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Sammanfattning 
I detta examensarbete beskrivs en effektiv beräkningsmetod för dimensionerande 

lastkombinationer och kontroller för hattbalkars bärförmåga. Målet med arbetet är att utveckla 

ett system som beräknar belastningen av HDF-bjälklag på hattbalkar enligt kraven i Eurokod, 

samt att beskriva en enkel beräkningsmetod med kontroller av hattbalkars bärförmåga. 

 

Lastberäkningssystemets teori har utförts enligt regler i Eurokod-standarden, vilket tagit fram 

de dimensionerande värdena av maximal nedböjning, tvärkraft och böjmoment. Vilket ger ett 

enklare antagande vid val av tvärsnitt. Bärförmågan för det antagna tvärsnittet kontrolleras för 

normalkraft, böjmoment, skjuvning, tvärkraft, nedböjning och överhöjning med olika 

tvärsnittsklasser enligt Eurokod, vilket visar om den klarar de dimensionerade värdena. 

 

Resultatet av arbetet blev ett lastberäkningssystem i Mathcad-format och ett 

lastberäkningssystem till handberäkningar i Excel-format. Beräkningsexemplet i rapporten 

visar att det är nedböjningen som har högst utnyttjandegrad och att det är den som bör 

kontrolleras först. Nedböjningen för fritt upplagda balkar kan tillverkas med överhöjning 

vilket minskar dess kurvradie när den är lika stor som den teoretiskt beräknade nedböjningen 

blir av den permanenta lasten, vilket ger att den totala nedböjningen blir från den variabla 

lasten. 
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Abstract  
The purpose of this Master's thesis is to streamline calculation of design load combinations 

and control the hat beams carrying capacity. The goal of this paper is to describe how the 

calculation methods with different load calculation systems occurs, and how to easily get the 

design forces the hat beams as required by Eurocode. 

The load calculation systems theory is based on application in the selection of the HD/F-floor 

structure and the dimensioning of the added height on the hat beam. The system can also be 

used to work with different types of loads. The result of the load calculation system gives the 

design values of maximum deflection, transverse force and torque, which provides an easier 

selection of cross-section. The capacity of the cross section is checked for normal force, 

bending moments, shear, deflection and camber with different cross-section classes according 

to the Eurocode, which shows it can handle oversized values. 

The result of the calculation example in the report shows that it is the deflection with the 

highest utilization rate and that it is the one that should be checked first. The beams that aren’t 

fixed points can be produced with rise that has the same curvature radius as the estimated 

deflection from the permanent load, which would reduce the overall deflection. 
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Förord 
Detta examensarbete på 15 högskolepoäng har utförts för Sjölins Smide AB, Hudiksvall. 

Arbetet avslutar min högskoleingenjörsutbildning inom Byggteknik vid Umeå universitet 

motsvarande 180 högskolepoäng. 

 

Efter att jag gick ut gymnasiet år 2012 fick jag anställning hos Sjölins Smide AB under ett år, 

där jag också arbetat under studieuppehållen sommartid. Detta har gett mig god kunskap, 

erfarenhet och möjligheten till att göra mitt examensarbete.  

 

Tack till Ulrik Jonasson och Krister Olsson och hela ledningen på Sjölins Smide AB med 

berörd personal samt tack till min handledare Annika Moström vid Umeå universitet. Alla 

figurer och tabeller i rapporten är författarens egna om inget annat anges. 

 

 

Hudiksvall, Maj 2015 
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 Inledning 1.
I detta kapitel kommer bakgrund, frågeställningar, syfte och mål samt avgränsningarna till 

projektet att behandlas. 

 

1.1 Bakgrund  
Sjölins Smide AB är ett företag som konstruerar och tillverkar stora och avancerade 

stålkonstruktioner till tungverkstad- och processindustrier.  

 

Företaget har idag problem med att dimensionera hattbalkar, vilket löses med inhyrd konsult 

för stora summor. När jag fick erbjudande av Sjölins Smide AB att göra mitt examensarbete 

hos dem såg jag möjligheten till att bredda deras arbetsmarknad genom att göra ett enkelt 

beräkningssystem med de dimensionerande lasterna på hattbalken enligt den Europeiska 

standarden Eurokod. 

 

1.2 Frågeställningar 
De frågeställningar som klarläggs i rapporten är: 

 Var finner jag kunskapen? 

 Vilka laster skall man ta hänsyn till? 

 Hur skall lastberäkningssystemet utformas? 

 Vilka krafter skall kontrolleras för hattbalkens bärförmåga enligt Eurokod? 

 

1.3 Syfte och mål 
Syftet med projektet är att effektivisera beräkningen av dimensionerande lastkombinationer 

och kontroller för hattbalkars bärförmåga. 

 

Målet med projektet är att utveckla ett program som beräknar de laster som belastar hattbalkar 

i HDF-bjälklag enligt kraven i Eurokod, samt att redogöra för en enkel beräkningsmetod med 

kontroller av hattbalkars bärförmåga. 

 

1.4 Avgränsningar 
I denna studie har jag valt att avgränsa mig till att enbart redovisa lastberäkningssystem och 

redogöra beräkningsmetoder enligt Eurokod vid dimensionering av hattbalkarstvärsnitt. 

Rapporten ger ingen redogörelse för skarvar, infästningar, svets eller kontroll av vridmoment 

eller vippning, eftersom hattbalkar anges vara vridstyva och vippningsförhindrare 

(Stålbyggnadsinstitutet, 2008). Materialens dimensioner är valda utifrån Tibnor AB:s standard 

plåtdimensioner och ståltvärsnittet är anpassat efter Strängbetong AB:s HDF-bjälklag. 
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 Metod 2.
Studien startades med planering och initiering av projektet med efterforskningar av relevant 

data och beräkningsformler från tidigare använd kurslitteratur inom utbildningen, samt även 

för mig nya böcker från det svenska Stålbyggnadsinstitutet och om den Europeiska 

Standarden som idag dominerar.  

 

Efter projektplaneringen började de teoretiska beräkningarna av de dimensionerande lasterna 

att följas upp med vilka krafter som påverkar hattbalken och vilka som skall kontrolleras mot 

bärförmågan hos ett angivet tvärsnitt. För att få idéer och åsikter om beräkningsmetoden 

kontaktade jag ämneskunniga personer med både teoretiska och praktiska erfarenheter, vilket 

gav en god inblick om hur det fungerar. De relevanta beräkningarna som utsågs har utförts 

och kontrollerats med handberäkningar. Dessa har också varit grunden till 

lastberäkningssystemet i Mathcad, vilket har utvecklats för att minska risken för 

avrundningsfel och för att effektivisera dimensioneringen av de utbredda lasterna som verkar 

på balkarna. 

 

Under slutetappen testades alla beräkningar och kontroller utifrån ett beräkningsexempel med 

angivna förutsättningar. Detta utfördes i de både lastberäkningssystemen, som är i Excel- och 

Mathcad-format, vilka gav teoretiska värden på dimensionerande tvärkraft och böjmoment. 

Utifrån dessa värden antogs ett lämpligt tvärsnitt som beräknades med miniräknare och 

kontrollerades utifrån beräkningsmetoden för normalkraft, böjmoment, skjuvning, tvärkraft, 

nedböjning och överhöjning. 
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 Lastberäkningssystemet 3.

I detta arbete har jag utvecklat ett lastberäkningssystem, vilket skall leda till beräkningar för 

de dimensionerande lasterna som belastar hattbalken. Systemet beskrivs nedan i en lista med 

steg för steg hur det fungerar samt enligt figur 1 redogörs vilka de olika valen av mått på  

HD/F-bjälklag, påläggningshöjd, breddspännvidd och facklängd är.    

 

 

  

 

1. VAL AV SÄKERHETSKLASS 

Valet av säkerhetsklass (SK) beror på hur stor risk det är för allvarliga personskador vid 

brott. Valet skall vara mellan säkerhetsklass 2 och 3, vanligast väljs säkerhetsklass 2 för 

bjälklag. Men vid säkrare fall skall säkerhetsklass 3 användas, det ger den 

dimensionerande lasten ett högre värde. Dessa värden är för partialkoefficienten (𝛾𝑑),  

enligt SS-EN 1990. (Isaksson & Mårtensson , 2010).  

 

SÄKERHETSKLASS 2  𝛾𝑑 = 0,91 

SÄKERHETSKLASS 3  𝛾𝑑 = 1,0 

 

2. ANGE TOTALLÄNGD AV HATTBALK 

Denna punkt fås utifrån ritning eller stålförteckning och skall fungera som kontroll av att 

det är rätt totallängd. 

 

3. ANGE TOTALT ANTAL UPPLAGSPUNKTER 

Denna punkt fås utifrån ritning och skall fungera som kontroll vid att rätt antal 

upplagspunkter för balken, upplagspunkter kan vara bärande väggar eller pelare. 

 

4. FACKLÄNGD 

Balkar som är kontinuerliga och har samma längd mellan facken är beroende av den totala 

längden av hattbalk samt totalt antal upplagspunkter, facklängden ges i enheten meter och 

används vid beräkning av maximalt böjmoment och tvärkraft. 

 

𝐹𝐴𝐶𝐾𝐿Ä𝑁𝐺𝐷 =
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐿Ä𝑁𝐺𝐷 𝐴𝑉 𝐻𝐴𝑇𝑇𝐵𝐴𝐿𝐾

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝑇 𝐴𝑁𝑇𝐴𝐿 𝑈𝑃𝑃𝐿𝐴𝐺𝑆𝑃𝑈𝑁𝐾𝑇𝐸𝑅−1
   (3.1.1) 

 

Figur 1- Redogörelse för olika begrepp i lastberäkningssystemet. 
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5. VAL AV HD/F- BJÄLKLAG 

Vid val av HD/F-bjälklag har jag valt att använda standardbjälklagen som Strängbetong 

AB levererar, eftersom Sjölins Smide AB har ett samarbete med dem. Sjölins Smide AB 

monterar på plats dit Prefab produkter från Strängbetong AB. De ger den specifika 

egentyngden för bjälklaget i enheten (kN/m2). Dessa standardbjälklag heter HD/F 

120/20, HD/F 120/27, HD/F 120/32, HD/F 120/40. I Figur 1 nedan visas vad HD/F-

bjälklags beteckning betyder.  

