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Sammanfattning 
Arbetet för att dimensionera en stålstomme till en hallbyggnad är en omfattande process med många 

ingående delare. Projektet har till syfte att dimensionera en stålstomme till en stålhall samt att jämföra stålets 

egenskaper med träets egenskaper. Målsättningen är att samla ihop tillräckligt med teori om trä och stål för 

att kunna jämföra skillnader och likheter mellan de båda materialen samt att med hjälp av 

beräkningsprogrammen FEM-design och Concrete Section dimensionera en stålstomme till en stålhall. 

Utifrån beräkningsresultatet ska sedan stålstommen 3D modelleras i CAD-programmet Tekla Structures. 

Resultatet i projektet innefattar maximala laster som krävs för att dimensionera grundplattan och kantbalken 

samt de dimensioner som krävs för de mest belastade byggnadsdelarna i varje kategori. 

Stål och trä är två relativt olika material ur aspekterna; materialegenskaper, fukt, brand och miljö vilket gör 

att det är svårt att på ett rättvist sätt bedöma vad som är bättre eller sämre mellan dessa. Det är till exempel 

lätt att se att trä är bäst ur miljösynpunkt eftersom det i stort sett växer av sig själv ute i naturen och inte alls 

har lika höga energiomsättningar och samma halter farliga utsläpp vid tillverkning som stål har. Läggs det 

däremot till aspekter som till exempel volymökningar, flexibilitet och livslängder på byggnaden som ska 

byggas och jämför byggnadens totala energiomsättning per år kan jämförelsen bli mer intressant. 
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Abstract 
The work involved in the design of a load-bearing steel framework of a hall building is an extensive process. 

The purpose of the project is to design the load-bearing steel framework of a hall building and compare the 

steel’s characteristics with wood´s characteristics.  

The objective is to gather information about steel and wood, then compare the materials similarities and 

differences. Furthermore, with the help of calculating programs FEM-design and Concrete sections, to 

design a bearing steel framework to a hall building. 

From the results of the two calculating programs a 3D model will be drawn in the CAD-program Tekla 

Structures. 

 

The results of this project show the maximum forces required to design the concrete base plate as well as the 

most utilized building component in each category.  

 

Steel and wood are two quite different materials based on the aspects of: material characteristics, moisture, 

fire and environment. This makes it hard to make a fair comparison in order to find the better or worst 

between the materials. For example; it is sometimes easy to say that wood is the better material from an 

environmental perspective, because it has a lower energy consumption and less dangerous emissions in the 

manufacturing phase than steel. Looking at it with a wider perspective, the choice between the materials 

may be different and more interesting. Aspects such as volume increase, flexibility and life span can be 

included in the calculations; and the material’s energy consumption over a year could be considered instead 

of only the energy consumption during manufacture.  
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1. Inledning 
Den stålhall som dimensioneras är en befintlig stålhall belägen i Umeå. Markens bärighet är god där 

maximalt grundtryck får vara 250kPa i naturligt lagrad morän. Rekommenderad grundläggning är platta på 

mark. Detta framgår utifrån en geoteknisk undersökning som tagits från ett befintligt projekt i WSP 

byggprojektering Umeås arkiv.  

Den här hallbyggnadens bärande stomme dimensioneras i stål men eftersom hallbyggnader även kan byggas 

med bärande stommar av betong eller trä är en jämförelse med andra material relevant. Enligt statistik som 

Sveriges lantbruksuniversitet (2016) tagit fram år 2016 består Sveriges yta av 69% skog, vilket pekar på att 

närheten till skog är påtaglig. Utifrån den statistiken är trä ett intressant alternativ som byggnadsmaterial till 

den bärande stommen.  

1.1 Syfte och mål 
Syftet med det här projektet är att dimensionera en stålstomme till en hallbyggnad samt att hitta skillnader 

och likheter på stål och träs egenskaper.  

Målet med det här projektet är att utifrån data från en befintlig stålhall som tillhandahålls från WSP 

byggprojekterings arkiv i Umeå dimensionera en stålstomme till en stålhall med hjälp av 

beräkningsprogrammen FEM-design och Concrete Section. Utifrån de resultat som fås från 

beräkningsprogrammen 3D-modelleras stålstommen i programmet Tekla Structures. Projektet innefattar 

även en jämförelse av vad som skiljer stål från trä ur aspekterna: materialegenskaper, fukt, brand och miljö. 

 

1.2 Frågeställning 
Vilka likheter och skillnader finns hos materialen stål och trä ur aspekterna: materialegenskaper, fukt, brand 

och miljö? 

1.3 Avgränsningar 
Projektet är tidsbegränsat till perioden 20 mars 2017 – 1 juni 2017. På grund av tidsbegränsningen begränsas 

dimensioneringsarbetet av stålhallen till den primära stålstommen samt grundläggningen vilket innebär att 

grundplatta, pelare, balkar, stomstabilisering och infästningar mellan dessa dimensioneras. Plåten i 

takkonstruktionen och dess infästningar till takbalkar och takstolar dimensioneras ej men antas vara 

skivverkande i beräkningsmodellen. Fackverkstakstolar och dess infästningar till pelare är 

färdigkonstruerade enligt leverantör vilket innebär att de inte kommer dimensioneras i projektet. 

 

Jämförelsen mellan stål och trä begränsas till: 

-  Vad materialen har för övergripande egenskaper. 

-  Hur materialen påverkas övergripande av brand. 

-  Hur materialen påverkas övergripande av fukt. 

-  Hur materialen övergripande påverkar miljön. 

Djupgående fakta om vad som händer med materialen utifrån aspekterna ovan kommer ej behandlas då 

projektet är tidsbegränsat vilket innebär att tiden inte räcker till en djupare analys.     
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2.  Teori  
Konstruktionsteknik är något som funnits med människan långt bak i tiden vilket har lett till alla möjliga 

typer av konstruktionslösningar och byggnader. Tekniken har utvecklats genom att gränserna för vad som är 

möjligt ständigt utmanas. Material har testats och optimerats samtidigt som nya material har tagits fram för 

att klara av de krav som finns för hållfasthet och beständighet (Isaksson, Mårtensson och Thelandersson 

2010, 1-22). 

 

De vanligaste materialen som används till bärande konstruktioner är framförallt trä, betong och stål. Att göra 

en jämförelse mellan dem är svårt då det finns så många olika användningsområden och funktioner hos varje 

enskilt material. Miljömässigt brukar utsläppen vid framställning av de olika materialen jämföras men enligt 

Ronny Andersson i Nordh (2015) artikel så är det är viktigare att jämföra materialens påverkan på miljön 

under hela dess livslängd och dess flexibilitet för förändringar på konstruktionen för att jämförelsen ska bli 

mer rättvis. Vidare påpekar Ronny Andersson i Nordh (2015) att vid valet av material diskuteras ofta vilket 

material som är bäst ur miljösynpunkt hos kravställarna istället för att nya gränser sätts för energianvändning 

och utsläpp under hela byggnadens livstid.    

 

2.1 Dimensionering 
För att kunna dimensionera en byggnad krävs det att en viss data finns om byggnaden. Det kan vara 

information som till exempel vart byggnaden är belägen, vilken typ av verksamhet som ska bedrivas i 

byggnaden och hur området där byggnaden ska stå ser ut. Materialegenskaper och geometriska storheter är 

viktiga parametrar för hur byggnaden kan konstrueras. Alla material har egenskaper som behöver beaktas 

för att konstruktionen ska bli säker. Det kan vara egenskaper som till exempel att trä är känslig mot fukt, att 

stål tappar hållfasthet vid höga temperaturer och att betong är svagt mot dragkrafter (Isaksson, Mårtensson 

och Thelandersson 2010). 

 

Dimensionering av en konstruktion kan göras i två olika gränstillstånd beroende på vilken typ byggnadsdel 

som ska dimensioneras, brottgränstillstånd och bruksgränstillstånd. Skillnaden mellan gränstillstånden är att 

bärande byggnadsdelar som påverkar människors säkerhet och bärverkets säkerhet dimensioneras i 

brottsgränstillstånd enligt Eurokod (SS-EN 1990 kap 3.3) medan bärande byggnadsdelar som påverkar 

människors välbefinnande och byggnadens utseende dimensioneras i brukstillstånd där fokus är på 

byggnadsdelens funktion enligt Eurokod (SS-EN 1990 kap 3.4). 

 

2.1.1 Laster 

Det första som görs i dimensioneringsarbetet när data om konstruktionen samlats in är att ta reda på vilka 

laster som verkar på konstruktionen och hur stora lasterna är. Alla laster som verkar på en konstruktion 

påverkar inte konstruktionen på samma sätt. Därför har lasterna delats in i olika klasser beroende på hur 

lasten på konstruktionen varierar under en viss tid och hur lasten varierar över konstruktionens yta. 

Klassificering av last ska göras enligt Eurokod 1 (SS-EN 1991-1-1 kap 2.1 och 2.2). 

 

Lasten delas in i fri- eller bunden last beroende på om lasten kan flyttas omkring eller om lasten ligger fast 

över hela konstruktionsdelen. En fri last kan vara till exempel kontorsutrustning eller varor som förvaras i 

lagerlokaler medan en bunden last kan vara till exempel byggnadsdelens egna tyngd eller snölast. Då en fri 

last kan flyttas runt på konstruktionens yta medför det att olika lastfall beroende på var lasten placeras måste 

kontrolleras. Den placering av lasten som ger det farligaste lastfallet blir dimensionerande. När lasten valts 

till fri- eller bunden ska det avgöras hur ofta lasten belastar konstruktionen. Lasten delas då in i permanent-, 

variabel- eller olyckslast (Isaksson, Mårtensson och Thelandersson 2010, 40-41). 

