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Sammanfattning 

Projektet omfattade en jämförelsestudie avseende stomsystem. Studien undersökte 

ramverk och fackverk/balk/pelar-system och genomfördes självständigt med stöttning av 

Ramböll AB´s kontor i Falun. Syftet var främst att undersöka vilka skillnader det finns 

mellan tvåledsramar och fackverk/balk/pelar-system för lätta hallbyggnader och försöka 

få klarhet i varför fackverk/balk/pelar-system är det dominerande systemet i Sverige 

eftersom övriga Europa har tagit en annan utveckling och domineras av tvåledsramar. 

Studien undersöker skillnaderna mellan systemen i en hallbyggnad med förutbestämda 

mått i stål.  

 

Inledningsvis gjordes en litteraturstudie för att få en bredare bakgrund av systemen och 

en bättre förståelse om förutsättningarna för varje system. Efter litteraturstudien kunde 

sedan ett typhus och beräkningsunderlag för jämförelsestudien tas fram. Även en 

enkätstudie gjordes med syftet att skapa en tydlig bild av vilket stomsystem 

konstruktörer i Sverige oftast väljer och varför. Resultatet av studien visade att 

tvåledsramar ger en ökad kostnad jämfört med fackverk/balk/pelar-system i 

materialåtgång och framställning samt att beräkningarna blir mer komplicerade. Skulle 

fortsatta studier göras med dessa system i byggnader med andra mått skulle det kanske 

gå att få fram speciella mått på byggnader där kostnaden för tvåledsramar blir densamma 

som för fackverk/balk/pelar-system och därför är ett likvärdigt alternativ som 

stomsystem. 

 

En viktig slutsats från projektet är att tvåledsramar används mycket mer sällan än 

fackverk/balk/pelar-system som stomsystem i lätta hallbyggnader i Sverige på grund av 

att kostnaderna blir mycket högre med tvåledsramar och att det är ett mer komplicerat 

system i beräkningsarbetet. De viktigaste slutsatserna från jämförelsestudien går att 

sammafatta som följande: 

 

 Tvåledsramar är dyrare att använda. 

 Tvåledsramar är ett mer komplicerat system beräkningsmässigt. 

 Traditionen av att använda tvåledsramar finns inte och därför används inte 

systemet. 
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Abstract 

The project included a comparison study on frame systems. The study investigated 

framework and truss/beam/column-system and was conducted independently with 

support of Ramboll AB 's office in Falun. The aim was primarily to examine what 

differences there are between frameworks with two joints and truss/beam/column-

systems for light industrial buildings and try to determine why the truss/beam/column-

system is the dominant system in Sweden because the rest of Europe has taken a 

different development and dominated by framework with two joints. The study examines 

the differences between the systems in a industrial building with predetermined 

dimensions in steel. 

 

Initially, a literature study was conducted to gain a broader view of the systems and to 

create a better understanding for the conditions for each system. After the literature study 

was conducted could a exampelhouse and underlay for the comparison study be 

developed. A survey study were also conducted and the purpose was to create a clear 

picture of which system the frame system designers in Sweden usually choose and why. 

The results of the study showed that frameworks with two joints give an increased cost 

compared with truss/beam/column-system in material consumption and production, and 

the calculations become more complicated for the framwork. Should further studies be 

done with these systems in buildings with other measurements, it might possible to 

obtain specific measures of buildings where the cost of frameworks with two joints will 

be the same as for a building with truss/beam/column-system and therefore become an 

equivalent alternative. 

 

An important conclusion of this project is that a framework with two joints is used much 

more rarely than truss/beam/column-system as frame systems in light industrial 

buildings in Sweden because the cost will be much higher with a framework with two 

joints  and that it is a more complicated system in the computational work . The main 

conclusions from comparative study can be summarized as follows: 

 

• Framwork with two joints is more expensive to use . 

• Framework with two joints is a more complicated system computationally . 

• The tradition of using framework with two joints does not exist and it's therefore the 

system does not being used. 
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Begrepp och Förkortningar 

 

Begrepp 

Momentstyv knutpunkt – Sammanbindningspunkt som kan ta krafter i olika riktingar utan 

rörelse. 

 

Moment – En kraft som verkar på en kropp, ger en vridverkan, med avseende på en axel 

genom en godtycklig punkt. 

 

Led – Kan till skillnad från en fast inspänning inte ta upp moment. 

 

Statiskt obestämd – Det finns mer än 3 obekanta upplagskrafter. Snittkraftsfördelningen kan 

alltså inte bestämmas med enbart jämviktsekvationer. 

 

Tvärkraft – Snittstorheter i balkar,plattor och skal. Är kraftresultant till skjuvspänningar över 

tvärsnittet. 

 

Normalkraft – Ett belastningsfall. Belastning med centrisk normalkraft innebär att en 

konstruktion blir tryckt eller dragen. 

 

Böjmoment – Ett belastningsfall där last riktad vinkelrätt mot balkaxeln ger spänningar och 

böjning. 

 

Böjknäckningslast – Den kritiska lasten som får en pelare att plötsligt knäcka ut.  

 

 

Förkortningar 

BKR – Boverkets Konstruktionsregler 

STR – Kommer från engelskan, Structure. En typ av brottgränstillstånd. 

m/s – Meter per sekund 

EQU – Engelska equilibrium, används för att utvärdera stabiliteten hos ett bärverk. 

GEO – Används vid undersökning för brott eller för stor deformation i undergrund, hållfasthet 

i jord eller berg avgörande. 

FAT – Från engelska fatigue. Vid undersökning av brott genom utmattning hos bärverket. 

BK1 – Bärighetsklass 1. 

BK2 – Bärighetsklass 2. 

BK3 – Bärighetsklass 3. 

G – Permanent last (bruksgränstillstånd) 

Q – Variabel last (bruksgränstillstånd) 

A – Olyckslast (bruksgränstillstånd) 

kG – Karakteristisk egentyngd. 

s – Karakteristisk snölast. 

i – Formfaktor. 

ec – Exponeringsfaktor. 

ks – Snölastens grundvärde. 

tc – Termisk koefficient som beror av energiförluster genom taket. 

ew – Karakteristisk vindlast utomhus. 
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bv – Referensvindhastighet. 

pq – Karakteristiskt värde på vindens hastighetstryck. 

ez – Referenshöjd för utvändig vindlast. 

pec – Formfaktor för utvändig vindlast. 

iw – Karakteristisk vindlast inomhus. 

iz – Referenshöjd för invändig vindlast. 

pic – Formfaktor för invändig vindlast. 

m– Meter. 

kg– Kilogram. 

kr– Svenska kronor.
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Bakgrunden till detta examensarbete är att i alla tider så har byggnationer varit en central del 

av civilisationen. Alla byggnader har ett stomsystem och under årens gång har det tagits fram 

och använts en rad olika typer av stomsystem. Stomsystem är de bärande delarna i byggnader, 

alltså byggnadens skelett. I figur 1.1 går det att se några olika typer av stomsystem. 

 

 
a)              b) 

Figur 1.1. Olika typer av använda stomsystem. Bild a) visar fackverk/balk/pelar-system och 

Bild b) visar ramverk och bågar.(Vaxteko, 2013) 

 

Förr i tiden var det vanligt med ramverk som stomsystem till hallbyggnader, framförallt till 

lantbruksbyggnder. Än idag står vissa av dessa äldre byggnader kvar så det går att se den 

ursprungliga ramverksstommen. Idag byggs nästan inga hallbyggnader med ramverk utan i 

Sverige används i princip alltid fackverk/balk/pelar-system som stomme. Övriga Europa 

däremot har tagit en annan utveckling när det gäller val av stomsystem. Där dominerar 

tvåledsramar med relativt brant taklutning.(Stålbyggnadsinstitutet, 2008) 

 

1.2 Syfte 

Examensarbetets primära syfte är att undersöka och försöka identifiera varför 

fackverk/balk/pelar-system har valts att i princip alltid användas som stomme till 

hallbyggnader i Sverige istället för att som övriga Europa företrädesvis använda ramverk. 

Examensarbetets sekundära syfte är vidare att undersöka anledningen till att konstruktörer i 

Sverige idag oftast väljer att använda fackverk/balk/pelar-system.  

Examensarbetet har för avsikt att bidra till en ökad kunskap om skillnader mellan pelar/balk-

system och ramverk i beräkningar och användning. 

 

1.3 Avgränsningar 

Examensarbetet fokuserar på skillnader mellan fackverk/balk/pelar-system och tvåledsramar i 

stål. Arbetet är avgränsat till att omfatta skillnader mellan de två stomsystemen för en 

hallbyggnad i stål med hänsyn till ekonomiska skillnader i form av materialåtgång, skillander 

i transport och beräkningar. Undersökningen är avgränsad att omfatta en hallbyggnad med ett 

förutbestämt mått.  
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2. Teori 

I kapitel 2 görs en generell beskrivning av stomsystem och hallbyggnader för att öka 

förståelse för ämnet. Av samma anledning ges även en beskrivning av fackverk/balk/pelar-

system och ramverk samt beräkningar och transportföreskrifter i Sverige. 

 

2.1 Stomsystem 

Ur byggnadsteknisk synvinkel har en byggnad två funktioner att fylla. Dels att kunna motstå 

laster av egenvikt, klimat och nyttig last, dels att utgöra skydd för byggnadens innehåll och 

byggdelar. I en byggnad förekommer ett antal olika huvuddelar som var och en har sina 

funktioner till exempel beklädnad, grund och installationer. Stommen är även den en av dessa 

huvuddelar och det går att säga att den är byggnadens skelett. Byggnadsstommen utförs olika 

beroende på funktion och ändamål. Olika system förekommer vid utformningen. Byggnaden 

beräknas så att dess bärande stomme får tillräcklig hållfasthet och styvhet för erfoderlig last 

samt att säkerhet mot ras tillgodoses. (Berg, 2007)  

 

Den bärande konstruktionen kan ofta delas in i en primär- och en sekundärstomme. Den 

primära konstruktionen är den som primärt för ned lasterna till grunden. Den sekundära 

stommen består av konstruktionselement vars uppgift är att föra lasterna till 

primärkonstruktionen. Den bärande stommen i en byggnad är sammansatt av en rad olika 

byggdelar och dessa delas in i två olika typer och beskrivs här nedan. (Isaksson, 2010)  

 

2.1.1 Vertikalt bärverk 

Vertikalt bärverket kan utgöras av pelare och väggar eller vara sammansatt av väggpelare. Det 

vertikala bärverket har som huvudfunktion att överföra vertikala laster i form av egenvikt och 

nyttig last från ovanliggande byggnadsdelar och föra dessa nedåt mot grunden. Detta ger 

upphov till normalkrafter i bärverkets plan. (Berg, 2007) 

 

Om det vertikala bärverket medverkar i stabilisering av stommen påverkas det även av 

horisontella krafter som ger skjuvkrafter i det vertikala bärverket. I dessa fall ska 

snedställning av bärverket beaktas. De horisontella krafterna som påverkar det vertikala 

bärverket vinkelrätt ger även upphov till böjande moment. (Träguiden, 2013)  

 

2.1.2 Horisontelt bärverk 

Horistontella bärverk är balkar, plattor och andra konstruktionselement som fördelar laster i 

horisontell riktning. Det har i uppgift att överbrygga rumsytor mellan det vertikala bärverket. 

(Berg, 2007)  

 

Det horisontella bärverket ska dimensioneras så det klarar av att ta upp både för vertikala och 

horisontella laster, till exempel från egentyngd, nyttig last, snölast och vindlast, var för sig 

eller i kombination med varandra. (Träguiden, 2013)   
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2.2 Stabiliserande bärverk 

Förutom påverkan av vertikala laster påverkas en byggnad även av sidoriktade krafter. 

Sidokrafterna kan utgöras av vindlast, som normalt dominerar, men även av jordtryck vid 

källarväggar, oavsiktlig snedställning av vertikala bärverk och i vissa fall vattentryck. I 

allmänhet har de horisontella krafterna mindre storlek än de vertikala men de horisontella kan 

vara svårare att konstruktivt bemästra. Hur stor omfattning av erforderlig stabilisering som 

krävs påverkas av byggnadens höjd. Sidostabiliseringen kan göras på olika sätt och här nedan 

presenteras några olika stabiliserande system. (Berg, 2007)  

 

2.2.1 Sidostabilisering med skivor 

Horisontallasterna överförs via horisontella stomelement, till exempel bjälklagsplattor, till 

vertikala skivor som gavelväggar, trapphus eller hisschakt. Dessa överför sedan lasterna till 

grundkonstruktionen. Skivorna tar endast upp krafter i sitt eget plan. (Berg, 2007)  

 

Redan på 60-talet var det vanligt i Sverige att uttnyttja skivverkan i tak av trapetsprofilerad 

plåt (Stålbyggnadsinstitutet, 2008).  