  

 

 

 

 

 

6. VAL AV PÅLÄGGNINGSHÖJD AV REN BETONG 

Valet av påläggningshöjd finns angiven på tillhörande ritning. Med angiven höjd kan 

systemet beräkna påläggningsbetongens egentyngd som läggs på bjälklaget utifrån den 

angivna bredden på bjälklaget multiplicerad med höjden, vilket ger svaret i enheten 

(kN/m
2
) som kan beräknas med egentyngden för bjälklaget. 

 

 

7. MAXIMAL HD/F- BJÄLKLAGS BREDDSPÄNNVIDD 

Vid valet av den nyttiga lasten som skall belasta bjälklagsplattan ges den maximala 

breddspännvidden för de olika HD/F-bjälklagen, (Svensk Betong, 2015). Informationen 

om den breddspännvidd som är kortare än den maximala fås från projektets tillhörande 

planritning och väljs för att få mindre laster.  

 

 

8. VAL AV LASTTYP 

Vid valet av variabellast skall användningsområdet för beräknat bjälklag anges. Det är vad 

bjälklaget skall dimensioneras efter, det kan t.ex. vara kontor eller bostäder. Den nyttiga 

lastens enhet är (kN/m
2
).  

 

9. REDUKTION AV NYTTIG LAST 

Den nyttiga lastens värde kan reduceras om bjälklagsplattans area är större än 20 m
2
. För 

affärs- och samlingslokaler gäller att 𝛼𝑎 ≥ 0,6 enligt ekvation (3.1.2). 

Reduktionsfaktorn (𝛼𝑎) för den belastade arean multipliceras med det karakteristiska 

värdet för den nyttiga lasten (𝑞𝑘), vilket ger ett nytt reducerat värde för den nyttiga lasten 

(𝑞𝑘,𝑟𝑒𝑑) (Swedish Standards Institute, u.d.). 

 

𝛼𝑎 = (
5

7
) × 𝛹0 +

𝐴0

𝐴
 ≥ 0,6    (3.1.2) 

 

𝑞𝑘,𝑟𝑒𝑑 = 𝛼𝑎 × 𝑞𝑘     (3.1.3) 

 

 

Figur 2- Förklaring av förkortningen för HDF-bjälklag. 
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𝛼𝑎 är reduktionsfaktor för den belastade arean. 

𝛹0 är reduktionsfaktor för den nyttiga lasten. 

𝐴0 är angiven till 10 m
2
. 

A är den belastade arean. 

𝑞𝑘,𝑟𝑒𝑑 är det nya reducerade värdet av den nyttiga lasten. 

𝑞𝑘 är det karakteristiska värdet av den nyttiga lasten. 

 

10. BERÄKNING AV LASTKOMBINATIONER I BROTTGRÄNSTILLSTÅND 

I denna punkt skall systemet beräkna ut den dimensionerande lasten som påverkar 

balken, utifrån vilken lastkombination som ger högst värde av ekvationerna (3.1.6)  

och (3.1.7). Beräkningen av laster och lastkombinationer sker enligt Eurokod 1.  

 

Brottgränstillstånd 

Permanent last 

𝛾𝑑 × 1,2 × 𝐺𝑘     (3.1.4) 

  

Variabel last 

𝛾𝑑 × 1,5 ×  𝑞𝑘,𝑟𝑒𝑑     (3.1.5) 

 

Dimensionerande vid dominerande permanent last enligt STR B 6.10a.  

𝑞𝑑 = 𝛾𝑑 × (1,35 × 𝐺𝑘) + 𝛾𝑑 × (1,5 × 𝛹0 × 𝑞𝑘,𝑟𝑒𝑑)  (3.1.6) 

   

Den vanligtvis dimensionerande lasten enligt STR B 6.10b. 

𝑞𝑑 = 𝛾𝑑 × (1,2 × 𝐺𝑘)  +  𝛾𝑑 × (1,5 × 𝑞𝑘,𝑟𝑒𝑑)   (3.1.7) 

 

11. BERÄKNING AV LASTKOMBINATIONER BRUKSGRÄNSTILLSTÅND 

Den permanenta lastens egentyngd samt den variabla lasten räknas ut var för  

sig i bruksgränstillstånd. Det ger den permanenta lasten, (egentyngden) ett eget 

värde, detta gäller för fritt upplagda balkar i bruksgränstillstånd vid beräkningen 

av överhöjning. 

 

Bruksgränstillstånd 

Permanent last  

𝑞𝑑 = 1, 0 × 𝐺𝑘)     (3.1.8) 

 

Variabel last 

𝑞𝑑 = Ψ1,1 × 𝑞𝑘,𝑟𝑒𝑑      (3.1.9) 

 

Den dimensionerande lasten i bruksgränstillstånd. 

𝑞𝑑 = (1,0 × 𝐺𝑘) + (𝛹1,1 × 𝑞𝑘,𝑟𝑒𝑑)     (3.1.10)

    
Utbredd last  (q)  (kN/m2) 

Egentyngd (Gk)  (kN/m2) 

Reducerad nyttig last (qk,red)  (kN/m2)  

Reduktionsfaktor (𝛹1,1)  (-) 

Säkerhetsklassfaktor (𝛾𝑑)   (-) 
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När den permanenta och den variabla lasten adderas med varandra fås den totala lasten 

och har enheten (kN/m
2
). Den skall då multipliceras med facklängden, vilket ger den 

utbredda lasten enheten (kN/m). 

 

12. BERÄKNING AV MAXIMALT MOMENT, TVÄRKRAFT OCH NEDBÖJNING 

Dessa beräkningar är beroende på antalet fack i konstruktionen samt av att den 

längsgående balken har samma böjstyvhet och facklängd mellan alla upplagen. Det finns 

fem stycken olika fall att välja mellan, det är från ett fack med två stycken upplagslängder 

till fem fack med sex stycken upplagspunkter. Om konstruktionen har fler än sex stycken 

upplagspunkter eller olika längder mellan dem, kan konstruktionen beräknas som för fall 

ett, där de beräknas som fritt upplagda balkar. Detta ger ett säkrare värde, eftersom det 

dimensionerande momentet får ett högre värde (Isaksson & Mårtensson , 2010). Alla 

fallen beräknar det maximala momentet som ges i enheten (kNm) och den maximala 

tvärkraften ges med (kN). Den dimensionerade lasten (q) är i brottgränslast. Dessa 

beräknas enligt följande fall: 

 

1 stycken fack 

𝑀𝐸𝐷 = 0,1250 × 𝑞 × 𝑙𝑓𝑎𝑐𝑘
2
 𝑘𝑁𝑚   (3.1.11) 

𝑉𝐸𝐷 = 0,5000 × 𝑞 ×  𝑙𝑓𝑎𝑐𝑘 𝑘𝑁   (3.1.12) 

𝑣𝑚𝑎𝑥 =
(5×𝑞𝑏𝑟𝑢𝑘×𝑙4)

(384𝐸𝐼)
  𝑚   (3.1.13) 

 

2 stycken fack 

𝑀𝐸𝐷 = 0,1250 × 𝑞 × 𝑙𝑓𝑎𝑐𝑘
2
 𝑘𝑁𝑚   (3.1.14) 

𝑉𝐸𝐷 = 0,6000 × 𝑞 ×  𝑙𝑓𝑎𝑐𝑘   𝑘𝑁   (3.1.15) 

𝑣𝑚𝑖𝑡𝑡 =
(0,921×𝑞𝑏𝑟𝑢𝑘×𝑙4)

(100𝐸𝐼)
  𝑚   (3.1.16) 

 

3 stycken fack    

𝑀𝐸𝐷 = 0,1167 × 𝑞 × 𝑙𝑓𝑎𝑐𝑘
2
 𝑘𝑁𝑚   (3.1.17) 

𝑉𝐸𝐷 = 0,6200 × 𝑞 ×  𝑙𝑓𝑎𝑐𝑘   𝑘𝑁   (3.1.18) 

𝑣𝑚𝑖𝑡𝑡 =
(0,990×𝑞𝑏𝑟𝑢𝑘×𝑙4)

(100𝐸𝐼)
  𝑚   (3.1.19) 

 

4 stycken fack 

𝑀𝐸𝐷 = 0,1205 × 𝑞 × 𝑙𝑓𝑎𝑐𝑘
2
 𝑘𝑁𝑚   (3.1.20) 

𝑉𝐸𝐷 = 0,6205 × 𝑞 ×  𝑙𝑓𝑎𝑐𝑘 𝑘𝑁   (3.1.21) 

𝑣𝑚𝑖𝑡𝑡 =
(0,967×𝑞𝑏𝑟𝑢𝑘×𝑙4)

(100𝐸𝐼)
 𝑚   (3.1.22) 
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5 stycken fack  

𝑀 𝐸𝐷 = 0,1200 × 𝑞 × 𝑙𝑓𝑎𝑐𝑘
2
 𝑘𝑁𝑚   (3.1.23) 

𝑉𝐸𝐷 = 0,6250 × 𝑞 ×  𝑙𝑓𝑎𝑐𝑘   𝑘𝑁   (3.1.24) 

𝑣𝑚𝑖𝑡𝑡 =
(0,973×𝑞𝑏𝑟𝑢𝑘×𝑙4)

(100𝐸𝐼)
  𝑚   (3.1.25) 

 

Leverantörer som tillverkar hattbalkar redovisar egenvikt, tröghetsmoment, momentkapacitet, 

tvärkraftskapacitet och hattbalkens alla mått av tvärrsnittet i tabellformat. Utifrån de 

dimensionerande värdena av moment- och tvärkraft som fås från lastberäkningssystemet kan 

Sjölins Smide AB enkelt välja ett lämpligt tvärsnitt utifrån leverantörers angivna tabeller för 

hattbalkar, som t.ex. för HSQ-balken från Skanska Stålteknik AB eller Forssells Smide AB:s 

FSQ-balk som visas i bilaga C och utgå enligt följande kontroll: 

𝑀𝐸𝑑 ≤ 𝑀𝑐,𝑅𝑑  

𝑉𝐸𝑑 ≤ 𝑉𝑅𝑑 
 

Nedböjningen är beroende på att tröghetsmomentet (I) och det skiljer sig åt utifrån de olika 

dimensionerna på hattbalkarnas tvärsnitt, eftersom det beräknas enligt Steiners Sats i 

teorikapitlet. Enligt tabellen i bilaga C med Forssells Smide AB:s hattbalkar finns 

tröghetsmomentet (I) angivet och det kan sättas in i ekvationen för (vmitt) för att få ut ett värde 

på nedböjningen. Lastberäkningssystemets uppbyggnad kan illustreras enligt figur 2 nedan 

med en lista som steg för steg visar hur det fungerar i Excel-format.
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Uppbyggnaden av lastberäkningssystemet i Excel-format, vilket beräknar de dimensionerande 

lasterna enligt Eurokod utifrån olika förutsättningar. 