 

Permanent last är oftast egentyngder för konstruktionsdelar, jordlast och vatten tryck. Egentyngd är en 

permanent bunden last som tar hänsyn till konstruktionens alla delars tyngd. Information om 

byggnadsmaterials vikt hittas i handböcker och produktblad. Jordlast är en permanent bunden last som kan 

ge laster vertikalt och horisontalt. Vattentryck är en last som är aktuell för byggnader som gränsar till vatten 

(Isaksson, Mårtensson och Thelandersson 2010, 44-45). 
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Variabla laster som kan påverka en hallbyggnad är nyttig last, snölast och vindlast. Nyttig last är enligt 

Eurokod 1 (SS-EN 1991-1-1 kap 2.2) en variabel fri last som beror på vilken typ av verksamhet som ska 

vara i byggnaden. Lastvärden för olika verksamhets nyttig last väljs enligt Eurokod 1 (SS-EN 1991-1-1 

6.3.2). 

 

Snölast är enligt Eurokod 1 (SS-EN 1991-1-3:2003 kap 2) en variabel bunden last. Snölasten beräknas med 

ett karakteristiskt värde för snölast på mark som är baserat på statistik från det snödjup som varit runt 

omkring i Sverige de senaste 50 åren. Eftersom snödjupet är varierande beroende på geografiskt läge har 

hela landet delats in i snözoner. Varje snözon har ett eget karakteristiskt värde för snölast för just den zonen. 

Takets utformning är en annan viktig faktor för hur snölasten beräknas. Snödrift kan leda till att snön ligger 

extra tjock på vissa delar av taket vilket ger en ökad last lokalt på det stället. Takets exponering för vind och 

värmeflöde är två andra faktorer som ska beaktas vid beräkning av snölast (Isaksson, Mårtensson och 

Thelandersson 2010, 49-519). Snölast för tak beräknas enligt Eurokod 1 (SS-EN 1991-1-3:2003 kap 5.2). 

 

Vindlast är enligt Eurokod 1 (SS-EN 1991-1-4:2005 kap 3.3) en variabel bunden last som angriper vinkelrätt 

mot den belastade ytan. Vindlasten beräknas med ett karakteristiskt värde för referensvindhastigheten som är 

medelvindhastigheten på 10 meters höjd under en period av 10 minuter baserat på statistik de senaste 50 

åren. Eftersom referensvindhastigheten varierar beroende på geografiskt läge har Sverige delats in i 

vindzoner. En faktor som påverkar referensvindhastigheten är vilken terrängtyp som är i det aktuella 

området. Terrängtyperna finns från 0 till IV där byggnader i terrängtyp 0 är mest utsatt för vind medan 

byggnader terrängtyp IV är minst utsatt för vind. Vindlast ökar betydande i samband med hur högt ovanför 

marken den angriper byggnaden. Därför brukar vindlastberäkningar förenklas till att vindlasten som angriper 

högsta delen på byggnaden är den samma över hela byggnadens höjd. (Isaksson, Mårtensson och 

Thelandersson 2010, 54-58). Vindlast ska beräknas enligt Eurokod 1 (SS-EN 1991-1-4:2005 kap 5.3). 

 

Den bärande konstruktionen ska enligt Eurokod 0 (SS-EN 1990 kap 2.1) dimensioneras för att klara av 

brand i den tid som efterfrågas av byggnadens brandklass samt klara explosion, påkörning och konsekvenser 

av mänskliga misstag. 

 

2.1.2 Laster av snedställning 

Det är svårt att montera en pelare exakt lodrät utan någon snedställning. Effekten av att en pelare står lite 

snedställt blir att normalkraften som i normalt fall påverkar den vertikalt nu också även påverkar pelaren i 

form av en horisontallast. Står det flera pelare uppställda på rad infästa i en och samma balk summeras 

horisontallasten med antalet pelare. Men sannolikheten att alla pelare i en och samma pelarrad står 

snedställda åt samma håll blir mindre desto fler pelare som finns i pelarraden. Därför reduceras 

horisontalkraften som uppkommit av snedställning med en faktor för genomsnittlig snedställning som beror 

på antalet pelare i varje pelarrad (Isaksson, Mårtensson och Thelandersson 2010, 89-90).  

 

2.1.3 Lastkombinationer 

Då det finns flera olika lasttyper som angriper en konstruktion kommer en lastkombinationsberäkning vara 

nödvändig. Anledningen till det är på grund av sannolikheten att variabla laster som varierar under tid 

påverkar konstruktionen maximalt samtidigt är väldigt låg. Det innebär att om alla laster beräknas verka 

maximalt på konstruktionen så kommer byggnadsdelarna få dimensioner som anses vara orimligt stora. 

Därför har partialkoefficientmetoden tagits fram för att göra det möjligt att kombinera olika lasttyper. I 

partialkoefficientmetoden skiljs variabla laster ur hänsyn till tid och permanenta laster kombineras i 

brottgränstillstånd eller bruksgränstillstånd (Isaksson, Mårtensson och Thelandersson 2010, 71). 

 

Det finns fyra olika typer av lastkombinationer i brottgränstillstånd: EQU, STR, GEO och FAT. STR är det 

fall som används för att dimensionera byggnadskonstruktioner. Beroende på om byggnadens stomme är tung 

eller lätt i jämförelse med de variabla laster som belastar byggnaden så ska antingen STR-A eller STR-B 

användas. Vanligtvis används STR-B vilket är det fall där de variabla lasterna ger mest påkänningar på 

konstruktionen. De permanenta lasterna benämns oftast som G och de variabla lasterna benämns som Q. 

Vidare ska det bestämmas om den permanenta lasten är gynnsam eller ogynnsam för konstruktionen samt 

vilken variabel last som ska vara huvudlast. Finns det flera olika variabla laster så ska samtliga variabla 
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laster testas som huvudlast i olika lastkombinationer varav den lastkombination som ger störst värde blir 

dimensionerande. Viktigt är att det endast får finnas en variabel huvudlast i varje lastkombination (Isaksson, 

Mårtensson och Thelandersson 2010, 76). Lastkombinationer i brottgränstillstånd beräknas enligt tabell 1 

som är baserad på Eurokod 0 (SS-EN 1990 kap 6.4.3) 

 
Tabell 1. Lastkombinationer STR i brottgränstillstånd (Isaksson, Mårtensson och Thelandersson 2010) 

 STR (6.10a) STR (6.10b) 

Permanent last G   

-ogynnsam, 𝐺𝑘 𝛾𝑑1.35𝐺𝑘 𝛾𝑑1.2𝐺𝑘 

-gynsam, 𝐺𝑘 1.0𝐺𝑘 1.0𝐺𝑘 

Variabel last Q   

-huvudlast, 𝑄𝑘1 - 𝛾𝑑1.5𝑄𝑘1 

-övriga laster, 𝜓0,𝑖𝑄𝑘,𝑖 𝛾𝑑1.5𝜓0,𝑖𝑄𝑘,𝑖 𝛾𝑑1.5𝜓0,𝑖𝑄𝑘,𝑖 

   

𝛾𝑑 - är partialkoefficienten som är beroende av vilken säkerhetsklass som konstruktionen dimensioneras i. 

Det finns tre olika säkerhetsklasser där säkerhetsklass 1 är gäller vid minst allvarlig konsekvens vid brott 

och säkerhetsklass 3 är gäller vid högst allvarlig konsekvens vid brott (Isaksson, Mårtensson och 

Thelandersson 2010, 31).   

𝜓– är lastkombinationsfaktor som beror på vilken typ av last det är som belastar konstruktionsdelen. Värdet 

på lastkombinationsfaktorn hittas i Eurokod 0 (SS-EN 1990 Bilaga A kap 1.2).     

 

Lastnedräkning i bruksgränstillstånd består av tre olika lastkombinationer: karakteristiskt, frekvent och 

kvasi-permanent. Vilken av dessa som väljs beror på vilken typ av skada som ska förhindras konstruktionen 

belastas. Karakteristiska lastkombinationen används i fall där konstruktionen ska skyddas mot permanent 

skada, frekvent lastkombination används i fall där konstruktionen ska skyddas mot tillfälliga olägenheter och 

kvasi-permanent lastkombination användas i fall där konstruktionen ska skyddas mot defekter som 

uppkommer under lång tid (Isaksson, Mårtensson och Thelandersson 2010, 77). Lastkombinationer i 

bruksgränstillstånd beräknas enligt tabell 2 som är baserad på Eurokod 0 (SS-EN 1990 kap 6.5.3). 
 

Tabell 2. Lastkombinationer i bruksgränstillstånd  (Isaksson, Mårtensson och Thelandersson 2010) 

 Karakteristisk Frekvent Kvasi-permanent 

Permanent last G 1.0𝐺𝑘 1.0𝐺𝑘 1.0𝐺𝑘 

Variabel last Q    

-huvudlast, 𝑄𝑘1 1.0𝑄𝑘1 𝜓1.1𝑄𝑘,1 - 

-övriga laster, 𝜓0,𝑖𝑄𝑘,𝑖 𝜓0,𝑖𝑄𝑘,𝑖 𝜓2,𝑖𝑄𝑘,𝑖 𝜓2,𝑖𝑄𝑘,𝑖 

 

2.1.4 Bärverksdelar 

Ett bärande stomsystem består av flera olika byggnadsdelar som delas in i horisontella- och vertikala 

bärverk. Till horisontella bärverk hör framförallt balkar och plattor. Det som kännetecknar ett horisontellt 

bärverk är att de fördelar laster i den horisontella riktningen så att lasten sedan kan ledas ner i ett vertikalt 

bärverk. Ett vertikalt bärverks främsta uppgift är att bära upp de vertikala lasterna. I en del konstruktioner 

bör det vertikala bärverket även fungera som en stomstabilisering vilket innebär att det även tar 

horisontalkrafter. Det kan vara bra när till exempel en hallbyggnad med högtakhöjd blir utsatt för vindlaster. 

Till vertikala bärverk hör pelare, väggar och skivor. Ibland kan det vara svårt att skilja på om byggnadsdelen 

är till exempel en balk eller pelare. Då är det spänningarna i byggnadsdelen som avgör vilken typ av 

byggnadsdel det är. En byggnadsdel som är vertikalt uppförd men utsätts för stora böjspänningar och små 

normalspänningar kan kännetecknas som en balk precis som en vertikal byggnadsdel som utsätts för stora 

normalspänningar och små böjspänningar kan kännetecknas som en pelare (Isaksson, Mårtensson och 

Thelandersson 2010, 105,142-143).  