Även idag är det vanligt att utnyttja takkonstruktionen som en skiva i stomstabiliserande 

syfte. I figur 2.1 går det att se ett exempel på funktionen med stabiliserande skivor. Principen 

är att en del av den horisontella lasten förs upp i takskivan. Takskivan för i sin tur ut lasterna 

till gavlarna och därifrån förs de vidare ned till grunden. (Isaksson, 2010)  

 

 
Figur 2.1. Exempel på stabiliserande skivors funktion. (Berg, 2007, s.19) 

 

2.2.2 Sidostabilisering med fackverk 

En möjlighet att sidostabilisera är genom att montera diagonala fackverk i taket eller i 

väggplan. Sådana fackverk kallas ofta för vindförband och i figur 2.2 går det att se ett 

exempel på fackverkan i tak och väggars funktion. Vid höga byggnader kan fackverk i taket 

vara lämpligare än att uttnyttja skivverkan för stabilisering. (Berg, 2007) 
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Figur 2.2. Fackverkan i tak och väggars funktion. (Berg, 2007, s.20) 

 

2.2.3 Sidostabilisering med inspända pelare 

Pelare inspända i grundkonstruktionen är ett vanligt sätt att klara sidokrafter. Pelarna infästs i 

en ingjuten bultgrupp och kan då överföra både vertikal last och sidolast till 

grundkonstruktionen. Ingjutna holkar är ett alternativt sätt där holkarna tjänar som 

upplagsstöd för pelaren. I figur 2.3 ges exempelbilder av infästning av pelare med bultgrupper 

och holkar. (Berg, 2007) 

 

Pelare som är inspända i grunden minskar knäcklängden för pelaren och det kan vara  

lämpligt vid en hög byggnad. Om inspända pelare utnyttjas tillsammans med skivverkan i 

taket fås ett komplicerat statiskt obestämt system och i detta fall bör skivans eftergivlighet 

beaktas. (Stålbyggnadsinstitutet, 2008) 

 

a)                     b) 

Figur 2.3. Fast inspänning. Bild a) visar fast inspänning med ingjuten bultgrupp och Bild b) 

med ingjutna holkar. (Berg, 2007, s.21) 

 

2.3 Hallbyggnad 

En byggnad med stora spännvidder, ofta mer än 10 meter, som innehåller ett stort, helt 

inbyggt eller halvöppet rum, och i vissa fall mindre biutrymmen kallas för hallbyggnader. 

Dessa byggnader uppförs för olika ändamål. De främsta är industri- och lagerbyggnader, 

varuhus, lantbruksbyggnader och sport- och utställningshallar. En tidig uppmärksammad typ 

av hallbyggnad var järnvägens banhallar. Dessa stora byggnader avviker från det vanliga 

husbyggandet i dimensioner vilket ställer stora krav på omsorgsfull beräkning. Detta gjorde 

att hallbyggnader från omkring mitten av 1800-talet blev ett av de första områden där 

specialutbildade byggnadskonstruktörer fodrades. Hallbyggnader delas idag oftast in i två 



Högskolan Dalarna 

Datum 2013-10-23  

5 
 

olika typer beroende på spännvidder och ändamål. Dessa två typer är lätta och tunga 

hallbyggnader och beskrivs mer i kapitel 2.3.1 och 2.3.2. (Nationalencyklopedid, 2013) 

 

2.3.1 Lätt hallbyggnad 

Lätta hallbyggnader brukar ha spännvidder mellan 15 och 25 meter och invändig fri höjd på 5 

till 8 meter. Dessa hallar brukar vara funktionsanonyma och kan anpassas för många olika 

användningar. Stomsystemet för lätta hallar har i Sverige tagit en avvikande utveckling från 

övriga Europa. I Sverige används nästan alltid fackverk/balk/pelar-system eller fackverk till 

hallbyggnader men i Europa dominerar tvåledsramar med relativt brant taklutning dominerar. 

(Stålbyggnadsinstitutet, 2008)  

 

2.3.1.1 Grundläggning lätt hallbyggnad 

Lätta hallbyggnader grundläggs vanligen med platta på mark, speciellt om ett betonggolv är 

planerat att användas. Kantbalken dimensioneras för att fördela ut pelarlasterna på en 

tillräckligt stor yta med hänsyn till markens bärighet. Om inte betonggolv används väljs 

vanligen plintar. Plintarna förbinds med en betongsockel och denna är vanligen prefabricerad. 

(Stålbyggnadsinstitutet, 2008) 

 

2.3.2 Tung hallbyggnad 

Hallbyggnader som har riktigt stora spännvider, som ofta innehåller tunga traverser och som 

ofta är skräddarsydda för en viss användning kan kallas tunga hallbyggnader. Gränsen mellan 

lätt och tung är flytande. Generellt innehåller tunga hallar ofta bjälklag på delar av ytan och 

ibland även på flera nivåer men de betraktas normalt ändå som enplansbyggnader ur 

brandskyddssynpunkt. Det vanligaste stomsystemet i tunga hallar är inspända pelare men det 

är även möjligt att använda styva väggar och tak för att göra en låda av konstruktionen. 

(Stålbyggnadsinstitutet, 2008) 

 

2.3.2.2 Grundläggning tung hallbyggnad 

Grundläggning av tunga hallar fordrar ofta pålning även vid skapliga markförhållanden. För 

inspända pelare blir det stora moment och de måste kunna tas upp utan stora vinkeländringar. 

(Stålbyggnadsinstitutet, 2008) 

 

2.4 Pelarsystem 

Pelarsystem är ett bärande system i en byggnad där lasten nedförs vertikalt i byggnaden 

genom ett system av pelare istället för genom bärande ytter- och innerväggar. Pelarna placeras 

i fasaderna samt om det behövs i rader inne i byggnaden. Pelarsystem ger större fria golvytor 

och därmed ökad flexibilitet i planlösningen än med bärande ytter- och innerväggar. 

Hallbyggnader byggs ofta med detta system eftersom dessa ofta kräver stora fria ytor. När 

pelarsystem används utförs ytterväggarna normalt i form av lätta så kallade utfackningsväggar 

och ifall rumsavgränsning önskas så åstadkoms dessa med ickebärande mellanväggar. Det 

brukar skiljas på två huvudtyper av pelarsystem, pelardäck- och skelettsystem. Det här 

examensarbetet behandlar skelettsystem och det är systemet som även kallas för balk-

pelarsystem. (Nationalencyklopedin, 2013)  
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2.4.1 Fackverk/balk/pelar-System 

I balk/pelarsystem kombineras de bärande pelarna med bärande balkar. I sin enklaste och 

vanligaste form består stommen av fritt upplagda tvåstödsbalkar på pelare men det går även 

att ha kontinuerliga balkar över flera pelare. I figur 2.4 visas två olika typer av 

fackverk/balk/pelarsystem. Beroende på byggnadens storlek och utformning väljs ett system 

med endast bärning mellan fasader, eller med en eller flera inre pelarrader, så att optimal 

funktion erhålles. (Berg, 2007)  

 

Några fördelar med balk/pelarsystem är att inga bärande innerväggar behövs, som kan hindra 

ledningsdragning och som då försvårar lokaldispositionen vid framtida ändringar samt att 

balkar och pelare prefabriceras och monteras på plats, vilket förkortar byggtiden. (Berg, 2007)  

 

Vid byggnader med stora spännvidder såsom hallbyggnader kan fackverkstakstolar användas i 

kombination med pelare. Fackverk byggs ofta i stål och består av stänger som kopplas 

samman så ett stabilt bärverk erhålls. Fackverk bygger på principen att stängerna bildar ett 

stort antal trianglar vilket blir mycket stabilt, eftersom en triangels former och vinklar är 

entydigt bestämda av sidlängderna som i fackverkets fall är stängerna. Sammankopplingen 

mellan stängerna sker, i ett renodlat fackverk, med friktionsfria leder. Det leder till att 

stängerna blir momentfria om lasten införs på knutpunkterna. Momentfriheten gör att det blir 

lättare att beräkna krafterna som lasterna ger upphov till. (NCC, 2013) 

 

Fördelar med fackverk är: 

 

 Stor frihet i formgivningen 

 Kan lätt delas upp i mindre transportenheter och monteras ihop på byggplatsen. 

 Relativt låg egenvikt ger enkel hantering i fabrik och på byggplatsen samt låga 

transportkostnader. 

 Högt materialutnyttjande bidrar till god ekonomi. (NCC, 2013)  

 

a)                    b) 

Figur 2.4. Typexempel på stomsystem i hallbyggnader. Bild a) visar hallbyggnad med balk-

pelarsystem och bild b) visar en hallbyggnad med pelar-fackverk. (Berg, 2007, s.12-13) 
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2.5 Ramverk 

Genom momentstyva hörn mellan balk och pelare erhålls en ramstomme. Det finns olika 

ramar och dessa är treledsram, tvåledsram och nolledsram. Allmänt gäller att ramar placeras 

vinkelrätt mot byggnadens längdriktning med ett inbörde avstånd som anpassas efter 

takkonstruktionen. Sidostabiliseringen i byggnadens längdriktning erhålls i dessa fall genom 

att taket överför lasterna till vissa längsgående väggar eller i inspänning i grunden. I figur 2.5 

visas exempel på olika typer av ramar. Den här rapporten inriktar sig på en tvåledsram så 

ytterligare beskrivning av den typen nedan. (Berg, 2007) 

                    

a)                b) 

Figur 2.5. Exempelbilder på ramar. Bild a) visar en treledsram och bild b) visar en tvåledsram 

med plant tak. (Berg, 2007, s.20) 

 

2.5.1 Tvåledsram 

Tvåledsramar är uppbyggda med precis som det låter endast två leder. Dessa är ledade 

infästningar i grundkonstruktionen. De horisontella krafterna återförs i en sådan konstruktion 

via leden till grunden. (Berg, 2007) 

 

Eftersom ramen bara har två leder betyder det att konstruktionen är statiskt obestämd.  

Fördelen med att ha en statiskt obestämd konstruktion är att ett mindre tvärsnitt kan användas 

eftersom momenten vid given spännvid blir mindre än för motsvarande treledsram som är en 

statiskt bestämd konstruktion. Nackdelen är dock att det då måste utföras momentstyva 

anslutningar, vilket normalt blir väldigt kostsamt. Vid en statiskt obestämd konstruktion blir 

den även känslig för rörelser vid upplagen samt att tvångskrafter uppstår på grund av 

temperatur- och fuktrörelser i systemet. (Isaksson, 2010)   

 

Ramarna utförs ofta av stålprofiler med I- eller H-tvärsnitt. Både valsade och svetsade profiler 

kan förekomma. Används svetsade profiler brukar ofta profilhöjden variera så att den är som 

störst där momenten är som störst, alltså vid de momentstyva hörnen. Tvåledsramar 

grundläggs vanligen på plintar. Ramarna ger inga moment på plintarna men väl en 

horisontalkraft. För att minska tendensen till stjälpning av plinten kan ett dragstag användas 

för att koppla ihop pelartopparna. (Stålbyggnadsinstitutet, 2008) 
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2.6 Laster 

När en byggnad konstrueras, dimensioneras ingående element för att klara av de laster som 

dem utsätts för. Med hänsyn till lasters variation i rummet indelas de i: 

 

 Bunden last som har en entydigt beststämd fördelning över konstruktionen. Exempel 

på bunden last är: egentyngd av byggnadsdelar och jord, samt vattentryck. I en del fall 

är lastens rumsliga fördelning endast tillnärmelsevis bestämd, men anses vid 

dimensionering ändå vara bunden. Detta gäller exempevis snölast. 

 Fri last som kan ha en godtycklig fördelning över konstruktionen. Exempel på fri last 

är: last av varor i en lagerbyggnad, trafiklast på broar, och en del av den nyttiga lasten 

i bostäder och kontor. (Isaksson, 2010) 

 

Vid dimensionering antas den fria lasten ha en fördelning över konstruktionen som ger 

farligaste inverkan. 

Laster delas även upp med hänsyn till variation i tiden som: 

 

 Permanent last (G) som varierar så långsamt eller så lite att den går att anse vara 

konstant. 

 Variabel last (Q) som utgörs av övriga normalt förekommande lasterna. 

 Olyckslast (A) som förekommer sällan och då oftast i samband med någon 

olyckshändelse. (Isaksson, 2010) 

 

Efter identifikation av lasterna som ska användas vid dimensioneringen av en byggnad skall 

dessa lasters karakteristiska värde framräknas. Detta sker på lite olika sätt beroende på typ av 

last. Även byggnadens placering i landet inverkar på hur stora lasterna blir. Förklaring på hur 

det går till att räkna fram det karakteristiska lastvärdet på lasterna som berörs i denna rapport 

ges i kapitel 2.6.1 - 2.6.3. 

 

2.6.1 Egentyngd 

Egentyngd räknas som en permanent last och är en av de viktigaste för normala 

byggkonstruktioner. Egentyngd räknas dessutom som en bunden last. Egentyngden beräknas 

som summan av bärverkets tyngd och tyngden av övriga byggnadsdelar som konstruktionen 

bär upp och det karakteristiska värdet kG för egentyngd sätts normalt lika med medelvärdet. 