 

Figur 3– Lastberäkningssystem för hattbalkar enligt Eurokod i Excel-format.  
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 Teori 4.
I detta kapitel kommer naturvetenskapligt kända beräkningsmetoder och empiriska fakta att 

ligga till grund för rapportens resultat. Kontroll av tvärsnittsklasser kommer att utföras, samt 

beräkningar av normalkraft, skjuvning, moment- och tvärkraftskapacitet i brottgränstillstånd. 

Kontroll av nedböjning kommer att ske i bruksgränstillstånd, och beräkningar av 

dimensionerande laster kommer att redogöras utifrån lastberäkningssystemen. Varje ekvation 

kan anges med t.ex. (4.2.8) högerställd på sidan, vilket betyder att den första siffran (4) i detta 

exempel visar att ekvationen tillhör teorikapitlet, nästa siffra (2) visar vilken del i kapitlet det 

gäller och den sista siffran (8) är ekvationens nummer efter placering i nummerordning. 

 

4.1 Beräkningsmetod för angivet tvärsnitt 

I detta kapitel kommer tvärsnittets bärförmåga att kontrolleras med den 

beräkningsmetod som jag har valt att redovisa. Figur 4 nedan visar alla förkortningar  

av beteckningar som gäller genom beräkningsgången för hattbalkarna. 

 

 

Figur 4- Hattbalkens tvärsnitt med alla beteckningar. 

 

4.1.1 Tvärsnittets beteckningar 

Denna del förtydligar vad alla förkortningar i figur 4 betyder. 

böf1 är överflänsens bredd, (m). 

buf2 är underflänsens bredd, (m). 

töf1 är överflänsens tjocklek, (m). 

tuf2 är underflänsens tjocklek, (m). 

a1 är överflänsens a-mått, (m). 

a2 är underflänsens a-mått, (m). 

tw är livets tjocklek, (m). 

hw är livets höjd, (m). 

ffb är underflänsens fria flänsbredd, (m). 

ytp är tvärsnittets tyngdpunkt, (m). 

y är till beräkningen av ytp, (m). 

7 är avståndet mellan livets och överflänsens överkant, (m). 
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4.2 Beräkning av tvärsnittets tyngdpunkt  

I detta kapitel skall den nya tyngdpunkten anges, vilken kommer att behövas i de kommande 

beräkningarna. Med ekvation (4.2.1) nedan beräknas hattbalkens tyngdpunkt, tyngdpunkten 

för tvärsnittet är beroende på tvärsnittets hopsatta delars area, avstånd mellan dess tyngdpunkt 

och tvärsnittets nedersta kant samt delens elasticitetsmodul, vilket ger svaret med längden från 

tvärsnittets nedersta kant till tvärsnittets nya tyngdpunkt i mm enligt nedan: 

 

𝑦𝑡𝑝 =  
∑ 𝐴𝑖× 𝐸𝑖× 𝑦𝑖

∑ 𝐴𝑖× 𝐸𝑖
     (4.2.1) 

 

Ai är arean för angiven del, (m
2
). 

Ei   är elasticitetsmodulen för stål, (210 GPa).  

yi  är avståndet mellan angiven dels tyngdpunkt och det nedersta lagret, (m). 

 

4.3 Tvärsnittsklasser 
I detta kapitel skall valet av tvärsnittsklass anges. Enligt Eurokod skrivs följande ekvationer 

med  
𝑐

𝑡
, men för att ekvationerna i denna rapport skall vara lättare att följa är beteckningar 

samma som i det ritade hattbalkstvärsnittet i figur 4.  

 

 

4.3.1 Tvärsnittsklassförklaringar enligt SS-EN 1993-1-1, 5.2.2 
Varje tvärsnitt tillhör en viss tvärsnittsklass, vilken är beroende av tvärsnittets slankhetstal. Ett 

tvärsnitt utförs för två kontroller av tvärsnittsklass, det fallet som ger högst tvärsnittsklass är 

det som anger tvärsnittsklassen för hela tvärsnittet. För hattbalkar gäller kontroll av dess nedre 

tryckta fläns fria kant och den övre tryckta flänsen (Isaksson & Mårtensson , 2010). 

 

 

Klass 1 Tvärsnittet uppnår plastisk momentbärförmåga 

och tillåter dessutom rotation i flytleder så att  

flytledsmetod kan användas för bärverksanalys. 

Klass 2 Tvärsnittet uppnår plastisk momentbärförmåga 

 men har inte tillräcklig rotationskapacitetet för 

användning av flytledsmetod. 

 Klass 3 Tvärsnittet uppnår minst elastisk momentbärförmåga. 

Klass 4 Tvärsnittet uppnår inte elastisk momentbärförmåga  

på grund av lokal buckling.  
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Beräkningen av (𝜀) är beroende av stålets kvalité, vilket ges utifrån stålets sträckgräns (𝑓𝑦) 

och partialkoefficienten (𝛾𝑀0). Det gäller för alla tvärsnitt oavsett tvärsnittsklass. 

𝜀 = √
235

𝑓𝑦
       (4.3.1) 

 

𝑓𝑦 = 𝑓𝑦𝑑 × 𝛾𝑀0     (4.3.2) 

 

𝑓𝑦 är det karakteristiska värdet på sträckgränsen, (MPa) 

𝑓𝑦𝑑 är den dimensionerande materialhållfastheten, (MPa). 

𝛾𝑀0 är partialkoefficient för bärförmågan som gäller alla  

tvärsnitt oavsett tvärsnittsklass. 

 

Tvärsnittsklassningen för tvärsnittsdel som är påverkad av tryck på flänsar med fri kant, 

visas med figur 5 och kontrolleras utifrån SS-EN 1993-1-1,5.5 med följande ekvationer: 

𝑓𝑟𝑖 𝑓𝑙ä𝑛𝑠𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑓𝑙ä𝑛𝑠

𝑡𝑗𝑜𝑐𝑘𝑙𝑒𝑘 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑓𝑙ä𝑛𝑠
  skall vara mindre eller lika medvärdet för utsedd TK. 

 

TK 1  
𝑏ö𝑓1

𝑡ö𝑓1
≤ 9𝜀   

TK 2  
𝑏ö𝑓1

𝑡ö𝑓1
≤ 10𝜀  

 

TK 3  
𝑏ö𝑓1

𝑡ö𝑓1
≤ 14𝜀 

  (4.3.3) 

  

(4.3.4) 

  

  

 (4.3.5) 

 

 

Figur 5- Fri kant på nedre tryckt fläns. 
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Tvärsnittsklass för tvärsnittsdel påverkad av tryck på den övre flänsen, visas med figur 6 

nedan och kontrolleras utifrån SS-EN 1993-1-1,5.5 följande ekvationer:  

𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑 ö𝑣𝑒𝑟𝑓𝑙ä𝑛𝑠

𝑡𝑗𝑜𝑐𝑘𝑙𝑒𝑘 ö𝑣𝑒𝑟𝑓𝑙ä𝑛𝑠
  skall vara mindre eller lika med värdet för utsedd TK. 

 

TK 1  
𝑓𝑓𝑏

𝑡𝑢𝑓2
≤ 33𝜀    (4.3.6) 

TK 2  
𝑓𝑓𝑏

𝑡𝑢𝑓2
≤ 38𝜀    (4.3.7) 

TK 3  
𝑓𝑓𝑏

𝑡𝑢𝑓2
≤ 42𝜀     (4.3.8)

   

  

 

 

 

 

 

4.4 Normalkraft 
Normalkraften är vanligen inte den dimensionerande kraften, men den skall ändå kontrolleras 

(Lundgren, 2015). De hattbalkar som jag har valt att redogöra har inte några hål som påverkar 

den dimensionerande normalkraften (Johansson, 2006).  

𝑁𝐸𝑑 ≤  𝑁𝑅𝑑      (4.4.1) 

 

𝑁𝑅𝑑 =
𝑓𝑦×𝐴𝑡𝑜𝑡

𝛾𝑀0
     (4.4.2)

  

𝑁𝐸𝑑 är den dimensionerande normalkraften, (kN). 

𝑁𝑅𝑑 är den dimensionerande normalkraftskapaciteten, (kN). 

𝑓𝑦 är det karakteristiska värdet på sträckgränsen, (MPa). 

𝐴𝑡𝑜𝑡 är den totala arean för hela tvärsnittet, (m
2
). 

𝛾𝑀0 är partialkoefficienten bärförmågan för alla tvärsnitt 

oavsett tvärsnittsklass 1,0. 