En bärverksdel definieras enligt Eurokod 0 (SS-EN 1990 kap 1.5.1.7) som ”fysiskt urskiljbar del av ett 

bärverk, t.ex pelare, balk, platta, grundläggningspåle”. 
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2.1.5 Knutpunkter 

En knutpunkt är den del av ett bärverk där krafterna ska överföras mellan två eller flera bärverksdelar. 

Knutpunkter består förutom de anslutande bärverksdelarna av ett eller flera förband där komponenter i form 

av till exempel skruvar eller svetsar ingår Eurokod 3 (SS-EN 1993-1-8:2005 kap 1.4). Hur förbanden i 

knutpunkten utformas beror på vilka krafter som konstruktören vill föra vidare i konstruktionen. Till 

exempel kan en knutpunkt med ledat förband endast överföra vertikala- och horisontella krafter medan en 

knutpunkt med fast inspänt förband även kan överföra moment Eurokod 3 (SS-EN 1993-1-8:2005 kap 

5.2.2.1).  

 

2.1.6 Stomstabilisering 

För att en byggnad inte ska falla ihop när den blir utsatt för horisontallast som till exempel vindlast krävs det 

att lasten kan föras ner till marken. För att det ska vara möjligt behövs någon form utav stomstabilisering. 

Valet av stomstabilisering har stor påverkan på hur bland annat grundläggningen utformas samt hur 

detaljlösningar i knutpunkterna ser ut. Det kan därav vara viktigt att ha med ekonomin som en del i 

utredningen av vilken typ av stabiliserande metod som används i konstruktionen. Två vanliga metoder för 

stomstabilisering av hallbyggnader är fackverk och skivverkan (Isaksson, Mårtensson och Thelandersson 

2010, 173).  

 

Vid stabilisering med fackverk kompletteras stommen med sneda stag mellan balkarna i taket och mellan 

pelarna i väggarna. Detta kallas ofta för vindsförband. Funktionen går ut på att de sneda stagen överför de 

horisontala lasterna som påverkar byggnaden till byggnadens gavlar där de sedan överförs till 

grundläggningen genom förbanden. I den här typen av stomstabilisering anses pelarna ofta vara teoretiskt 

ledat inspänt i båda ändarna. Men eftersom pelarna ska kunna stå under montagearbetet är oftast pelarnas 

förband mot grundläggningen mer likt en fast inspänning. De sneda stagen görs vanligtvis i stål och 

dimensioneras ofta efter antingen tryck- och dragkrafter eller endast dragkrafter (Isaksson, Mårtensson och 

Thelandersson 2010, 174-175).  

 

När en bärande stomme stabiliseras med skivverkan är det skivor som ska föra ner de horisontala lasterna 

ner till grundläggningen. Skivor kan vara ett bjälklag eller vägg i betong eller beklädnader i form av skivor 

på ett regelverk av stål eller trä. Vid hallbyggnader är det vanligt att takkonstruktionen utformas som en hel 

skiva med profilerad plåt. Horisontal lasterna förs då upp till takskivan som i sin tur fördelar ut lasterna till 

gavlarna. Där tas sedan de horisontala lasterna genom skivor i väggarna ner till grundläggningen. Det är 

vanligt att skivverkan i tak kombineras med fackverk i vägg som stabilisering för stommen (Isaksson, 

Mårtensson och Thelandersson 2010, 187-196). 

 

2.2 Programvaror 
För att underlätta dimensioneringsprocessen kan en del hjälpmedel i form av datorstöd användas. 

 

2.2.1 FEM-Design 

Fem-Design är ett beräkningsprogram där en beräkningsmodell kan modelleras i 3D vilket gör att 

programmet lämpar sig för bärande konstruktionsdelar då även resultaten från beräkningarna går att se i 3D-

grafer. Programmet kan beräkna stål, betong och trä i de lastkombinationer som önskas. I programmets 

senaste version går det att beräkna knutpunkter och bestämma hur stor nyttjandegrad det är på hela 

knutpunkten samt varje enskild del av knutpunkten. Beräkningar i programmet utgår ifrån föreskrifterna i 

Eurokoderna (Strusoft, u.å). 

2.2.2 Concrete Section 

Concrete section är ett beräkningsprogram där det i 2D går att dimensionera betongtvärsnitt. Programmet 

beräknar betongens bärförmåga samt vilken typ av armering som krävs i konstruktionen. Beräkningarna för 

dimensioneringen i programmet utförs enligt Eurokod 2 (Strusoft, u.å). 

 

2.2.3 Tekla Struktures 

Tekla Structures är ett CAD-program som är lämpat för att 3D-modellera konstruktioner av stål, betong och 

trä men fungerar även bra för att utforma detaljer. I Tekla ritas modellen upp som en smart modell, vilket 
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innebär att varje del som ritas innehåller information. Detta är en egenskap som förenklar informationsflödet 

mellan konstruktörer i projekteringsprocessen och byggledningen arbetsplatsen (Tekla, u.å).  

 

2.3 Stål 
Stål är ett material som idag är vanligt förekommande i bärande konstruktioner som till exempel: balkar, 

pelare och fackverk. Men så har det inte alltid varit. Det var först i mitten på 1800-talet som nya metoder för 

masstillverkning av stål utvecklades, vilket möjliggjorde att fler började konstruera konstruktioner med stål 

istället för trä, sten och tegel som tidigare varit några av de vanligaste byggnadsmaterialen (Isaksson, 

Mårtensson och Thelandersson 2010, 211). 

 

2.3.1 Materialegenskaper 

Stål är ett material som har olika egenskaper beroende på hur det har bearbetats vid tillverkningen. Ett 

kallbearbetat stål har högre brottgräns och sträckgräns enligt figur 1 än ett varmbearbetat stål som istället 

blir mer töjbart enligt figur 2. Fördelen med att öka sträckgränsen och brottgränsen hos stålet är att 

materialet då får högre hållfasthet. Dessvärre blir stålet mindre töjbart vilket ökar risken för sprött brott 

(Isaksson, Mårtensson och Thelandersson 2010, 212). 

 

 

 

𝑓𝑢 – Brottgräns  

𝑓𝑦  – Sträckgräns 

𝜎 – Spänning 

𝜀 – Töjning 

 

 

 

 

 

𝑓𝑢  – Brottgräns  

𝑓𝑦  – Sträckgräns 

𝜎 – Spänning 

𝜀 - Töjning 

 

 
 

 

Sträckgräns är den gräns då tillräckligt mycket spänning belastar stålet så att stålet börjar flyta (plasticeras). 

Den linjära kurvan upp till sträckgränsen enligt figur 2 kallas för stålets elastiska linje och i den linjen 

fungerar stålet elastiskt. Så länge stålet bara belastas så att det följer den elastiska linjen så kommer stålet gå 

tillbaka till dess ursprungliga form när belastningen tas av. Ökas belastningen ytterligare så att spänningarna 

i stålet uppnår sträckgränsen så kommer stålet att plasticeras. Det innebär att stålet inte kommer att gå 

tillbaka till dess ursprungliga form efter belastningen avtagit. En viss töjning i materialet kommer då att 

kvarstå. Den maximala spänningsbelastningen som stålet kan belastas med kallas för brottgräns. När 

brottgränsen uppnås fortsätter stålet töjas samtidigt som spänningen i materialet minskas till dess att 

materialet når brottöjning då stålet går av (Isaksson, Mårtensson och Thelandersson 2010, 212). Stålet är ett 

isotropt material vilket innebär att det har samma egenskaper i alla riktningar. Vid dimensionering av 

stålkonstruktioner av stål antas materialet ha samma hållfasthet i tryck som i drag (Isaksson, Mårtensson och 

Thelandersson 2010, 214). 

 

Figur 1. . Kallbearbetat stål (Isaksson, Mårtensson och Thelandersson 2010) 

Figur 2.Varmbearbetat stål (Isaksson, Mårtensson och Thelandersson 2010) 
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Stålets förmåga att kunna plasticeras under konstant belastning är en egenskap som är bra för material som 

används i bärande konstruktioner. Anledningen till det är att när stål börjar plasticeras visar materialet stora 

deformationer innan brott uppstår vilket fungerar som en bra förvarning så att konstruktionen hinner 

åtgärdas eller extrema fall utrymmas. Detta fenomen kallas seghet. Stålets seghet är även en fördel vid stor 

temperaturinverkan som framkallar stora spänningskoncentrationer i konstruktionen. 

Spänningskoncentrationen blir då fördelat på en större yta av materialet istället för att endast angripa vid en 

lokal punkt. Skillnaden mellan ett segt stål och ett sprött stål är att när det sega stålet plasticeras och fördelar 

spänningen över tvärsnittet samtidigt som det visar deformationer. För det spröda stålet fördelas inte den 

angripande spänningen vilket gör att det istället börjar spricka. Sprickbildning gör att största spänningen 

förskjuts vidare i tvärsnittet vilket medför att spänningskoncentrationen ökar mer och materialet plötsligt 

brister (Isaksson, Mårtensson och Thelandersson 2010, 216-218). Enligt stålbyggnadsinstitutet (2009) har 

stål en densitet på 7850 kg/m3. 

 

2.3.2 Fukt 

Stål absorberar inte fukt på samma sätt som många andra material gör. Därför är det inte lika känsligt mot 

mögel, skadedjur och hussvamp. Det gör att stålkonstruktioner fungerar bra i hus där det finns höga 

hälsokrav (Jernkontoret, 2015).  

 

Stål som är utsatt för fukt har en tendens att börja korrodera. Korrosion eller rost som det även kallas innebär 

att stålet reagerar elektrokemiskt då det kommer i kontakt med syre och vatten. Detta kan i sin tur leda till att 

stålets bärförmåga blir sämre. I miljöer med höga fukthalter och speciellt i miljöer med höga föroreningar 

där stålet utsätts för klorider och svaveldioxid ökas korrosionshastigheten. För att skydda stålet mot rost kan 

stålet rostskyddsmålas eller förzinkas (Stålbyggnadsinstitutet [SBI], 2016). 

