Friktionskoefficient cfr som finns 

redovisat i tabell 6). Friktionskoefficient cfr väljs för både väggar och tak när indata matas in i Excel-

mallen, slät, ojämn eller mycket ojämn ytan. 

I fallet som redovisas i tabell 94 uppstår det ingen friktionskraft då byggnaden är relativt liten. 

Tabell 94 Beräkningar för friktionskrafter 

Friktionskrafter 

Friktionskoefficient cfr Slät Ojämn Mycket ojämn 

2b 19,00     

4h 31,40     

Minsta av 2b och 4h 19,00     

Afr tak (m2) 0,00     

Afr vägg (m2) 0,00     

Ffr tak (kN) 0,00 0,00 0,00 

Ffr vägg (kN) 0,00 0,00 0,00 



Vind mot 

långsidan θ=0°

Vind mot 

kortsidan θ=90°

Vind mot 

långsidan 

θ=0°

Vind mot 

kortsidan 

θ=90°

Fh,tak 49,8 0,0 Nock 24,91 9,37

Fh,vägg 25,6 40,9 Takbjälklag 37,70 20,47

Ffr 0,0 0,0 Mellanbjälklag 0,00 0,00

Ftot 75,4 40,9 Grund 12,79 11,10

Sug och Sug Sug och tryck Tryck och sug Tryck och tryck

F 0,000 0,000 0,563 0,563 8,061

G 0,000 0,000 0,563 0,563 16,123

H 0,000 0,000 0,483 0,483 69,189

I -0,161 0,000 -0,161 0,000 69,189

J -0,241 0,000 -0,241 0,000 32,245

Zon [kN/m
2
] Area [m

2
]

F -0,885 3,191

G -1,126 3,191

H -0,724 25,527

Isug -0,402

Itryck 0,000

Zon

we [kN/m
2
] för 

vind mot långsidan 

θ=0°

we [kN/m
2
] för 

vind mot kortsidan 

θ=90°

A -0,965 -0,700

B -0,644 -0,467

C 0,000 -0,292

D 0,416 0,594

Dlåg 0,000 0,000

E -0,190 -0,304

θ=0° θ=90°

e 15,100 9,500

e/2 7,550 4,750

e/4 3,775 2,375

e/10 1,510 0,950

θ=0° θ=90°

e 14,460 8,460

e/5 2,892 1,692

4/5e 11,568 6,768

Total horisontell kraft på byggnaden [kN]

Tak

Väggar

[kN/m
2
]

Lastkombinationer på tak för θ=0°

Lastkombinationer på tak för θ=90°

Zon Area [m
2
]

69,526

Uppdelning av krafter [kN]

Enheter

Taktyp Sadeltak -

Terrängtyp 1 -

Referensvindhastighet v b 23 m/s

Längd 14,46 m

Bredd 8,46 m

Höjd på vägg långsida 2,92 m

Höjd till nock 7,85 m

Antal våningar 1,00 st

Taklutning 45,00 grader

Takets utkragning långsida (Takfot) 0,52 m

Takets utkragning kortsida 0,32 m

Råhet på tak Mycket ojämn

Råhet på vägg Mycket ojämn

Indata

Sadeltak

1
0

.8
 B

il
a

g
a

 8
B

il
a

g
a

 8


