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Sammanfattning 
Det här examensarbetet har genomförts i samarbete med Consultec i Umeå. På företaget fanns ett behov av att 
redovisa programmet StatCon’s uträkningar i form av handberäkningar och att presentera vad programmet 
räknar. Programmet i fråga är ett dimensioneringsverktyg för balkar och pelare i olika material, det finns även 
andra funktioner som balkskor, skarvar och traversbalkar. StatCon använder sig av eurokoder och det är enligt 
dessa handberäkningarna har gjorts. Det finns också ett behov av att se vilka för och nackdelar användning av 
StatCon kan ha och vilka tidsbesparingar som kan göras jämfört med handberäkningar. 
 
För att kunna redovisa beräkningar, tidsbesparingar och för- och nackdelar valdes en exempelbyggnad som 
beräkningarna kunde utföras på. Stommen i denna byggnad dimensioneras sedan del för del och beräkningar, 
tidsbesparing samt för- och nackdelar för varje del redovisas. 
 
För att skapa en förståelse kring det program som använts innehåller rapporten en beskrivning av hur det 
fungerar, används och vad det redovisar. 
 
Som grund till handberäkningarna finns de formler som används för dimensionering från eurokoder med i 
början av rapporten. Det finns även en grundläggande beskrivning av hur dessa använts för att förtydliga de 
uträkningar som gjorts. Resultatet blev en tidsbesparing på 256 minuter för de byggnadsdelar som räknats på 
men även en redovisning i form av handberäkningar för att visa vad programmet StatCon gör för att ta få fram 
de resultat som presenteras. 
 
 
 

 
  



 

 

Abstract 
This study has been performed in collaboration with the company Consultec in Umeå. At the company there 
was a need to present their program StatCon’s calculations in the form of traditional hand calculations, so that 
they can present what the program is calculating. This program is a dimensioning tool developed for 
calculations on posts and beams with a range of different materials, there are other parts included such as joist 
hangers, joists and overhead crane beams. StatCon is based on eurocodes and that is why the calculations have 
been done according to eurocode. Consultec also had a need to see what advantages and disadvantages the 
usage of StatCon has compared to hand calculations and how much time could be saved using it. 
 
To be able to present the calculations, timesaving and advantages/disadvantages a fictional building was 
chosen. The dimensions for the framework of this building was then calculated part by part and the results are 
shown as hand calculations, time savings and advantages/disadvantages. 
 
There is a guide of how StatCon works and how it is used to create an understanding of what is done during 
the rest of the project. An explanation of what results StatCon produces is also be included. 
 
Since the hand calculations are based on eurocode, these equations are included and a basic description on 
how they are used and in what order. The result of these calculations are summarized in the end of the report 
and the complete calculations will be attached to the document as supplements. The result was 256 minutes of 
saved time for the parts included and a presentation of what calculations StatCon are performing.  



 

 

Förord 
Den här rapporten är resultatet av mitt examensarbete på 15 högskolepoäng utfört våren 2013. Det är det sista 
momentet på min utbildning som högskoleingenjör i Byggteknik på 180hp vid Umeå Universitet. Syftet med 
arbetet är att få använda de kunskaper vi fått under utbildningen men även att fördjupa sig inom ett område. 
Det har varit roligt och lärorikt att få arbeta tillsammans med andra inom samma område. 
 
Jag vill tacka min handledare Kent Svedberg som varit till stor hjälp under erbetets gång.  
 
Jag vill också tacka Tomas Sundström på Consultec i Skellefteå som gav mig möjligheten att få använda 
StatCon och även få tillgång till deras lokaler att arbeta i. 
 
Sist vill jag tacka min handledare på Umeå Universitet, Annika Moström som varit ett bra stöd under 
genomförandet och rapportskrivningen. 
 
Umeå den 20 Augusti 2013 
 
Filip Sundin  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
När en byggnad ska dimensioneras finns det många moment som är väldigt tidskrävande och lika varandra 

från konstruktion till konstruktion. Dessa uppgifter kan idag skyndas på då det finns program utvecklade för 

att kunna göra dessa uppgifter mycket fortare än vad det går att göra för hand. Den första idén blev då att 

undersöka vad man faktiskt kan spara tidsmässigt på att använda sig av ett sådant program. 

Consultec är ett företag som utvecklar just den typen av program, det av deras program som är mest lämpat 

för den här typen av uppgift är StatCon. Ett program som är utvecklat för att dimensionera balkar och pelare i 

olika material. Företaget i fråga kunde tänka sig att en undersökning av den här typen gjordes, de ville även ha 

en redovisning av vad deras program gör i form av handberäkningar. 

 Att undersöka tidsbesparingen utan att undersöka vilka övriga för och nackdelar anvädning av ett sådant 

program har skulle kunna skapa en felaktig bild av användningen av dessa, även detta inkluderades.  

1.2 Syfte och mål 
Syftet med det här arbetet var att redovisa hur mycket tid som kan sparas genom att använda programmet 

StatCon vid dimensionering av en byggnad. Tidsbesparingen redovisas för de uträkningar som gjorts för varje 

konstruktionsdel. En undersökning om vilka tidsbesparingar som gjorts under det förarbete som krävts för att 

utföra beräkningarna finns även med, exempelvis vid antagande av dimensionerande lastfall. Det framgår 

även vilka för och nackdelar det funnits vid användning av StatCon respektive handberäkningar.  

 

En redovisning av vad StatCon beräknar finns i form av handberäkningar. Detta har gjordes dels för att få en 

bild av vilken tidsskillnad det var mellan de olika metoderna, för att kunna se hur beräkningarna presenteras 

och vad som eventuellt saknades i programmet och för att redovisa vilka beräkningar som programmet gör.  

1.3 Avgränsning 
Ett program har använts för att utföra dator beräkningar och detta är StatCon. Anledningen till att endast ett 

program använts är dels för att en jämförelse mellan två olika program skulle ta för lång tid och för att 

Consultec endast är intresserade av redovisning för sitt program.  

Arbetet avgränsas till den exempelbyggnad som utformats i början av projektet, detta för att beräkningarna 

annars skulle tagit väldigt lång tid. De delar av byggnaden som dimensionerats är takåsar, takbalkar, pelare 

(fasad och inner), balkar för avväxling vid port och mitt samt pelare till dessa och entresolbjälklag.  

Dessa delar har kontrollerats för moment, tvärkraft och nedböjning i StatCon och med hjälp av 

handberäkningar. Handberäkningarna är gjorda av en nyutexaminerad byggingenjör, tiden kan alltså komma 

att variera om beräkningarna utförs av en person med mer erfarenhet. Nedböjningen redovisas däremot inte i 

handberäkningarna då dessa skiljer sig från de beräkningar som görs i StatCon och kan vara missvisande. Det 

som skiljer dessa beräkningar åt är att StatCon tar hänsyn till skjuvdeformationer vilket inte görs vid 

handberäkning. Beräkningsgången blev alltså annorlunda och en redovisning av hur StatCon räknar ut detta 

kunde inte göras på ett bra sätt. 
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2. Metod 
För att kunna redovisa de beräkningar som StatCon gör så behövdes några konstruktionsdelar att räkna på. 

Valet blev en hallbyggnad utförd i limträ och konstruktionsvirke, mer information om byggnaden hittas i 

kapitel 3. För att avgränsa arbetet utfördes dimensioneringen på stommen till byggnaden, detta var alltså 

takåsar, takbalkar, innerpelare, fasadpelare, avväxlingsbalkar i mitten av byggnaden med tillhörande pelare 

samt ett entresolbjälklag med reglar, balkar och pelare. Byggnaden behövde såklart också antas vara placerad 

på en geografisk plats för att få värden på snölast och vindlast. 

När det var klart vilka delar som skulle dimensioneras fördes dimensionerna och placeringen av byggnaden in 

i StatCon för att få korrekta snö och vindlaster. Hur detta gjordes och vad StatCon redovisar finns en 

grundläggande beskrivning av i kapitel 4. Efter detta lades måtten för de olika konstruktionsdelarna in del för 

del. När detta gjorts testades olika tvärsnitt tills ett tvärsnitt som utnyttjades på bäst sätt hittades, alltså ett 

utnyttjande så nära 100% som möjligt.  

För att få en uppfattning av vilken tidsbesparing som kunde göras mättes tidsåtgången för införandet av 

uppgifter samt tolkandet av utnyttjandet och vilka krafter som uppstod. Då handberäkningar behövde göras 

för att få fram laster som skulle föras in i StatCon togs tiden för detta också med. Detta jämfördes senare med 

tiden som gick åt till att dimensionera delen för hand utifrån de dimensioner och det lastfall som erhållits från 

StatCon. 

Då beräkningarna utfördes i StatCon erhölls information om vilket lastfall som blev dimensionerande för varje 

konstruktionsdel. När handberäkningarna senare utfördes användes det lastfall som var dimensionerande 

enligt StatCon för att minska tidsåtgången för projektet.  

Handberäkningarna utfördes sedan enligt eurokod för moment-, tvärkraftskapacitet och för deformation. 

Beräkningsgången kan läsas i kapitel 5 och de formler som använts hittas i kapitel 5.2. När 

handberäkningarna utfördes antecknades även tiden det tog för att beräkna utnyttjandet av tvärsnittet för 

momentet och tvärkraften som uppstod, även tidsåtgången för deformationsberäkningarna antecknades för 

att senare jämföras med tidsåtgången för varje del i StatCon. Tidsåtgången är alltså tagen för beräkningar då 

tvärsnitt och lastkombination redan erhållits från StatCon. Bara handskrivna beräkningar är inkluderade och 

ingen renskrivning. 

Då handberäkningarna skulle redovisa vad StatCon beräknar och på vilket sätt har de fullständiga 

uträkningarna bifogats som bilagor för varje konstruktionsdel och en sammanfattning av dessa beräkningar 

finns i kapitel 6. Under detta kapitel redovisas även tidsåtgången för varje del. Detta för att senare kunna 

räkna ut tidsbesparingen. 

I kapitel 7 presenteras de för och nackdelar som finns med de olika beräkningssätten och även vilken 

tidsbesparing som kan göras. 
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3. Exempelbyggnad 
För att en redovisning av beräkningarna ska kunna göras krävs att en byggnad utformas som beräkningarna 
sedan kan utföras på. I det här kapitlet kommer den byggnad som utformats att redovisas med all information 
som behövs för det kommande arbetet. Det är även dessa konstruktionsdelar som tidsstudien utförs på. 

3.1 Yttermått och geografisk data 
Då beräkningarna under dimensioneringsprocessen är tidskrävande har byggnaden utformats på ett ganska 

enkelt sätt. Detta gjorde att en hallbyggnad i limträ passade bra. Byggnaden kan ses nedan i figur 3.1 för att 

skapa en bättre förståelse av hur den utformas. 

   
Figur 3.1 Hallbyggnad som är exempelbyggnad i rapporten. 

Byggnaden kommer att vara placerad i Umeå, vilket ger bestämda värden på snölast och vindlast enligt [1]. 

Dessa presenteras här under. 

Snölastens grundvärde          
  [1]. 

Referensvindhastighet           [1]. 

Då byggnaden ska användas som verkstad och det entresolbjälklag som placeras i byggnaden kommer 

utnyttjas till kontor blir den nyttiga lasten            
  [1]. 