 

2.3.3 Brand 

En faktor som har stor påverkan på hur egenskaperna i stålet förändras är temperaturen på stålet. Vid höga 

temperaturer upp mot 600oC tappar stålet en väsentlig del av hållfastheten samtidigt som längdförändringen 

på stålet ökar kraftigt. Redan vid 450oC beräknas stålet ha förlorat 70 procent av materialets ursprungliga 

bärförmåga och efter den gränsen sjunker hållfastheten i mycket hög takt. I kombination med att stål leder 

värme väldigt effektivt och att det vid brand kan mätas temperaturer upp mot 1000oC i brandrummet finns 

det snabbt stor påverkan på stålkonstruktionen (Isaksson, Mårtensson och Thelandersson 2010, 512-513). 

För att fortfarande kunna bygga med stålstommar har åtgärder tagits fram för att skydda stålet mot värme 

som uppkommer under brand. Det finns några olika typer av metoder för hur stålet kan skyddas mot brand 

men principen är den samma. Stålet ska skyddas mot värme till den grad att byggnaden hinner utrymmas 

eller släckas. Vanligtvis består brandskyddet av brandsäkra skivor av till exempel gips eller stenull eller 

brandsäker färg som applicerats i ett eller flera lager beroende på brandklass. För att dimensionera ett 

brandskyddslager används profilfaktorn F/A där F står för profilens omkrets som är utsatt vid brand och A 

står för tvärsnittsarean för profilen. Ett lågt F/A-värde innebär en långsammare uppvärmning än vid ett högt 

F/A-värde. Det innebär att vid höga F/A-värden måste stålprofilen brandisoleras mer än vad den behöver vid 

ett lågt F/A-värde (Isaksson, Mårtensson och Thelandersson 2010, 513-515). 

2.3.4 Miljö 

Det har länge varit känt att det krävs mycket energi åt att tillverka stål. Effektivisering av tillverkningen 

tillsammans med nyare teknik har lett till att energiförbrukningen har minskat med 60% sedan 1960-talet 

(Worldsteel Association, 2016).  Enligt Energimyndigheten (2016) var energiförbrukningen för stålindustrin 

i Sverige år 2015 ca 22 TWh. Av den energin återvanns ca 2250 GWh i form av fjärrvärme och el. Största 

energikällan som används är koks men även el, naturgas och olja används. Olja var förut det näst mest 

använda bränslet men eftersom nya metoder för att transportera naturgas i flytande form uppfanns har 

användandet av olja minskat betydande (Jernkontoret, 2017). År 2016 tillverkades 4,0 miljoner ton stål av 

den svenska stålindustrin (Järnkontoret, u.å). 

 

Stålindustrin har även varit en stor miljöbov när det gäller utsläpp vid tillverkningen. De höga 

temperaturerna i förbränningsprocesserna gör att stora mängder stoft, kväveoxider och svaveloxid släpps ut i 
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luften. Arbetet med att minska utsläppen är något som hela tiden utvecklas i form av att nya metoder tas 

fram i produktionsprocesser samtidigt som reningsutrustning monteras på fabrikernas maskiner. Detta har 

lett till att både stoft- och svaveloxidutsläppen har minskat betydande de senaste 40 åren. Kväveoxider är det 

utsläppet som varit den största utmaningen att ta bort helt, men även det utsläppet har minskats 

(Jernkontoret, 2015). 

 

Stål har en bra egenskap ur miljösynpunkt och den egenskapen är att den är lätt att återvinna. 

Återvinningsarbetet fungerar som ett kretslopp som figur 3 symboliserar. Stålet går från att tillverkas till att 

formas till en produkt. Produkten används efter ändamål för att sedan, när produkten avtjänat sitt syfte, 

återvinnas. När produkten återvinns kan det gamla stålet smältas ned så att nya produkter kan tillverkas. 

Tillverkningen av de nya produkterna kräver då en lägre energiförbrukning än vad det krävs att för att 

tillverka produkter av endast nytt stål (Jernkontoret, 2015).  

 
Figur 3.Stålets kretslopp 

Det är inte bara förädlingen av stålet som påverkar miljön utan även gruvorna där järnmalmen bryts har en 

stor påverkan både ur energiperspektiv och ur avfallssynpunkt. Största problemet i gruvindustrin när det 

gäller miljön är den stora mängd gruvavfall som måste behandlas. Innehåller gruvavfallet sulfider är det 

viktigt att det täcks på rätt sätt med till exempel en jordbädd. Anledningen till att avfallet bör täckas är att 

gruvavfallet påbörjar en kemiskreaktion som kallas oxidationsprocess när järnsulfiderna i avfallet får 

tillgång till syre. En annan faktor som även den påverkar miljön är den stora landskapsförändringen där 

gruvan uppförs (Sveriges geologiska undersökning, u.å). 

 

Enligt Naturvårdsverkets (2016) statistik för år 2014 var andelen avfall från den svenska gruvindustrin 

138 898 000 ton varav 6000 ton var miljöfarligt avfall och andelen avfall från den svenska stål- och 

metallindustrin 1 544 000 ton. Det motsvarar ca 83% respektive 0.92% av de totala avfallet. Den totala 

mängd avfall i Sverige var 167 043 000 ton. Mycket av avfallen i gruvindustrin består av gråberg. Gråberg 

kan återanvändas som fyllnadsmassor till nya vägbanor och gamla bergrum i gruvan, därför ses ofta gråberg 

som en resurs och inte avfall i gruvindustrin (Sveriges geologiska undersökning, u.å). 

  

Tillverkning

Användning

Återvinning
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2.4 Trä 
Trä är ett av de byggnadsmaterial som varit med längst historiskt sett. Anledningen till det är fördelarna med 

att det är lätt att anpassa med enkla verktyg samtidigt som materialets låga vikt gör det lätt att transportera. 

Det är också dessa fördelar som gjort att trä varit ett av de populäraste materialen hos dagens småhusägare 

(Isaksson, Mårtensson och Thelandersson 2010, 254). 

 

2.4.1 Materialegenskaper 

Trä består av små rör kallade cellulosa fibrer som sträcker sig längs med träets längdriktning. Mellan 

fibrerna finns lignin som håller samman alla fibrer som ett slags lim. Cellulosa fibrerna är inte konstant lika 

stor genom hela trädets stam vilket syns när trädets kapas. Storleksskillnaden är det som brukar ses som 

årsringar. Beroende på hur snabbt trädet har vuxit har årsringarna olika avstånd mellan varandra. Har ett träd 

vuxit snabbt har det långa avstånd mellan ringarna och kallas då för ett frodvuxet virke. Har trädet däremot 

korta avstånd mellan årsringarna kallas det för tätvuxet virke. Trädets mitt kallas för kärna, ytveden kallas 

för splinten, skalet kallas för bark och området mellan veden och barken kallas för kambiet. Det är i kambiet 

som trädet bildar nya celler (Isaksson, Mårtensson och Thelandersson 2010, 255) 

 

Trä delas in i olika hållfasthetsklasser eftersom materialet inte kan räknas som homogent. Anledningen till 

det är för att trädet har massa defekter på strukturen som brukar kallas virkesfel. Virkesfelen påverkar träets 

hållfasthet negativt och eftersom graden av virkesfel varierar så mycket från träd till träd är det viktigt att det 

delas in i olika klasser så att materialet kan nyttjas till dess fulla potential. Exempel på virkesfel kan vara 

kvistar, insektsskador och röta. Beroende på om träet ska användas i estetiskt syfte eller konstruktionssyfte 

så skiljs sorteringen av träet efter hållfasthet och utseende (Isaksson, Mårtensson och Thelandersson 2010, 

256-257).  

 

Materialet trä är anisotropt vilket betyder att det inte har samma egenskaper i alla riktningar. Det betyder att 

träet kommer ha olika hållfasthet beroende på vilket håll lasten angriper jämtemot fibrerna i träet. Till 

exempel har träet ett brottvärde mellan 90-100 MPa för felfritt virke då träet utsätts för drag i fiberriktningen 

medan brottvärdet endast är ca 3 MPa då träet utsätts för drag tvärs mot fiberriktningen. Som 

konstruktionsvirke används oftast gran eller furu. Densiteten vid 12% fuktkvot är för gran 435 kg/m2 och för 

furu 505 kg/m2 (Isaksson, Mårtensson och Thelandersson 2010, 262-265). Trä ses som ett sprött material när 

det utsätts för böj- och dragbelastning till brott. Detta betyder att ett brott kan uppstå utan någon som helst 

förvarning. Däremot syns stora stukningar innan brott när trä utsätts för tryckbelastning (Svenskt trä, 2003).  

2.4.2 Fukt 

Trä är ett material som är väldigt känslig för fukt. Dels för att fukt orsakar virkesfel som till exempel röta 

men också för att fuktkvoten i träet påverkar träets utformning och hållfasthet. Enligt Eurokod (SS-EN 

1995-1-1:2004 kap 2.3.1.1) påverkar fukt både träets hållfasthet och dess styvhetsegenskaper. Därför är det 

viktigt att innehållet av fukten i träet beaktas vid dimensionering av träkonstruktioner. 

 

Fuktkvoten är hur mycket vatten som finns i träet angett i procent. Vatteninnehållet i träet delas upp i 

hygroskopiskt vatteninnehåll och fritt vatten. Det hygroskopiska vatteninnehållet är bundet i cellväggarna 

inuti träet. Det fria vattnet är det första som avdunstar vid torkning av träet och det brukar vara helt borta vid 

25-30% fuktkvot. Då har träet nått fibermättnadspunkten vilket innebär att det inte finns något fritt vatten i 

materialet medan träcellsväggarna är mättade. Fuktkvoten i träet är beroende av vilken temperatur och 

fuktkvot som finns i omgivningen. Därför krävs det att någon av dessa faktorer förändras för att träets 

fuktkvot ska förändras (Isaksson, Mårtensson och Thelandersson 2010, 258-259).  

 

När trä torkas kommer materialets geometri att minska och när trä fuktas kommer materialets geometri att 

öka. Hur detta sker är beroende på vilket håll fibrerna ligger i materialet. Största storleksändringen sker i den 

riktning som är tvärs över fibrerna, ungefär 0,2%. Medan storleksändringen i fiberriktningen inte alls är lika 

stor, ungefär 0,01%. En annan faktor som påverkar hur storleksändringen i träet fungerar är hur det sågas ut 

från trädets stam (Isaksson, Mårtensson och Thelandersson 2010, 260).  