 

 

  

Figur 6- Den övre tryckta flänsen. 
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4.5 Böjmoment 

Den dimensionerande momentkapaciteten för ståltvärsnitt är beroende av tvärsnittsklass och 

eventuella hål i balken. Hattbalkens tvärsnitt är utan hål för fästelement och dimensioneras 

enbart utifrån dess tvärsnittsklass. Tvärsnittets slankhet och momentets storlek påverkar 

fördelningen av normalspänningarna i tvärsnittet, balkarnas lådtvärsnitt gör dem vridstyva och 

vippningsförhindrade. (Stålbyggnadsinstitutet, 2008) Böjmomentkapaciteten, (Mc,Rd) 

kontrolleras enligt SS-EN 1993-1-1,6.2.5 (Isaksson & Mårtensson , 2010).  

 

𝑀𝐸𝑑 ≤ 𝑀𝑐,𝑅𝑑      (4.5.1) 

𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑐,𝑅𝑑
 ≤ 1,0      (4.5.2) 

 
𝑀𝑐,𝑅𝑑 = 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 

 

𝑀𝐸𝑑 är det dimensionerande momentet, (kNm). 

𝑀𝑐,𝑅𝑑 är den dimensionerande momentkapaciteten, (kNm). 

 

4.5.1 Tvärsnittsklass 1 och 2  

För tvärsnittsklass 1 och 2 beräknas med det plastiska böjmotståndet, (Mpl, Rd). 

𝑀𝑐,𝑅𝑑 = 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 =
𝑊𝑝𝑙×𝑓𝑦 

𝛾𝑀0
     (4.5.3) 

𝑊𝑝𝑙 = 𝑍  

𝑍 = 𝐴1𝑦1 + 2(𝐴2𝑦2) + 𝐴3𝑦3    (4.5.4) 

 

𝑍 är det plastiska böjmotståndet, (m
3
). 

𝑀𝑐,𝑅𝑑 är den dimensionerande momentkapaciteten, (kNm). 

𝑓𝑦 är det karakteristiska värdet på sträckgränsen, (MPa). 

𝛾𝑀0 är partialkoefficienten bärförmågan för alla tvärsnitt 

oavsett tvärsnittsklass 1,0. 

 

(Aiyi) beräknas utifrån arean för den bestämda delen som multipliceras med längden 

mellan den bestämda delens tyngdpunkt och tvärsnittets tyngdpunkt (Johannesson & 

Vretblad, 2011). Del ett är den övre flänsen, del två är de två liven och del tre är  

underflänsen, dessa uppdelningar visas i figur 7 nedan. 
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4.5.2 Tvärsnittsklass 3  

För tvärsnittsklass 3 beräknas det minsta elastiska böjmotståndet, (Mel,Rd).  

(Wel,min) är beroende på tvärsnittets tröghetsmoment som fås utifrån Steiners sats enligt 

ekvation (4.5.8), samt den längsta sträckan från tvärsnittets tyngdpunkt till den  

översta- eller nedersta ytan på hattbalken (ymax) (Johannesson & Vretblad, 2011). 

 

𝑀𝐸𝑑 ≤ 𝑀𝑒𝑙,𝑅𝑑     (4.5.5) 

𝑀𝑐,𝑅𝑑 = 𝑀𝑒𝑙,𝑅𝑑 =
𝑊𝑒𝑙,𝑚𝑖𝑛×𝑓𝑦 

𝛾𝑀0
    (4.5.6) 

𝑊𝑒𝑙,𝑚𝑖𝑛 =  
𝐼𝑡𝑜𝑡

𝑦𝑚𝑎𝑥
     (4.5.7) 

𝐼𝑡𝑜𝑡 = (𝐼1 + 𝐴1 𝑦1
2) + 2(𝐼2 + 𝐴2 𝑦2

2) + (𝐼3 + 𝐴3 𝑦3
2)   (4.5.8) 

𝐼1,2,3 =
𝑏×ℎ3

12
      (4.5.9) 

𝐴1,2,3 = 𝑏 × ℎ     (4.5.10) 

 

𝑀𝐸𝑑 är det dimensionerande momentet, (kNm). 

𝑀𝑐,𝑅𝑑 är den dimensionerande momentkapaciteten, (kNm). 

𝑊𝑒𝑙,𝑚𝑖𝑛 är det elastiska böjmotståndet, (m
3
). 

I   är tröghetsmomentet, (m
4
). 

ymax är tvärsnittets längsta sträcka, (m). 

𝑦1,2,3 är längden mellan den bestämda delens tyngdpunkt och  

tvärsnittets tyngdpunkt, (m). 

𝐴1,2,3 är den bestämda delens area, (m
2
).  

b  är den bestämda delens bredd, (m). 

h  är den bestämda delens höjd, (m).  

     

 

  

   

  

  

 

  Figur 7- Tvärsnittet uppdelat i olika delar med olika areor och tyngdpunkter. 
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4.6 Skjuvning och tvärkraftskapacitet 

Bärförmågan är beroende av både tvärsnittets liv (𝑉𝑏𝑤,𝑅𝑑) och flänsar (𝑉𝑏𝑓,𝑅𝑑). I detta fall 

antas att den teoretiska bärförmågan för livet är större än den dimensionerande tvärkraften, 

vilket innebär att inget bidrag för flänsarnas bärförmåga behöver kontrolleras. Antagandet om 

livets bidrag till bärförmågan kontrolleras enligt tabell 1 (Johansson, 2006) och beräknas 

enligt följande ekvationer: 

𝑉𝐸𝑑 ≤ 𝑉𝑅𝑑      

𝑉𝑅𝑑 = 𝑉𝑏𝑤,𝑅𝑑      (4.6.1) 

𝑉𝑏𝑤,𝑅𝑑 =
χ𝑤×𝑓𝑦𝑑× ℎ𝑤×𝑡𝑤

𝛾𝑀×√3
     (4.6.2) 

 

λ𝑤 = 0,35 
ℎ𝑤

𝑡𝑤
 √

𝑓𝑦𝑑

𝐸
     (4.6.3) 

𝑉𝑅𝑑 = 𝑉𝑝𝑙 =  
𝐴𝑣×𝑓𝑦

√3
     (4.6.4) 

𝑉𝐸𝑑

𝑉𝑅𝑑
 ≤ 1,0      (4.6.5) 

𝐴𝑣 = ƞ ∑(ℎ𝑤 × 𝑡𝑤)     (4.6.6) 

 

𝑉𝐸𝑑 är den dimensionerande tvärkraften, (kN). 

𝑉𝑏𝑤,𝑅𝑑 är den dimensionerande tvärkraftskapaciteten, (kN). 

λ𝑤 är slankhetsparametern. 

Av  är skjuvarean för lådtvärsnitt med last parallellt med flänsarna, (m
2
). 

Ƞ är en koefficient med avseende på stålkvalité, ges i tabell 1. 

 
tw är livets tjocklek, (m). 

hw är livets höjd, (m). 

 

λ𝑤 < 0,83/ƞ ƞ ƞ 

0,83/ƞ < λ𝑤 < 1,08  0,83/λ𝑤 0,83/λ𝑤 

1,08/λ𝑤 1,37/(0,7 + λ𝑤) 0,83/λ𝑤 

ƞ = 1,20 𝛾 𝑓ö𝑟 𝑆235 − 𝑆460 

ƞ = 1,0 𝑓ö𝑟 𝑆460 

   

   

  

Figur 8 – Hattbalkens tvärsnitt med livets höjd och tjocklek.  

Tabell 1 – Livets bidrag till bärförmågan för skjuvning 𝛘𝒘 (Johansson, 2006) 
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4.7 Nedböjning och överhöjning  
Detta kapitel skall redogöra sambandet mellan nedböjning och överhöjning för fritt upplagda 

balkar beräknas i bruksgränstillstånd. 

Balkar med överhöjning. 

Fritt upplagda balkar kan vid tillverkning produceras med en överhöjning, vilket innebär att 

balken har en lika stor kurvradie krökt uppåt som den teoretiskt beräknade nedböjningens 

kurvradie är neråt av den permanenta lasten (Stålbyggnadsinstitutet, 2008). Överhöjningen 

kan illustreras i figur 9. 

 

  

 

  

 

Balkar med överhöjning som belastas med permanent last. 

När den permanenta lasten lagts på balken skall balken plana ut till en rak balk, utan varken 

nedböjning eller krökning. Det innebär att krökningen på balken är lika stor uppåt som den 

teoretiska nedböjningen är av den permanenta lasten. Överhöjning och nedböjning beräknas 

alltså med samma ekvation som är för en fritt upplagd balk belastad med en utbredd last, 

vilket visas med figur 10 med att balken har planat ut (Isaksson & Mårtensson , 2010).  

 

 
  

 

Balk med överhöjning som belastas med både permanent- och variabel last. 
När både den permanenta lasten och den variabla lasten ligger på balken skall nedböjningen 

enbart vara påverkad av den variabla lasten (Stålbyggnadsinstitutet, 2008). Det innebär att den 

slutgiltiga nedböjningen minskar, eftersom lastberäkningssystemet beräknar ut två stycken 

olika laster, där det ena fallet är enbart för den permanenta lasten och det andra fallet är för 

den variabla lasten, vilket gör det enkelt att sätta in i ekvation. Balk som har tillverkats med 

en överhöjning och blir belastad för både permanent- och variabellast samtidigt ger en lägre 

nedböjning, vilket kan illustreras i figur 11. 

  

Figur 11 - Balk med överhöjning som belastas med både permanent- och variabel last. 

Figur 10 - Balk med överhöjning som belastas med permanent last. 