Tyngdaccelerationen g kommer i det här arbetet att sättas till 10     . 

Mått: 

Längd: 36 meter. 

Bredd: 18 meter. 

Höjd: 6,1 meter vid nock och 5,3 meter vid fasad. 

Takform: sadeltak med    lutning. 
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3.2 Konstruktionsdelarnas utformning 
Taket kommer att utformas som ett självstabiliserande plåttak och antas ha en egentyngd på 0,2 kN/   då det 

är ett vanligt värde för den här typen av tak och en lutning på   . Taket vilar i sin tur på takåsar med ett c/c 

mått på 600 mm, c/c måttet är så pass litet då spannet mellan takbalkarna ligger på 6 meter och snölasten i 

Umeå är relativt stor. Takbalkarna får ett spann på 9 meter, förutom de vid gavlarna som vilar på 3 pelare med 

ett spann på 4,5 meter. Fasadpelarna och innerpelarna har en höjd på 5,3 meter respektive 6,1 meter. 

 

I mitten av byggnaden ska även en avväxling göras enligt Figur 3.1. Då porten som ska placeras vid 

avväxlingen ska vara 8 meter bred så placeras ett par bärande pelare på detta avstånd för att minska 

spännvidden för balken ovan. Avväxlingsbalken i mitten kommer att vila på pelare som står bredvid 

innerpelarna, detta ger ett spann på 12 meter. 

Inne i byggnaden kommer det att placeras ett entresolbjälklag då detta är vanligt förekommande i denna typ 

av byggnader. Entresolbjälklaget placeras på egna upplag istället för att fästas i pelarna, detta för att få en så 

flexibel byggnad som möjligt. Entresolbjälklaget placeras i hallens sydöstra hörn och sträcker sig från 

långsidan till mitten av byggnaden, enligt figur 3.1. Bjälklaget kommer att vara öppet och inga mellanväggar 

kommer att påverka den nyttiga lasten. 

Figur 3.2 visar mer detaljerat hur entresolbjälklaget utformas. Reglarna som ligger med c/c 600 mm kommer 

att fästas i balkarna med hjälp av balkskor. Pelarna som bjälklaget läggs på kommer att ha en höjd på 2,5 

meter för att utrymmet under ska kunna användas. 

Figur 3.2 planritning för entresolbjälklag 

På ritningen anges c/c måttet för reglarna till 600 mm, c/c måttet för balkarna till ungefär 4300 mm och 

spännvidden för balkarna till ungefär 5400 mm. Det är dessa mått som kommer användas i beräkningarna 

senare. Det ovanliggande golvet antas ha en egentyngd på 0,2 kN/  . 
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4. StatCon 
StatCon är ett program som utvecklats av Consultec med syfte att underlätta dimensioneringsarbetet med 

pelar- och balkkonstruktioner. Programmet har möjlighet att göra beräkningar med materialen 

konstruktionsvirke, kerto, limträ,stålprofiler och lättbalkar. Beräkningarna görs automatiskt med en FEM-

analys och resultatet kontrolleras mot den beräkningsnorm som valts, i mitt fall eurokod med svensk 

standard. 

Laster tas in dels genom egen inmatning av punkt-, utbredda laster osv. De mer almänna lasterna som snö, 

vind, nyttig och egentyngd bestäms av StatCon beroende av vald region och mått på byggnad och dimensioner 

på valt material. Det är dessa laster som balken eller pelaren sedan dimensioneras för. Här nedanför i figur 4.1 

visas inmatning av laster, byggnadsmått och geografisk placering. De laster som är standard för området förs 

in automatiskt men de olika lasterna kan stängas av och ändras manuellt under de olika flikarna. Här sätts 

även c/c måttet under lastbredd. 

 

Figur 4.1 Standardlaster i StatCon 
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Resultaten fås i form av vilka moment, tvärkrafter och deformationer som uppstår och hur mycket dessa 
utnyttjar det valda tvärsnittet i vald säkerhetsklass. Alla laster visas alltid i Sk3 i programmet och 
multipliceras sedan med värde för vald säkerhetsklass vid beräkning av utnyttjande. Dimensioner på den 
valda konstruktionsdelen ändras enkelt utan att behöva ändra något annat, detta gör att det lätt går att 
undersöka olika tvärsnitt. I figur 4.2 ses ett Exempel på hur resultatet redovisas. 

 

Figur 4.2 Resultat i StatCon 

Det dimensionerande lastfallet vilket är den lastkombination som blir dimensionerande för varje 

konstruktionsdel kommer efter beräkningar på vald del upp på skärmen, där redovisas vilka laster som är med 

och i vilken kombination dessa använts. StatCon provar en mängd olika lastfall för varje del, detta för att få 

fram vilket fall som ger mest påfrestningar på konstruktionsdelen. Dessa olika lastfall är baserade på 

lastkombinationer ur eurokod som beskrivs mer i kapitel 5.2. Ofta finns det en permanent last och två variabla 

laster på en konstruktionsdel, dessa kan kombineras på olika sätt enligt kapitel 5.2. Det är alltså dessa olika 

kombinationer av laster som anges som lastfall i StatCon, dessa numreras av programmet efter vilken ordning 

de räknats i så siffran lastfallet får har ingen betydelse mer än numrering. När alla kombinationer har testats 

används det som påverkar konstruktionsdelen mest och därmed utnyttjar delen mest av de olika lastfallen. 

Detta underlättar för att förstå vad programmet räknar på. När lastfall benämns i rapporten är det alltså den 

dimensionerande lastkomination som StatCon tagit fram för den konstruktionsdelen som det hänvisas till. 

Det går även att sätta in leder i balkar i form av gerberbeslag för att få ett gerbersystem till till exempel 

takåsar. Även infästningar i form av balkskor kan beräknas i programmet.  
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5. Beräkningsgång och formelsamling 
Här följer en beskrivning av beräkningsgången vid hanberäkningar och en samling av de formler som använts. 

5.1 Beräkningsgång för dimensionering enligt eurokoder 
Det här är den beräkningsgång som använts när handberäkningarna utförts. 

1. Det första som behöver göras vid dimensioneringsskedet är att ta fram vilken last som påverkar 

konstruktionsdelen. För beräkning av moment och tvärkraft används lasten i brottgränstillstånd och 

för beräkning av deformationer används lasten i bruksgränstillstånd. Dessa laster tas fram enligt 

formlerna i kapitel 4. För att få fram dessa laster krävs att man vet vilka permanenta, snö, vind eller 

nyttiga laster som existerar och vilken kombination av dessa som kommer ge de största 

påfrestningarna på konstruktionen.[4] 

2. När den dimensionerande lasten tagits fram kan moment, tvärkraft och deformation oftast tas fram 

med hjälp av elementarfall beroende av den aktuella lasten. Detta gäller för det här arbetet då 

konstruktionen utformats så att elementarfall ska kunna användas.[4] 

3. Nu beräknas vilket moment, tvärkraft eller samtidigt moment och tvärkraft det valda tvärsnittet 

klarar av. Flera tvärsnitt kan behöva testas för att få fram det som utnyttjas bäst.[4] 

4. Moment och tvärkraft som uppstår i den säkerhetsklass som gäller för konstruktionsdelen divideras 

med momentet och tvärkraften som tvärsnittet klarar av för att få fram en utnyttjandegrad som kan 

jämföras med datorberäkningar.[4] 

5. Deformationer räknas fram separat för varje last och kombineras sedan med formel [5.24] för att få 

fram det värsta fallet. [6] 

5.2 Dimensionering enligt eurokoder 
Här kan du hitta de formler som kommer att användas i kommande uträkningar. 

5.2.1 Brottgänslast 
Vid beräkning av last i brottgränstillstånd används följande formel [1]. Då den permanenta lasten inte är 
dominerande är det den här kombinationen som används. Då detta inte har inträffat vid de beräkningar som 
gjorts i det här arbetet har alltid ekvation [5.1] använts. 

                                            [5.1] 

    Dimensionerande last i brottgränstillstånd 

    Faktor beroende av säkerhetsklass 

   Permanent last. Fås av den egna vikten av konstruktionsdelen sammanlagt med 

eventuella permanenta laster som vilar på konstruktionsdelen (exempelvis ett 

tak på takåsar). 

      Variabla laster 

      Faktor beroende av lasttyp 

Variabla laster 

Dessa laster kan vara snölaster, vindlaster eller nyttiga laster, de kombineras som variabel-huvudlast och -

övrig last för att få fram vilket lastfall som blir dimensionerande. 

Snölast 

För att få fram vilken last som snön i området orsakar på en byggnadsdel används följande formel [1]. 

                   [5.2] 
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    Snölastens grundvärde. 

    Termisk koefficient som beror av energiförluster genom taket, normalt 1,0. 

    Exponeringsfaktorn. 

    Formfaktor som beror av takytans form. 

Vindlast 

För att få fram vilken last som vinden i området orsakar på en byggnadsdel används följande formel [1]. 

     (  )          [5.3] 

  (  )  Karakteristiskt värde på vindens hastighetstryck. 

     Formfaktor för utvändig vindlast. 

Nyttig last 

Den nyttiga lasten varierar beroende av vilken byggnadstyp det är [1] 

Lastkombinationer 
Det är ekvation [5.1] som är grunden för lastfallen i brottgränstillstånd i StatCon. De variabla lasterna kan 
vara nyttig last, snölast och vindlast, dessa kan kombineras på olika sätt. Exempelvis så kan snölasten vara 
variabel huvudlast och vindlasten övrig variabel last men dessa kan även byta plats för en annan kombination. 
Det kan även vara så att det ligger snö på byggnaden och att det är vindstilla eller tvärtom, detta gör att det 
finns en mängd olika lastkombinationer som måste testas innan det kan fastställas vilken kombination som 
blir dimensionerande. Alltså vilken kombination som utgör det värsta fallet. Det är sedan den kombinationen 
som används för att ta fram vilken dimension på konstruktionsdelen som behövs för att den ska hålla.  

De olika kombinationerna testas alltså i vanliga fall för hand vid handberäkningar men i det här arbetet har 
den värsta kombinationen (lastfallet enligt StatCon) tagits direkt från StatCon då tidsbesparingen endast 
tagits på beräkningarna som följt efter detta. 

5.2.2 Dimensionering av Gerbersystem 
Då byggnaden är så pass lång som den är behöver takåsarna skarvas och detta görs med hjälp av ett 

gerbersystem. Följande formler används alltså vid beräkning av takåsar. 

Maximalt moment 

För att få fram det dimensionerande momentet i gerbersystemet har följande formel använts [3]. 

              
      [5.4] 

   Dimensionerande utbredd last kN/m. 

   Längden på varje fack. 

Maximal tvärkraft 

För att få fram den dimensionerande tvärkraften i gerbersystemet  har följande formel använts [3]. 

                   [5.5] 

Maximal nedböjning 

För att få fram nedböjningen i gerbersystemet  har följande formel använts [3]. 
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      [5.6] 

E  Elasticitetsmodul enligt [4] 

I  Yttröghetsmoment enligt [3] 

Tvärkraft i skarv 

För att få fram tvärkraften som uppstår i skarven i gerbersystemet har följande formel använts [3]. 