 

Enligt Eurokod 5 (SS-EN 1995-1-1:2004 kap 10.2) ska virket som ska användas i en bärandekonstruktion 

vara så pass tort så att det näst intill motsvara den fuktkvot som sedan kommer vara i den färdiga 
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byggnaden. Högre fuktkvot i virket får användas om krympningen är beaktad eller inte kommer påverka 

resterande av konstruktionen. 

 

Eftersom trä påverkas väldigt mycket av miljön runtomkring konstruktionen är det viktigt att det beaktas i 

dimensioneringsarbetet. Därför har träkonstruktioner delats in i olika klasser beroende på hur exponerat för 

fukt materialet blir. Dessa klasser kallas för klimatklasser. Klimatklass 1 är den mest skyddade klassen 

vilket gör att den relativa fuktigheten inte överstiger 65% under största delen av året. Konstruktionsdelar 

som dimensioneras i klimatklass 1 är till exempel en ytterväggskonstruktion som är ventilerad och skyddad 

med ett tätt klimatskal. Klimatklass 2 är den näst utsatta klassen på skalan. I den klassen överstiger inte den 

relativa fuktigheten 85% under största delen av året. Konstruktionsdelar som dimensioneras i klimatklass 2 

är till exempel den bärande stommen i ett väl ventilerat kallgarage. Klimatklass 3 är den mest utsatta 

klimatklassen. I den klassen dimensioneras konstruktioner som finns där fuktkvoten överstiger 85% större 

delar av året eller utsätts direkt för fukt (Eurokod 5 – SS-EN 1995-1-1:2004 kap 2.3.2.3). En annan viktig 

faktor som måste beaktas vid dimensioneringsarbetet av träkonstruktioner i brottgränstillstånd är hur länge 

belastningen ligger på konstruktionsdelen. Belastningen kategoriseras efter tid i fem olika lasttyper: 

Permanent (P), Lång (L), Medel (M), Kort (S) och Momentan (I). Den belastning med kortaste påverkan på 

konstruktionen avgör vilken kategori som gäller för konstruktionsdelen. Utifrån lastens varighet, klimatklass 

och om konstruktionsdelen är i massivt trä eller limträ fås en omräkningsfaktor som används vid beräkning 

av konstruktionsdelens bärförmåga (Isaksson, Mårtensson och Thelandersson 2010, 278-285). 

 

För att skydda trä mot fukt kan trä behandlas med träskyddsmedel. Trä som har behandlats med 

träskyddsmedel brukar beroende på hur processen ser ut kallas för tryckimpregnerat- eller 

vakuumimpregnerat trä enligt Svenskt trä (2003).   

 

2.4.3 Brand 

Tidigare innan mitten av 1990-talet var det inte tillåtet att bygga konstruktioner högre än två våningsplan 

med bärande trästomme eftersom trä är ett brännbart material. Idag har den byggnormen ändrats till ett 

funktionskrav som innebär att höga byggnader med bärande trästomme är tillåtet så länge kraven för 

brandmotstånd uppfylls. En annan faktor som påverkar att normen har ändrats är att träkonstruktioner med 

stora homogena tvärsnitt har ett högt brandmotstånd. Anledningen till det är att när ytan på tvärsnittet 

brinner behålls hållfastheten i resterande tvärsnitt. Sedan när ytan förkolas allt eftersom fungerar det 

förkolade skiktet till viss del som ett brandisolerande lager runt omkring bärverksdelen. Förbränningen av 

träet fortsätter sedan i stort sett samma hastighet vilket gör det lätt bestämma hur länge bärverksdelen kan 

brinna innan brott uppstår. Infästningspunkter med stål som infästningsmaterial leder värmen längre in i 

tvärsnittet vilket måste beaktas när bärförmågan ska uppskattas (Isaksson, Mårtensson och Thelandersson 

2010, 516-517). 

 

För att uppskatta bärförmågan hos en konstruktionsdel av trä som har blivit utsatt för brand bestäms ett 

effektivt inbränningsdjup [def], vilket är den tjocklek på träet som har hunnit förkolas av branden. Utifrån det 

effektiva inbränningsdjupet kan ett nytt tvärsnitt för bärverksdelen räknas fram och på det sättet uppskatta 

den nya bärförmågan (Isaksson, Mårtensson och Thelandersson 2010, 518). Bärande delar i trä ska 

dimensioneras och konstrueras så att dess bärförmåga klarar lasterna under den satta brandexponeringstiden. 

Detta är ett krav enligt (Eurokod 5 – SS-EN 1995-1-2:2004 kap 2.1.1). 

 

2.4.4 Miljö 

Tillverkning av trä är en process som sker naturligt ute i skogarna. Det gör att användandet av trä blir en 

förnybarprocess då det hela tiden växer nya träd. Men trots att det mesta av tillverkningsprocessen sker ute i 

naturen så måste trädet hämtas och förädlas så att det går att använda till en slutprodukt. Transporten från 

skogen och förädlingen kräver energi. Enligt Energimyndigheten (2016) användes ca 8 TWh år 2015 i 

trävaruindustrin. De senaste tio åren har den svenska träindustrin producerat ca 17 miljoner kubikmeter 

sågat trä vilket är ungefär 8.6 miljoner ton trä (Svenskt trä, u.å) 

 

Användandet av trä fungerar som ett kretslopp som figur 4 symboliserar. Allt börjar med att ett träd växer i 

skogen genom att absorbera energi från solen, koldioxid från luften och vatten från marken. När trädet vuxit 
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tillräckligt kapas det ner och skickas med transport till ett sågverk. På sågverket sågas trädet upp till virke 

som sedan kan används för att tillverka färdiga produkter. På sågverket tillkommer avfall av i form av spån 

som kan återanvändas till exempel pellets och energi. Träprodukten kan i sin tur återanvändas genom att 

sågas till spån som sedan kan bli till exempel spånskivor. När spånskivorna sedan förbrukats och kastats i 

träavfall så eldas det upp och blir till exempel värme och el. När trä eldas frigörs koldioxid som sedan nya 

träd kan absorbera (Svenskt trä, 2011). 
 

 
Figur 4. Träets kretslopp (Svenskt trä,2011) 

Trä fungerar som en kolsänka vilket innebär att trädet binder kol från koldioxiden och förvarar det under sin 

livstid. Det innebär att en träkonstruktion fungerar som en förvaring av kol ända till konstruktionen rivs och 

eldas (Svenskt trä, u.å). Enligt Naturvårdsverket (2016) statistik var andelen avfall år 2014 i trä- och 

trävarutillverkningsindustrin 237 000 ton. Det motsvarar ca 0.14% av det totala avfallet i Sverige. 

 

Skog är något som det finns mycket av i Sverige. Enligt Sveriges lantbruksuniversitet (2016) statistik år 

2016 är hela Sveriges markarrea 40 827 m2 och av den marken består 69% av skog. Risken för att skogen 

försvinner är väldigt låg eftersom att det finns krav på att återplantera två nya träd för varje träd som 

avverkats (Svenskt trä, u.å). 

 

3. Metod 
Det här projektet har utförts i två delar, en teoretisk del där egenskaperna hos stål och trä jämförts samt en 

praktisk del där en stålstomme till en stålhall dimensionerats och modellerats. Den praktiska delen har 

sammanställts i en beräkningsrapport (Bilaga C) och den teoretiska delen har analyserats med egna 

reflektioner och slutsatser i en diskussion.  

 

3.1 Teoretisk del 
Den teoretiska delen i projektet bestod av att information om dimensionering samlades in som en grund till 

vad som dimensioneras i beräkningsmodellen. Informationen hämtades från källor i form av litteratur som 

baserats på Eurokoder samt direkt från föreskrifterna och reglerna i Eurokod 0 – 5. Information om stål och 

trä som behövdes för att jämföra de båda materialen hämtades från hemsidor och litteratur med relevans för 

materialen och dess egenskaper. Den informationen kompletterades sedan med statistik från (Sveriges 

lantbruksuniversitet, 2016), (Energimyndigheten, 2016) och (Naturvårdsverket, 2016). För att utveckla 

jämförelsen ytterligare gjordes två enklare beräkningsexempel för hand på två olika balkar i stål och trä 

enligt (Bilaga B). Beräkningsexemplet var relevant till jämförelsen för att kunna jämföra vilka skillnader det 

Produktion

Material 
återvinning

Träavfall

Energi 
återvinning

Skog
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blir på volym och egentyngd hos en bärande byggnadsdel av stål respektive trä. Formler och information i 

beräkningsexemplet är hämtat från formelsamlingarna Byggkonstruktion – Regler- och formelsamling 

(Isaksson och Mårtensson, 2010) och Byggformler och tabeller (Vretblad och Johannesson, 2011) som båda 

två är baserad på Eurokod. 

 

3.2 Praktisk del 
Dimensionering av stålstommen har utförts med hjälp av datorstöd och handberäkningar. Formler och 

information som har använts vid handberäkningar är hämtade ur föreskrifterna i Eurokod samt från 

formelsamlingarna Byggkonstruktion – Regler- och formelsamling (Isaksson och Mårtensson, 2010) och 

Byggformler och tabeller (Vretblad och Johannesson, 2011) som båda två är baserad på Eurokod. Resultatet 

från beräkningarna sammanställdes i en beräkningsrapport (Bilaga C). 