Figur 9 - Balk med överhöjning.  
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4.7.1 Fritt upplagda balkars nedböjning och överhöjning  

I denna del redovisas beräkningsmetoden för överhöjning och nedböjning för  

de balkar som är fritt upplagda med ett fack, vilka beräknas i bruksgränstillstånd enligt:   

Överhöjningen = nedböjningen =  
5𝑞𝑝𝑒𝑟𝑙4

384𝐸𝐼
     (4.7.1) 

 

Beräkning av nedböjning med permanent last (egentyngd) kontrolleras enligt: 

𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑝𝑒𝑟 =  
5𝑞𝑝𝑒𝑟,𝑏𝑟𝑢𝑘𝑙4

384𝐸𝐼
≤  

𝑙

300
      (4.7.2) 

 

 

Beräkning av nedböjning med variabel last (nyttig last) kontrolleras enligt: 

𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑣𝑎𝑟 =  
5𝑞𝑣𝑎𝑟,𝑏𝑟𝑢𝑘𝑙4

384𝐸𝐼
 ≤  

𝑙

400
        (4.7.3) 

 

Den totala nedböjningen för en hattbalken som är tillverkade utan överhöjning  

men belastad av både permanent och variabel last beräknas enligt: 

𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑡𝑜𝑡 =
5𝑞𝑝𝑒𝑟𝑙4

384𝐸𝐼
+ 

5𝑞𝑣𝑎𝑟𝑙4

384𝐸𝐼
    (4.7.4) 

 

Hattbalkar som tillverkas med överhöjning mot den permanenta lasten och  

belastas av både permanent och variabel last beräknas enligt: 

𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑡𝑜𝑡 = (
5𝑞𝑝𝑒𝑟𝑙4

384𝐸𝐼
 −

5𝑞𝑝𝑒𝑟𝑙4

384𝐸𝐼
) + (

5𝑞𝑣𝑎𝑟𝑙4

384𝐸𝐼
) =  

5𝑞𝑣𝑎𝑟𝑙4

384𝐸𝐼
   (4.7.5) 

 

Överhöjningens uppåt kröka kurvradie är beräknad att vara lika stor som nedböjningen av den 

permanenta lasten nedåt, vilket ger att överhöjningen subtraktionernas med nedböjningen och 

det blir enbart nedböjning av den variabla lasten. 

 

𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑝𝑒𝑟 är nedböjningen av permanent last, (m). 

𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑣𝑎𝑟 är nedböjningen av variabel last, (m). 

𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑡𝑜𝑡 är den totala nedböjningen av både permanent- och variabel last, (m). 

𝑞𝑝𝑒𝑟 är den utbredda permanenta lasten, (kN/m). 

𝑞𝑣𝑎𝑟 är den utbredda variabla lasten, (kN/m). 

𝑙   är facklängden, (m). 

E  är elasticitetsmodulen för stål, (210 GPa). 

I   är tröghetsmomentet som beräknas enligt Steiners sats, (m
4
). 
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4.7.2 Kontinuerliga balkars utböjning 

I denna del skall utböjningen i fältets mitt beräknas för de balkar som har två till fem antal 

fack. Ekvationen är uppbyggd på samma sätt för alla, det är bara konstanten (k) som skiljer 

dem åt, vilken är beroende av antal fack i konstruktionen. 

 

𝑣𝑚𝑖𝑡𝑡 =
(𝑘×𝑞𝑏𝑟𝑢𝑘×𝑙4)

(100𝐸𝐼)
     (4.7.6) 

 

2 stycken fack 

𝑣𝑚𝑖𝑡𝑡 =
(0,921×𝑞𝑏𝑟𝑢𝑘×𝑙4)

(100𝐸𝐼)
     (4.7.7) 

 

3 stycken fack      

𝑣𝑚𝑖𝑡𝑡 =
(0,990×𝑞𝑏𝑟𝑢𝑘×𝑙4)

(100𝐸𝐼)
     (4.7.8) 

 

4 stycken fack 

𝑣𝑚𝑖𝑡𝑡 =
(0,967×𝑞𝑏𝑟𝑢𝑘×𝑙4)

(100𝐸𝐼)
     (4.7.9) 

 

5 stycken fack 

𝑣𝑚𝑖𝑡𝑡 =
(0,973×𝑞𝑏𝑟𝑢𝑘×𝑙4)

(100𝐸𝐼)
     (4.7.10) 

 

𝑣𝑚𝑖𝑡𝑡 är utböjningen i fältmitt, (m). 

𝑘 är en konstant som beror på antalet fack i konstruktionen, (st). 

𝑞 är den utbredda lasten i bruksgränstillstånd, (kN/m). 

𝑙   är facklängden, (m). 

E  är elasticitetsmodulen för stål, (210 GPa). 

I   är tröghetsmomentet som beräknas enligt Steiners sats, (m
4
).  
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4.8 Kontroll av bärförmåga och utnyttjandegrader 
Tvärsnittet skall beräknas enligt följande ekvationer, vilka kontrollerar om 

dess bärförmåga och utnyttjandegrad är godkänd enligt Eurokod. 

 

Normalkraftskapacitetens utnyttjandegrad beräknas enligt: 

𝑁𝐸𝑑

𝑁𝑅𝑑
 ≤ 1,0 ⇒ %     (4.8.1) 

 

 

Momentkapacitetens utnyttjandegrad beräknas enligt: 

𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑐,𝑅𝑑
 ≤ 1,0 ⇒ %     (4.8.2

    

 

Utnyttjandegraden för tvärkraftskapaciteten i livet vid skjuvbuckling 

beräknas enligt: 

𝑉𝐸𝑑 ≤ 𝑉𝑏𝑤,𝑅𝑑  ⇒ %     (4.8.3) 

 

 

Utnyttjandegraden för tvärkraftskapacitet beräknas enligt: 

𝑉𝐸𝑑

𝑉𝑅𝑑
 ≤ 1,0 ⇒  %      (4.8.4) 

 

 

Utnyttjandegrad för nedböjningen av den permanenta lasten beräknas enligt: 

𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑝𝑒𝑟 =  
5𝑞𝑝𝑒𝑟,𝑏𝑟𝑢𝑘𝑙4

384𝐸𝐼
≤  

𝑙

300
 ⇒  %       (4.8.5) 

 

 

Utnyttjandegrad för nedböjningen av den variabla lasten beräknas enligt: 

𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑣𝑎𝑟 =  
5𝑞𝑣𝑎𝑟,𝑏𝑟𝑢𝑘𝑙4

384𝐸𝐼
 ≤  

𝑙

400
 ⇒ %        (4.8.6) 
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 Resultat 5.
I detta kapitel kommer resultatet av ett beräkningsexempel att redovisas, vilket är uppbyggt 

utifrån de bestämda angivna förutsättningarna nedan. De dimensionerande lasterna 

beräknades med lastberäkningssystemet. I det ena fallet utfördes de med handberäkningar 

enligt det i Excel-format och det andra fallet enligt Mathcad-formatet. Det som gav exaktare 

värden och utan avrundningar är det format som är i Mathcad, vilka uträkningar visas i bilaga 

B.  

 

5.1 Förutsättningar 
I denna del presenteras de förutsättningar som är grunden till beräkningsexemplet och figur 12 

visar hur byggnaden ser ut. Nedan punktas dessa förutsättningar. 

 HD/F- bjälklag 120/20. 

 50 mm påläggningshöjd av betong. 

 Säkerhetsklass 3. 

 Breddspännvidden på HD/F- bjälklag mellan vägg och hattbalk är 8 m. 

 Hattbalken är totalt  6 m. 

 Det är 2 stycken upplagspunkter. 

 Stålkvalité S355. 

 Kontorsbyggnad. 

 

 

 

 

  
Figur 12 – Den fritt upplagda hattbalken belastad av HDF 120/20 och  

50 mm betong i genomsnitt, med mått angivna i mm. 
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5.2 Lastberäkningar 
I denna del redogörs resultaten av beräkningarna med de bestämda förutsättningarna enligt 

lastberäkningssystemet och beräkningsmetoden vid kontroll av tvärsnitts bärförmåga. 

Påläggningshöjden 0,05 m av ren betong gav egentyngden 1,25 kN/ m
2
. 

0,05×25kN/m
3
 = 1,25 kN/m

2
    (A.2.1) 

 

Den nyttiga lasten qk,NL = 2,5 kN/m
2
 för kontor på den belastade arean  

reducerades. Vilket gav ett nytt värde för den nyttiga lasten (𝑞𝑑,𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡) genom  

multiplikation med areans reduktionsfaktor (𝛼𝑎) och det karakteristiska värdet (qk). 

𝛼𝑎 = (
5

7
) 𝛹0 +

𝐴0

𝐴
 ≤ 1 ⇒ (

5

7
) 0,7 +

10

(6∗8)
= 0,708   (A.2.2) 

𝑞𝑘,𝑟𝑒𝑑 = 0,708 × 2,5 =  1,77 𝑘𝑁/𝑚2    (A.2.3) 

 

Både den dimensionerande lastkombinationen för permanent last och den 

dimensionerande lastkombinationen för variabel last i brottgränstillståndets  

resultat var beroende på resultatet från ekvation (A.2.3) och den maximala 

breddspännvidden 8 meter, vilket gav den totala dimensionerande  

lastkombinationen resultatet 58,3 kN/m.   

𝑞𝑝𝑒𝑟 = 37,06 kN/m     (A.2.4) 

𝑞𝑣𝑎𝑟 = 21,24 kN/m     (A.2.5) 

𝑞𝑡𝑜𝑡 = 𝑞𝑝𝑒𝑟 + 𝑞𝑣𝑎𝑟 = 58,3 kN/m      (A.2.6) 

Dimensionerande vid dominerande permanent last enligt:  

𝑞𝑑,𝐺𝑘 = 56,6kN/m        (A.2.7) 

 

Resultatet för nedböjning är beroende av den dimensionerande last- 

kombinationen i bruksgränstillstånd och facklängden mellan upplagspunkterna. 

Den permanenta lasten med egentyngden för HD/F-bjälklag och påläggnings- 

höjd av betong multiplicerades med den maximala breddspännvidden 8 meter,  

vilket gav lasten värdet 30,88 kN/m, den variabla lasten med nyttig last blev  

6,8 kN/m beroende på reduktionsfaktorn Ψ1,1, som resulterade den totala  

dimensionerande lasten i bruksgränstillstånd till 37,96 kN/m.  