                    [5.7] 

5.2.3 Dimensionering av träkonstruktioner 
Här följer de formler som använts för att dimensionera de delar av konstruktionen där trä använts. 

Hållfasthet i brottgränstillstånd 

När hållfastheten för de olika virkesklasserna som använts har tagits fram har följande formel använts [1]. 

   
       

  
         [5.8] 

     Omräkninsfaktor som tar hänsyn till inverkan av fukt och lasternas varaktighet. 

   Karakteristiskt grundvärde i MPa för materialets bärförmåga enligt tabell 4.3-

4.5 i [1] eller [4] beroende av material. Kan multipliceras med en faktor    

enligt, detta för att ta hänsyn till storlek vid böjhållfasthet  [5] 

    Partialkoefficient för material. 

    faktor som tar hänsyn till storlek. 

Momentkapacitet 

Momentkapaciteten för de olika konstruktionsdelarna har tagits fram med föjande formel [1]. 

                    [5.9] 

      Reduktionsfaktor som beaktar risken för vippning, utesluts då vippning 

förhindras. 

   Böjmotstånd i aktuell riktning. [2] 

     Dimensionerande momentkapacitet enligt [1] och [5] [5.8] 
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Tvärkraftskapacitet 
Tvärkraftskapaciteten för de olika konstruktionsdelarna har tagits fram med föjande formel [1]. 

    
     

   
       [5.10] 

  Area på tvärsnittet,     används vid beräkning av arean för att beakta 

sprickbildning.  

               [5.11] 

     Anges som 0,67 för konstruktionsvirke och limträ 

   Bredden på tvärsnittet. 

     Dimensionerande tvärkraftskapacitet. 

Tryckkapacitet 
Tryckkapaciteten för de olika konstruktionsdelarna har tagits fram med föjande formel [1]. 

                   [5.12] 

   
 

  √       
 
                  [5.13] 

      (     (        )      
 )    [5.14] 

     
 

 
 √

     

     
      [5.15] 

  
   

 
      [5.16] 

                                

L   pelarens längd. 

i   
 

√  
 enligt 323 d [2]. 
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5.2.4 Bruksgränslast 
Följande formel har använts för att ta fram vilken last som uppstår i bruksgränstillstånd [1]. Det är den lasten 

som använts för att räkna ut vilka deformationer som uppstår. Det finns olika kombinationer beroende av 

vilken skada som tillåts på konstruktionen. Den som använts är den karakteristiska lastkombinationen vilket 

motsvarar en permanent skada på konstruktionen. Alltså har deformationerna dimensionerats med hänsyn 

till pemanent skada. På samma sätt som för brottgränslasten är det den här formeln kombinerad med olika 

laster som utgör lastfallen i StatCon.  

                                  [5.17] 

    Dimensionerande last i bruksgränstillstånd. 

   Permanent last. Fås av den egna vikten av konstruktionsdelen sammanlagt med 

eventuella permanenta laster som vilar på konstruktionsdelen (exempelvis ett 

tak på takåsar). 

      Variabla laster. 

      Faktor beroende av lasttyp. 

 

Samtidigt tryck och böjmoment 
När konstruktionsdelen utsätts för samtidigt tryck och böjmoment och ingen risk för knäckning finns bör 

förljande villkor uppfyllas [1]. 

     

     
    

     

     
 (

     

     
)
 

      [5.17] 

   
     

     
 
     

     
 (

     

     
)
 

      [5.18] 

                                                                  [1] 

     

     
    

     

     
 
     

     
       [5.19] 

   
     

     
 
     

     
 
     

     
       [5.20] 
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Maximala krafter för tvåstödsbalk med jämnt utbredd last 
Enligt 5.5.1 [1] 

     
    

 
      [5.21] 

     
   

 
      [5.22] 

     
      

       
      [5.23] 

E  Enligt [5] eller [1] beroende av material. 

I  Enligt bilaga 1 [3] 

Deformationsberäkning 
Den totala deformationen fås från följande formel [6]. 
     är den total deformationen för alla laster,        är total deformation för permanent last och 

                   är de totala deformationerna för de olika variabla lasterna. Dessa deformationer fås ur 

ekvation 5.25-5.27. 

                                [5.24] 

               (      )      [5.25] 

                 (           )    [5.26] 

 

                 (              )    [5.27] 

 

   Faktor beroende av lasttyp. [1] 

      Omräkningsfaktor. [1] 

      är den direkta deformation som uppstår för varje separat last och konstruktionsdel. För varje 

konstruktionsdel räknas den direkta deformationen       för permanent last, variabel huvudlast och övrig 

variabel last ut. Dessa uträkningar gjordes med formel [5.23] för tvåstödsbalkar och [5.6] för gerbersystem, 

pelarna i byggnaden har varit stagade och deformeras därför inte. Dessa deformationer läggs sedan ihop för 

att få den totala deformationen på konstruktionsdelen. 
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6.  Beräkningar 
Här följer en sammanfattning av de beräkningar som gjorts på varje del av konstruktionen, först räknas 

snölast och vindlast ut då dessa är samma för alla delar. Sedan en förklaring av hur StatCon använts och vilka 

resultat det gett. Efter detta följer en sammanfattning av de beräkningar som gjorts för hand på det lastfall 

som blivit dimensionerande i StatCon. Detta är en kontroll av att samma värden på utnyttjande erhållits i 

StatCon och vid handberäkningar. Fullständiga beräkningar redovisas i bilaga 1-9 och det är dessa som är 

redovisningen för vad StatCon räknar. Tidsåtgången för varje moment redovisas så att tidsbesparingen senare 

kan tas fram. 

StatCon 

Det första som gjordes var att föra in de mått som exempelbyggaden har enligt kapitel 3, detta för att StatCon 

ska kunna ta fram vindlaster och liknande för byggnaden. Geografisk placering förs också in för att snölast och 

vindlast ska kunna beräknas. När detta gjorts finns allt som behövs för att ta fram de laster som uppstår på 

varje konstruktionsdel. Olika dimensioner testas sedan för varje konstruktionsdel tills den dimension med ett 

utnyttjande så nära 100% hittats. Den dimensionen och det lastfall som blivit dimensionerande i StatCon 

används för att utföra handberäknngarna. Efter detta har alltså både dimension för delen och vilka laster som 

ska användas vid handberäkning erhållits. 

6.1 Gemensamma laster 
Följande laster gäller för hela byggnaden. Dessa laster tas fram automatiskt efter att ort och byggnadsmått 

förts in i StatCon, tidsåtgången för detta var 2 minuter. När detta gjordes för hand tog det 10 minuter, 

tidsbesparingen för framtagningen av yttre laster blev alltså 8 minuter.  

6.1.1 Snölast 

Snölasten här gäller för alla konstruktionsdelar. 

           
  för Umeå [1] 

       [1] 

       [1] 

       för den typ av tak som används [1] 

[   ]                               

6.1.2 Vindlast på tak 

Vindlasten är även den samma för hela byggnaden. 

[4.3]                       
  

  (  )                                         [ ]              
  

     (     )  
    
     

        (        )  
     

   
          ⁄  

        För område I [1] 
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6.1.3 Vindlast på vägg 

[4.3]                       
  

  (  )           
  enligt kapitel 7.1.2. 

        i tryck för område D [1] 

6.2 Takåsar 
Takåsarna ligger mellan takbalkarna som enligt tidigare uppgifter har ett c/c mått på 6 meter, detta gör att 

takåsarna får ett spann på 6 meter. En illustration av detta finns i figur 7.2 nedan (tagen från StatCon). Då de 

ska vara lika långa som byggnaden vilken är 36 meter kommer de att skarvas med gerberskarvar, detta 

utformas efter alt 1 a, figur 11.2 i [3]. Då taket har en lutning på    kommer all last att tas upp i takåsarnas 

styva riktning. Takåsarna dimensioneras i säkerhetsklass 2 och klimatklass 2 enligt [1]. 

 

Figur 7.2 Illustration av takåsar (lastfall 5) ur StatCon 

StatCon 

Först anvvändes konstruktionsvirke men snabbt konstaterade att limträ måste att användas då 

konstruktionsvirke med tvärsnittsmått 45x195mm och ett c/c mått på 400 mm  inte ens klarade av krafterna 

som uppstår. Efter detta testades ett antal tvärsnitt av limträ för att komma fram till vilket tvärsnitt som 

utnyttjades bäst, detta gav ett tvärsnittsmått på 56x225 mm och ett c/c mått på 600 mm med klass L40s. 

Krafter och utnyttjande av balken kan utläsas nedan. 

Lastfall 5 blev dimensionerande i brottgränstillstånd, detta fall har egentyngd från tak och takås som 

huvudlast och snölast som ensam variabel last. Moment och tvärkraft för detta fall enligt nedan. 

Moment: 8,2 kNm 

Utnyttjande: 74% 

 

Tvärkraft: 8,0 kN 

Utnyttjande: 57,7% 

Vid dimensionering av nedböjning blev lastfall 9 dimensionerande vilket är samma som innan men har vind 

som övrig variabel last och räknas i bruksgränstillstånd. 

Total deformation: 

28 mm 

Tidsåtgång 
Det gick åt ungefär 10 minuter för att få fram dessa resultat från StatCon då beräkningar för vart 
gerberskarvarna skulle placeras behövde göras för hand innan informationen kunde matas in i StatCon.  
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Handberäkningar 

Beräkningarna kan läsas i detalj i bilaga 1. 

Dimensionerande moment: 8,2 kNm i Sk3  

7,5 kNm i Sk2 som används för beräkning av utnyttjande 

Momentkapacitet: 10 kNm 

Utnyttjandet blir 
   

    
     

Dimensionerande tvärkraft:        i Sk3 

7,2 kN i Sk2 som används för beräkning av utnyttjande 

Tvärkraftskapacitet: 12,6 kN 

Utnyttjandet blir 
   

    
       

Tidsåtgång 

När värdena togs fram för hand blev tidsåtgången ungefär 35 minuter. 

6.3 Takbalkar 
Takbalkarna utformas som en fritt upplagd tvåstödsbalk med fasadpelare och invändig pelare som upplag och 

illustreras i figur 7.3 nedan (tagen från StatCon). 

 

Figur 7.3 Illustration av takbalk(lastfall 5) ur StatCon 

StatCon 

Först beräknades vilken utbredd last takåsarna gav på takbalken för att kunna föra in detta i StatCon som 

egenlast tillsammans med takkonstruktionen. Efter detta angavs c/c mått för balkarna vilket är 6 meter och 

längden vilken är 9 meter. Detta gav ett maximalt moment på 246,2 kNm och ett tvärsnitt på 215x585 mm 

l40c, detta är tvärsnittet som utnyttjas bäst efter att jag testat med några olika. L40c har en densitet på 

400       [4]. 

Lastfall 5 blev dimensionerande i brottgränstillstånd, detta fall har egentyngd från tak, takås och takbalk som 

huvudlast och snölast som ensam variabel last. Moment och tvärkraft för detta fall enligt nedan. 

Moment: 246,2 kNm 

Utnyttjande: 92,5% 

 

Tvärkraft: 109,0 kN 
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Utnyttjande: 78,8% 

Vid dimensionering av nedböjning blev lastfall 8 dimensionerande vilket är samma som innan men har vind 

som övrig variabel last och räknas i bruksgränstillstånd. 