 

Först modellerades stålstommen som beräkningsmodell i FEM-Design med antagna dimensioner enligt de 

föreskrifter som fanns för hur hallbyggnaden geometri. Takinfästning mellan balkar sattes som fast inspänd 

medan resterande infästningar sattes som ledade. Taket modellerades som ett skivverkande material så att 

horisontalkrafterna kunde föras mellan ramarna i beräkningsprogrammet. För att få med markensbärighet i 

beräkningsmodellen beräknades en k-faktor för hand enligt beräkningsrapporten i (Bilaga C) och lades in i 

FEM-Design. Utifrån data från byggnadens geografiska läge handberäknades sedan snölast, vindlast, nyttig 

last samt snedställningslaster som angriper stålstommen enligt de föreskrifter som finns i Eurokod. Dessa 

laster matades in i FEM-design. Viktigt var att rätt last ritades vid rätt ställe på konstruktionen så att 

beräkningsresultatet motsvarade verkligheten. När lasterna var på plats i programmet bestämdes vilka olika 

lastkombinationer som var aktuella för hallbyggnaden. Programmet tilläts analysera stålstommen och utifrån 

resultatet från den mest kritiska lastkombinationen byttes dimensioner på de byggnadsdelar som ej beräknats 

klara belastningen eller hade för hög belastningsgrad. När programmet visade godkända resultat för alla 

byggnadsdelar utformades och analyserades de mest belastade av de olika knutpunkterna i programmet. 

Lösningar för att dimensionera knutpunkter med dragstag godtogs inte av FEM-Design vilket innebar att 

handberäkningar fick göras för dessa enligt beräkningsrapporten i (Bilaga C). Knutpunkter vid 

pelarfotsinfästningar sattes som ledade i beräkningsprogrammet men utformades mer som en fast inspänd 

infästning. Detta gjordes för att pelare ska stå kvar vid montage när de blir utsatta för vindkrafter.  

 

När dimensioner och belastning på stålet var fastställt dimensionerades kantbalk och grundplatta. Som 

belastningen på kantbalken hämtades värden för maximal tryckkraft från pelare, dimensionerande 

momentkraft i överkant och dimensionerande momentkraft i underkant från resultatet ur programmet FEM-

Design. Därefter dimensionerades betong, tvärsnitt och armeringen för kantbalken i Concrete Section. 

Markens bärförmåga mot tryck resulterade till att grundplattan endast dimensionerades för minimiarmering. 

Beräkningen för grundplattan gjordes för hand efter de föreskrifter som finns i Eurokod 2 enligt 

beräkningsrapporten i (Bilaga C). Förstyvning på betongen under mittenpelare utformades enligt 

dimensionerna för kantbalken. Sammanställning för den beräknade utformningen redovisas i (Bilaga A). 

 

När alla dimensioner på hallbyggnaden ansågs fastställda modellerades stålstomme och betong med alla 

knutpunktsdetaljer i programmet Tekla Struktures. Detaljlösningar gjordes sedan för alla knutpunkter enligt 

beräkningsrapporten i (Bilaga C). 
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4. Resultat 
Alla dragstag väljs till dimensionen VKR100x100x8 enligt Figur 8 som visar det mest belastade dragstaget. 

Den maximala dragkraften som blir dimensionerande för alla infästningar för dragstagen är 169 kN enligt 

(Figur 5). Dragstagsinfästningar dimensioneras enligt handberäkningar i beräkningsrapport (Bilaga C). 

Kanbalk dimensioneras efter maximal tryckkraft från pelare, maximal momentkraft i överkant betong och 

maximal momentkraft i underkant betong. Maximal tryckkraft är -422 kN enligt (Figur 6). Maximal 

momentkraft i överkant betong är -105 kNm och angriper kantbalk på långsidan med dragstag mellan 

hörnpelare och nästa pelare enligt (Figur 7). Maximal momentkraft i underkant kantbalk är 282 kNm under 

den pelaren med den maximala tryckkraften enligt (Figur 8). Under samma pelare belastas marken med det 

maximala grundtrycket från konstruktionen. Grundtrycket är  

-83 kN enligt (Figur 9). Alla pelare i konstruktionen dimensioneras efter den mest belastade pelaren. 

Dimensionen på pelare väljs till HEA280 enligt (Figur 12). Takbalkar vid gavelpelare och mittenpelare väljs 

till dimensionen HEA240 efter den mest belastade takbalken enligt (Figur 10).  

 

 
Figur 5.Dimensionerande dragkraft i dragstag [kN] 

 

 
Figur 6. Dimensionerande tryckkraft i pelare [kN] 
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Figur 7. Dimensionerande momentkraft i överkant kantbalk [kNm] 

 

 

 
Figur 8. Dimensionerande momentkraft i underkant kantbalk [kNm] 
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Figur 9. Maximal grundpåkänning på mark [kN] 

Grundplatta och kantbalk är av betong C30/37. Höjden på grundplattan väljs till 180 mm för att armeringen 

ska få plats. Det täckande betongskiktet för grundplattan väljs till 30mm i överkant och 50 mm i underkant 

enligt (Tabell 3). Kantbalken dimensioner väljs till 600x500 mm varav 600 mm är bredden och 500 mm är 

höjden. Täckande betongskiktet för kantbalken väljs till 57 mm för alla ytor.  

 
Tabell 3. Kvalitet och dimension betongelement 

 Kvalitet Dimension Täckande betongskikt 

Grundplatta C30/37 ℎ = 180 𝑚𝑚 Överkant:    30 mm 

Underkant:  50 mm 

Kantbalk/Förstyvning C30/37 𝑏 = 600 𝑚𝑚 

ℎ = 500 𝑚𝑚, 
Överkant:    57 mm 

Underkant:  57 mm 

Sidor:          57 mm 

Armeringen i konstruktionen är av typ B500B. Grundplattan armeras efter minimiarmering för att begränsa 

sprickbredder. Till armering i underkant väljs järn med diameter 8mm och ett centrum avstånd 150 mm. I 

överkant väljs armeringsjärn med diameter 10 mm med centrumavstånd 100 mm enligt (Tabell 4). Armering 

i kantbalk består av sex armeringsstänger med diameter 20 mm jämnt fördelade i underkant och två 

armeringsstänger med samma diameter fördelade i var sitt hörn i överkant kantbalken. Armeringsstängerna 

omsluts av tvärkraftsarmering i bygelform av armeringsjärn med diameter 12 mm på centrumavstånd 

220 mm. 

 
Tabell 4. Dimensioner för armering i betong. 

 Underkant Överkant Tvärkraftsarmering 

Grundplatta 𝐵500𝐵 ∅8𝑠150 𝐵500𝐵 ∅10𝑠100 - 

Kantbalk/Förstyvning 𝐵500𝐵 6 ∗ ∅20 𝐵500𝐵 2 ∗ ∅20 𝐵500𝐵 𝑁∅12𝑠220 
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Figur 10. Belastning och dimension mest belastad balk 
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Figur 11. Belastning och dimension mest belastat dragstag 
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Figur 12. Belastningen och dimension mest belastad pelare
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5. Diskussion 
Dimensionerna i resultatet är valda efter den mest belastade byggnadsdelen i varje kategori. Det innebär att 

alla byggnadsdelarna inte är belastad lika mycket som den mest belastade och kan därav anses vara 

överdimensionerad. Anledningen till att samma dimensioner har valts på alla byggnadsdelar i samma 

kategori är för att få en enkel konstruktion. Valet av stomstabilisering för stålstommen är skivverkan i tak 

och dragstag från tak ner till kantbalk och grundplatta. Det valet möjliggör användandet av ledade 

infästningar i konstruktionen vilket innebär att infästningarna teoretiskt inte behövde dimensioneras för 

momentkrafter. Även om infästningarna vid pelarfötter är teoretiskt ledade i beräkningsmodellen så 

utformas de infästningarna för att kunna ta en viss momentpåverkan av vindlaster under monteringsarbetet.  

 

Den praktiska delen tog mycket tid av projektet vilket gjorde att materialjämförelsen blev något avgränsad. 

Anledningen till att det gick mycket tid att dimensionera stålstommen var att beräkningsprogrammen som 

användes hade inte testats av mig innan vilket innebar att jag fick lära mig programmen under projektets 

gång. Att hela tiden försöka förstå programmen var något som var väldigt nyttigt då jag verkligen kunde 

sätta mig in i dem och skulle projektet göras igen så skulle dimensioneringsprocessen gå betydligt mycket 

fortare.  

 

Stål och trä är två olika material som på olika sätt lämpar sig till bärande konstruktioner. Stål fungerar som 

ett isotropt material vilket innebär att dess egenskaper är likt i alla riktningar. Trä däremot är ett anisotropt 

material vilket innebär att träets egenskaper är olika beroende på fiberriktningen i träet. Det är en faktor som 

måste beaktas eftersom att träets hållfasthet då är olika beroende på i vilken riktning träet belastas. Eftersom 

trä är en naturlig produkt som växer ute i skogarna är träets struktur inte är perfekt utan det kan bestå av 

virkesfel. Virkesfelen medför att det finns en osäkerhet i träets exakta hållfasthet eftersom varje träd är 

unikt. Stål har däremot en mer regelbunden struktur som gör att dess hållfasthet blir enklare att bestämma 

vilket gör att värden för stålets hållfasthetsvärden blir mer exakta till skillnad mot hållfasthetsvärden för trä. 

 

Varmbearbetat stål har en egenskap som är väldigt bra för till bärandekonstruktioner och det är att det visar 

stora deformationer när stålet belastats till den grad att stålet börjar flyta. Det kan fungera som en bra 

varning så att byggnaden hinner utrymmas innan den kollapsar. Eftersom trä är ett anisotropt material har de 

också olika brottegenskaper i olika riktningar. Till skillnad mot ett varmbearbetat stål anses trä vara ett 

sprött material vid böj- och dragbelastning vilket innebär att materialet inte ger någon tydlig förvarning 

innan brott uppstår. Vid tryckbelastning visar däremot trä stora stukningar innan brottet. Vilket även det kan 

fungera som en förvarning för brott.  

 

Densiteten hos de båda materialen skiljer sig en hel del då stål är betydligt tyngre. Stålets densitet är 

7850 kg/m3 medan träets densitet för furu endast är 505 kg/m3. Dock krävs det större volymer på bärande 

konstruktionsdelar i trä jämfört med konstruktionsdelar i stål med samma hållfasthet. Exempel på det ges i 

beräkningsexemplet (Bilaga B). Nackdelen med volymökningen är att konstruktionsdelarna i stommen då 

tar upp större plats i byggnaden vilket leder till att det blir större volym att värma upp. Fördelen med trä är 

att konstruktionen blir lättare vilket kan vara bra vid till exempel transporter eller påbyggnader där vikten för 

hur mycket påbyggnaden får väga är begränsad.  