Det innebär att egentyngden kan beräknas på grundval av nominella mått enligt ritning och av 

dokumenterade tunghetsvärden för ingående material. De vanligaste byggnadsmaterialens 

tungheter ges ofta i handböcker och produktblad. (Isaksson, 2010) 

 

2.6.2 Snölast 

Snölast klassas som en variabel last och den uttrycks som kraft per horisontell ytenhet även 

för lutande tak. När det karakteristiska värdet för snölast bestäms används en formel som 

enligt Eurokod ser ut på följande vis: 

 

i e t ks C C s     

 

Formeln utgår från snölastens grundvärde, kS , på mark. Grundvärdet varierar i tiden och med 

geografisk belägenhet. Det kan vara viktigt att observera att snölast på mark beror dels på 
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snödjup men även på snöns volymvikt. Snölastens grundvärde finns framtaget för olika 

platser i Sverige och i figur 2.6 återfinns dessa värden. (Isaksson, 2010) 

 

 
Figur 2.6. Föreskriven snölast ks  på mark. (Mårtensson, 2010, s.9) 

 

Exponeringsfaktorn eC  måste tas hänsyn till eftersom det finns en systematisk skillnad 

mellan referensvärdet för snölast på mark och den genomsnittliga på taket för en byggnad 

med givet läge och utformning. Ett oskyddat tak med fritt tillträde för vinden får i allmänhet 

mindre genomsnittlig snölast än ett tag i skyddat läge. Detsamma gäller vid ett tak med stora 

tacklutningar jämfört med ett som är flackt. (Isaksson, 2010) Värden på exponeringsfaktorn 

för olika topografier går att se i figur 2.7. 
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Figur 2.7. Rekommenderade värden på ec för olika topografier. (Mårtensson, 2010, s.8) 

 

Formfaktorn i , beror på ojämn fördelning av snön över taket. Snöfördelningen beror i 

huvudsak på snödrift av de lokala vindförhållandena kring taket. Även tak med oregelbunden 

profil och varierande möjligheter för snön att glida av taket påverkar snöfördelningen och 

därmed formfaktorn. (Isaksson, 2010) I figur 2.8 och 2.9 går det att se formler och värden för 

formfaktorn. 

 

 
Figur 2.8. Tabell för formfaktorer för snölast på tak. Tak med snörasskydd eller andra hinder 

bör formfaktorn inte väljas lägre än 0,8. (Mårtensson, 2010, s14) 

 

 
Figur 2.9. Formfaktorer för snölast på olika taktyper. Formfaktorernas värde hämtas ur tabell i 

figur 2.8. (Mårtensson, 2010, s.15) 
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2.6.3 Vindlast 

Vindlast uttrycks som kraft per ytenhet riktad vinkelrätt mot den aktuella ytan och beskriver 

effekten av övertryck eller undertryck mot byggnadens ytskikt. Vindlast är en variabel last 

och de största vindlasterna förekommer vid externa ytor. Vid dimensioneringen måste även 

inre över- eller undertryck beaktas. I princip är vindlasten resultatet av dynamiska effekter. 

Dock har de flesta byggnader en hög naturlig dämpning och är okänsliga för kortvariga 

dynamiska laster. Därför går det att använda en statisk ekvivalent utvändig vindlast. Den 

utvändiga vindlasten beräknas med följande formel: 

 

( )e p e pew q z c   

 

För att bestämma pq  i olika situationer användes referenshastigheten bv  som är en 

beskrivning av vindförhållandena i den aktuella regionen. Referenshastigheterna i Sverige 

varierar mellan 21 och 26 m/s beroende på vilken lokaliseringen i landet är. (Isaksson, 2010) 

 

Efter framtagande av den aktuella referenshastigheten måste den sedan multipliceras med 

referenshöjden ez . Anledningen till detta är att vindhastigheten varierar och ökar med ökande 

höjd. Referenshöjden för vanliga byggnader är lika med byggnadens höjd och antas på säkra 

sidan att den aktuella vindlast som fås verkar över hela byggnadens höjd. (Isaksson, 2010) 

 

För att få fram den karakteristiska vindlasten behövs även formfaktorn pec  tas hänsyn till. 

Formfaktorn beror på byggnadens form och storlek tillsammans med vindriktning och 

vindhastighet. Det aerodynamiska trycket mot en vindbelastad yta varierar betydligt från 

punkt till punkt men det är valt att låta formfaktorn vara beroende av den yta som antas vara 

belastad. (Isaksson, 2010) 

 

Förutom den utvändiga vindlasten ska även en invändig vindlast beräknas eftersom vinden 

också skapar tryckskillnader invändigt. Detta eftersom de flesta byggnader har någon form 

otätheter.  Invändig vindlast beräknas enligt formeln: 

 

( )i p i piw q z c   

 

Vindens refenshastighet är densamma för både invändig och utvändig vindlast. 

Referenshöjden iz , för invändig vindlast bör sättas lika med referenshöjden ez  för utvändig 

vindlast mot den sidan av byggnaden som har öppningar som orsakar den invändiga 

vindlasten (Mårtensson, 2010). 

 

Formfaktorn för den invändiga vindlasten beräknas inte på samma sätt som den utvändiga 

utan den beror på öppningarnas storlek och fördelning över en byggnads omslutande ytor. 

(Isaksson, 2010) 

 

Formler och tabeller för beräkning av både yttre och inre vindlast samt dessas faktorer 

återfinns i bilaga 1.  
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2.7  Dimensioneringsregler 

I Sverige användes boverkets konstruktionsregler (BKR) vid dimensionering fram till och 

med 2011. Idag används Eurokoder som är samlingsnamnet på standarder för 

beräkningsregler för dimensionering av bärverk. Bygg- och anläggningsverksamheten har 

alltid varit nationellt orienterad men Eurokoderna öppnar för en mer global marknad (Swedish 

standard institut, 2013).  

 

När dimensionering av byggnader sker finns fokus på två saker. Det ena är att byggnaden ska 

klara av de laster den utsätts för, det vill säga förhindra permanent skada på byggnaden. Den 

andra parametern är tillfälliga olägenheter, till exempel deformationer som gör att vi upplever 

obehag. Två tillstånd ska kontrolleras för byggnaden och dessa är brottgräns- och 

bruksgränstillstånd. I dessa fall används det karakteristiska lastvärdet som tagits fram för de 

laster som belastar konstruktionen. (Isaksson, 2010) 

2.7.1 Brottgränstillstånd 

Det finns fyra olika typer av brottgränstillstånd som skall verifieras när det är relevant för 

situationen i fråga. Dessa redovisas i figur 2.10. Det vanligast förekommande 

brottgränstillståndet inom konstruktionstekniken är STR och det används vid dimensionering 

av konstruktionselement. (Isaksson, 2010) 

 

 
Figur 2.10. Olika typer av brottgränstillstånd. (Isaksson, 2010, s73) 
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2.7.1.1 Beräkning brottgränstillstånd  

Vid beräkning i brottgränstillståndet används de framtagna karakteristiska laster som verkar 

på konstruktionen i fråga. Dessa används sedan i en formel för att räkna fram den 

dimensionerande brottlasten. Formeln innhehåller några olika lastkombinationer och den som 

är vanligast dimensionerande är STR-B. När formeln används skall en av de framtagna 

lasterna sättas som huvudlast, är det inte uppenbart vilken, så måste flera olika fall provas för 

att identifiera den farligaste kombinationen. Olika lastkombinationer kan dessutom vara 

dimensionerande i olika snitt i konstruktionen. I beräkningen ska lasterna även multipliceras 

med olika partialkoeficienter som finns bestämda i tabeller i de vanligaste formelsamlingarna 

för konstruktörer. (Mårtensson, 2010) 

 

När den dimensionerande brottlasten är framräknad är nästa steg att undersöka vilka 

dimensioner på respektive konstruktionselement som krävs för att ha tillräcklig kapacitet för 

att klara den erfoderliga lasten den utsätts för. Det finns olika belastningsfall som uppkommer 

på olika konstruktionselement och dessa är böjmoment, tvärkraft, normalkraft och även 

samtidig normalkraft och moment. Alla dessa belastningsfall måste undersökas och detta sker 

med hjälp av olika formler för respektive fall. Vid en stor konstruktion kan det alltså bli 

många beräkningar. Balkar undersöks för belastningsfallen böjmoment och tvärkraft och de 

dimensioneras efter vilken böjmomentkapacietet och tvärkraftskapcitet som krävs. 

Belastningsfallen normalkraft och samtidig normalkraft och moment undersöks när pelare ska 

dimensioneras. Dimensioneringen sker så att pelaren i fråga har tillräcklig bärförmåga för 

tryck eller drag samt att aktuella laster är mindre än böjknäckningslasten. (Isaksson, 2010) 

 

En viktig sak att tänka på när konstruktionselement beräknas i brottgränstillståndet i stål är att 

formlerna ser olika ut beroende på vilken tvärsnittsklass stålprofilen som är tänkt att använda 

tillhör. Det finns fyra olika tvärsnittsklasser för stål och innan en undersökning av de olika 

belastningsfallen i brottgränstillståndet görs, räknas det ut vilken tvärsnittsklass den stålprofil 

som planeras att använda tillhör. Sedan går det att gå vidare och undersöka de olika 

belastningsfallen och kontrollera att kapaciteten hos profilen som är vald är tillräcklig för 

respektive fall. (Isaksson, 2010) 

 

Alla formler för att räkna ut tvärsnittsklasser, belastningsfall och den dimensionerande lasten i 

brottgränstillstånd finns i Bilaga 2. I Åkesson (2010, s58-89) finns tvärsnittsdata över vissa 

standardprofiler i stål och dessa behövs i vissa beräkningar. 
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2.7.2 Bruksgränstillstånd 

I många fall är det av stor vikt att kunna beskriva hur konstruktionselementen beter sig i 

bruksgränstillståndet, att konstruktionerna fungerar på ett bra sätt under sin livstid. Normalt 

kontrolleras förändringar, förskjutningar, svängningar och sprickor och i korthet kan det 

sammanfattas på följande sätt: 

 

 Byggnadsdelar och dess upplag skall ha sådan styvhet att deformationer eller 

förskjutningar av byggnadsdelen vid avsedd användning inte inverkar menligt på dess 

funktion eller skadar andra byggnadsdelar. 

 Byggnadsdelar skall utformas så att uppkomna svängningar inte upplevs som 

besvärande. 

 Sprickbildningar skall begränsas i den mån det är nödvändigt för att säkerställa 

byggnadsdelarnas avsedda funktion och beständighet. (Isaksson, 2010) 

 

2.7.2.1 Beräkning bruksgränstillstånd 

Med hjälp av formeln för att räkna ut den dimensionerande lasten i bruksgränstillståndet (se 

bilaga 3) finns det tre olika lastkombinationer som kan användas. Den karakteristiska 

lastkombinationen kan användas när det är permanenta skadeeffekter hos exempelvis 

ytmaterial eller anslutande element som vill undersökas. Den frekventa lastkombinationan 

brukar användas vid undersökning av tillfälliga olägenheter, alltså där problemen inte blir 

beständiga. Den sista lastkombinationen som är kvasi-permanent är en beskrivning av 

långtidslaster och den används vid undersökning för att se vilka tilläggsdeformationer som 

uppkommer efter lång tid. En av dessa väljs och tillsammans med de gällande karakteristiska 

lasterna räknas sedan fram den dimensionerande lasten. (Isaksson, 2010)  

 

När den dimensionerande lasten är framräknad går den användas för att undersöka 

deformationer eftersom sånna uppkommer i de flesta konstruktioner. Om deformationerna blir 

för stora kan det finnas anledning till att dimensionera konstruktionen så att dessa begränsas. 

En deformation som är vanlig att undersöka är nedböjning. När de deformationerna som är 

aktuella har undersökts ska dessa sedan bedömas ifall de är acceptabla. Hur stora 

deformationer som kan accepteras ska bedömmas i varje enskilt fall med det finns exempel på 

godtagbara deformationer för olika konstruktionselement i de flesta formelsamlingarna för 

byggkonstruktioner. (Isaksson, 2010) 

 

Formler för att beräkna konstruktionselement i bruksgränstillståndet och kontrollera 

deformationer återfinns i bilaga 3. 
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2.8 Transportföreskrifter i Sverige 

I Sverige finns det bestämmelser över hur långa och breda fordon som får vistas på det 

allmänna vägnätet och även vilken vikt de får ha. Byggelement till byggnadsstommar 

transporteras vanligen med lastbil och därför måste hänsyn tas till vilka regler och lagar som 

gäller för dessa i Sverige. 

 

På allmänna vägar i Sverige får motorfordon eller fordonståg, med lasten inräknad, inte vara 

längre än 24,0 meter. Lägden kan dock få uppgå till 25,25 meter om en rad olika villkor är 

uppfyllda. Dessa villkor går att finna hos Transportstyrelsen i Sverige. Högsta tillåtna bredd 

för att få framföra ett motorfordon på det allmänna vägnätet i Sverige är 260 centimeter och 

då är lasten inräknad. Dessutom får inte lasten på någondera sida om fordonet skjuta ut mer 

än 20 centimeter. Om ett fordon transporterar odelbar last kan Transportstyrelsen meddela 

föreskrifter om att tillåta framförning av fordonet på det allmänna vägnätet och därvid får 

alltså lasten skjuta ut mer än 20 centimeter utanför fordonet. (Transportstyrelsen, 2013) 

 

Det allmänna vägnätet i Sverige delas in i tre stycken bärighetsklasser (BK 1-3). Om inget 

annat föreskrivits tillhör en allmän väg BK1 . Föreskrifter om en allmän väg som skall tillhöra 

BK2 eller BK3 meddelas vanligtvis av Trafikverket men om kommunen i fråga är väghållare 

så meddelas det av kommunen. De olika bärighetsklasserna ger bestämmelser över hur stort 

tryck enskilda motordrivna fordon eller därtill kopplade fordon får ha för att få framföras. I de 

fall en transport som överstiger dessa värden måste framföras kan Transportstyrelsen medela 

föreskrifter för detta och de får begränsas till en viss väg eller ett visst vägnät. 