Total deformation: 

41 mm 

Tidsåtgång 

Det gick åt ungefär 10 minuter för att få fram dessa resultat från StatCon då beräkningar för lasten från 

takåsarna behövde göras för hand innan värdena kunde matas in i StatCon. 

Handberäkningar 

Beräkningarna kan läsas i detalj i bilaga 2. 

Dimensionerande moment:           i Sk3  

224,0 kNm i Sk2 som används för beräkning av utnyttjande 

Momentkapacitet: 241,7 kNm 

Utnyttjandet blir 
     

     
       

Dimensionerande tvärkraft:          i Sk3 

100,0 kN i Sk2 som används för beräkning av utnyttjande 

Tvärkraftskapacitet: 125,7 kN 

Utnyttjandet blir 
     

     
     

Tidsåtgång 

När värdena togs fram för hand blev tidsåtgången ungefär 35 minuter. 
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6.4 Innerpelare 
Innerpelarna dimensioneras efter den pelare som utsätts för den största lasten, alla pelare förutom de vid 

gavlarna kommer utsättas för samma last och detta är den last som blir dimensionerande. Den kraft som 

påverkar dessa pelare är den som överförs från de två takbalkar som vilar på varje pelare.  Pelarna är ledat 

infäst vid bottenplattan och är inte avstyvade i någon riktning. Pelaren har en höjd 6,1m, i figur 7.4 nedan 

finner du en illustration av pelaren från StatCon. 

Figur 7.4 Illustration av innerpelare(lastfall 5) från StatCon 

StatCon 

Den stödreaktion som uppstår vid nocken på takbalken överförs till innerpelaren och multipliceras med två då 

det är två balkar per pelare. När detta förts in i programmet testades ett antal olika dimensioner för att få fram 

det som utnyttjas bäst. Tvärsnittet sätts så kvadratiskt som möjligt då det inte är någon vindlast som skapar 

moment i pelaren. Det tvärsnitt som utnyttjades bäst var 190x225 mm L40c och detta utnyttjades till 92,9%. 

Lastfall 5 blev dimensionerande för tryckkapaciteten i brottgränstillstånd, detta fall har egentyngd som 

huvudlast och snölast som ensam variabel last.  

Tryck: 218,9 kN i Sk3 

Utnyttjande: 92,9% 

 

Vid beräkning av deformation blev lastfall 12 dimensionerande, detta har endast egentyngd som last. Inga 

deformationer uppstår. 

Tidsåtgång 

Det gick åt ungefär 5 minuter för att få fram dessa resultat från StatCon då inga beräkningar behövde göras 

innan de värden som behövdes kunde matas in i StatCon. 
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Handberäkningar 

Beräkningarna kan läsas i detalj i bilaga 3. 

Den last som påverkar pelaren är stödreaktionen från takbalken vilken är 109,4 kN enligt beräkningar för 

takbalken. 

Dimensionerande tryckkraft:           

               

Tryckkapacitet: 215 kN 

Utnyttjandet blir 
     

     
       

Tidsåtgång 

När värdena togs fram för hand blev tidsåtgången ungefär 20 minuter. 

6.5 Fasadpelare 
Fasadpelarna dimensioneras efter en av de pelare som inte står vid gaveln. Pelaren kommer utsättas för tryck 

från takbalkens upplag vid fasaden men även för vind mot långsidan. Dessa pelare kommer få ett mer 

rektangulärt tvärsnitt då de blir utsatta för moment från vinden och är avstyvade av väggkonstruktionen i vek 

riktning. Även dessa pelare är ledat infästa vid bottenplattan och har en höjd på 5,3 m. I figur 7.5 nedan finner 

du en illustration av pelaren, tagen från StatCon. 

Figur 7.5 Illustration av fasadpelare(lastfall 6) från StatCon 
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StatCon 

Den stödreaktion som uppstår vid fasaden på takbalken överförs till fasadpelaren, vinden angriper som en 

utbredd last i pelarens styva riktning. Ett antal tvärsnitt testades och det som utnyttjas bäst var 115x225 mm 

L40c. 

Lastfall 6 blev dimensionerande för samtidigt tryck och böjmoment i brottgränstillstånd, detta fall har 

egentyngd som huvudlast, vind som variabel last och snö som övrig variabel last.  

Tryck: 95,0 kN i Sk3 

Moment: 14,3 kNm i Sk3 

Utnyttjande: 88,6% 

 

Lastfall 7 blev dimensionerande för skjuvning med egentyngd och vind som variabel last. 

 

Maximal tvärkraft:         i Sk3 

Utnyttjande: 33,8% 
 

Vid dimensionering av deformation blev lastfall 10 dimensionerande, detta har egentyngd, vind som variabel 

last och snö som övrig variabel last i bruksgränstillstånd.  

Total deformation: 

20 mm 

Tidsåtgång 

Det gick åt ungefär 5 minuter för att få fram dessa resultat från StatCon då inga beräkningar behövde göras 

innan de värden som behövdes kunde matas in i StatCon. 

Handberäkningar 

Beräkningarna kan läsas i detalj i bilaga 4. 

Den last som påverkar pelaren är stödreaktionen från takbalken vilken är 109,4 kN enligt beräkningar för 

takbalken. 

Dimensionerande tryckkraft:         i Sk3 

              

Tryckkapacitet: 256,7 kN 

Dimensionerande moment:      kN i Sk3 

12,8 kN i Sk2 

 

Momentkapacitet: 23,7 kNm 

 

Samtidigt tryck och böjmoment: 
    

    
 
    

     
                           

Dimensionerande tvärkraft:         i Sk3 

9,7 kN i Sk2 

Tvärkraftskapacitet: 29,1 kN 
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Utnyttjandet blir 
   

    
        

Tidsåtgång 

När värdena togs fram för hand blev tidsåtgången ungefär 45 minuter då pelaren måste kontrolleras för 

samtidigt moment och tvärkraft. 

6.6 Avväxlingsbalk 
Avväxlingsbalken utformas som en fritt upplagd tvåstödsbalk med överhäng på varje sida då pelarna för 

avväxlingsbalken står med 8 meters avstånd och öppningen mellan fasadpelarna är 12 meter. Avståndet 

mellan upplaget på pelarna blir alltså 8 meter och utsticken på vardera sida blir 2 meter. I figur 7.6 nedan 

finner du en illustration av balken tagen från StatCon. 

 

Figur 7.6 Illustration av avväxlingsbalk (lastfall 5) ur StatCon 

StatCon 

Den här balken kommer att få en punktlast från takbalken och denna uppstår mitt på balken. Även 

egentyngden av balken kommer behöva tas upp. Stödreaktionen från takbalkens fasadsida kommer alltså att 

överföras till mitten av avväxlingsbalken. Detta gav ett tvärsnitt på 190x585 mm L40c, detta är tvärsnittet som 

utnyttjas bäst efter att jag testat med några olika. L40c har en densitet på 400       enligt [4]. 

Lastfall 5 blev dimensionerande i brottgränstillstånd, detta fall har egentyngd som huvudlast och snölast som 

ensam variabel last. 

Moment: 222,1 kNm 

Utnyttjande: 92,5% 

 

Tvärkraft: 56,9 kN 

Utnyttjande: 78,8% 

Vid dimensionering av nedböjning blev lastfall 9 dimensionerande vilket är samma som innan men har vind 

som övrig variabel last och räknas i bruksgränstillstånd.  

Total deformation: 

28 mm 

Tidsåtgång 

Det gick åt ungefär 5 minuter för att få fram dessa resultat från StatCon då inga beräkningar behövde göras 

innan de värden som behövdes kunde matas in i StatCon. 
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Handberäkningar 

Beräkningarna kan läsas i detalj i bilaga 5. 

Dimensionerande moment:           i Sk3  

201,8 kNm i Sk2 som används för beräkning av utnyttjande 

Momentkapacitet: 213,7 kNm 

Utnyttjandet blir
     

     
       

Dimensionerande tvärkraft:         i Sk3 

51,7 kN i Sk2 som används för beräkning av utnyttjande 

Tvärkraftskapacitet: 111,2 kN 

Utnyttjandet blir
    

     
       

Tidsåtgång 

När värdena togs fram för hand blev tidsåtgången ungefär 45 minuter då inga elementarfall kunde användas 

för den här typen av balk. 

6.7 Pelare för avväxlingsbalk 
Pelarna för avväxlingsbalken kommer att vara samma som fasadpelarna. Pelaren kommer utsättas för tryck 

från avväxlingsbalkens upplag men även för vind mot långsidan. Dessa pelare kommer få ett mer kvadratiskt 

tvärsnitt då de blir utsatta för moment från vinden och är avstyvade av väggkonstruktionen i vek riktning. 

Även dessa pelare är ledat infästa vid bottenplattan och har en höjd på 5,3 m. I figur 7.7 nedan finner du en 

illustration av pelaren tagen från StatCon 

Figur 7.7 Illustration av pelare för avväxlingsbalk (lastfall6) ur StatCon 
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StatCon 

Den stödreaktion som uppstår från avväxlingsbalken överförs till pelaren, vinden angriper som en utbredd 

last i pelarens styva riktning. Ett antal tvärsnitt testades och det som utnyttjas bäst var 115x225 mm L40c. 

Lastfall 6 blev dimensionerande för samtidigt tryck och böjmoment i brottgränstillstånd, detta fall har 

egentyngd som huvudlast, vind som variabel last och snö som övrig variabel last.  

Tryck: 50,5 kN i Sk3 

Moment: 11,9 kNm i Sk3 

Utnyttjande: 95,3% 

 

Lastfall 7 blev dimensionerande för skjuvning med egentyngd och vind som variabel last. 

 

Maximal tvärkraft:        i Sk3 

Utnyttjande: 28,2% 
 

Vid dimensionering av deformation blev lastfall 10 dimensionerande, detta har egentyngd, vind som variabel 

last och snö som övrig variabel last i bruksgränstillstånd.  

Total deformation: 

17 mm 

Tidsåtgång 

Det gick åt ungefär 5 minuter för att få fram dessa resultat från StatCon då inga beräkningar behövde göras 

innan de värden som behövdes kunde matas in i StatCon. 

Handberäkningar 

Beräkningarna kan läsas i detalj i bilaga 6. 

Den last som påverkar pelaren är stödreaktionen från takbalken vilken är 109,4kN enligt beräkningar för 

takbalken. 

Dimensionerande tryckkraft:         i Sk3 

              

Tryckkapacitet: 200,9 kN 

Dimensionerande moment:      kN i Sk3 

10,7 kN i Sk2 

 

Momentkapacitet: 18,5 kNm 

 

Samtidigt tryck och böjmoment: 
    

    
 
    

     
                           

Dimensionerande tvärkraft:        i Sk3 

8,1 kN i Sk2 

Tvärkraftskapacitet: 20,3 kN 

Utnyttjandet blir 
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Tidsåtgång 

När värdena togs fram för hand blev tidsåtgången ungefär 45 minuter då pelaren måste kontrolleras för 

samtidigt moment och tvärkraft. 

6.8 Reglar i entresolbjälklag 
Reglarna ses som fritt upplagda mellan balkarna i bjälklaget och illustreras i figur 7.8 nedan, dessa har enligt 

tidigare uppgifter ett c/c mått på 600 mm och ett spann på 4,3 meter. Reglarna dimensioneras i 

säkerhetsklass 2 och klimatklass 2 enligt [1]. 