    

𝑞𝑝𝑒𝑟 = 30,88 𝑘𝑁/𝑚      (A.2.8) 

𝑞𝑣𝑎𝑟 = 6,8 𝑘𝑁/𝑚       (A.2.9) 
   

𝑞𝑑 =  37,96 𝑘𝑁/𝑚      (A.2.10) 
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Den resulterande facklängden blev 6 meter beroende på att det var 2 st  

upplagspunkter enligt: 

 

𝐹𝐴𝐶𝐾𝐿Ä𝑁𝐺𝐷 =
6

(2−1)
= 6 meter    (A.2.11) 

Det dimensionerande momentet blev 262,4kNm och den dimensionerande 

tvärkraften blev 174,9 kN enligt: 

𝑀𝐸𝐷 = 𝑘 × 𝑞 × 𝑙𝑓𝑎𝑐𝑘
2 ⇒  0,1250 ×  (58,3 ∗ 103) ×  62 =  262,4 kNm  (A.2.12) 

𝑉𝐸𝐷 = 𝑘 × 𝑞 × 𝑙𝑓𝑎𝑐𝑘 ⇒  0,5000 × (58,3 × 103) ×  6 =  174,9 kN (A.2.13) 

 

 

Nedböjningen kunde inte beräknas innan ett antaget tvärsnitt hade angivits,  

eftersom dess ekvation (A.9.1) är beroende av det obekanta tröghetsmomentet 

(I) som är beroende utifrån tvärsnittet.  

 

Utifrån de dimensionerande krafterna som gavs antogs ett tvärsnitt, vilket  

kontrollerades enligt teorikapitlet. Dessa beräkningar finns i bilaga A och  

bilaga B. 

 

Enligt den permanenta lastkombinationen i bruksgränstillstånd blev resultatet 

30,88 kN/m, vilket är den last som användes till beräkning av nedböjning och  

överhöjning, vilka är lika stora. 

 

Överhöjning = nedböjningpermanent =  
5𝑞𝑝𝑒𝑟,𝑏𝑟𝑢𝑘𝑙4

384𝐸𝐼
     (A.9.1) 

 

𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑝𝑒𝑟 =
5𝑞𝑝𝑒𝑟,𝑏𝑟𝑢𝑘𝑙4

384𝐸𝐼
⇒

(5×30,88× 103×64)

(384×210×109×1,33×10−4)
= 0,0187 𝑚    (A.9.6) 

 

Den totala nedböjningen för hattbalken belastad för både permanent last  

och variabel last beräknades enligt ekvation nedan.  

 

𝑣𝑚𝑎𝑥 =
5𝑞𝑝𝑒𝑟,𝑏𝑟𝑢𝑘𝑙4

384𝐸𝐼
+  

5𝑞𝑣𝑎𝑟,𝑏𝑟𝑢𝑘𝑙4

384𝐸𝐼
 ⇒  0,0187 + 0,0041 = 0,0228 𝑚     (A.9.10) 

Om tvärsnittet tillverkas med en överhöjning blir nedböjningen enbart av den 

variabla lasten enligt följande ekvation. 

 

𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑜𝑡 = (
5𝑞𝑝𝑒𝑟𝑙4

384𝐸𝐼
 −

5𝑞𝑝𝑒𝑟𝑙4

384𝐸𝐼
) + (

5𝑞𝑣𝑎𝑟𝑙4

384𝐸𝐼
) =  

5𝑞𝑣𝑎𝑟𝑙4

384𝐸𝐼
   (A.9.11) 

 

Resultatet jämförande mellan de två lastberäkningssystemen som används i  

projektet visar att systemet i Mathcad gav bättre svar utan avrundningar samt  

att det är lättare att använda än lastberäkningssystemet i Excel-format. 
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Resultatet av kontrollerna för utnyttjandegraderna blev godkända enligt 

följande ekvationer: 

 

  

 

 

 

  

  

  

  

 

Momentkapacitetens utnyttjandegrad kontrollerades enligt: 
𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑐,𝑅𝑑
 ≤ 1,0 ⇒  

258,75

504,7
= 0,51 ⇒ 51%    (A.10.1) 

 

Utnyttjandegraden för tvärkraftskapacitet kontrollerades enligt: 
𝑉𝐸𝑑

𝑉𝑅𝑑
 ≤ 1,0 ⇒  

172,5

885,4
= 0,27 ⇒ 27 %     (A.10.2) 

 

Utnyttjandegraden för tvärkraftskapaciteten i livet vid skjuvbuckling 

kontrollerades enligt: 

𝑉𝐸𝑑 ≤ 𝑉𝑏𝑤,𝑅𝑑  ⇒ 172,5 ≤  442,7 ⇒ 53 %   (A.10.3) 

 

Utnyttjandegrad för nedböjningen av den permanenta lasten  

kontrollerades enligt: 

𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑝𝑒𝑟 =  
5𝑞𝑝𝑒𝑟,𝑏𝑟𝑢𝑘𝑙4

384𝐸𝐼
≤  

𝑙

300
 ⇒ 0,0187 ≤  0,0233 ⇒ 80 %     (A.10.4) 

 

Utnyttjandegrad för nedböjningen av den variabla lasten  

kontrollerades enligt: 

𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑣𝑎𝑟 =  
5𝑞𝑣𝑎𝑟,𝑏𝑟𝑢𝑘𝑙4

384𝐸𝐼
 ≤  

𝑙

400
 ⇒ 0,0041 ≤  0,015 ⇒  27 %    (A.10.5) 

 

Vilket resulterade i att nedböjningen visade sig ha störst utnyttjandegrad, och för 

att effektivisera skall den kontrolleras först. 

Figur 13– Hattbalkens tvärsnitt. 
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 Diskussion/ slutsats 6.
I detta kapitel kommer valet av beräkningar och kontroller att motiveras samt metod och 

resultat kommer att diskuteras. 

6.1 Motivering till metodval och resultatdiskussion 
Mina lastberäkningssystem utifrån detta arbete fungerar enligt reglerna i Eurokod-standarden. 

Systemen är främst riktade mot hattbalkar men delar av dessa kan även användas till övriga 

balkar, vilket även gäller de olika beräkningsmomenten. 

Tvärsnittet som antogs utifrån de dimensionerande krafterna kontrollerades enligt rapportens 

ekvationer för normalkraft, böjmoment, skjuvning, tvärkraft, nedböjning och överhöjning som 

ger den dimensionerande bärförmågan enligt Eurokod.  Det visade sig att det antagna 

tvärsnittet i de flesta fallen var överdimensionerat, förutom när det gäller nedböjning med 

permanent last där utnyttjandegraden var 80 %. Beräkningar utfördes för att kontrollera om 

den 6 meters långa facklängden kunde ökas med en meter till 7 meter mellan 

upplagspunkterna med samma tvärsnitt. Vilket resulterade i att kraven för den maximala 

nedböjningen inte uppfyllde kraven, men de resterande kontrollerna godkändes. 

I denna rapport valde jag att presentera beräkningssystemet i Excel-format med en figur som 

visade hur det är uppbyggt och vilka faktorer det är som påverkar. Det valde jag att beskriva 

steg för steg i en lista, vilket jag anser gör det lättast att förstå. Utifrån beräkningssystemet i 

Mathcad-format kan Sjölins Smide AB enkelt välja ett lämpligt tvärsnitt utifrån de givna 

tabellvärdena som ges för HSQ- eller FSB-balkar. Nyproduktionen kan på detta sätt ske på 

annan arbetsplats med ett samarbete utifrån Sjölins Smides beräkningar. Mathcad-systemet är 

utvecklat för att vara så enkelt som möjligt att utföra, men ändå uppfylla reglerna enligt 

Eurokod-standarden. 

I beräkningsexemplet valde jag att inte kontrollera svetsens bärförmåga eftersom tanken med 

beräkningsmetoden var att få ut ett lämpligt ståltvärsnitt utifrån leverantörers tabelldata, och i 

de tabellerna är det ingen svetsdimension angiven så det var inte relevant att ta med då det 

inte finns ett värde att jämföra med, men däremot kan det vara ett framtida arbete. När jag 

bedömde att beräkningar för svetsar inte var relevant i beräkningsexemplet, så var det nog en 

felbedömning. Det hade gett en större förståelse om hur en svets fungerar och hur de 

dimensioneras. Med dessa beräkningar och kontroller hade beräkningarna av hattbalkens 

bärförmåga blivit mer exakta. Men det ligger utanför tanken med beräkningssystemet där 

leverantörer anger ståltvärsnitt utan angivet a-mått. 

 

Enligt resultatet var det nedböjningen som hade högst utnyttjandegrad av bärförmågan, vilket 

innebär att kontrollen av nedböjning bör göras först. Den beräknade överhöjningen av den 

fritt upplagda balken ges med samma värde och ekvation som för nedböjningen. Vilket 

betyder att överhöjningen skapas vid tillverkningen med samma kurvradie som den beräknade 

nedböjningen skulle ha blivit av den permanenta lasten och att nedböjningen blir mindre. 

6.2 Framtida arbeten 
Ett vidare förslag på fortsatta studier är utifrån en intressant problemställning som jag fick vid 

kontrollen av tvärsnittsklasser enligt SS-EN 1993-1-1, 5.2.2, där enbart tvärsnittsdel påverkad 

av tryck i på den nedre flänsen och för inre tryckta delar styrda längs två ränder enligt SS-EN 

1993-1-1, 5.5.2005 kontrollerades. Min hypotes är alltså att det inte krävs någon 

tvärsnittsklasskontroll för hattbalkarnas liv. Utan att enbart tvärkraftskapacitet och skjuvning 

kontrolleras utifrån livet, vilket kan studeras vidare.  
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Bilaga A - Beräkningsexempel med dimensioneringsmetod 
för hattbalkar 

Detta exempel kommer att steg för steg visa beräkningsgången utifrån de påverkande lasterna 

till ett godkänt hattbalkstvärsnitt med dess bärförmåga som klarar av den dimensionerande 

lasten enligt Eurokod, med de bestämda förutsättningarna nedan. 

 

A.1 Förutsättningar 

 HD/F- bjälklag 120/20. 

 50 mm påläggningshöjd av betong. 