(Transportstyrelsen, 2013) Värdena för bärighetsklasserna går att se nedan i tabell 2.1. 

 

Tabell 2.1. Tillåtna värden för respektive bärighetsklass. (Transportstyrelsen, 2013) 

Tryck BK1 BK2 BK3 

1.Axeltryck    

a. Axel som inte är drivande 10 ton 10 ton 8 ton 

b. Drivande axel 11,5 ton 10 ton 8 ton 

2.Boggitryck    

a. Avståndet mellan axlarna är mindre än 1 meter 11,5 ton 11,5 ton 11,5 ton 

b. Avståndet mellan axlarna är mellan 1 och 1,3 meter 16 ton 16 ton 12 ton 

c. Avståndet mellan axlarna är mellan 1,3 och 1,8 meter 18 ton 16 ton 12 ton 

d. Avståndet mellan axlarna är mellan 1,3 och 1,8 meter och 

drivaxeln är försedd med dubbelmonterade hjul och luftfjädring, 

eller drivaxlarna är försedda med dubbelmonterade hjul och 

vikten inte överstiger 9,5 ton på någon av axlarna. 

19 ton 16 ton 12 ton 

e. Avståndet mellan axlarna är 1,8 meter eller större 20 ton 16 ton 12 ton 

3. Trippelaxeltryck    

a. Avståndet mellan de yttre axlarna är mindre än 2,6 meter 21 ton 20 ton 13 ton 

b. Avståndet mellan de yttre axlarna är 2,6 meter eller större 24 ton 22 ton 13 ton 
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Fordon eller fordonstågs bruttovikt får i Sverige vara högst 60 ton för att få framföras på det 

allmänna vägnätet. Bruttovikten för fordonet eller fordonståget bestäms av att tillåtna axel-, 

boggi-, eller trippelaxeltryck inte överskrids. Dessutom bestäms det av att högsta tillåtna 

fordonsvikten inte överskrids och även av hur stort avstånd det är mellan den första och sista 

axeln på fordonet eller på fordonståget. Axelavstånd och tillåten fordonsvikt hittas i fordonens 

registreringsbevis och vilka bruttovikter som tillåts går att utläsa ur bruttoviktstabeller som 

går att hittas hos Transportstyrelsen. (Transportstyrelsen, 2013) 

 

Den maximala höjden på fordonet och lasten finns inte specificerat eller bestämt men däremot 

finns det en så kallad ”fri höjd” som innebär att väghållaren måste märka ut undergångar som 

är lägre än 4,5 meter. (Transportstyrelsen, 2013) 
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3. Metod 

I följande kapitel beskrivs hur författaren gick till väga under jämförelsestudien samt vilka 

metodval som användes för utförandet. 

 

3.1 Allmänt 

Examensarbetet är utfört som en jämförelsestudie av Balk/fackverk-pelarsystem och 

tvåledsramar. Arbetsmetoden har varit att studera relevant litteratur och framtagning av ett 

typhus där beräknings- och materialjämförelser mellan de två systemen kan göras. 

 

Efter jämförelsen mellan systemen har en enkätundersökning utförts med olika 

byggkonstruktörer. Även en intervju med verkställande direktören på Scandinavian WeldTech 

har utförts. 

 

3.2 Litteraturstudie 

Litteraturen som använts har behandlat hur byggkonstruktioner i stål är uppbyggda och hur 

tillvägagångsättet för att dimensionera dessa går till.  

 

3.3 Framtagning beräkningsunderlag 

Framtagningen av mått till byggnaden i jämförelsestudien utfördes med riktlinjer för vad som 

anses vara en lätt hallbyggnad. Den tänkta lokaliseringen av byggnaden i studien valdes efter 

vart utbildningen är förlagd för att få en lokal prägel på studien. Detta eftersom lokaliseringen 

av byggnaden inverkar på vilka värden på de variabla lasterna som skall användas.  

 

 
Figur 3.1. Fiktiva hallbyggnaden med tvåledsramar. 

 

Med hjälp av riktlinjerna för vad som anses vara en lätt hallbyggnad bestämdes den fiktiva 

byggnaden i studien ha måtten 20 meter i bredd samt längden 30 meter. Måttet mellan 

pelarna/ramarna sattes till 6 meter vilket är ett vanligt avstånd och med det måttet blev det, 

som man kan se i figur 3.1, 5 stycken fack och alltså 6 stycken bärande ramar/pelare. Höjden 

på långsidan av byggnaden bestämdes till 6 meter och lutningen på byggnadens tak bestämdes 

till 6 grader. Byggnaden placerades i Faluns kommun. 
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3.3.1 Beräkning och dimensionering 

Beräkningarna för framtagning av de karakteristiska lasterna utfördes för hand på grund av att 

lastvärdena sedan skulle sättas in i ett datorberäkningsprogram som användes för själva 

dimensioneringen av stomsystemet. Datorprogrammet som användes var ”Frame Analysis 

6.3”. 

 

Anledningen att ett datorprogram användes vid beräkningarna berodde på att det går snabbt 

och det är ett tillvägagångsett som liknar det som används vid liknande projekt i arbetslivet. 

Beräkningarna går även att göras för hand men detta är mer tidskrävande och med dagens 

teknik blir resultaten dem samma. 

 

3.4 Kvantitativ metod 

För att en undersökning ska vara kvantitativ enligt den klassiska mätningsdefinitionen menar 

Söderlund (2005) att en kvantitativ egenskap är additiv. I detta fall är inte 

enkätundersökningen genomförd helt kvantitativ enligt den definitionen men författaren kan 

ändå säga att undersökningen är kvantitativ. Detta eftersom den data som samlades in delvis 

bestod av olika svarsalternativ som lätt kunde kvantifieras och adderas. (Lekvall & Wahlbin, 

2003) 

 

3.4.1 Enkätundersökning 

Enkätundersökningen har utförts som en strukturerad enkät. En strukturerad enkät innebär att 

alla respondenter fick samma grundfrågor. Dessa frågor viderautvecklades sedan beroende på 

dess svar(Elofsson, 2005). Frågorna togs fram genom tanken att dem skulle vara preciserade 

och enkla för att få ett kort och exakt svar som var enkelt att förstå. Följande personer 

skickades enkäten till: 

 

 Konstruktör, Structor 

 Konstruktör, Structor 

 Konstruktör, Structor 

 Konstruktör, WSP 

 Konstruktör, Tyréns 

 Konstruktör, Tyréns 

 Konstruktör, Tyréns 

 Konstruktör, Ramböll 

 Konstruktör, Ramböll 

 Konstruktör, Sweco 

 Konstruktör, Sweco 

 

Personerna som blivit utvalda har blivit det på grund av att de i hög grad är insatta i området 

och kan delge sin erfarenhet och syn på ämnet. Frågorna som ställdes återges här nedan och 

svaren på frågorna återges i sin helhet i kapitel 4.5. 

 

Frågor: 

1. Vilket stomsystem använder du oftast vid lätta hallbyggnader? 

2. Varför använder du detta system oftast? 

Om du inte använder tvåledsramar: 

3. Varför använder du inte tvåledsramar?  



Högskolan Dalarna 

Datum 2013-10-23  

19 
 

 

3.5    Intervju 

En intervju har gjorts med direkören på företaget Scandinavian WeldTech. Intervjun gjordes 

för att få en djupare insikt om vad som skiljer vid framtagande av olika stålprofiler till 

stommar och vilken profil som vanligast tas fram. Frågorna som ställdes återges här nedan 

och svaren återges i kapitel 4.6. 

 

Direktören på Scandinavian WeldTech blev utvald till intervjun på grund av att han är insatt i 

området eftersom företaget arbetar med att ta fram stålprofiler till stomsystem så 

informationen är direkt primär.  

 

Frågor: 

1. Till vilket stomsystem i hallbyggnader är det vanligast att ni levererar svetsade 

stålprodukter till? 

2. Har ni någon gång gjort svetsade stålprofiler till en ramverkskonstruktion? 

3. Om ni skulle tillverka två svetsade stålprodukter, en till en balk/fackverk/pelar-

konstruktion och en till ramverk. Vad blir största skillnaden i ert arbete mellan dessa? 

4. Blir det stor prisökning om det krävs mer svetsning på en stålprodukt? 
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4. Resultat 

I det här kapitlet återges resultatet från undersökningen. Bara de viktigaste resultaten 

redovisas här nedan och fullständiga resultat återfinns i bilaga 4 – 8. 

 

4.1 Karakteristiska Laster 

Fullständiga uträkningar på karakteristiska laster redovisas i Bilaga 8. Här nedan redovisas de 

viktigaste resultaten. 

 

4.1.1 Egentynd 

Egentyngden blev summan av konstruktionselementens tyngd och den beror på vilken/vilka 

profiler som blev dimensionerade. Detta gjordes automatiskt av beräkningsprogrammet, 

Frame Analysis 6.3 och den aktuella egenvikten för respektive stomsystem återfinns i bilaga 6 

och 7. 

 

4.1.2 Snölast 

Den karakteristiska snölasten som framräknades med formeln, i e t ks C C s    , fick med 

framtagna värden på faktorerna och placering i Sverige följande utseende och värde: 

 
20,96 1,0 1,0 2,5 2,4 /s kN m      

 

Den karakteristiska snölasten på konstruktionen blev 22,4 /kN m  och genom omräkning med 

hänsyn till framtagna mått på byggnaden blev den karakteristiska snölasten en utbredd last på 

vardera sektion på 14,4kN/m. 

 

4.1.3 Vindlast 

Den karakteristiska vindlasten mot en vägg på huset blev 20,795 /e iw kN m   och den 

formfaktor-zon som gav maximalt lastvärde var zon A. Den karakteristiska vindlasten blev 

4,77kN/m när den omräknades till en utbredd last per bärande sektion och det ger ena 

väggsidan en tryckande vindlast och den andra en dragande. 

 

Zon F gav det mest ogynnsamma lastfallet i beräkningen för den karakteristiska vindlasten 

mot taket. Vindlasten blev där 2

, 1,06 /tak sugw kN m   och 2

, 0,106 /tak tryckw kN m . 

Omräknade som tidigare blev de då , 6,36 /tak sugw kN m   samt  , 0,636 /tak tryckw kN m . 

 

4.2 Dimensioneringsresultat 

Fullständiga datorberäkningar återfinns i bilaga 6 och 7 och här nedan ges de viktigaste 

resultaten från dimensioneringen. 
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De karakteristiska lasterna gav upphov till fyra stycken baslastfall (tabell 4.1). Tre stycken 

lastfall bestämdes för att kontrollera konstruktionen och få fram vilken dimension som 

krävdes för respektive system. De tre lastfallen som bestämdes finns i tabell 4.2. I figur 4.1 

och 4.2 går det att se hur den utbredda snölasten belastade respektive stomsystem. 

 

 
Figur 4.1. Tvåledsram med utbredd snölast. 

 

 
Figur 4.2. Fackverk/pelar-system med utbredd snölast. 

 

Tabell 4.1. Baslastfall med förkortningsbeteckning. 

Baslastfall Bet. 

Egentyngd B1 

Snölast B2 

Vindlast B3 

Vindlast (sug) B4 

 

Tabell 4.2. Lastfall som undersöktes och dess formel. 

Typ av lastfall Formel 

Brottgränstillstånd (6.10b) 1.092*B1+1.365*B2+0.4095*B3 

Brottgränstillstånd (6.10b) 2 1.092*B1+1.365*B4 

Bruksgränstillstånd (6.15b) 1.0*B1+0.6*B2+1.0*B3 
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Kontrollen av de olika lastfallen bidrog till att de två olika stomsystemen fick olika stål 

dimensioner. Tvåledsramen fick en och samma stålprofil och fackverk/pelar-systemet fick en 

stålprofil som pelare samt två andra stålprofiler i fackverket. Vilka profiler som blev 

framdimensionerade i de olika stomsystemen går att se nedan i tabell 4.3. 

 

Tabell 4.3. Framdimensionerade stålprofiler. 

Stomsystem Dimensionerade stålprofiler 

Tvåledsram IPE 600 

Fackverk/pelar-system HEA 240, UPE 140, LL120x120x13 

 

4.3 Ekonomiskt resultat 

För att få fram kostnaden så räknades den totala vikten på stålåtgången i respektive system 

multiplicerades med á-priset för stål som är 38,16 kr/kg(Wikells, 2012/2013). I tabell 4.2 ges 

resultatet över vilken mängd stål respektive system kräver per sektion i byggnaden samt vilket 

pris det ger. 

 

Tabell 4.2. Materialåtgång och pris per sektion. 

Stomtyp Längd (m) Vikt (kg) Pris (kr) 

Fackverk/pelar-system 114,970 3 472,867 132 524,60 

Tvåledsram 32,121 3 918,718 149 538,28 

 

Materialåtgång stål och vilket pris det ger för hela byggnaden, alltså alla 6 sektioner, ges 

nedan (tabell 4.3). 