 

Figur 7.8 Illustration av golvregel (lastfall 2) ur StatCon 

StatCon 

Först valdes tvärsnittet 45x220 mm då detta är ett vanligt tvärsnitt för golvreglar, utnyttjandet för detta 

tvärsnitt blev för stort och 70x220 mm var det som utnyttjades bäst. Krafter och utnyttjande av balken kan 

utläsas nedan. 

Lastfall 2 blev dimensionerande i brottgränstillstånd, detta fall har egentyngd från golv och reglar som 

huvudlast och nyttig last som ensam variabel last. Moment och tvärkraft för detta fall enligt nedan. 

Moment: 5,7 kNm 

Utnyttjande: 67,6% 

 

Tvärkraft: 5,3 kN 

Utnyttjande: 29,9% 

Vid dimensionering av nedböjning blev lastfall 3 dimensionerande vilket är samma som innan men räknas i 

bruksgränstillstånd. Detta fallet kommer jag också redovisa nedanför. 

Total deformation: 

16 mm 

Tidsåtgång 

Det gick åt ungefär 10 minuter för att få fram dessa resultat från StatCon då vissa beräkningar behövde göras 

innan de värden som behövdes kunde matas in i StatCon. 
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Handberäkningar 

Beräkningarna kan läsas i detalj i bilaga 7. 

Dimensionerande moment: 5,7 kNm i Sk3  

5,2 kNm i Sk2 som används för beräkning av utnyttjande 

Momentkapacitet: 7,7 kNm 

Utnyttjandet blir 
   

   
       

Dimensionerande tvärkraft:        i Sk3 

4,8 kN i Sk2 som används för beräkning av utnyttjande 

Tvärkraftskapacitet: 16,1 kN 

Utnyttjandet blir 
   

    
       

Tidsåtgång 

När värdena togs fram för hand blev tidsåtgången ungefär 35 minuter. 

6.9 Balkar i entresolbjälklag 
Balkarna räknas på samma sätt som reglarna men c/c måttet och spännvidden blir annorlunda. c/c måttet blir 

4,3 meter och spännvidden blir 5,4 meter. Det här gör att limträ kommer användas istället för 

konstruktionsvirke som användes i reglarna. I figur 7.9 nedan finner du en illustration av balken tagen från 

StatCon. 

 

Figur 7.9 Illustration av golvbjälke (lastfall 2) ur StatCon 

StatCon 

Alla laster är samma som för reglarna förutom att egentyngden av balken läggs till på den permanenta lasten i 

form av last per meter balk. Den här lasten måste räknas ut för hand och läggas till på egentyngden. 

Tvärsnittet som utnyttjas bäst efter ett antal tester blev 160x360 mm limträ i klass L40c. Balkarna 

dimensioneras i säkerhetsklass 2 och klimatklass 2 enligt [1]. 

Lastfall 2 blev dimensionerande i brottgränstillstånd, detta fall har egentyngd från golv, reglar och balk som 

huvudlast och nyttig last som ensam variabel last. Moment och tvärkraft för detta fall enligt nedan. 

Moment: 77,4 kNm 

Utnyttjande: 98,2% 

 

Tvärkraft: 57,3 kN 

Utnyttjande: 90,5% 
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Vid dimensionering av nedböjning blev lastfall 3 dimensionerande vilket är samma som innan men räknas i 

bruksgränstillstånd. 

Total deformation: 

28 mm 

Tidsåtgång 

Det gick åt ungefär 10 minuter för att få fram dessa resultat från StatCon då vissa beräkningar behövde göras 

innan de värden som behövdes kunde matas in i StatCon. 

Handberäkningar 

Beräkningarna kan läsas i detalj i bilaga 8. 

Dimensionerande moment: 65,2 kNm i Sk3  

59,3 kNm i Sk2 som används för beräkning av utnyttjande 

Momentkapacitet: 71,7 kNm 

Utnyttjandet blir 
    

    
     

Dimensionerande tvärkraft:         i Sk3 

44 kN i Sk2 som används för beräkning av utnyttjande 

Tvärkraftskapacitet: 57,6 kN 

Utnyttjandet blir 
  

    
       

Tidsåtgång 

När värdena togs fram för hand blev tidsåtgången ungefär 35 minuter. 
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6.10 Pelare för entresolbjälklag 
Pelarna dimensioneras efter den pelare som utsätts för den största lasten, dessa två pelare är de som står i 

mitten av bjälklaget och dessa illustreras i figur 7.10 nedan. Den kraft som påverkar dessa pelare är den som 

överförs från balken i mitten av bjälklaget.  Pelarna är ledat infäst vid bottenplattan och är inte avstyvade i 

någon riktning. Pelaren har en höjd 2,5 meter. 

 

Figur 7.10 Illustration av pelare för entresolbjälklag(lastfall 2) från StatCon 

StatCon 

Den stödreakton som uppstår vid ena sidan av balken i bjälklaget överförs till pelaren. När detta förts in i 

programmet testades ett antal olika dimensioner för att få fram det som utnyttjas bäst. Tvärsnittet sätts så 

rektangulärt som möjligt då det inte är någon vindlast som skapar moment i pelaren. Det tvärsnitt som 

utnyttjades bäst var 90x90 mm GL 28h och detta utnyttjades till 85,2%. Det här tvärsnittet skulle förmodligen 

inte användas då innerpelarna som dessa pelare står vid är betydligt större och de skulle troligtvis anpassas 

efter dessa. Detta då det inte är någon större kostnad och ser bättre ut. Det är däremot detta tvärsnitt som 

uträkningarna görs på. 

Lastfall 2 blev dimensionerande för tryckkapaciteten i brottgränstillstånd, detta fall har egentyngd som 

huvudlast och nyttig last som ensam variabel last.  

Tryck: 48,7 kN i Sk3 

Utnyttjande: 85,2% 

 

Vid dimensionering av deformation blev lastfall 4 dimensionerande, detta har endast egentyngd som last. Inga 

deformationer uppstår. 
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Tidsåtgång 

Det gick åt ungefär 5 minuter för att få fram dessa resultat från StatCon då inga beräkningar behövde göras 

innan de värden som behövdes kunde matas in i StatCon. 

Handberäkningar 

Beräkningarna kan läsas i detalj i bilaga 9. 

Den last som påverkar pelaren är stödreaktionen från takbalken vilken är 48,7 kN enligt beräkningar för 

takbalken. Lasten räknas ut från vilken golvyta pelaren bär upp och detta är 4,3 meter x 2,7 meter som blir 

11,6 kvadratmeter. 

Dimensionerande tryckkraft:          

              

Tryckkapacitet. 52,2 kN 

Utnyttjandet blir 
    

    
     

Tidsåtgång 

När värdena togs fram för hand blev tidsåtgången ungefär 20 minuter. 
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7. Tidsbesparingar samt för- och nackdelar 
Här kommer resultaten som är specifika för varje konstruktionsdel presenteras i form av vilka tidsbesparingar 

som kan göras, vilka för- och nack-delar det finns med respektive utan StatCon. Vissa för- och nack-delar 

gäller för samtliga konstruktionsdelar och dessa tas upp under rubriken samtliga. 

När tidsåtgången mättes för StatCon togs tiden för allt som behövdes för att få fram vilken dimension som 

skulle användas. När beräkningar behövde göras innan StatCon kunde användas togs även dessa med i 

tidsåtgången. Vid handberäkningar användes lastfallet från StatCon då det inte fanns tid till att ta med alla 

beräkningar för de olika lastfallen. Start för handberäkningarna blev alltså efter att lastkombinationen hade 

hittats och slutet blev när samma utnyttjande som fåtts i StatCon hade erhållits, tiden lästes av på 

datorklockan.  Det ingick inte heller någon renskrivning i tidtagningen utan det är bara beräkningar i skriftlig 

form för att få fram utnyttjandet. 

Det ingick även i arbetet att redovisa hur StatCon räknar varje konstruktionsdel, detta redovisas i form av 

uträkningar som redvisas i bilagorna 1-9. StatCon redovisar även deformationer, när man räknar dessa för 

hand tar man inte hänsyn till skjuvdeformationer då dessa är små och kan försummas när längden på balken 

dividerat med höjden är större än 10 vilket inträffar vid alla delar i den här studien[3], därför skiljer dessa 

beräkningar och beräkningsgången en del. Detta gör att jag inte kommer redovisa dessa beräkningar då de 

kan vara missvisande. Dessa beräkningar är med i tidsbespringen och då har formel 4.24 använts men de är 

alltså inte med i redovisningen av handberäkningar. 

Det är alltså inte fel att räkna utan skjuvdeformationer men StatCon räknar med och för hand gör man det 

utan, detta gör att vid beräkning av tidsbesparing kan dessa vara med men inte vid redovisning av beräkning 

då handberäkningarna ska visa hur StatCon räknar. (Muntlig källa: Kent Svedberg, Consultec) 

7.1 Tidsbesparing samt för- och nackdelar för samtliga delar 

När StatCon används tar beräkningarna ungefär 5 minuter per konstruktiondel, detta är den tid det tar att 

föra in uppgifter i programmet och tolka dessa. Själva beräkningarna tar några sekunder. När beräkningarna 

ska utföras för hand är tidsåtgången ungefär 30 minuter per konstruktionsdel, detta förutsätter att lastfall och 

tvärsnitt valts från det dimensionerande fallet enligt StatCon. Tidsbesparingarna gäller alltså för rena 

beräkningar då alla uppgifter är kända. 

Den tidsbesparing som görs när man använder sig av StatCon  rent beräkningsmässigt kanske inte verkar så 

stor vid första anblick. Det är däremot inte den rena beräkningsbiten som besparingarna ligger i. De stora 

fördelarna märks först då man ska ta reda på vilket lastfall som blir dimensionerande. Här slipper man 

nämligen testa olika fall då StatCon direkt tar fram det dimensionerande fallet för både brottgränstillstånd och 

bruksgränstillstånd. För en nybliven byggnadsingenjör kan detta spara ganska mycket tid då den erfarenhet 

som krävs för att kunna avgöra vilket fall som blir dimensionerande inte erhållits.  

Då det är lätt att anta vilka lastfall som kan komma att bli dimensionerande utan att ta hänsyn till hur tex 

     faktorn påverkar utnyttjandet av tvärsnittet och bara stirra sig blind på de maximala krafter som uppstår 

kan StatCon vara ett bra hälpmedel för att se ett steg längre. Då dimensioneringen utförs för hand är det svårt 

att avgöra vilket lastfall som blir dimensionerande utan att först räkna på de olika fallen, det blir naturligtvis 

lättare med längre erfarenhet. 

I en nyexaminerad byggnadsingenjörs ögon kan det vara lätt att anta att då snölasten är variabel huvudlast 

och vindlasten övrig variabel last kommer det största momentet att uppstå och detta blir dimensionerande. 