 Säkerhetsklass 3. 

 Breddspännvidd mellan vägg och balk 8 m. 

 Hattbalken är totalt  6 m. 

 Det är 2 stycken upplag. 

 Stålkvalité S355. 

 Kontorbyggnad. 

 
 

 

 

A.2 Lastberäkning 

Den dimensionerande tvärkraften (𝑉𝐸𝑑) och det dimensionerande momentet (𝑀𝐸𝑑) fås från 

beräkningssystemet.  

1. Vid valet av HD/F 120/20, ges egentyngden för bjälklaget till  

2.61 kN/m
2
.      

 

2. Egenvikten för den angivna påläggningshöjden av betong blir  

0,05 × 25kN/m
3
 = 1,25 kN/m

2
.    (A.2.1) 

 

3. Valet av säkerhatsklass ger partialkoefficienten, 𝛾𝑑 = 1,0. 

 

4. Breddspännvidden är 8 m. 

 

 

Figur A.1 - Den fritt upplagda hattbalken belastad av HDF 120/20 och  

50 mm betong i genomsnitt, med mått angivna i mm. 
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5. Bjälklaget skall användas till kontor, som ger den nyttiga lasten 

qk,NL = 2,5 kN/m
2
. 

 

Reduceras enligt  

𝛼𝑎 = (
5

7
) 𝛹0 +

𝐴0

𝐴
 ≤ 1 ⇒ (

5

7
) 0,7 +

10

(6×8)
= 0,708  (A.2.2) 

 

𝑞𝑘,𝑟𝑒𝑑 = 0,708 × 2,5 =  1,77 𝑘𝑁/𝑚2   (A.2.3) 

 

 

6. Brottgränstillstånd 

 

Den dimensionerande lastkombinationen för permanent last fås enligt: 

𝑞𝑝𝑒𝑟 = (γd(1,2(𝐺k)) × 8 𝑚      (A.2.4) 

𝑞𝑝𝑒𝑟 = (1,0(1,2(3,86)) × 8) = 37,06 𝑘𝑁/𝑚 

 
 

Den dimensionerande lastkombinationen för variabel last fås enligt: 

𝑞𝑣𝑎𝑟 = ( γd (1,5 × qk)) ×  8 m   

𝑞𝑣𝑎𝑟 = (1,0 (1,5 × 1,77)) × 8 = 21,24 kN/m   (A.2.5) 

 

Den totala dimensionerande lastkombinationen fås enligt: 

𝑞𝑡𝑜𝑡 = γd(1,2(𝐺k )) + (γd (1,5 × 𝑞𝑘,𝑟𝑒𝑑)) × 8 m    (A.2.6) 

𝑞𝑡𝑜𝑡 = 𝑞𝑝𝑒𝑟 + 𝑞𝑣𝑎𝑟 = 58,3 kN/m   
 

(qtot) kontrolleras mot den dimensionerande vid dominerande permanent last: 

𝑞𝑑,𝐺𝑘 = 𝛾𝑑 × (1,35 × 𝐺𝑘) + 𝛾𝑑 × (1,5 × 𝛹0 × 𝑞𝑘,𝑟𝑒𝑑)  

𝑞𝑑,𝐺𝑘 = 1,0 × (1,35 × 3,86) + 1,0 × (1,5 × 0,7 × 1,77) = 56,6kN/m    (A.2.7) 

Vilket visar (qtot) är större än (qd,Gk) och är det dimensionerande värdet. 

 

7. Bruksgränstillstånd 

 

Den dimensionerande lastkombinationen för permanent last fås enligt: 

𝑞𝑝𝑒𝑟 =  1, 0 × (𝐺k) × 8 𝑚     (A.2.8) 

𝑞𝑝𝑒𝑟 = 1,0 × (3,86) × 8 = 30,88 𝑘𝑁/𝑚  

  

Den dimensionerande lastkombinationen för variabel last fås enligt: 

𝑞𝑣𝑎𝑟 = (Ψ1,1 × 𝑞𝑘,𝑁𝐿) × 8 𝑚    (A.2.9) 

𝑞𝑣𝑎𝑟 = (0,5 × 1,77) × 8 = 7,08 𝑘𝑁/𝑚    
 

Den dimensionerande lasten i bruksgränstillstånd fås enligt: 

𝑞𝑑 = 8 (γd(𝐺k) + (𝛹1,1 ×  𝑞𝑘,𝑁𝐿))    (A.2.10) 

𝑞𝑑 =  8(1,0(2.61 + 1,25)) + (0,5 × 1,77)) =  37,96 𝑘𝑁/𝑚  
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8. Totallängd av hattbalk är 6 meter. 

 

9. Totalt antal upplagspunkter är 2 stycken. 

 

 

10. Facklängden fås enligt: 

 

𝐹𝐴𝐶𝐾𝐿Ä𝑁𝐺𝐷 =
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐿Ä𝑁𝐺𝐷 𝐴𝑉 𝐻𝐴𝑇𝑇𝐵𝐴𝐿𝐾 

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝑇 𝐴𝑁𝑇𝐴𝐿 𝑈𝑃𝑃𝐿𝐴𝐺𝑆𝑃𝑈𝑁𝐾𝑇𝐸𝑅−1
    (A.2.11) 

 

𝐹𝐴𝐶𝐾𝐿Ä𝑁𝐺𝐷 =
6

(2−1)
= 6 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟  

 

11. 2 stycken upplagspunkter med 1 fack fås enligt:  

 

𝑀𝐸𝑑  konstanten = 0,1250 

 

𝑉𝐸𝑑  konstanten = 0,5000 

 

qbrott  58,3 kN/m  

 

lfack  6 meter 

 

𝑀𝐸𝐷 = 𝑘 × 𝑞 × 𝑙𝑓𝑎𝑐𝑘
2 ⇒  0,1250 ×  (58,3 ∗ 103) ×  62 =  262,4 kNm  (A.2.12) 

𝑉𝐸𝐷 = 𝑘 × 𝑞 × 𝑙𝑓𝑎𝑐𝑘 ⇒  0,5000 × (58,3 × 103) ×  6 =  174,9 kN (A.2.13) 

 

Nedböjning 

Kan endast beräknas när tvärsnitt har valts med och tröghetsmomentet 

beräknats (I), vid nedböjning och överhöjning. 

 

𝑣𝑚𝑎𝑥 =  
5×𝑞𝑏𝑟𝑢𝑘×𝑙4

384𝐸𝐼
      (A.2.13) 

 

Med tabellvärdena från hattbalkstillverkare finns tröghetsmomentet 

angivet för respektive balk och den ovanstående ekvationen kan användas. 
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A.3 Antaget tvärsnitt 

Utifrån de dimensionerande värdena väljs ett lämpligt tvärsnitt utifrån Forssells Smide AB 

tabell i bilaga C. Det valda tvärsnittet kontrolleras enligt ekvationerna nedan. 

böf1 190 mm 

buf2 450 mm 

töf1 40 mm 

tuf2 18 mm 

tw 10 mm 

hw 180 mm 

ffb 120 mm 

7 avståndet mellan livets  

                     och överflänsens övrekant  

 

 

A.4 Beräkning av tvärsnittets tyngdpunkt  
 

𝑦𝑡𝑝 =  
∑ 𝐴𝑖×𝐸𝑖×𝑦𝑖

∑ 𝐴𝑖×𝐸𝑖
     (A.4.1) 

 

𝐴1 = (böf1 × töf1)   ⇒  (190 × 40) = 7600 𝑚𝑚2    (A.4.2) 

𝐴2 = (hw × tw) × 2 ⇒ (180 × 10) × 2 = 3600 𝑚𝑚2  (A.4.3) 

𝐴3 = (buf2 × tuf2)  ⇒  (450 × 18) = 8100 𝑚𝑚2   (A.4.4) 

𝐸1,2,3 = 210 G𝑃𝑎   

𝑦1 = (tuf2 + hw + 7) − (
böf1

2
)  ⇒ (18 + 180 + 7) − (

40

2
) = 185 𝑚𝑚 (A.4.5) 

𝑦2 = tuf2 + (
hw

2
) ⇒ 18 + (

180

2
) = 108 𝑚𝑚    (A.4.6) 

𝑦3 =
tuf2

2
 ⇒

18

2
= 9 𝑚𝑚     (A.4.7) 

𝑦𝑡𝑝 =  
∑ 𝐴𝑖×𝐸𝑖×𝑦𝑖

∑ 𝐴𝑖×𝐸𝑖
     (A.4.1) 

 𝑦𝑡𝑝 =  
(7600×210×109×185)+(3600×210×109×108)+(8100×210×109×9)

(7600×210×109)+ (3600×210×109)+ (8100×210×109)
  (A.4.1) 

𝑦𝑡𝑝 = 96,8 mm från tvärsnittets nedersta kant  

 

  

  

Figur A.2 - Hattbalkens tvärsnitt med  

alla beteckningar. 
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A.5 Kontroll av tvärsnittsklass 
 

𝜀 = √
235

𝑓𝑦
 ⇒ √

235

355
= 0,81      (A.5.1)

       

 

𝑓𝑦 = 𝑓𝑦𝑑 × 𝛾𝑀0 ⇒ 355 × 1,0 = 355 MPa   (A.5.2) 

𝑓𝑦 är det karakteristiska värdet på sträckgränsen, (MPa). 

𝑓𝑦𝑑 är den dimensionerande materialhållfastheten, (355 MPa). 

𝛾𝑀0 är partialkoefficienten för bärförmåga 1,0 för alla tvärsnitt 

oavsett tvärsnittsklass. 

 

Tvärsnittsklass för tvärsnittsdel påverkad av tryck på fläns med fri kant  

kontrolleras enligt ekvation nedan.

TK 1  
ffb

tuf2
≤ 9ε ⇒

120

18
 ≤ 9 × 0,81  (A.5.3)

  

 

Tvärsnittsklass för tvärsnittsdel påverkad av tryck på den övre flänsen  

kontrolleras enligt ekvation (A.5.5). 