 

Trä är det material av trä och stål som påverkas mest av fukt eftersom fuktkvoten i en konstruktion av trä 

avgör hur bra bärförmåga konstruktionen kommer ha. Fuktkvoten i träet kan även påverka hur träets 

tvärsnitt ser ut eftersom trä ofta förändras vid torkning. Det finns åtgärder för att behandla trä så att det inte 

blir lika känsligt mot fukt och dessa åtgärder kallas för tryckimpregnering eller vakuumimpregnering av trä. 

Stål däremot bibehåller sitt tvärsnitt men kan istället bli angripet av rost vid kontakt med luft och vatten. 

Rosten gör att stålet tappar bärförmåga. Därför behandlas oftast konstruktionsstål med rostskyddsmålning 

eller förzinkning så att det inte rostar i kontakt med luft och vatten. 

 

Vid brand där den bärande konstruktionen inte är brandskyddad klarar sig träkonstruktioner bättre än 

stålkonstruktioner eftersom det bara är brandexponerade ytorna på träet som tappar bärförmåga medan 
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mitten av tvärsnittet förblir intakt. Det medför att träets hållfasthet minskar med konstant hastighet vilket är 

en fördel då det gör det lättare att dimensionera så att konstruktionsdelen klarar den tid som krävs. Stålet 

däremot tappar nästan all bärförmåga redan vid en temperatur på 450Co. Då temperaturer vid brand kan 

mätas till temperaturer upp mot 1000Co är det inte alls bra för ett bärande konstruktionsmaterial. Det finns 

metoder för att brandskydda den bärande stommen vilket gör att även en stålkonstruktion kan konstrueras så 

att den klarar de regler som finns mot brand. 

Skillnaden mellan stål- och träindustrin är påtaglig eftersom det är väldigt stor skillnad på materialen och 

hur de framställs. Tillverkningen av stål kräver betydligt mer energi än vad det krävs för att tillverka trä. 

Enligt Energimyndigheten (2016) användes hela ca 22 TWh av den svenska stålindustrin medan den svenska 

trävaruindustrin endast förbrukade ca 8 TWh år 2015. Kompletteras den statistiken med att det tillverkades 

ungefär dubbelt så mycket trä jämfört med stål det året så kan slutsatsen dras att stål kräver betydligt mycket 

mer energi att tillverka än trä. Ur statistiken framgår inte energiförbrukning vid transporter.  

 

Eftersom det skiljer en hel del mellan stål och träs egenskaper så är det inte riktigt försvarbart att jämföra 

energiåtgången genom att bara kolla på energiåtgången vid tillverkningen av materialet utan det är även 

viktigt att även ha med konstruktionens livslängd och flexibilitet i beräkningarna. Därför är en jämförelse för 

den totala energiåtgången under hela byggnadens livstid inkluderat energiåtgång vid framställning av 

material fördelat på byggnadens totala livslängd och flexibilitet en mer relevant jämförelse. Svårigheten med 

det är att det aldrig riktigt går att veta hur lång tid byggnaden kommer att stå kvar efter att den byggts klart 

utan det är mest en uppskattning av hur länge det förväntas att byggnaden står kvar. 

 

En likhet mellan de båda materialen är att de i så stor utsträckning som möjligt ska användas i kretslopp. Det 

innebär att materialen tas omhand efter att materialet tjänat sitt syfte för att sedan återanvändas. En skillnad 

mellan de båda materialens kretslopp är att stålets kretslopp består av färre steg än träets kretslopp men 

grundtanken att återanvända materialet är den samma. En annan skillnad är att trä återförs till naturen genom 

förbränning som sista steg i kretsloppet. Förbränningen avger energi och koldioxid. Energin återanvänds 

sedan i sin tur som el och värme medan koldioxiden återgår till naturen så att nya träd kan växa. Stål återförs 

inte på samma sätt till naturen som trä utan det formas istället om till nya produkter fast med lägre 

energiförbrukning än vad det krävs att tillverka helt nytt stål. Under tillverkningsprocessen av stål avges 

mycket energi som även det återanvänds som värme och el. 

 

När det gäller utsläpp så har stålindustrin en bit kvar. Problemet kvarstår eftersom det fortfarande släpps ut 

svaveloxider och kväveoxider även om att det blivit betydligt bättre än vad det var för 40 år sedan. 

Träindustrin har i sin tur också mycket utsläpp men av de utsläppen består det mesta av koldioxid som det är 

tänkt att de nya träden ska växa av. Träprodukter fungerar även som kolsänka vilket innebär att koldioxid 

lagras i träprodukten under hela dess livstid. En slutsats kan då dras att fler träprodukter leder till att mer 

koldioxid kan lagras vilket i sin tur leder till mindre koldioxidmängd i atmosfären. 

 

6. Slutsats 
Stål och trä är två material som båda två har många för- och nackdelar när det gäller bärande konstruktioner 

men även miljö. Trä kan anses vara det mest miljövänliga på grund av den låga energianvändningen i 

tillverkningsfasen jämfört med stål. Den flexibilitet som finns hos stål gör att det kan vara ekologiskt 

försvarbart att välja stål istället för trä i konstruktioner som kräver hög flexibilitet och beräknas ha en lång 

livslängd. Däremot har trä en vinnande faktor i sin egentyngd då träkonstruktioner väger betydligt mindre än 

motsvarande stålkonstruktioner. Jag tror att det kommer byggas mer träkonstruktioner i Sverige i framtiden 

grundat på den lätthet som finns i materialet när det gäller formbarhet och egentyngd samt den närhet som 

finns till skog landet. Däremot så tror jag att det kommer vara svårt att byta ut stål i konstruktioner som 

behöver vara anpassningsbara för många olika verksamheter under en lång livslängd eftersom materialet har 
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egenskaper som gör att det kan bibehålla hållfastheten under långtid samtidigt som volymen på 

byggnadsdelar har stor betydelse för byggnaders utformning. Den här jämförelsen mellan stål och trä är 

enligt mig väldigt övergripande då den egentligen bara skrapat på ytan av materialens egenskaper. Därför 

tror jag att en mer djupgående analys av materialen skulle ge en mer exakt bild av skillnader och likheter 

mellan dessa. Miljömässigt skulle det vara intressant att jämföra materialen i liknande byggnader i flera 

olika miljöer för att ta reda på hur materialen påverkas under en längre tid. Problematiken med det tror jag är 

att det är svårt att säkerställa att materialen blir utsatt för exakt samma miljö samtidigt som tidsperioden för 

projektet blir orimligt lång då de flesta hus har långa livslängder.   
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KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION 

1. INTRODUKTION 

En konstruktionsbeskrivning för projekt Stålhall, en hallbyggnad med fem industriportar varav en tvätthall. 

Hallbyggnaden dimensioneras för tung industriverksamhet med stål i den bärande stommen och betong i 

grundläggningen. Uppdraget innefattar grundläggning samt bärande stålstomme.  

2. GÄLLANDEBESTÄMMELSER 

För dimensionering och utförande gäller följande bestämmelser: 

EKS 10 (Boverkets föreskrifter om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder, Eurokoder)  

3. DIMENSIONERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

Säkerhetsklasser: 

Säkerhetsklass 3 - Bärande huvudsystem - pelare/balkSäkerhetsklass 2 - Övriga konstruktioner  

Lastförutsättningar: 

 Se kapitel 7.  

Grundläggning: 

 Grundläggning på platta på mark med maximalt dimensionerande grundtryck 250kPa. 

Livslängdsklass: 

 Grundkonstruktioner L100 

 Övriga konstruktioner L50 

Exponeringsklasser: 

Grundkonstruktion XC3+XF3 

Korrosivitetsklass: 

  Invändiga stålkonstruktioner C1 

4. STATISKT SYSTEM 

Byggnadens stomme utgörs av prefabricerade stålprofiler. Taket består av självbärande plåtprofil. Plåten är 

upplagd på I-balkar av stål i fasadbalkar och balkar vid tvätthall. Balkarna skarvas fast inspänt vid nock och 

ligger fritt upplagda på stålpelare av I-profil. Resterande balklinjer utgörs av fackverkstakstolar av stål. 

Fackverkstakstolarna är fritt upplagda och bärs av stålpelare av I-profil. 
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Horisontala laster i form av vindlaster och snedställningskrafter leds ner till grundplatta med snedställda 

dragstag i stål av fyrkantsprofil på vardera gavel samt långsidan utan portar. 

Stommen grundläggs med kantförstyvad platta på mark. Pelare förankras i grundplattan med ledad 

infästning. 

5. DIMENSIONERINGSKONTROLL 

Dimensioneringskontrollen kommer att utföras av Simon Henriks, WSP. Dimensioneringskontrollens 

omfattning; 

De antaganden som dimensioneringen baseras på stämmer överens med givna förutsättningar och de 

krav som ställs av myndighet och kund 

Antaganden om egenskaper hos material, jord o berg är lämpliga 

Antaganden om laster o annan påverkan är lämpliga 

Valda beräkningsmodeller motsvarar den verkliga konstruktionen 

Valda beräkningsmodeller är lämpliga och korrekt utförda 

Datorprogram är korrekt använda, att indata och randvillkor etc. är korrekta och att resultatet har 

tolkats rätt 

Beräkningarna är rätt utförda – stickprov i rimlig omfattning 

Beräkningsresultaten är korrekt överförda till ritning – stickprov i rimlig omfattning 
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BERÄKNINGSRAPPORT 

6. MATERIAL 

7. STÅL 

Stålkvalitet: 

HEA-pelare; S355J2 

HEA-balkar; S355J2 

VKR-dragstag; S355J2H 

Plåtar; S355J2 

E-modul för stål: 210 GPa 

8. BETONG 

Betongkvalitet:  

 Grundplatta och kantförstyvning; C30/37 

E-modul för betong: C30/37; 33 GPa 

9. LASTFÖRUTSÄTTNINGAR 

EGENTYNGDER 

Egentyngder för konstruktionen genereras av beräkningsprogrammet. Egentyngder för takinstallationer antas 

vara 1 kN/m2. Egentyngd för takkonstruktion antas vara 1 kN/m2. 

