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EFFEKTIVISERAD 
BERÄKNINGSGÅNG FÖR 
STOMSTABILISERING I 
PREFAB-HUS

BAKGRUND
Tyréns är ett byggkonsultföretag som 
ofta får in uppdrag på stomstabilisering 
i prefab-hus i betong av liknande typ. 
Det handlar om bostadshus i flera vå-
ningar med bjälklag och inre stabilise-
rande väggar i betong. Årligen kommer 
det in cirka 10-15 liknande projekt där 
lastnedräkning ska göras för att verifie-
ra att stomstabiliseringen fungerar. Det 
finns behov av att rationalisera arbets-
processen genom att utveckla ett be-
räkningshjälpmedel och även fundera 
över om de beräkningsmodeller som 
används idag kan förbättras.

SYFTE OCH METOD
Syftet med arbetet är att identifiera en 
beräkningsmodell som passar bra för 
denna hustyp och sedan implementera 
denna för att effektivisera projektering-
en av stomstabilisering i prefab-hus av 
betong. 

Olika modeller för att uppskatta styv-
heten i bjälklags- och väggskivor skall 
gås igenom. Det handlar både om ana-
lytiska modeller och FEM-beräkningar 
i syfte att få fram styvheter. Därefter 
undersöks vilken inverkan modellerna 
har på lastfördelningen i det stomsta-
biliserande systemet. En modell som 
ger bra resultat men ändå inte är alltför 
komplicerad väljs sedan ut och imple-
menteras. Det förväntade resultatet är 
ett användarvänligt beräkningshjälp-
medel i form av Matlab- eller Octave-
kod, som är klart och tydligt, och har 
en dokumentation som gör att det kan 
användas av flera personer på konto-
ret. Beräkningshjälpmedlet ska ge möj-
ligheter till att variera t.ex. planlösning 
och tjocklekar och mått på väggar och 
bjälklag, samt att lägga in dragstag. Be-
räkningshjälpmedlet kommer på så sätt 
spara tid vid projektering av liknande 
uppdrag. 