Det som missas här är att materialets hållfasthet reduceras mindre då vindlasten är med. Då vindlasten är 

liten och inte ger någon större ökning av momentet skulle brott kunna inträffa då snölasten är ensam variabel 

last och tvärsnittet reduceras mer då      får ett lägre värde. 
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En annan stor fördel är att snabbt kunna byta tvärsnitt och få fram utnyttjande av dessa inom sekunder. När 

detta ska göras för hand måste hela processen göras om från början vilket kan ta ungefär 15 minuter per gång 

om ursprungliga beräkningarna tog 30 minuter. När man ska få fram vilket tvärsnitt som utnyttjas bäst och 

behöver testa ett antal olika tvärsnitt sparas mycket tid om StatCon används.  

7.2 Takåsar 

I det här fallet görs takåsarna i form av ett gerbersystem vilket gör att vissa handberäkningar måste göras även 

när StatCon används. Detta beror på att man behöver räkna ut avståndet mellan stöd och gerberskarv då inget 

helt gerbersystem kan skapas i StatCon. Funktionen som används är placering av skarvar i programmet, dessa 

placeras ut efter handberäkningarna så att fält- och stödmoment blir lika. 

Det som sparas tidsmässigt är däremot när olika tvärsnitt ska testas för att komma fram till vilket som 

utnyttjas bäst. I StatCon krävs ett par klick för att testa ett nytt tvärsnitt vilket är snabbare än att göra om 

beräkningarna för hand även om det i detta fall inte är några större handberäkningar som måste göras. 

7.3 Innerpelare och pelare för entresolbjälklag 

Då denna enbart kontrolleras för tryck blir tidsåtgången för hand ungefär 20 minuter. 

7.4 Fasadpelare 

Då fasadpelarna påverkas av både tryckkrafter från takbalkarna och moment från vinden behöver påverkan av 

samtidigt moment och tryck beräknas vilket gör att det är två uträkningar utöver de som görs för 

innerpelarna. Detta påverkar såklart tiden för handberäkningarna men inte uträkningarna i StatCon. 

Handberäkningarna tog ungefär 45 minuter i stället för 30 minuter som för övriga delar. 

7.5 Avväxlingsbalk 

Avväxlingsbalken blir lite annorlunda då den lastöverföring som sker mellan takbalken och avväxlingsbalken 

kommer att skapa en punktlast till skillnad från de utbredda laster som arbetats med tidigare. Denna behöver 

även snittas för att få fram de krafter som uppstår i balken då den har överhäng vid varje stöd. Detta gör att 

det tar betydligt längre tid att göra handberäkningarna medans det inte tar någon extra tid i StatCon.   

Jämfört med övriga delar som tagit ungefär 30 minuter att räkna per del har denna tagit ungefär 45 minuter 

då inga elementarfall kunnat användas. 

7.6 Pelare för avväxlingsbalk 

Dessa beräknas ungefär på samma sätt som fasadpelarna förutom att lasten som påverkar pelaren vertikalt är 

lasten från avväxlingsbalken. Dessa har alltså tagit samma tid som övriga konstruktionsdelar som beskrivits 

under samtliga. 

7.7 Reglar i entresolbjälklag 

Dessa räknas på samma sätt som takbalkarna förutom att snö- och vindlasten byts ut mot nyttig last för 

kontor. Detta gör att tidsbesparingen som görs är samma som för takbalkarna, detta för själva beräkningarna. 

Då det bara finns en nyttig last reduceras antalet lastfall drastiskt vilket gör att det är lättare att anta vilket 

som blir dimensionerande. En mindre tidsbesparing kan alltså göras vid denna del av jobbet jämfört med 

takbalkarna. 
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7.8 Balkar i entresolbjälklag 

Dessa räknas som reglarna i bjälklaget men egentyngden för reglarna läggs till som permanent last, lasten från 

reglarna kan även sättas så att den överförs via balkskorna till balken i StatCon. Detta görs inte i denna 

rapport då jag fått instruktioner från Kent på Consultec att räkna reglarna som utbredd last på balken istället. 

Detta gör att handberäkningar måste göras för att få ut egentyngden vid både takbalkar och balkarna i 

entresolbjälklaget. Då det rör sig om ganska korta beräkningar påverkar inte detta tidsbesparingen i någon 

större grad men det är värt att påpeka att det måste göras.  

Fördelen med att kunna göra lastöverföringen från reglarna via balkskor till balkarna är att även balkskorna 

kan dimensioneras i StatCon. Balkskor kan vara tidskrävande att räkna för hand och dessa tar ett par minuter 

att få fram i StatCon. Det rör sig däremot om förbestämda modeller från JOMA, vilket betyder att dessa 

balkskor har tabellerade värden för vad de klarar av och större beräkningar inte krävs om det ska göras för 

hand. Tidsbesparingen är i övrigt som de andra konstruktionsdelarna. 

Sammanfattning av tidsbesparing 

Tidsåtgången för varje moment och besparingen presenteras i tabell 8.9 nedan. 

Konstruktionsdel Tidsåtgång i StatCon 

(min) 

Tidsåtgång för 

handberäkningar (min) 

Tidsbesparing (min) 

Gemensamma laster 2 8 6 

Takåsar 10 35 25 

Takbalkar 10 35 25 

Innerpelare 5 20 15 

Fasadpelare 5 45 40 

Avväxlingsbalk 5 45 40 

Pelare för avväxlingsbalk 5 45 40 

Reglar i entresolbjälklag 10 35 25 

Balkar i entresolbjälklag 10 35 25 

Pelare för entresolbjälklag 5 20 15 

Totalt 67 323 256 

Tabell 8.9. Tidsbesparingsredovisning 

 

Det som sparas tidsmässigt blir en ganska stor del när fler delar ska dimensioneras. Det här är som sagt ovan 

bara tidsbesparing för beräkning av moment- och tvärkraftsutnyttjande samt deformationer och övriga 

tidsbesparingar har inte någon exakt tid angetts på då dessa istället anges som för- och nackdelar. 

Framtagningen av lastfall har uteslutits ur handberäkningarna då det inte fanns tillräckligt med tid för detta 

men om det hade varit med och alla lastfall skulle kontrolleras skulle ungefär samma tid som gått åt ovan 

läggas till på varje del för varje lastfall som ska kontrolleras. Då det finns upp mot 6 olika kombinationer av 

laster skulle det betyda att tidsåtgången skulle bli 6 gånger längre.  
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Med lite erfarenhet hade vissa lastfall kunna uteslutas men det är svårt för en nyexaminerad byggtekniker att 

avgöra. Därför skulle det inte bli en rättvis bedömning av tidsåtgången då det inte är ett normalt 

beräkningsförlopp. 

 

Tidsbesparingen är baserad på när en nyexaminerad byggnadsingenjör gör beräkningarna. Det kan komma att 

skilja hur mycket tid som kan sparas på användandet av StatCon när en erfaren byggnadsingenjör utför 

beräkningarna.  
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8 Diskussion och slutsatser 
När det gäller redovisning av uppgifter i StatCon är det till största del en bra upplevelse. Lastfall presenteras 

med vilka laster som använts som huvudlast eller övrig last och liknande. De moment, tvärkrafter och 

deformationer som uppstår presenteras på ett bra sätt och även de enheter som använts vid beräkning av 

hållfasthet för tvärsnittet kan plockas fram. Formler som använts hänvisas till eurokod vilket är bra men jag 

kan tycka att det hade varit smidigt att presentera de ekvationer som använts istället för att hänvisa till dessa. 

På det sättet hade det varit lättare att se exakt vad programmet gör, nu krävs lite arbete för att hitta de 

använda formlerna och sa vad som gjorts. 

Då deformationer ska kontrolleras fås ett värde på vilka deformationer som uppstår men man måste själv veta 

vilka som är tillåtna för den konstruktionsdelen. Dessa gränser kan bestämmas av konstruktören själv men 

det hade varit bra för nyblivna konstruktörer om det funnits tips på vad som är vanligt att använda eller en 

hänvisning till vart detta kan hittas. [5] 

Eftersom StatCon redovisar vilka lastfall som använts och inte bara visar ett värde på utnyttjande kan hjälpen 

med att hitta det dimensionerande lastfallet vare en stor tillgång som nybliven konstruktör. Även möjlighten 

att kunna testa en mängd olika tvärsnitt på kort tid kan vara en stor hjälp och tidsbesparing.  

Det krävs att man har koll på hur konstruktionen ser ut och att man vet vad man stoppar in för värden då det 

annars kan bli fel ganska lätt utan att det märks på samma sätt som vid handberäkningar. Under tiden jag 

arbetat med StatCon har jag märkt att programmet är så pass enkelt att förstå med bilder på konstruktionen 

och illustrationer av laster och liknande att det ändå är relativt enkelt att se om något är fel. Man hänger oftast 

med på ett bra sätt och måste tänka till när data förs in så att misstag kan undvikas. 

Målet som var att redovisa de uträkningar som StatCon gör har uppfyllts även om deformationsberäkningarna 

inte kunnat redovisas så har övriga beräkningar gått bra att redovisa. Tidsstudien visar en del av den tid som 

kan sparas men det finns delar som inte hunnit redovisas vilket skulle behöva göras för att få en bättre bild av 

vilken tid som kan sparas. Den tid som sparas är baserad på alla uträkningar förutom upplagstryck. 

StatCon är ett bra verktyg som kan spara mycket tid under dimensioneringsprocessen. Det redovisar även 

resultat och data på ett sätt som gör att det kan användas i utbildningssyfte då laster kan tas fram och 

beräkningar sedan kan göras för hand och i StatCon. Det är även bra att ha då flera tvärsnitt ska kontrolleras, 

ett tvärsnitt kan handräknas men sedan kan StatCon användas för att minska tidsåtgången. 

8.1 Fortsatt arbete 
En traversbalk i mitten av byggnaden hade varit intressant att räkna på då det kan göras i StatCon. Det hade 

också varit intressant at ta med balkskor i beräkningarna då dessa också går att räkna på i StatCon. 

Upplagstrycket hade också varit intressant att ta med i beräkningarna för att få en bättre bild av 

tidsbesparingen. 

 

  



33 

 

9 Källförteckning 

Tryckta källor: 

[1] Isaksson, Tord och Mårtenson, Annika.  

Byggkonstruktion, regel och formelsamling(baserad på eurokod). Studentlitteratur AB, Lund. 

Upplaga 2:3, 2010. 

 

[2] Johannesson, Paul och Vretblad, Bengt.  

Byggformler och tabeller. Liber AB, Stockholm. Upplaga 10, 2005. 

 

[3] Carling, Olle.  

Limträ handbok. Svenskt Limträ AB, Stockholm. Upplaga 1 (rättad 2008) 

 

[4] Isaksson, Tord, Mårtenson, Annika och Thelandersson, Sven.  

Byggkonstruktion (baserad på eurokod). Studentlitteratur AB, Lund. Upplaga 2:2, 2010. 

 
[6] SS-EN 1995-1-1: Eurokod 5, Dimensionering av byggnadskonstruktioner 

 

Elekroniska källor: 

[5] Träguiden.se 

http://www.traguiden.se/TGtemplates/GeneralPage.aspx?id=7701 (hämtad: 2013:04:12  

Reviderad: april 2012) 

http://www.traguiden.se/TGtemplates/GeneralPage.aspx?id=7701


  

 

 

Bilaga 1 

Takåsar  
Formel [5.1] används för att räkna ut den dimensionerande brottgränslasten för detta fall men med en ensam 

övrig last istället för två. Formel [5.17] används för att räkna ut bruksgränslasten. Lasten kommer enligt 

StatCon från egentyngd och snölast som ensam variabel last då Lastfall 5 blev dimensionerande i 

brottgränstillstånd. I bruksgränstillstånd blev lastfall 9 dimensionerande med egentyngd och vind som 

variabel last. 