 

Tabell 4.3. Total materialåtgång och pris för hela byggnaden. 

Stomtyp Total längd (m) Total vikt (kg) Totalt pris (kr) 

Fackverk/pelar-system 689,82 20 837,202 795 147,63 

Tvåledsram 192,73 23 512,308 897 229,67 

 

Skillnaden i materialåtgång mellan de båda systemen blev för hela byggnaden att till 

fackverk/pelar-system går det åt 497,09 meter längre rålängd stål än för tvåledsramarna men 

den totala vikten stål blev 2 675,106 kg lägre än för stålet i tvåledsramarna. För hela 

byggnaden blev det totalt 102 082 kr dyrare i materialkostnad för tvåledsramarna än för 

fackverk/pelar-systemet. 
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4.4 Transportering 

Inget av de två stomsystemens mått i den här undersökningen överstiger bestämmelserna från 

Trafikverket över tillåtna mått på det allmänna vägnätet så båda två kan transporteras. Höjden 

på ramhalvorna är dock högre än den ”fria höjden” på 4,5 meter så ifall transportvägen 

innehåller undergångar som har lägre undergångar/tunnlar än det kan de inte transporteras på 

dessa vägar. 

 

4.5 Enkätundersökning 

I detta kapitel presenteras resultatet från den enkätundersökning som gjordes bland 

byggkonstruktörer. Enkäten skickades ut till 11 stycken konstruktörer och av dem har bara 4 

stycken valt att deltaga. Konstruktörerna som valde att deltaga får en beteckning i tabell 4.4. 

Beteckningen används sedan vid återgivning av svaren på frågorna. 

 

Tabell 4.4. Svarande konstruktörers företag och beteckning. 

Konstruktörens Företag Beteckning 

Ramböll Konstruktör A 

Ramböll Konstruktör B 

Tyréns Konstruktör C 

WSP Konstruktör D 

 

Fråga 1. Vilket stomsystem använder du oftast vid lätta hallbyggnader? 

Svar: 

Konstruktör A: ”Balk/pelar-system” 

Konstruktör B: ”Balk och pelar-system” 

Konstruktör C: ”Balkar och pelare” 

Konstruktör D: ”Pelar/Balk/Fackverk” 

 

Fråga 2. Varför använder du detta system oftast? 

Svar: 

Konstruktör A: ”Enkelt utförande” 

Konstruktör B: ”Tidigare erfarenheter och vanligt” 

Konstruktör C: ”Smidigt och tidigare erfarenheter” 

Konstruktör D: ”Lätt/vanligt och tidigare erfarenheter” 

 

Om inte tvåledsramar var det stomsystem konstruktören vanligast använde fick de följande 

fortsättningsfråga. 

 

Fråga 3. Varför använder du inte tvåledsramar?  

Svar: 

Konstruktör A: ”Ingen tradition att använda detta” 

Konstruktör B: ”Har ingen erfarenhet av att använda det” 

Konstruktör C: ”Inte vanligt och ingen erfarenhet” 

Konstruktör D: ”Ingen erfarenhet av det” 
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4.6 Intervju 

Här nedan presenteras resultatet från den intervjun som genomfördes med direktören på 

Scandinavian WeldTech. 

 

Fråga 1. Till vilket stomsystem i hallbyggnader är det vanligast att ni levererar svetsade 

stålprodukter till? 

Svar: Vanligast är balk/fackverk/pelar-system. 

 

Fråga 2. Har ni någon gång gjort svetsade stålprofiler till en ramverkskonstruktion? 

Svar: Ja det har vi gjort. 

 

Fråga 3. Om ni skulle tillverka två svetsade stålprodukter, en till en 

balk/fackverk/pelar-konstruktion och en till ramverk. Var blir största skillnaden i ert 

arbete mellan dessa? 

Svar: Största skillnaden blir oformligheten hos ramverken, vilket påverkar hantering och 

transporter. 

 

Fråga 4. Blir det stor prisökning om det krävs mer svetsning på en stålprodukt? 

Svar: Ja, svetsarbetet är normalt en stor del av det nedlagda arbetet. 
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5. Diskussion 

I det här kapitlet av examensarbetet genomförs en diskussion kring fakta och resultat som 

framkommit under jämförelsestudien. Även funderingar och förslag till fortsatta studier tas 

upp. 

 

5.1 Beräkningar 

I den här studien var det inga stora skillnader mellan de två systemen rent beräkningsmässigt. 

Lasterna tas fram oberoende av vilket sorts stomsystem som är tänkt att användas och båda 

systemen kräver samma kontrollering i bruks- och brottgränstillstånd. Båda systemen måste 

uppfylla samma krav på deformationer. Hade profilhöjden varierat i tvåledsramen, som är det 

vanliga utseendet, hade dock beräkningarna för det systemet blivit mer tidskrävande och 

komplicerade. I ett sådant fall skulle momentet längs hela ramen räknats ut och sen utifrån 

momentkurvan skulle profilhöjden kunna bestämmas. Sådanna beräkningar berördes inte 

under utbildningen till byggingenjör och författaren av studien har således inte tillräcklig 

kunskap om hur tillvägagångsättet för att genomföra dessa beräkningar går till. 

Konstruktörerna som författaren kommit i kontakt med har inte heller vetat precis hur dom 

ska gå tillväga för att beräkna en tvåledsram på det sättet så uppfattningen är att det finns för 

lite kunskap i yrket för tvåledsramar. Att det är mer komplicerade beräkningar och 

tidskrävande beräkningar för tvåledsramar tros vara en stark faktor till varför ramar ofta väljs 

bort som stomsystem till fördel för fackverk/balk/pelar-system eftersom ett enklare 

tillvägagångsett bidrar till snabbare och billigare byggnationer. Avsaknaden av tradition att 

bygga med tvåledsramar och avsaknaden av kunskap för beräkningar av dessa är också en 

bidragande faktor. Att följa gamla vanor ligger i den mänskliga naturen. Eftersom det finns en 

tradition av att använda fackverk/balk/pelar-system i byggnader blir det ett stort steg att 

försöka tänka nytt och bygga med något annat system. Finns det dessutom inte tillräckligt 

med kunskap om det nya systemet så blir nog många avskräckta och ointresserade av att testa 

det. Att inte berört beräkningar av tvåledsramar under utbildningen till byggingenjör gör det 

extra svårt för nyutexaminerade konstruktörer att använda systemet. Skulle utbildningen 

läggas om så mer fokus läggs på tvåledsramar skulle det troligtvis bidra till ett större 

användande av dessa men samtidigt måste det då finnas underlag och fördelar med att 

använda tvåledsramar. En intressant upptäckt som gjordes under beräkningarna i studien var 

att beräkningsprogrammet som användes, Frame Analysis 6.3.010, inte klarade av att utföra 

beräkningarna som krävs om stålprofiler med tvärsnittsklass 4 blev dimensionerade. Det är 

intressant eftersom det är ett program som vissa företag använder sig av vid beräkningar och 

klarar det inte av att utföra alla beräkningar som kan vara nödvändiga så kanske det inte är så 

tillförlitligt. Det kan också betyda att vissa utförda konstruktioner hade gått att utföra på annat 

sätt beroende på om det hade gått att kunna dimensionera fram profiler i tvärsnittsklass 4. För 

den här undersökningen hade beräkningsprogrammet dock ingen inverkan.   

 

5.2 Kostnadsdiskussion 

 

5.2.1 Materialframställning 

Framställningen av de olika elementen till respektive stomsystem har inte behandlats så 

mycket i studien förutom i intervjun med direktören på Scandinavian WeldTech. Största 

skillnaden i framtagning av de olika profilerna är det svetsarbete som krävs och vid mer 



Högskolan Dalarna 

Datum 2013-10-23  

26 
 

svetsning desto större blir kostnaderna. I dessa två stomsystem så krävs det mer svetsning för 

framtagande av profilen till tvåledsramen. Detta betyder att tvåledsramens 

produktionskostnad är större än vad kostnaden för fackver/pelar-systemet är. I den här studien 

projekterades tvåledsramen med samma profilhöjd överallt men vanligt är att profilhöjden låts 

variera efter momentbelastningen. Skulle profilhöjden varieras skulle det öka 

produktionskostnaderna ännu mer för tvåledsramen eftersom ytterligare svetsarbete skulle 

krävas.  

  

5.2.2 Materialkostnader 

Resultatet av jämförelsestudien visade att det gick åt längre stål till fackverk/pelar-systemet 

än till tvåledsramen. Detta är ganska naturligt eftersom själva fackverket består av så många 

stänger. Uppbyggnaden av fackverket tillåter dock att dimensionen på ingående elementen 

blir relativt slanka och detta syntes i resultatet av total vikt för respektive system. Hela 

byggnaden med tvåledsram hade en stålvikt på hela 23 512,308 kg medans fackverk/pelar-

systemet bara hade en vikt på 20 837,202 kg. Fackverk/pelar-systemet krävde alltså längst 

totallängd stål men minst totalvikt och den för hela byggnaden i studien blev den totala 

skillnaden i materialkostnad drygt 102 000 kronor lägre för fackverk/pelar-system än för 

tvåledsramar. Detta är intressant eftersom det kan vara lätt att tro att det bästa är att försöka 

minimera mängden stål men det viktigaste är att försöka dimensionera slanka stålprofiler med 

litet tvärsnitt för att hålla materialkostnaderna nere. 

 

Resultatet av materialkostnaden är inte helt exakt. Det hade gått att räkna mer exakt på 

konstruktionen och på så sätt hade det kanske gått att få lite slankare profiler än vad som blev 

framdimensionerade i denna studie. Detta valdes att inte göras eftersom tillräcklig kunskap 

inte finns hos författaren samtidigt som den valda metoden ger en tillräckligt liknande bild på 

resultatet om än inte ett lika exakt värde. Till exempel brukar profilhöjden variera på 

tvåledsramen men i den genomförda studien valdes profilhöjden vara den samma på hela 

ramen. Detta gör att materialåtgången som räknas fram blir lite högre än vad det hade kunnat 

bli om profilhöjden varierat och nogrannare beräkningar gjorts. Detta ansågs dock vara ett 

acceptabelt tillvägagångsett eftersom materialåtgången på fackverk/pelar-systemet som 

räknades fram även det blev högre än det värde som hade gått att hämta från leverantörer som 

specialiserat sig på att tillverka sådana konstruktioner. Den slutgiltiga skillnaden i 

materialkostnader mellan de två systemen som räknats fram blir med den valda metoden 

verklig om än inte helt exakt. Slutsatsen som går att dras från undersökningen är att 

materialkostnaderna blir högre för tvåledsramar och detta är troligtvis en stark bidragande 

faktor till varför andra stomsystem än ramar har blivitit så populära att använda vid 

hallbyggnader i Sverige. 

 

5.2.3 Transport 

Måtten på stomsystemen i studien resulterade i att det inte blir några problem med 

transportering av elementen förutom att det skulle kunna bli problem med höjden när 

tvåledsramarna transporteras. Skulle en undersökning med andra mått på byggnaden ha 

genomförts skulle detta kunnat leda till transportproblem som i sin tur kunnat leda till stora 

ökningar av kostnaderna.  Enkla möjligheter till transportering av konstruktionselementen till 

byggplatsen är en viktig del av byggprocessen eftersom det är viktigt att hålla kostnaderna 

nere och alltså är det viktigt att ha materialet på plats på bestämda tidpunkter. Blir elementen 

för stora och skapar problem vid transporteringen krävs större planering inför transporten och 

längre transportväg kan bli tvungen att användas. Allt för stora transportproblem kan vara en 
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bidragande faktor till att det stomsystemet blir bortvalt till fördel för ett system som får enkla 

transporter. Fackverk/pelar-system har oftast inga problem med transportering eftersom de 

transporteras i olika delar och på så sätt går det att anpassa systemet efter vad som är tillåtet 

att transportera. Tvåledsramar däremot transporteras ofta i ramhalvor eftersom det eftersträvas 

minimering av arbete vid montering på arbetsplatsen. Dessa ramhalvor kan vara lite 

problematiska att hantera vid transporteringen om de blir stora och större planering kan då 

krävas. Det skulle kunna vara en anledning till varför tvåledsramar inte används så ofta i 

Sverige. 

 

5.2.4 Montering 

Monteringen av de olika systemen på arbetsplatsen har inte undersökts i studien men normalt 

eftersträvas så enkla och snabba monteringar som möjligt för att få så liten kostnad som 

möjligt. Den största skillnaden mellan dessa system i monteringsarbetet är att tvåledsramen 

kräver en momentstyv anslutning i nock och dessa är normalt lite mer tidskrävande och 

komplicerade att utföra och alltså krävs en något större arbetsinsats. Fackverk/pelar-systemet 

har lite enklare och mindre tidskrävande montering än tvåledsramen. Att monteringen för 

tvåledsramen kräver längre tid och lite större arbetsinsats gör att kostnaden blir större än för 

montering av fackverk/pelarsystemet. Dock borde inte monteringen vara avgörande för vilket 

system som väljs men det skulle kanske vara intressant att undersöka lite närmare. 