SNÖLAST 

Snözon gällande för Umeå; 𝑆𝑘 = 3.0 𝑘𝑁/𝑚2 . Formfaktor 0.8 för tak med 3.6 grader lutning. 

VINDLAST 

Referensvindhastighet 22 m/s och terrängtyp II. Vindlaster beräknas som linjelaster i FEM-design. 

Byggnaden dimensioneras för vindlast mot gavelvägg och långsida. 

NYTTIG LAST 

Markplan Kategori E2 – Tungindustri 7.5 kN/m2 (värde från kategori E1 lagerlokal) 

OLYCKSLAST 

Byggnaden är skyddad mot påkörning.  
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IMPERFEKTIONER 

Global snedställning 

Laster för globalsnedställning beräknas i FEM-design. Egentyngden samt snölasten multipliceras med en 

faktor för globalsnedställning som beror på antalet bärande element och höjden på hallen. 

10. LASTKOMBINATIONER 

Brottgränstillstånd: 

 EQU (6.10) 

STR (6.10a) 

STR (6.10b) 

Bruksgränstillstånd:  

 Frekvent lastkombination (6.15b) 

Olyckslast:  

 Vid brand (6.11a/b)  

11. DIMENSIONERINGSRESULTAT PER BYGGNADS DEL/ ALT 

HEL BYGGNAD 

12. GRUNDLÄGGNING 

Grundläggningen utförs som kantförstyvad platta på mark. Grundplattan förstärks med kantbalk vid alla 

kanter och under mittenpelare förstyvas plattan lokalt. Kantbalk dimensioneras efter maximala pelarlasten 

där betongen tar tryckkraften och armeringen tar momentkrafterna.  

Grundplattan armeras för att minska sprickbildning.    

13. STÅLKONSTRUKTION 

Pelare  

Stålpelare av HEA-profil ställs i sex pelarrader varav fyra pelare i varje rad vid gavlar och runt tvätthall. 

Resterande tre pelarrader består av två pelare vid vardera yttervägg. Pelare dimensioneras i programmet 

FEM-design. 

Takkonstruktion 

Takkonstruktionen består av självbärande plåtprofil som ligger upplagd på prefabricerade fackverkstakstolar 

som dimensioneras av leverantör. Vid gavlar och tvätthall där det finns fyra pelare i varje pelarrad ersätts 

fackverkstakstolar med HEA-balkar. Balkar dimensioneras i programmet FEM-design. 
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Detaljlösningar 

Detaljlösningar för infästning av dragstag dimensioneras med handberäkningar enligt (SBI. 2010). Resterande 

detaljlösningar för pelarfot, balk/pelarinfästningar och balkskarv vid taknock dimensioneras i programmet FEM-design. 

Alla detaljlösningar utom balkskarv vid taknock beräknas vara ledade i infästningar. Pelarfot dimensioneras för att 

kunna ta upp momentkrafter vid montage. 

14. STABILISERANDE BYGGNADSDELAR 

Den profilerade plåten i taket leder horisontalkrafterna mellan stålramarna samtidigt som den styvar upp 

takbalkar i överkant vilket motverkar vippning. Horisontalkrafterna förs sedan ner till grundplattan genom 

dragstag i stål av VKR-profil. Dragstag monteras som kryss mellan mittenpelare på vardera gavelsida samt i 

vardera riktning på den långsidan utan portar.
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BILAGOR 

I. LASTUTSKRIFTER 

 

NYTTIG LAST: 

Eurokod 1 (SS-EN 1991-1-1, kap 6.3.2) 

 

Industrilokal: E2 (väljs till E1 i detta fall) 

Utbredd last: 𝑞𝑘 = 7.5 𝑘𝑁/𝑚2  

Koncentrerad last: 𝑄𝑘 = 7,0 𝑘𝑁 

 

 

VINDLAST: 

Eurokod 1 (SS-EN 1991-1-4:2005, kap 5.2) 

 

𝑊𝑒 = 𝑞𝑝(𝑍𝑒) ∗ 𝐶𝑝𝑒  

Terrängtyp I, 𝑉𝑏 = 22 𝑚/𝑠 och ℎ = 9.30 𝑚 => 𝑞𝑝(𝑍𝑒) = 0.78 𝑘𝑁/𝑚2 

 

Långsida: 

𝑍𝑜𝑛 𝐷: 𝐶𝑝𝑒,10 = +0.8 

𝑍𝑜𝑛 𝐸: 𝐶𝑝𝑒,10 = −0.5 

 

𝑍𝑜𝑛 𝐷: 𝑊𝑒 = 0.624 𝑘𝑁/𝑚2 

𝑍𝑜𝑛 𝐸: 𝑊𝑒 = −0.39 𝑘𝑁/𝑚2 
 

Σ𝑊𝑒,𝐿å𝑛𝑔𝑠𝑖𝑑𝑎 = 𝑊𝑒,𝐷 + 𝑊𝑒,𝐸 = 0.964 𝑘𝑁/𝑚2 

 

Centrumavstånd mellan pelare: 6.5 m 

 

Vindlast som linjelast:   

𝐼𝑛𝑛𝑒𝑟𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒 = 0.964 ∗ 6.5 ≈ 6.3 𝑘𝑁/𝑚 

𝐻ö𝑟𝑛𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒 = 0.964 ∗
6.5

2
≈ 3.2 𝑘𝑁/𝑚 

 

Kortsida: 

𝑍𝑜𝑛 𝐷: 𝐶𝑝𝑒,10 = +0.75 

𝑍𝑜𝑛 𝐸: 𝐶𝑝𝑒,10 = −0.4 

 

𝑍𝑜𝑛 𝐷: 𝑊𝑒 = 0.585 𝑘𝑁/𝑚2 

𝑍𝑜𝑛 𝐸: 𝑊𝑒 = −0.312 𝑘𝑁/𝑚2 
 

Σ𝑊𝑒,𝐾𝑜𝑟𝑡𝑠𝑖𝑑𝑎 = 𝑊𝑒,𝐷 + 𝑊𝑒,𝐸 = 0.897 𝑘𝑁/𝑚2 

 

Centrumavstånd mellan pelare: 6.4 m 

 

Vindlast som linjelast: 

𝐼𝑛𝑛𝑒𝑟𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒 = 0.897 ∗ 6.4 ≈ 6.0 𝑘𝑁/𝑚 

𝐻ö𝑟𝑛𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒 = 0.897 ∗
6.4

2
≈ 3.0 𝑘𝑁/𝑚 
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SNÖLAST: 

Eurokod 1 (SS-EN 1991-1-3:2005, kap 5.2) 

 

𝑆 = 𝜇𝑖𝐶𝑒𝐶𝑡𝑆𝑘 = 2.4 𝑘𝑁/𝑚2 

𝑆𝑘,𝑈𝑚𝑒å = 3.0 𝑘𝑁/𝑚2 

Exponeringsfaktor: Normalt skyddat → 𝐶𝑒 = 1.0 

Termisk koefficient: 𝐶𝑡 = 1.0 

Formfaktor tak3.60: 𝜇1 = 0.8 

 

SNEDSTÄLLNING: 

Eurokod 3 (SS-EN 1993-1-1:2005, kap 5.3) 

 

∅ = ∅0 ∗∝ℎ∗∝𝑚= 2.674 ∗ 10−3 

∝ℎ=
2

√ℎ
= 0.7 

∝𝑚= √0.5 ∗ (1 +
1

𝑚
) = 0.764 

 

Snedställning egenvikt:  

𝐹1 = 𝑔𝑘 ∗ ∅ = 0.037 𝑘𝑁/𝑚 

𝑔𝑘 = 𝑔𝐻𝐸𝐴240 + 𝑔𝑈𝑡𝑟𝑢𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 ∗ 6.5 + 𝑔𝑡𝑎𝑘 ∗ 6.5 = 13.6 𝑘𝑁/𝑚 

𝑔𝐻𝐸𝐴240 = 60.3𝑘𝑔/𝑚 = 9.81 ∗ 60.3 ≈ 0.6 𝑘𝑁/𝑚  
𝑔𝑈𝑡𝑟𝑢𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 = 100𝑘𝑔/𝑚2 = 9.81 ∗ 100 ≈ 1 𝑘𝑁/𝑚2 

𝑔𝑡𝑎𝑘 = 100𝑘𝑔/𝑚2 = 9.81 ∗ 100 ≈ 1 𝑘𝑁/𝑚2 
 

Snedställning snölast 

𝐹1 = 𝑆 ∗ ∅ = 0.0065 𝑘𝑁/𝑚2 
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II. GEOMETRI 
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III. DIMENSIONERINGSRESULTAT 

 

 
Figur a. Dimensionerande dragkraft i dragstag [kN] 

 

 

 
Figur  b. Dimensionerande tryckkraft i pelare [kN] 
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Figur  c. Dimensionerande momentkraft i överkant kantbalk [kNm] 

 

 

 
Figur d. Dimensionerande momentkraft i underkant kantbalk [kNm] 
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Figur  e. Maximal grundpåkänning på mark [kN]
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Figur  f. Belastning och dimension mest belastad balk 
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Figur  g. Belastning och dimension mest belastat dragstag 
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Figur  h. Belastningen och dimension mest belastad pelare
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IV. DETALJLÖSNINGAR  

Detaljlösningar är inte redovisade som montageritningar därav svetsmarkering på ritningarna. 

 

 
Detalj A. Balkskarv vid taknock. 

 
Detalj B. Pelare/Balk infästning med anslutande dragstag. 
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Detalj C. Pelare/Balk infästning vid ytterpelare. 

 

 

 
Detalj D. Pelarfot 
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Detalj E. Pelare/Balk infästning med 2 balkar och ett anslutande dragstag 

 
Detalj F. Pelarfot med anslutande dragstag. 
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Detalj G. Pelare/Balk infästning vid fackverkstakstol 
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V. DETALJBERÄKNINGAR  
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VI. ÖVRIGA BERÄKNINGAR  
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Figur i. Faktor för markberäkningar i FEM-design (Abelson och Avén, 1985). 

 

 