Permanent last 

Egentyngd av takkonstruktion är 0,2     ⁄ , med ett c/c mått på 600 mm blir egentyngden per meter takås 

0,2∙0,6= 0,12 kN/m. Enligt kapitel 5.2 

Måtten för takåsarna är 56x225 mm L40s och densiteten är 430       enligt [5].  

Detta ger en egentyngd på                 
      

 
        ⁄             

Den totala permanenta lasten blir 0,12+0,055=0,175 kN/m=  . 

Vindlast 

Vindlasten fås om den utbredda vindlasten i kapitel 7.1.2 multipliceras med c/c måttet på 0,6 m. 

         ⁄                

Dimensionerande brottgränslast 

[   ]                                      

             

          ⁄                  

       tabell 1.2 (sk3) [1] 

Maximalt moment 

[   ]                   
          

                       

Maximal tvärkraft 

[   ]                          

                       

Tvärkraft i skarv 

[   ]                             

                       

Momentkapacitet 

 [   ]             

  
    

 
 
            

 
               



 

 

[   ]       
        
  

    
        

    
              

            
                    

Utnyttjandet blir 
   

  
     

Tvärkraftskapacitet 

[    ]       
     
   

 

                             

[    ]                           

[   ]       
        
  

 
       

    
          

    
                   

   
         

Utnyttjandet blir 
   

    
       

Dimensionering av gerberbeslag 

Tvärkraften i skarven kontrolleras mot JOMA’s tabellvärden för vad de olika gerberbeslagen klarar av. 

Dimensionerande bruksgränslast 

[    ]                                            

  



 

 

Bilaga 2 

Takbalkar 
Formel [5.1] används för att räkna ut den dimensionerande lasten för detta fall men med en ensam övrig last 

istället för två. Snö och vindlast kommer att vara samma som vid beräkningarna för takåsarna. Lasten 

kommer enligt StatCon från egentyngd och snölast som ensam variabel last då Lastfall 5 blev 

dimensionerande i brottgränstillstånd. I bruksgränstillstånd blev lastfall 8 dimensionerande med egentyngd 

och vind som variabel last. 

Permanent last 

Egentyngd av takkonstruktion är 0,2     ⁄ , med ett c/c mått på 6000 mm blir egentyngden per meter takås 

0,2∙6= 1,2 kN/m. 

Måtten för takåsarna är 56x225mm och densiteten är 430       enligt [5].  

Detta ger en egentyngd på                       ⁄        ⁄             

För att få lasten per kvm på balken delas detta med c/c måttet som är 0,6 m, detta ger en last på                 
     

   
             

Detta multipliceras med c/c för balken som är 6 m och ger 0,552 kN/m balk. 

Balken har ett tvärsnitt som är 215x585 L40c med en densitet på 400       enligt [5]. 

Egentyngden för balken blir                             ⁄       

Den totala permanenta lasten blir 1,2+0,552+0,503=2,26 kN/m=  . 

Vindlast 

Vindlasten fås om den utbredda vindlasten i kapitel 6.1.2 multipliceras med c/c måttet på 6 m. 

         ⁄              

Dimensionerande brottgränslast 

[   ]                                       

             

          ⁄               

       tabell 1.2 (sk3) [1] 

Dimensionerande bruksgränslast 

[    ]                                            

             

  
           ⁄               

  
               

         tabell 1.6 [1] 



 

 

Maxiamalt moment 

[    ]        
         

 
           

Maximal tvärkraft 

[    ]        
        

 
                       

Momentkapacitet 

 [   ]             

  
    

 
 
            

 
           

[   ]       
        
  

    
        

    
                

             
                   

Sk2                           

Utnyttjandet blir 
     

     
       

Tvärkraftskapacitet 

[    ]       
     
   

 

                         

[    ]                          

[   ]       
        
  

 
       

    
          

    
                

   
          i Sk3 

                             

Utnyttjandet blir 
   

     
     

 

  



 

 

Bilaga 3 

Innerpelare 
Formel [5.1] används för att räkna ut den dimensionerande lasten för detta fall. Snö och vindlast kommer att 

vara samma som vid beräkningarna för takåsarna. Lasten kommer enligt StatCon från egentyngd och snölast 

som ensam variabel last då Lastfall 5 blev dimensionerande i brottgränstillstånd. I bruksgränstillstånd blev 

lastfall 12 dimensionerande med egentyngd. 

Permanent last 

Varje pelare kommer att bära en takyta på 6∙9 m=54    

Egentyngd av takkonstruktion är 0,2     ⁄ , detta ger en last från takkonstruktionen på 0,2∙54=10,8 kN 

Måtten för takåsarna är 56x225 mm och densiteten är 430       enligt [4].  

Detta ger en egentyngd på                       ⁄        ⁄             

För att få lasten per kvm på balken delas detta med c/c måttet som är 0,6 m, detta ger en last på                 
     

   
            .  

Detta multipliceras med balklängden 9 m och c/c måttet för balkarna som är 6 m för att få lasten på pelaren, 

0,092∙9∙6=4,968 kN 

Egentyngden för balken blir                             ⁄       Även detta multipliceras med 

balklängden 0,503∙9=4,527 kN 

Den totala permanenta lasten blir 10,8+4,968+4,527=20,295 kN=  . 

Snölast 

Snölasten per pelare fås om man multiplicerar den med takytan för varje pelare, 2,4 kN/       

        =  . 

Dimensionerande brottgränslast 

[   ]                                        i Sk3 

                           

               

              

       tabell 1.2 (sk3) [1] 

  



 

 

Tryckkapacitet 
[    ]                  

                          

[   ]       
        

    
               

     0,8 enligt 4.4.2 [1] 

   25,4 MPa enligt [5] 

   1,25 enligt tabell 4.2 [1] 

A=0,190∙0,225=0,04275    

[    ]      
 

       √              
         

[    ]         (      (         )        )         

                    [ ] 

[    ]        
       

 
 √

    

     
       

     =25,4 MPa enligt [5] 

     =10500 MPa enligt [5] 

[5.16]    
   

       
          

    

L= 6,1 m 

i= 
     

√  
 =0,05485 

Utnyttjandet blir 
     

     
       

  



 

 

Bilaga 4 

Fasadpelare 
Formel [5.1] används för att räkna ut den dimensionerande lasten för detta fall. Snö och vindlast kommer att 

vara samma som vid beräkningarna för takåsarna. Lasten kommer enligt StatCon från egentyngd, vind som 

variabel last och snölast som övrig variabel last då Lastfall 6 blev dimensionerande i brottgränstillstånd. I 

bruksgränstillstånd blev lastfall 7 dimensionerande med egentyngd och vind som variabel last. 

Permanent last 

Varje pelare kommer att bära en takyta på 6∙4,5 m=27    

Egentyngd av takkonstruktion är 0,2     ⁄ , detta ger en last från takkonstruktionen på 0,2x∙27=5,4 kN 

Måtten för takåsarna är 56x225 mm och densiteten är 430       enligt [4].  

Detta ger en egentyngd på                       ⁄        ⁄             

För att få lasten per kvm på balken delas detta med c/c måttet som är 0,6 m, detta ger en last på                 
     

   
            .  

Detta multipliceras med balklängden 9 m och c/c måttet för balkarna som är 6 m för att få lasten på pelaren, 

0,092∙4,5∙6=2,484 kN 

Egentyngden för balken blir                             ⁄       Även detta multipliceras med 

balklängden 0,503∙4,5=2,2635 kN 

Den totala permanenta lasten blir 5,4+2,484+2,2635=10,1475 kN=  . 

Snölast 

Snölasten per pelare fås om man multiplicerar den med takytan för varje pelare, 2,4 kN/         

       =  . 

Vindlast 

Följande uträkningar är för vindlasten på taket: 

[5.3]                          
  

Vindlasten på fasadpelaren blir                     

Följande uträkningar är för vindlasten på väggen: 

Lasten per meter pelare fås om vindlasten multipliceras med c/c måttet för pelarna. 

                  

Dimensionerande tryckkraft i brottgränstillstånd 

[   ]                                                        i Sk3 

                         

                

  
              

  
                 



 

 

       tabell 1.2 (sk3) [1] 

Dimensionerande last mot vägg i brottgränstillstånd 

[   ]                                                 i Sk3 

                       

                

  
              

  
                 

       tabell 1.2 (sk3) [1] 

Tryckkapacitet 
[    ]                  

                           

[   ]       
        

    
               

     0,9 enligt 4.4.2 [1] 

   25,4 MPa enligt [5] 

   1,25 enligt tabell 4.2 [1] 

A=0,115∙0,225=0,025875    

[    ]      
 

      √             
         

[    ]         (      (         )        )        

                    [ ] 

[    ]        
    

 
 √

    

     
       

     =25,4 MPa enligt [5] 

     =10500 MPa enligt [5] 

[5.16]    
   

     
       

    

L= 5,3 m 

i= 
     

√  
 =0,065 



 

 

Momentkapacitet 

 [   ]             

  
    

 
 
            

 
             

[   ]       
        
  

    
        

    
             

           
                    

Maxiamalt moment 

Momentet fås när pelaren ses som en fritt upplagd tvåstödsbalk med vind som utbredd last. 

[    ]        
         

 
           Sk3 

Sk2                    m 

Samtidigt tryck och böjmoment 

[    ]   
    

    
 
    

     
                           

Maximal tvärkraft 

[    ]        
        

 
                      

Sk2                     

  



 

 

Tvärkraftskapacitet 

[    ]       
     
   

 

                          

[    ]                          

[   ]       
        
  

 
       

    
          

    
                 

   
         

Utnyttjandet blir 
   

    
        

  



 

 

Bilaga 5 

Avväxlingsbalk 
Formel [5.1] används för att räkna ut den dimensionerande lasten för detta fall men med en ensam övrig last 

istället för två. Snö och vindlast kommer att vara samma som vid beräkningarna för takåsar och takbalk. 

Lasten kommer enligt StatCon från egentyngd och snölast som ensam variabel last då Lastfall 5 blev 

dimensionerande i brottgränstillstånd. I bruksgränstillstånd blev lastfall 9 dimensionerande med egentyngd, 

snö som variabel och vind som övrig variabel last. 

Permanent last 

De permanenta lasterna kommer att delas in i två laster då den från takbalken kommer att vara en punktlast 

mitt på balken och avväxlingsbalkens egentyngd kommer vara utbredd över hela balken. Den last som orsakas 

av takbalken blir takbalkens permanenta last multiplicerat med halva takbalkens längd. 

Balken har ett tvärsnitt som är 190x585 mm L40c med en densitet på 400       enligt [5]. 