 

5.3 Enkätdiskussion  

Enkätundersökningen var tänkt att ge svar på vilket stomsystem konstruktörer i Sverige oftast 

väljer och med vilken anledning de gör det valet. Tyvärr var det ett svalt deltagande från 

konstruktörerna så enbart fyra av elva stycken svarade. Med så få deltagande konstruktörer 

går det inte att dra någon slutsats från enkätundersökningen men det går i alla fall att se 

tendenser i svaren. Alla fyra konstruktörer använde oftast fackverk/balk/pelar-system som 

stomme till hallbyggnader. Detta ger bättre stöd åt teorin att fackverk/balk/pelar-system är det 

vanligaste stomsystemet i Sverige för hallbyggnader. Anledningen till att de fyra 

konstruktörerna valde detta system var ganska enhälligt att det var ett lätt och smidigt system 

som de hade tidigare erfarenheter ifrån. Detta tillsammans med svaret att de inte använde 

tvåledsramar på grund av avsaknaden av erfarenhet från det är intressant och ger en bra bild 

av hur vanligt det är att valet görs på grund av erfarenheter och tradition. Det hade varit 

intressant om fler hade svarat på enkäten för att på så sätt få en riktig bild av ifall avsaknaden 

av erfarenhet och tradition är största anledningen till varför konstruktörer inte väljer 

tvåledsramar. Skulle det vara anledningen är det intressant eftersom då har tvåledsramar blivit 

bortvalda på grund av ett val som gjordes långt tillbaka i tiden. Detta skulle väcka nya 

funderingar på om tvåledsramar blivit ordentligt jämnförda med andra system eller om det 

bara är så att det glömts bort på grund av att traditionen varit att använda fackverk/balk/pelar-

system. En anledning till varför konstruktörer väljer stomsystem till hallbyggnader efter 

tidigare erfarenheter skulle kunna vara för att de inte vill ta några risker i att göra felaktigheter 

i beräkningarna. Detta med hänsyn till att det skedde en del takras på hallbyggnader under 

åren 2009-2011 och enligt en rapport av Svenska Tekniska Forskningsinstitutet berodde dessa 

ras till stor del av felaktigheter i beräkningarna och dimensioneringen(Johansson, 2011).  

 

En intressant uppfattning som framkom av enkätundersökningen var att en del av 

konstruktörerna som inte ville deltaga i undersökningen blev ointresserade på grund av att 

författaren till studien fick hjälp och stöttning av Ramböll och de arbetade på ett 

konkurerande företag. Det är ett intressant intryck eftersom det visar att konkuransen mellan 
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olika företag är stor och att de är rädda för att sprida för mycket kunskaper och värderingar. 

Det kan både finnas fördelar och nackdelar med ett sådant synsätt. En fördel kan vara att 

företaget har speciella kunskaper och blir på så vis exklusivt. Nackdelen är dock att 

kunskapsspridningen minimeras och det kan leda till att kunskapsutvecklingen avstannar 

istället för att utvecklas. För byggbranschen skulle det nog vara en fördel om företagen 

försökte sammarbeta och utbyta kunskaper så mycket som möjligt för att hela tiden utvecklas. 

 

5.4 Förslag till fortsatt arbete 

 Att forsätta undersökningen av de två stomsystemen i konstruktioner med olika mått 

och spännvidd hade varit intressant eftersom det skulle kunna ge en bild av hur priset 

skiljer sig förhållande till storlek på systemen och även om dimensionen på något av 

systemen ökar markant vid stora spännvidder. En sådan undersökning skulle kunna 

resultera i en beskrivning på vilka eller vilket stomsystem som är mest lämpligt vid 

olika mått och laster.  

 

 Man hade även kunnat blicka ut i Europa försökt fastställa varför konstruktörer där 

valt att ofta använda tvåledsramar. Det hade varit intressant att undersöka om de har 

ett annat synsätt på ramverk mot vad svenska konstruktörer har eller om det är 

förutsättningarna som skiljer sig mot Sverige. Förutsättningarna med klimatet och 

geografin är inte samma i Europa som i Sverige, till exempel har vissa platser inte den 

snölast som finns i Sverige och som måste tas hänsyn till. En annan förutsättning som 

skulle kunna bidra till de olika valen av stomsystem mellan Europa och Sverige är 

beräkningarna med eurokoder. Detta eftersom varje land får publicera en nationell 

bilaga till eurokoderna med specifika föreskrifter och dessa nationella föreskrifter 

skulle alltså kunna innehålla något som gör att ramverk är lämpligare att använda i 

Europa än i Sverige. En sådan här utveckling på studien hade kunnat bidra till ökad 

kunskap om ramverk och kanske även ge en ökad användning av systemet i det 

svenska byggsamhället. 

 

 Fortsatt arbete skulle också kunna omfatta en jämföreslestudie mellan dessa system i 

andra material än stål för att på så sätt bredda kunskapen om stomsystemen med olika 

material. Det skulle kunna ge en bild av om ramverk lämpar sig bättre för något visst 

material.  

 

 Om resurser och möjlighet funnits hade det varit intressant att göra en 

jämförelsestudie mellan systemen där två tillfälliga byggnader byggs upp på riktigt. 

Det är den mest preciserande undersökningen som kan göras och i en sådan studie 

kommer alla olika steg i konstrueringen beröras. Således borde ett så exakt svar som 

möjligt fås på vad det är som skiljer dessa stomsystem åt och vilka fördelar och 

nackdelar respektive system har. 
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6. Slutsatser 

De slutsatser som går att dra från den här jämförelsestudien är att tvåledsramar används 

mycket mer sällan än fackverk/balk/pelar-system som stomsystem i lätta hallbyggnader i 

Sverige på grund av att kostnaderna för material, framställning av profiler och montering blir 

högre med tvåledsramar. Tvåledsramar är också ett mer komplicerat system under 

beräkningsarbetet. De största skillnaderna i kostnader uppkommer i materialåtgång och vid 

framställning av profiler till tvåledsramar på grund av ett mer omfattande svetsarbete. Även 

vid montering och hantering på arbetsplatsen blir kostnaderna högre för tvåledsramar.  

 

Att det inte finns någon tradition av att använda tvåledsramar i Sverige är också en anledning 

till varför inte det stomsystemet används. 

 

Det går inte att dra någon riktigt slutsats om varför konstruktörer inte väljer att använda 

tvåledsramar eftersom för få ville deltaga i enkätundersökningen men det går att se tendeser åt 

att det beror på avsaknaden av tradition och kunskap från att konstruera hallbyggnader med 

tvåledsramar. 

 

De viktigaste slutsatserna går att sammanfatta till: 

 

 Tvåledsramar är dyrare att använda. 

 Tvåledsramar är ett mer komplicerat system beräkningsmässigt. 

 Traditionen av att använda tvåledsramar finns inte och därför används inte systemet. 
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Bilaga 1 Formler för vindlastberäkning 
I bilaga 1 återfinns formler som används vid framberäkning av den karakteristiska vindlasten. 

Alla formlerna är hämtade ur formelsamlingen skriven av Mårtensson (2010). 

 

 
Figur 1.1. Formel för utvändig vindlast. 

 

Beteckningar: 

pec - Formfaktor för utvändig vindlast. 

( )p eq z - Karakteristiskt värde på vindens hastighetstryck. Fås med hjälp av figur 1.4 

ez - Referenshöjd för utvändig vindlast.  

 

 
Figur 1.2. Definition av terrängtyper. 
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Figur 1.3. Referenshastigheten bv  i m/s. 
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Figur 1.4. Karakteristiskt vindtryck pq
2( / )kN m . 
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Figur 1.5. Zonindelning och beteckningar för formfaktorer för vertikala väggar. ez h  

 

 
Figur 1.6. Rekommenderade formfaktorer för utvändig vindlast för vertikala väggar på 

byggnader med rektangulär planform. 
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Figur 1.7. Formfaktorer för utvändig vindlast på plana tak. 

 

 
Figur 1.8. Zonindelning och beteckningar för utvändig vindlast på pulpettak, ez h  
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Figur 1.9. Formfaktorer för utvändig vindlas på pulpettak. 

 

 
Figur 1.10. Zonindelning och beteckningar för sadel- och motfallstak, ez h  



Högskolan Dalarna 

Datum 2013-10-23  

 
 

 
Figur 1.11. Formfaktor för utvändig vindlast på sadel- och motfallstak. Vind mot långsida. 

 

 
Figur 1.12. Formfaktor för utvändig vindlast på sadel- och motfallstak. Vind mot gavel. 

 

 
Figur 1.13. Formel för beräkning av invändig vindlast. 

 

 

 



Högskolan Dalarna 

Datum 2013-10-23  

 
 

Beteckningar: 

pic - Formfaktor för invändig vindlast. Kan väljas till det mest ogynsamma av 
pic -värdena 

+0,2 och -0,3 om det är möjligt eller anses omotiverat att beräkna relativa öppningsarean  . 

( )p iq z - Karakteristiskt värde på vindens hastighetstryck. Densamma som för utvändig 

vindlast. 

iz - Referenshöjd för invändig vindlast. Bör sättas lika med referenshöjden för utvändig 

vindlast mot den sida av byggnaden som orsakar den invändiga vindlasten. 

 

 
Figur 1.14. Formel för beräkning relativ öppningsarea. 

 

 
Figur 1.15. Formfaktorer för invändig vindlast vid jämt fördelade öppningar. 
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Bilaga 2 Användbara formler, brottgränstillstånd 
I bilaga 2 återfinns användbara formler till beräkning i brottgränstillståndet. Alla formler är 

hämtade ur formelsamlingen skriven av Mårtensson (2010). Där återfinns även ytterligare 

formler samt mer genomgående beskrivning. 

 

 

Figur 2.1.Tillämpning av lastkombinationer i brottgränstillståndet. 

 

 
Figur 2.2. Lastkombinationer i brottgränstillståndet för STR och EQU. Gråmarkerad 

kombination blir dimensionerande i de flesta fall. 
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Figur 2.3. Säkerhetsklasser vid dimensionering i brottgränstillståndet. 

 

 
Figur 2.4. Rekomenderade värden på  -faktorer. 
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Figur 2.5. Dimensionerande värden i brottgränstillstånd. Materialvärden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.6. Materialets hållfasthetsvärden.  
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Figur 2.7. Förklaring av de fyra olika tvärsnittsklasserna. 

 

 
Figur 2.8. Slankhetsgränser för tryckta tvärsnittsdelar upplagda längs två längsgående kanter. 
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Figur 2.9. Slankhetsgränser för tryckta tvärsnittsdelar upplagda längs en längsgående kant 

samt för cirkulära rör. 
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Figur 2.10. Beräkning av böjmoment. 
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Figur 2.11. Beräkning av tvärkraft. 
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Figur 2.12. Beräkning av samtidig moment- och tvärkraftsbelastning. 

 

 
Figur 2.13. Beräkning av dragkraft. 
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Figur 2.14. Beräkning av tryckkraft. 
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Figur 2.15. Val av knäckningskurva. Indelning av stänger beroende på tvärsnittstyp för 

bestämning av  . 
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Figur 2.16. Tabell för bestämning av faktor  . 

 

 
Figur 2.17. Knäckningskurvor för renodlade upplagsfall. 
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Figur 2.18. Beräkning av tvärsnittsdata. 
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Figur 2.19. Konsolbalkar och tvåstödsbalkar. Uträkning av erfoderliga stödsreaktioner, 

moment, tvärkraft och nedböjning. För ytterligare belastningsfall se formelsamling av 

Mårtensson(2010). 
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Figur 2.20. Beräkning av stödvinklar för tvåstödsbalkar. 
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Bilaga 3 Användbara formler, bruksgränstillstånd 
I denna bilaga återfinns användbara formler vid beräkning i bruksgränstillståndet. Alla 

formler är hämtade ur formelsamlingen skriven av Mårtensson (2010). 

 

 
Figur 3.1. Lastkombinationer i bruksgränstillståndet. 

 

 
Figur 3.2. Rekommenderade värden på  -faktorer. 
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Figur 3.3. Materialvärden stål. 

 

 
Figur 3.4. Beräkning av tvärsnittsdata. 
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Figur 3.5. Konsolbalkar och tvåstödsbalkar. För beräkning av nedböjning. 
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Figur 3.6. Exempel på godtagbara nedböjningar. 
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Bilaga 4 Datorberäkningsresultat fackverk/pelar-system 
Här återges resultatet av beräkningarna på fackverk/pelar-systemet som gjordes i 

datorprogrammet Frame Analysis 6.3.010. 

 

Noder 

X (m)    Y (m)   X  Y  M            X (m)  Y (m)   X  Y  M            X (m)    Y (m)   X  Y  M      X (m)    Y ( m )  

 

Element 
 

Namn Nod 1 Nod 2 Init-  Namn Nod 1 Nod 2 Init-  Namn Nod 1 Nod 2 Init- 

 (L=Led) (L=Led) krok.   (L=Led) (L=Led) krok.   (L=Led) (L=Led) krok. 

1 2 1L Ja  16 19L 17L Ja  30 31L 30L Ja 
2 3 2 Ja  17 19L 18L Ja  31 31L 32L Ja 
3 4 2 Ja  18 19L 20L Ja  32 34L 32L Ja 
4 1L 5 Ja  19 22L 20L Ja  33 34L 33L Ja 
5 5 6 Ja  20 22L 21L Ja  34 34L 35L Ja 
6 7 5 Ja  21 22L 23L Ja  35 37L 35L Ja 
8 11L 5L Ja  22 24L 23L Ja  36 37L 36L Ja 
9 2L 10L Ja  23 24L 25L Ja  37 37L 38L Ja 

10 13L 1L Ja  24 10L 25L Ja  38 39L 38L Ja 
11 13L 12L Ja  25 10L 26L Ja  39 39L 40L Ja 
12 13L 14L Ja  26 28L 1L Ja  40 11L 40L Ja 
13 16L 14L Ja  27 28L 27L Ja  41 11L 41L Ja 
14 16L 15L Ja  28 28L 29L Ja  7 8 9 Ja 
15 16L 17L Ja  29 31L 29L Ja      

 Noder 

1 10.000 1.051    14 8.210 0.863  25 1.944 0.204  36 16.265 0.393 

2 0 0 F   15 7.315 0.769  26 0.989 0.104  37 16.119 -1.200 

3 -0.199 -0.021    16 7.501 -1.200  27 10.895 0.957  38 17.161 0.298 

4 0 -6.000 F F  17 6.420 0.675  28 10.689 -1.200  39 17.476 -1.200 

5 20.000 0    18 5.525 0.581  29 11.790 0.863  40 18.056 0.204 

6 20.199 -0.021    19 5.691 -1.200  30 12.685 0.769  41 19.028 0.102 

7 20.000 -6.000 F F  20 4.630 0.487  31 12.499 -1.200  8 0.704 -1.200 

10 1.235 -1.200    21 3.735 0.393  32 13.580 0.675  9 19.328 -1.200 

11 18.765 -1.200    22 3.881 -1.200  33 14.475 0.581     
12 9.105 0.957    23 2.839 0.298  34 14.309 -1.200     
13 9.310 -1.200    24 2.523 -1.200  35 15.370 0.487     
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Element 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tvärsnittsspecifikation 
 

Tvärsnitt Längd (m) Antal Vikt (kg)  Tvärsnitt Längd (m) Antal Vikt (kg) 

LL120x120x13 / S355 10.055 2 937.134  UPE 140x65 / S355 1.327 1 19.240 

LL120x120x13 / S355 0.200 1 9.320  UPE 140x65 / S355 2.354 1 34.136 

HEA 240 / S355 6.000 2 723.600  UPE 140x65 / S355 2.167 1 31.418 

LL120x120x13 / S355 0.200 1 9.320  UPE 140x65 / S355 2.338 1 33.905 

UPE 140x65 / S355 1.722 1 24.972  UPE 140x65 / S355 2.181 1 31.629 

UPE 140x65 / S355 1.722 1 24.968  UPE 140x65 / S355 1.978 1 28.675 

UPE 140x65 / S355 2.354 1 34.137  UPE 140x65 / S355 2.164 1 31.381 

UPE 140x65 / S355 2.167 1 31.418  UPE 140x65 / S355 2.011 1 29.165 

UPE 140x65 / S355 2.338 1 33.903  UPE 140x65 / S355 1.788 1 25.932 

UPE 140x65 / S355 2.181 1 31.631  UPE 140x65 / S355 1.993 1 28.896 

UPE 140x65 / S355 1.978 1 28.675  UPE 140x65 / S355 1.845 1 26.755 

UPE 140x65 / S355 2.164 1 31.378  UPE 140x65 / S355 1.599 1 23.189 

UPE 140x65 / S355 2.011 1 29.167  UPE 140x65 / S355 1.825 1 26.463 

UPE 140x65 / S355 1.788 1 25.932  UPE 140x65 / S355 1.531 1 22.204 

UPE 140x65 / S355 1.993 1 28.893  UPE 140x65 / S355 1.519 1 22.029 

UPE 140x65 / S355 1.845 1 26.757  UPE 140x65 / S355 1.573 1 22.811 

UPE 140x65 / S355 1.599 1 23.189  UPE 140x65 / S355 1.329 1 19.263 

UPE 140x65 / S355 1.825 1 26.459  LL120x120x13 / S355 18.624 1 867.878 

UPE 140x65 / S355 1.531 1 22.205      
UPE 140x65 / S355 1.519 1 22.026  Summa 114.970 41 3472.867 

UPE 140x65 / S355 1.573 1 22.814      
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Baslastfall: egentyngd 

 

Egentyngd 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egentyngd 
 

Element q(kN/m)  Element q(kN/m)  Element q(kN/m)  Element q(kN/m)  Element q(kN/m) 

1 0.5  10 0.1  18 0.1  26 0.1  34 0.1 
2 0.5  11 0.1  19 0.1  27 0.1  35 0.1 
3 -0.6  12 0.1  20 0.1  28 0.1  36 0.1 
4 0.5  13 0.1  21 0.1  29 0.1  37 0.1 
5 0.5  14 0.1  22 0.1  30 0.1  38 0.1 
6 -0.6  15 0.1  23 0.1  31 0.1  39 0.1 
8 0.1  16 0.1  24 0.1  32 0.1  40 0.1 
9 0.1  17 0.1  25 0.1  33 0.1  41 0.1 
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Baslastfall: snö 

Utbredd last 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utbredd last 
 

Element Riktn. Lastintensitet L1(m) L2(m)  Element Riktn. Lastintensitet L1(m) L2(m) 

4 Y / q(kN/m) 14.4 0 0  1 Y / q(kN/m) 14.4 0 0 
2 Y / q(kN/m) 14.4 0 0  5 Y / q(kN/m) 14.4 0 0 
4 Y / q(kN/m) 14.4 0 0    

 

   

Baslastfall: vind 

Utbredd last 



Högskolan Dalarna 

Datum 2013-10-23  

 
 

 

Utbredd last 
 

Element Riktn. Lastintensitet L1(m) L2(m)  Element Riktn. Lastintensitet L1(m) L2(m) 

3 H / q(kN/m) 4.8 0 0  2 Y / q(kN/m) 0.6 0 0 
6 H / q(kN/m) 4.8 0 0  1 Y / q(kN/m) 0.6 0 0 
4 Y / q(kN/m) 0.6 0 0  5 Y / q(kN/m) 0.6 0 0 

Baslastfall: Vind (sug) 

Utbredd last 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Utbredd last 
 

Element Riktn. Lastintensitet L1(m) L2(m)  Element Riktn. Lastintensitet L1(m) L2(m) 

6 H / q(kN/m) 4.8 0 0  2 Y / q(kN/m) -6.4 0 0 
1 Y / q(kN/m) -6.4 0 0  5 Y / q(kN/m) -6.4 0 0 
4 Y / q(kN/m) -6.4 0 0  3 H / q(kN/m) 4.8 0 0 

Baslastfall 
 

Namn Bet.  Namn Bet.     Namn Bet.  Namn Bet. 

Egentyngd 
 

 

Lastfall 

B1  Snö B2        vind B3  vind (sug) B4 

ID Namn Kombination                                Gränst  Typ 

1 Brott (6.10b) 1.092*B1+1.365*B2+0.4095*B3 ULS 
2 Brott (6.10b) 2 1.092*B1+1.365*B4 ULS 
3 Bruk (6.15b) 1.0*B1+0.6*B2+1.0*B3 SLS  Short 
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Resultat 

Lastfall - Brott (6.10b) Deformation - 1:a ordn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Nodförskjutningar - 1:a ordn. Lastfall: Brott (6.10b) 
 

Nod ux (mm) uy (mm) fi rad  Nod ux (mm) uy (mm) fi rad  Nod ux (mm) uy (mm) fi rad 
1 -0.641 -34.984 0  17 0.848 -30.435 -0.002  31 0.313 -35.265 0.001 
2 0 -0.988 -0.002  18 1.040 -27.983 -0.003  32 -2.643 -33.598 0.002 
3 -0.041 -0.596 -0.002  19 -3.450 -28.335 -0.003  33 -2.971 -31.504 0.003 
4 0 0 0  20 1.158 -24.814 -0.004  34 1.429 -31.780 0.003 
5 -2.138 -1.355 0.004  21 1.160 -21.291 -0.004  35 -3.192 -28.374 0.004 
6 -2.050 -0.517 0.004  22 -4.270 -21.716 -0.004  36 -3.292 -24.777 0.004 
7 0 0 -0.002  23 1.085 -17.030 -0.005  37 2.463 -25.167 0.005 
10 -5.052 -7.990 -0.006  24 -4.725 -15.129 -0.005  38 -3.280 -20.086 0.006 
11 3.508 -9.730 0.007  25 0.844 -12.082 -0.005  39 3.065 -17.922 0.006 
12 -0.169 -34.760 -0.001  26 0.454 -6.871 -0.007  40 -3.063 -14.477 0.006 
13 -1.525 -34.798 -0.001  27 -1.251 -35.874 0  41 -2.658 -8.477 0.008 
14 0.228 -33.820 -0.001  28 -0.776 -35.728 0  8 -5.052 -4.984 -0.006 
15 0.574 -32.477 -0.002  29 -1.758 -35.760 0  9 3.508 -6.044 0.007 
16 -2.512 -32.694 -0.002  30 -2.251 -35.174 0.001      

 

Stödreaktioner - 1:a ordn. Lastfall: Brott (6.10b) 
 

Nod  Rx kN    Ry kN  Rm kNm  Nod  Rx kN  Ry kN     Rm kNm  Nod  Rx kN  Ry kN     Rm kNm 
2       -12.093          0               0  4       -1.699  267.720               0  7       -9.648  366.318               0 
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Lastfall - Brott (6.10b) 2  Deformation - 1:a ordn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nodförskjutningar - 1:a ordn. Lastfall: Brott (6.10b) 2 
 

Nod ux (mm) uy (mm) fi rad  Nod ux (mm) uy (mm) fi rad  Nod ux (mm) uy (mm) fi rad 
1 0.421 8.767 0  17 -0.063 8.126 0.001  31 0.064 8.489 0 

2 0 0.282 0.003  18 -0.143 7.580 0.001  32 0.885 7.984 -0.001 

3 0.062 -0.308 0.003  19 0.972 7.658 0.001  33 0.958 7.410 -0.001 

4 0 0 -0.003  20 -0.199 6.806 0.001  34 -0.176 7.490 -0.001 

5 0.779 0.291 0.001  21 -0.228 5.927 0.001  35 1.008 6.610 -0.001 

6 0.808 0.561 0.001  22 1.199 6.031 0.001  36 1.029 5.715 -0.001 

7 0 0 -0.003  23 -0.232 4.807 0.001  37 -0.392 5.818 -0.001 

10 1.430 2.381 0.002  24 1.331 4.302 0.001  38 1.025 4.579 -0.001 

11 -0.599 2.127 -0.002  25 -0.192 3.481 0.001  39 -0.513 4.071 -0.001 

12 0.274 8.880 0  26 -0.121 2.136 0.001  40 0.976 3.254 -0.001 

13 0.481 8.862 0  27 0.563 8.843 0  41 0.877 1.761 -0.002 

14 0.150 8.771 0  28 0.307 8.831 0  8 1.430 1.569 0.002 

15 0.032 8.558 0  29 0.683 8.697 0  9 -0.599 1.255 -0.002 

16 0.726 8.594 0  30 0.795 8.449 0      

 

Stödreaktioner - 1:a ordn. Lastfall: Brott (6.10b) 2 
 

Nod  Rx kN    Ry kN  Rm kNm  Nod  Rx kN    Ry kN    Rm kNm  Nod  Rx kN    Ry kN    Rm kNm 
2       -42.782          0               0  4       -18.686  -73.961               0  7       -16.665  -76.190               0 
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Lastfall - Bruk (6.15b) Deformation - 1:a ordn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nodförskjutningar - 1:a ordn. Lastfall: Bruk (6.15b) 
 

Nod ux (mm) uy (mm) fi rad  Nod ux (mm) uy (mm) fi rad  Nod ux (mm) uy (mm) fi rad 
1 -0.230 -16.489 0  17 0.454 -14.335 -0.001  31 0.232 -16.599 0 

2 0 -0.478 0  18 0.539 -13.172 -0.001  32 -1.150 -15.812 0.001 
3 0.008 -0.553 0  19 -1.576 -13.337 -0.001  33 -1.299 -14.823 0.001 
4 0 0 -0.002  20 0.588 -11.670 -0.002  34 0.765 -14.953 0.001 
5 -0.873 -0.634 0.003  21 0.581 -10.001 -0.002  35 -1.398 -13.354 0.002 
6 -0.805 0.013 0.003  22 -1.969 -10.199 -0.002  36 -1.439 -11.662 0.002 
7 0 0 -0.003  23 0.539 -7.984 -0.003  37 1.258 -11.846 0.002 
10 -2.340 -3.698 -0.003  24 -2.186 -7.080 -0.003  38 -1.429 -9.465 0.003 
11 1.760 -4.618 0.003  25 0.416 -5.643 -0.002  39 1.546 -8.449 0.003 
12 -0.011 -16.385 0  26 0.216 -3.145 -0.003  40 -1.321 -6.834 0.003 