Egentyngden för avväxlingsbalken blir                              ⁄       

Takbalkarnas permanenta last multiplicerat med halva takbalkens längd blir (1,2+0,552+0,503)∙4,5=10,1475 

kN/m 

  =10,1475 kN och 0,4446 kN/m 

Vindlast 

[5.3]                        
  

Dimensionerande brottgränslast 

Utbredd: 

[   ]                                   

Punkt: 

[   ]                                      

  
     

          

  
                  

           ⁄              ⁄              

       tabell 1.2 (sk3) [1] 

Dimensionerande bruksgränslast 

Utbredd: 

[    ]                                     

Punkt: 

[    ]                                           

  
     

          

  
                  

  
            ⁄              ⁄              



 

 

  
                ⁄              ⁄              

         tabell 1.6 [1] 

Uträkning av moment och tvärkraft med hälp av snitt 

Först räknas stödreaktionerna ut vilka blir lika stora pga. symetri. Detta görs genom att alla laster adderas och 

delas med 2. 

 

Figur 7.6.1 avväxlingsbalk 

Utbredd last: 0,534∙12 m=6,41 kN 

Punktlast: 109,3 kN 

Total: 109,3+6,408=115,708/2=57,85 kN per stöd. 

Nu kommer balken att snittas mellan första stödet från vänster och punktlasten i mitten, detta görs för att få 

fram de moment och tvärkrafter som uppstår. 

 

Figur 7.6.2 Snitt av avväxlingsbalk. 

Jämvikt: 

                            (1) 

           
        

 
       (   )    (2) 



 

 

( )                   

     uppstår vid stödet, alltså x=2. 

 x=2                           

 

(2)           (   )  
        

 
 

     uppstår vid mitten av balken, alltså x=6. 

x=6          (   )  
        

 
           

Maximal nedböjning 

E=10500 MPa 

I=           

Momentkapacitet 

        

[   ]             

  
    

 
 
            

 
            

[   ]       
        
  

    
        

    
                

             
                                Ej ok i Sk3 

Sk2                                       Ok! 

Utnyttjandet blir 
     

     
        

  



 

 

Tvärkraftskapacitet 

[    ]       
     
   

 

                          

[    ]                           

[   ]       
        
  

 
       

    
          

    
                

   
           i Sk3 

                             

Utnyttjandet blir 
    

     
       

  



 

 

Bilaga 6 

Pelare för avväxlingsbalk 
Formel [5.1] används för att räkna ut den dimensionerande lasten för detta fall. Snö och vindlast kommer att 

vara samma som vid beräkningarna för takåsarna. Lasten kommer enligt StatCon från egentyngd, vind som 

variabel last och snö som övrig variabel last då Lastfall 6 blev dimensionerande i brottgränstillstånd. I 

bruksgränstillstånd blev lastfall 7 dimensionerande med egentyngd och vind som variabel last. 

Permanent last 

Varje pelare kommer att bära hälften av den permanenta lasten från avväxlingsbalken. 

Enligt Tidigare är dessa laster 10,1475 kN och 0,4446 kN/m              

   
(          )

 
                          

Snölast 

Snölasten fås om snölasten på avväxlingsbalken delas med 2. 

           ⁄              ⁄      
       

 
         

Vindlast 

Vindlasten på taket är densamma som för fasadpelaren men dividerat med 2: 

Vindlasten på avväxlingspelaren blir 
(          )

 
         

Vindlasten på väggen är samma som förfasadpelaren men har ett c/c mått på 5 meter istället för 6 meter: 

                 

Dimensionerande tryckkraft i brottgränstillstånd 

[   ]                                                   i Sk3 

                        

             

  
              

  
               

       tabell 1.2 (sk3) [1] 

Dimensionerande last mot vägg i brottgränstillstånd 

[   ]                                               i Sk3 

                       

              

  
              

  
               



 

 

       tabell 1.2 (sk3) [1] 

Tryckkapacitet 
[    ]                  

                          

[   ]       
        

    
               

     0,9 enligt 4.4.2 [1] 

   25,4 MPa enligt [4] 

   1,25 enligt tabell 4.2 [1] 

A=0,09∙0,225=0,02025    

                                                                                

Momentkapacitet 

 [   ]             

  
    

 
 
           

 
             

[   ]       
        
  

    
        

    
              

           
                    

Maxiamalt moment 

Momentet fås när pelaren ses som en fritt upplagd tvåstödsbalk med vind som utbredd last. 

[    ]        
         

 
             Sk3 

Sk2                     m 

Samtidigt tryck och böjmoment 

[    ]   
    

    
 
    

     
                           

Maximal tvärkraft 

[    ]        
        

 
                     

Sk2                     

  



 

 

Tvärkraftskapacitet 

[    ]       
     
   

 

                            

[    ]                          

[   ]       
        
  

 
       

    
          

    
                  

   
         

Utnyttjandet blir 
   

    
        

Maximal nedböjning 

[    ]        
      

     
 

            

                     
                  

  



 

 

Bilaga 7 

Reglar i entresolbjälklag 
Formel [5.1] används för att räkna ut den dimensionerande lasten för detta fall men med en ensam övrig last 

istället för två. Nyttig last enligt kapitel 7,            
 . Längden på reglarna är 4,3 meter. Lasten kommer 

enligt StatCon från egentyngd och nyttig last som ensam variabel last då Lastfall 2 blev dimensionerande i 

brottgränstillstånd. I bruksgränstillstånd blev lastfall 3 dimensionerande med egentyngd och nyttig last som 

variabel last. 

Permanent last 

Egentyngd av golvet är 0,2     ⁄ , med ett c/c mått på 600 mm blir egentyngden per meter regel 0,2∙0,6= 

0,12 kN/m.  

Måtten för reglarna är 70x220 mm K-virke c22 och densiteten är 340       enligt [1].  

Detta ger en egentyngd på                      ⁄          ⁄              

 

Den totala permanenta lasten blir 0,12+0,0524=0,1724 kN/m=  . 

Nyttig last 

Den nyttiga lasten per meter regel fås genom att multiplicera grundvärdet med c/c måttet. 

        ⁄               

Dimensionerande brottgränslast 

[   ]                                       

               

            

       tabell 1.2 (sk3) [1] 

Dimensionerande bruksgränslast 

[    ]                                   

               

  
             

Maxiamalt moment 

[    ]        
          

 
          

Maximal tvärkraft 

[    ]        
         

 
                      

  



 

 

Momentkapacitet 

        

[   ]             

  
    

 
 
          

 
             

[   ]       
        
  

 
      

   
           

           enligt tabell 4.4 [1]. 

            
                             ok i Sk3 

Sk2                          Ok! 

Utnyttjandet blir 
   

   
       

Tvärkraftskapacitet 

[    ]       
     
   

 

                        

[    ]                         

[   ]       
        
  

 
       

   
          

            enligt tabell 4.4 [1]. 

    
                

   
          i Sk3 

                          

Utnyttjandet blir 
   

     
       

 

  



 

 

Bilaga 8 

Balkar i entresolbjälklag 
Formel [5.1] används för att räkna ut den dimensionerande lasten för detta fall men med en ensam övrig last 

istället för två. Nyttig last enligt kapitel 7,            
 . Längden på balkarna är 5,4 meter. Lasten kommer 

enligt StatCon från egentyngd och nyttig last som ensam variabel last då Lastfall 2 blev dimensionerande i 

brottgränstillstånd. I bruksgränstillstånd blev lastfall 3 dimensionerande med egentyngd och nyttig last som 

variabel last. 

Permanent last 

Egentyngd av golvet är 0,2     ⁄ , med ett c/c mått på 4,3 m blir egentyngden per meter regel 0,2∙4,3= 0,86 

kN/m balk.  

Måtten för balkarna är 160x360 mm L40c och densiteten är 400       enligt [5].  

Detta ger en egentyngd på                    ⁄         ⁄            balk. 

 

Måtten för reglarna enligt bilaga 7 är 70x220 mm och densiteten är 340       enligt [1].  

Detta ger en egentyngd på                      ⁄          ⁄              

För att få lasten per kvm på balken delas detta med c/c måttet som är 0,6 m, detta ger en last på                 
      

   
              

Detta multipliceras med c/c för balken som är 4,3 m och ger 0,375 kN/m balk. 

Den totala permanenta lasten blir 0,86+0,23+0,375=1,47 kN/m=  . 

Nyttig last 

Den nyttiga lasten per meter balk fås genom att multiplicera grundvärdet med c/c måttet. 

       ⁄                 

Dimensionerande brottgränslast 

[   ]                                        

            

              

       tabell 1.2 (sk3) [1] 

Dimensionerande bruksgränslast 

[    ]                                     

            

              

Maxiamalt moment 

[    ]        
          

 
           



 

 

Maximal tvärkraft 

[    ]        
          

 
                       

Momentkapacitet 

 [   ]             

  
    

 
 
          

 
             

[   ]       
        
  

    
        

    
                   

          

             enligt [5]. 

             
                    

Sk2                          

Utnyttjandet blir 
    

    
     

Tvärkraftskapacitet 

[    ]       
     
   

 

                        

[    ]                          

[   ]       
        
  

 
       

    
          

            enligt [5]. 

    
               

   
         

                          

Utnyttjandet blir 
  

    
       

 

 

  



 

 

Bilaga 9 

Pelare för entresolbjälklag 
Formel [5.1] används för att räkna ut den dimensionerande lasten för detta fall. Nyttig last kommer att vara 

samma som vid beräkningarna för balkarna och reglarna i entresolbjälklaget. Lasten kommer enligt StatCon 

från egentyngd och nyttig last som ensam variabel last då Lastfall 2 blev dimensionerande i 

brottgränstillstånd. I bruksgränstillstånd blev lastfall 4 dimensionerande med egentyngd och nyttig last som 

variabel last. 

Permanent last 

Varje pelare kommer att bära en takyta på 4,3∙2,7 m=11,6    

Egentyngd av golvet är 0,2     ⁄ , detta ger en last från takkonstruktionen på 0,2∙11,6=2,32 kN. 

Måtten för reglarna enligt bilaga 7 är 70x220 mm och densiteten är 340       enligt [1].  

Detta ger en egentyngd på                      ⁄          ⁄              

För att få lasten per kvm på balken delas detta med c/c måttet som är 0,6 m, detta ger en last på                 
      

   
              

Detta multipliceras med golvytan 11,6    för att få lasten på pelaren, 0,0873∙11,6=1,013 kN 

Egentyngden för balken blir                           ⁄       Detta multipliceras med halva 

balklängden 0,230∙2,7=0,621 kN 

Den totala permanenta lasten blir 2,32+1,013+0,621=2,95 kN=  . 

Nyttig last 

Den nyttiga lasten per pelare fås om man multiplicerar den med golvytan för varje pelare, 2,5 kN/        

     =  . 

Dimensionerande brottgränslast 

[   ]                                   i Sk3 

                        

           

         

       tabell 1.2 (sk3) [1] 

Tryckkapacitet 
[    ]                 

                      

[   ]       
        

    
              

     0,8 enligt 4.4.2 [1] 

   26,5 MPa enligt [5] 

   1,25 enligt tabell 4.2 [1] 



 

 

A=0,09∙0,09=0,0081    

[    ]      
 

     √           
       

[    ]         (      (        )       )       

                    [ ] 

[    ]        
      

 
 √

    

     
      

     =26,5 MPa för GL 28h enligt [5] 

     =10200 MPa för GL 28h enligt [5] 

[5.16]    
   

     
         

    

L= 2,5 m 

i= 
    

√  
 =0,026 

Utnyttjandet blir 
    

    
     

 

 