13 -0.650 -16.401 0  27 -0.511 -16.896 0  41 -1.131 -4.064 0.003 
14 0.172 -15.941 -0.001  28 -0.290 -16.830 0  8 -2.340 -2.274 -0.003 
15 0.330 -15.303 -0.001  29 -0.745 -16.838 0  9 1.760 -2.894 0.003 
16 -1.125 -15.405 -0.001  30 -0.971 -16.555 0.001      

 
Stödreaktioner - 1:a ordn. Lastfall: Bruk (6.15b) 

 

Nod  Rx kN    Ry kN  Rm kNm  Nod  Rx kN    Ry kN Rm kNm  Nod  Rx kN    Ry kN     Rm kNm 
2       -31.044          0               0  4       -11.235  130.350 0  7       -14.961  172.334               0 

 

Lastfall: Brott (6.10b) 
 

Element Utnyttjandegrad  Element Utnyttjandegrad  Element Utnyttjandegrad  Element Utnyttjandegrad 

40 0.941  19 0.470  23 0.271  34 0.126 
1 0.822  9 0.437  21 0.258  30 0.117 
4 0.758  7 0.423  3 0.206  36 0.102 
24 0.727  28 0.407  26 0.172  33 0.102 
8 0.623  39 0.331  32 0.169  11 0.080 
38 0.587  16 0.307  27 0.159  15 0.077 
22 0.478  6 0.294  18 0.157  14 0.058 
35 0.477  37 0.290  13 0.139  29 0.057 
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 Lastfall: Brott (6.10b) 
 

Element Utnyttjandegrad  Element Utnyttjandegrad  Element Utnyttjandegrad  Element Utnyttjandegrad 

20 0.054  31 0.029  2 0.013    
17 0.050  10 0.024  12 0.011    
25 0.032  5 0.013  41 0.004    

 

Lastfall: Brott (6.10b) 2 
 

Element Utnyttjandegrad  Element Utnyttjandegrad  Element Utnyttjandegrad  Element Utnyttjandegrad 

7 0.891  40 0.112  32 0.023  20 0.010 
4 0.563  24 0.095  31 0.023  14 0.009 
9 0.319  10 0.090  25 0.021  30 0.009 
8 0.213  34 0.088  12 0.020  17 0.009 
1 0.190  26 0.078  16 0.019  33 0.009 
37 0.154  18 0.076  13 0.017  5 0.006 
21 0.140  38 0.070  28 0.016  2 0.006 
39 0.135  22 0.067  36 0.011  29 0.005 
23 0.128  35 0.051  11 0.010    
3 0.128  41 0.048  27 0.010    
6 0.128  19 0.046  15 0.010    

 

Lastfall: Bruk (6.15b) 
 

Element Utnyttjandegrad  Element Utnyttjandegrad  Element Utnyttjandegrad  Element Utnyttjandegrad 

34 1.298  23 0.932  26 0.664  14 0.389 
37 1.284  39 0.921  38 0.657  33 0.362 
18 1.270  2 0.873  41 0.598  11 0.305 
21 1.223  19 0.858  10 0.588  6 0.280 
15 1.202  29 0.850  24 0.556  30 0.273 
31 1.179  16 0.839  20 0.543  7 0.272 
35 1.089  40 0.813  4 0.505  27 0.182 
5 1.082  8 0.793  1 0.490  3 0.140 
12 1.065  9 0.745  17 0.471    
32 1.015  13 0.736  36 0.440    
28 0.985  25 0.674  22 0.426    

 



Högskolan Dalarna 

Datum 2013-10-23  

 
 

 

 

Bilaga 5 Datorberäkningsresultat ramverk 
Här nedan återges beräkningsresultatet på ramverk som utfördes i datorprogrammet Fram 

Analysis 6.3.10. 

 
Noder 

 X (m) Y (m) X Y M  X (m) Y (m)  X Y  M   X (m) Y (m)  X  Y  

M 
 X (m) Y (m) X Y M 

1 0 0 F F   3  10.000 7.100   5 20.000 0   F   F       
2 0 6.000     4  20.000 6.000            

 

Element 
Namn Nod 1 Nod 2 Init-  Namn Nod 1 Nod 2 Init-  Namn Nod 1 Nod 2 Init- 

 (L=Led) (L=Led) krok.   (L=Led) (L=Led) krok.   (L=Led) (L=Led) krok. 

1 1 2 Ja  3 3 4 Ja      
2 2 3 Ja  4 5 4 Ja      

Noder              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Element 
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Tvärsnittsspecifikation 
 

Tvärsnitt Längd (m) Antal Vikt (kg)  Tvärsnitt Längd (m) Antal Vikt (kg) 

IPE 600 / S355 6.000 2 1464.000      
IPE 600 / S355 10.060 2 2454.718  Summa 32.121 4 3918.718 

 

Baslastfall: egentyngd 

 
Egentyngd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Egentyngd 

 

Element  q(kN/m)  Element  q(kN/m)  Element  q(kN/m)  Element q(kN/m) 

1         -1.2  2           1.2  3           1.2  4 -1.2 

Baslastfall: snö 

 
Utbredd last 
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Utbredd last 

 

Baslastfall: vind 

 
Utbredd last 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbredd last 
 

Element Riktn. Lastintensitet L1(m) L2(m)  Element Riktn. Lastintensitet L1(m) L2(m) 

1 H / q(kN/m) 4.8 0 0  3 Y / q(kN/m) 0.6 0 0 
2 Y / q(kN/m) 0.6 0 0  4 H / q(kN/m) 4.8 0 0 

 

Baslastfall: vind(sug) 

 
Utbredd last 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Element  Riktn. Lastintensitet L1(m)  L2(m)  Element  Riktn. Lastintensitet  L1(m)  L2(m) 

2  V / q(kN/m) 14.4 0          0  3  V / q(kN/m) 14.4          0          0 
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Utbredd last 
 

Element Riktn. Lastintensitet L1(m) L2(m)  Element Riktn. Lastintensitet L1(m) L2(m) 

2 V / q(kN/m) -6.4 0 0  1 H / q(kN/m) 4.8 0 0 
3 V / q(kN/m) -6.4 0 0  4 H / q(kN/m) 4.8 0 0 

 
Baslastfall 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resultat 

 
Lastfall - Bruk (6.15b) Deformation - 1:a ordn. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nodförskjutningar - 1:a ordn. Lastfall: Bruk (6.15b) 

Nod  ux (mm)  uy (mm)  fi rad      Nod  ux (mm)  uy (mm)  fi rad     Nod  ux (mm)  uy (mm)  fi rad 
 

1 0 0 -0.002  3 15.609 -23.464 0.001  5 0 0  -0.005 

2 13.156 -0.130 -0.003  4 18.053 -0.162 0     

 
Stödreaktioner - 1:a ordn. Lastfall: Bruk (6.15b) 

Nod  Rx kN  Ry kN   Rm kNm     Nod  Rx kN    Ry kN   Rm kNm 
1         5.128    74.634         0                5    -62.368   91.806         0             

 

Namn Bet.  Namn Bet.  Namn Bet.  Namn Bet. 

Egentyngd 
 

 

Lastfall 

B1  Snö B2  Vind B3  Vind (sug) B4 

ID Namn Kombination Gränst  Typ     Beroende 

1 Bruk (6.15b) 1.0*B1+0.4*B2+1.0*B3 SLS  Short 
2 Brott (6.10b) 1.09*B1+1.37*B2+0.41*B3 ULS 
3 Brott (6.10b) nr 2 1.09*B1+1.37*B4 ULS 
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Lastfall - Brott (6.10b) Deformation - 1:a ordn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nodförskjutningar - 1:a ordn. Lastfall: Brott (6.10b) 

Nod  ux mm  uy mm  fi rad      Nod  ux mm  uy mm  fi rad     Nod  ux mm  uy mm  fi rad 

1                 0            0   0.003     3          6.400  -65.724         0     5                 0            0  -0.005 

2         -0.462    -0.391  -0.005     4        13.257    -0.404  0.004 
 

 

Stödreaktioner - 1:a ordn. Lastfall: Brott (6.10b) 

Nod  Rx kN   Ry kN     Rm kNm     Nod  Rx kN      Ry kN     Rm kNm 

1       82.814  217.334               0     5       -106.282  224.375               0 

 

Lastfall - Brott (6.10b) nr 2  Deformation - 1:a ordn. 
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Nodförskjutningar - 1:a ordn. Lastfall: Brott (6.10b) nr 2 
Nod  ux mm  uy mm  fi rad      Nod  ux mm  uy mm  fi rad      Nod  ux mm  uy mm  fi rad 

1                 0            0  -0.006     3        21.384   22.824   0.001     5                 0            0  -0.003 

2        23.761     0.150          0     4        18.994     0.107  -0.004 
 

 

Stödreaktioner - 1:a ordn. Lastfall: Brott (6.10b) nr 2 
Nod  Rx kN    Ry kN    Rm kNm     Nod  Rx kN  Ry kN    Rm kNm 

1       -72.056  -77.944               0     5       -6.362  -54.418               0 

 

Lastfall: 
Bruk(6.15b) 

 

Element  Utnyttjandegrad  Element Utnyttjandegrad  Element Utnyttjandegrad  Element Utnyttjandegrad 

4              0.915  2 0.762  1 0.669  3 0.648 

 

Lastfall: Brott 

(6.10b) 

 

Element  Utnyttjandegrad  Element Utnyttjandegrad  Element Utnyttjandegrad  Element Utnyttjandegrad 

3              0.871  2 0.745  4 0.542  1 0.480 

 

Lastfall: Brott (6.10b) nr 2 
 

Element  Utnyttjandegrad  Element Utnyttjandegrad  Element Utnyttjandegrad  Element Utnyttjandegrad 

2              0.330  1 0.274  3 0.222  4 0.078 
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Bilaga 6 Beräkningar karakteristiska laster 
I den här bilagan återfinns uträkningarna för framtagning av de karakteristiska lasterna till 

jämförelsestudien. Formler och tabeller som använts återfinns i rapporten och i bilaga 1. 

 

Förutsättningar: 

 

 Byggnaden placeras i Falun 

 Normal topografi 

 Byggnadens bredd, b=20 meter 

 Byggnadens höjd, h=6 meter 

 Byggnadens längd, l=30 meter 

 Sadeltak med taklutning 6 grader 

 Avstånd mellan stomelement, c/c=6 meter 

 

Snölast 

 

i e t ks c c s     

 

ec = 1,0 

ks = 2,5 

tc = 1,0 

1 = 0,8  

2 = 0,96 

 

Två uträkning krävs på grund av formfaktorerna på taket. 

 
2

1 0,8 1,0 1,0 2,5 2,0 /s kN m      

2

2 0,96 1,0 1,0 2,5 2,4 /s kN m      

 
22,4 /s kN m  blir det karakteristiska värdet och varje stomelement får en utbredd last enligt 

uträkningen nedan. 

/ ( / )s c c s kN m  = 2,4 6 14,4 /kN m   

 
Vindlast   

 

För väggarna blir den karakteristiska vindlasten enligt följande beräkningar. 

 

, ( )e vägg p e pe iw q z c    
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2( ) 0,53 /p eq z kN m  

 

För långsidan blev zon A som gav det mest ogynsamma värdet och för gaveln blev det också 

zon A. 
2

, ( ) 0,53 ( 1,2 0,3) 0,795 /e långsida p e pe iw q z c kN m         

2

, ( ) 0,53 ( 1,2 0,3) 0,795 /e gavel p e pe iw q z c kN m         

Den karakteristiska vindlasten blev alltså 
2

, 0,795 /e väggw kN m  och det betyder att en sida 

får tryckande vindlast och andra sidan en dragande vindlast. Varje stomelemnt måste ta en 

utbredd last enligt beräkningen nedan. 

, / 0,795 6 4,77 /e vägg ew c c w kN m       

 

För taket blir den karakteristiska vindlasten enligt följande beräkningar. 

, ( )e tak p e pe iw q z c    

2( ) 0,53 /p eq z kN m  

 

Zon F ger den mest ogynsamma lasten så den ger det karakteristiska värdet. Två värden måste 

räknas fram, ett för maximalt lyftande vindkraft och en för maximalt tryckande vindkraft. 

 
2

, , ( ) 0,53 ( 1,7 0,3) 1,06 /e tak sug p e pe iw q z c kN m         

2

, , ( ) 0,53 (0 0,2) 0,106 /e tak tryck p e pe iw q z c kN m       

För vindlasten mot taket måste varje stomelement ta följande last. 

, , / 1,06 6 6,36 /e tak sugw c c kN m      

, , / 0,106 6 0,636 /e tak tryckw c c kN m     
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Bilaga 7 Ritning hallbyggnad med ramverk 
I den här bilagan återfinns ritningen för den framtagna hallbyggnaden som studien kretsar 

omkring. I den här ritningen har hallbyggnaden ramverk som stomsystem. Ritningarna är 

gjorda i programmet Tekla Structures. 
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Bilaga 8 Ritning hallbyggnad med fackverk/pelarsystem 
I den här bilagan återfinns ritningen för den framtagna hallbyggnaden som studien kretsar 

omkring. I den här ritningen har hallbyggnaden fackverk/pelarsystem som stomsystem. 

Ritningarna är gjorda i programmet Tekla Structures. 

 

 
 

 