TK 1  
böf1

töf1
≤ 33ε ⇒  

190

40
≤ 33 × 0,81  (A.5.4) 

 

För den tryckta övre flänsen blir också tvärsnittsklass 1.  

Tvärsnittets tvärsnittsklass är TK 1. 

 

A.6 Normalkraft 

𝑁𝑐,𝑅𝑑 =
𝑓𝑦×𝐴𝑔𝑟

𝛾𝑀0
      (A.6.1)

  

𝑓𝑦 = 355 MPa 

𝐴𝑔𝑟 = 𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3  ⇒  7600 + 3600 +  8100 = 19300 𝑚𝑚2  (A.6.2) 

𝛾𝑀0 = 1,0  

𝑁𝑐,𝑅𝑑 =
𝑓𝑦×𝐴𝑔𝑟

𝛾𝑀0
 ⇒  

((355×106)×(19300×10−3)

1,0
= 6851,5 𝑀𝑝𝑎   (A.6.3) 

I exemplet är det ingen dimensionerande normalkraft som påverkar balken,  

om det finns en drag- eller tryckkraft skall den kontrolleras enligt: 

𝑁𝐸𝑑 ≤  𝑁𝑐,𝑅𝑑      (A.6.4) 
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A.7 Böjmoment 

TK 1, det plastiska böjmotståndet.  
 

𝑀𝑐,𝑅𝑑 = 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 =
𝑊𝑝𝑙×𝑓𝑦 

𝛾𝑀0
     (A.7.1) 

 

𝑊𝑝𝑙 = 𝑍 = (𝐴1 × 𝑦1) + (2(𝐴2 × 𝑦2)) + (𝐴3 × 𝑦3)    (A.7.2) 

 
𝑍𝑡𝑜𝑡 = (7600 𝑚𝑚2 × 88,2 𝑚𝑚) + (2(1800 𝑚𝑚2 × 11,2 𝑚𝑚))   
+(8100 𝑚𝑚2 × 87,8 𝑚𝑚) = 1421820 𝑚𝑚3    

   

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 =
𝑍×𝑓𝑦 

𝛾𝑀0
 ⇒

(1421820×10−9)×(355×106)

1,0
= 504,7461 kNm  (A.7.1)

  

 

Kontroll 

𝑀𝐸𝑑 ≤ 𝑀𝑐,𝑅𝑑  ⇒ 262,4  𝑘𝑁𝑚 ≤ 504,7 𝑘𝑁𝑚 OK!  (A.7.3) 

 
𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑐,𝑅𝑑
 ≤ 1,0 ⇒  

258,75 

504,7
= 0,51  OK!  (A.7.4) 

A.8 Skjuvning och tvärkraftskapacitet 
 

λ𝑤 = 0,35 
ℎ𝑤

𝑡𝑤
 √

𝑓𝑦𝑑

𝐸
⇒ 0,35 

0,18

0,01
 √

355×106

210×109 = 0,259   (A.8.1)

     

 

λ𝑤 < 0,83/ƞ ƞ ƞ 

0,83/ƞ < λ𝑤 < 1,08  0,83/λ𝑤 0,83/λ𝑤 

1,08/λ𝑤 1,37/(0,7 + λ𝑤) 0,83/λ𝑤 

ƞ = 1,20 𝛾 𝑓ö𝑟 𝑆235 − 𝑆460 

ƞ = 1,0 𝑓ö𝑟 𝑆460 

 

Enligt tabell 1 fall 1. 

0,259 ≤
0,83

1,2
 ⇒ χ𝑤 = 1,2     (A.8.2)

  

𝑉𝑏𝑤,𝑅𝑑 =
χ𝑤×𝑓𝑦𝑑× ℎ𝑤× 𝑡𝑤

𝛾𝑀×√3
 ⇒  

1,2×(355×106)×0,18×0,01

1,0×√3
= 442,7 𝑘𝑁   (A.8.3) 

 

Balklivets plastiska bärförmåga  

𝑉𝑅𝑑 = 𝑉𝑝𝑙 =  
𝐴𝑣×𝑓𝑦

√3
     (A.8.4) 

Tabell 1 – Livets bidrag till bärförmågan för skjuvning 𝛘𝒘   
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Av = Skjuvarean för lådtvärsnitt med last parallellt med flänsarna 

ƞ =  1,20 𝑓ö𝑟 𝑆335 

𝐴𝑣 = ƞ ∑(ℎ𝑤 × 𝑡𝑤)  ⇒ 1,2(2 × (0,18 × 0,01)) =  4,32 × 10−3 𝑚2   (A.8.5) 

𝑉𝑅𝑑 =  
(4,32×10−3)×(355×106)

√3
= 885,4 kN    (A.8.6) 

 

Kontroll av skjuvning och tvärkraftskapacitet  

 

𝑉𝐸𝑑 ≤ 𝑉𝑏𝑤,𝑅𝑑  ⇒ 174,9 ≤  442,7  OK!  (A.8.7) 

 
𝑉𝐸𝑑

𝑉𝑏𝑤,𝑅𝑑
 ≤ 1,0 ⇒  

174,9

442,7
= 0,40  OK!  (A.8.8) 

𝑉𝐸𝑑 ≤ 𝑉𝑅𝑑  ⇒ 174,6 ≤  885,4   OK!  (A.8.9) 

𝑉𝐸𝑑

𝑉𝑅𝑑
 ≤ 1,0 ⇒  

234,9

885,4
= 0,20  OK!  (A.8.10) 
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A.9 Nedböjning och överhöjning 

Nedböjningen beräknas med den karakteristiska lastkombinationen för brukslast. 

𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑝𝑒𝑟 =  
5𝑞𝑏𝑟𝑢𝑘𝑙4

384𝐸𝐼
     (A.9.1)

   

𝑙   Facklängden är 6 m. 

E  Elasticitetsmodulen för stål är 210 GPa. 

I   Tröghetsmomentet är 1,329674453 ∗ 10−4 𝑚4. 

𝑦𝑡𝑝 = 96,8 mm upp från hattbalkens nedersta kant, enligt (A. 4.1). 

𝑦1,2,3 = längden mellan den bestämda delens tyngdpunkt och tvärsnittets tyngdpunkt. 
 

𝐼𝑡𝑜𝑡 = (𝐼1 + 𝐴1 ×  𝑦1
2) + 2(𝐼2 + 𝐴2 × 𝑦2

2) + (𝐼3 + 𝐴3 ×  𝑦3
2)  (A.9.2) 

𝐼 =
𝒃×𝒉𝟑

𝟏𝟐
      (A.9.3) 

𝐼1 =  
(0,19×0,043)

12
 𝐼2 =

(0,01×0,183)

12
  𝐼3 =

(0,45×0,0183)

12
 (A.9.3) 

𝐴1,2,3 = 𝑏 × ℎ     (A.9.4) 

𝐴1 = 0,19 × 0,04   𝐴2 = 0,01 × 0,18  𝐴3 = 0,45 × 0,018  (A.9.4) 

𝑦1 = 0,0882 𝑚 𝑦2 = 0,0112 𝑚 𝑦3 = 0,0878 𝑚 
 

𝑰𝒕𝒐𝒕 = (
(0,19 × 0,043)

12
+ 0,19 × 0,04 × 0,08822) + 2 (

(0,01 × 0,183)

12
+ 0,01 × 0,18 ×  0,01122) + 

(
(0,45×0,0183)

12
+ 0,45 × 0,018 ×  0,08782) = 1,33 ∗ 10−4 𝑚4   (A.9.5) 

 

  

Figur A.3- Tvärsnittet uppdelat i olika delar  

med olika areor och tyngdpunkter. 
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Permanent last 

Överhöjning = nedböjningpermanent =  
5𝑞 𝑝𝑒𝑟𝑙4

384𝐸𝐼
     (A.9.1) 

𝑞𝑝𝑒𝑟 ⇒ 𝑑𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑒𝑛 = 30,88 𝑘𝑁/𝑚 

 

𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑝𝑒𝑟 =
5𝑞𝑝𝑒𝑟𝑙4

384𝐸𝐼
⇒

(5×30,88× 103×64)

(384×210×109×1,33×10−4)
= 0,0187 𝑚    (A.9.6) 

Variabel last 

𝑞𝑝𝑒𝑟 ⇒ 𝑑𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑎 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑒𝑛 = 6,8 𝑘𝑁/𝑚  

 

𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑣𝑎𝑟 =
5𝑞𝑣𝑎𝑟𝑙4

384𝐸𝐼
⇒

(5×6,8× 103×64)

(384×210×109×1,33×10−4)
= 0,0041 𝑚  (A.9.7) 

 

 

Kontroll 

Nedböjning av permanent last  

𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑝𝑒𝑟 =  
5𝑞𝑝𝑒𝑟,𝑏𝑟𝑢𝑘𝑙4

384𝐸𝐼
≤  

𝑙

300
 ⇒ 0,0187 ≤  0,02      OK! (A.9.8) 

 

Balken kan tillverkas med en överhöjning med 0,0187 m, vilket leder 

 till att balken blir plan när HD/F 120/20 monteras på hattbalken. 

 

Nedböjning av variabel last  

𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑣𝑎𝑟 =  
5𝑞𝑣𝑎𝑟,𝑏𝑟𝑢𝑘𝑙4

384𝐸𝐼
 ≤  

𝑙

400
 ⇒ 0,0041 ≤  0,015      OK! (A.9.9) 

 

Total nedböjning på balk utan överhöjning 

𝑣𝑚𝑎𝑥 =
5𝑞𝑝𝑒𝑟,𝑏𝑟𝑢𝑘𝑙4

384𝐸𝐼
+  

5𝑞𝑣𝑎𝑟,𝑏𝑟𝑢𝑘𝑙4

384𝐸𝐼
 ⇒  0,0187 + 0,0041 = 0,0228 𝑚     (A.9.10) 

 

Om tvärsnittet tillverkas med en överhöjning blir nedböjningen enbart av den 

variabla lasten, eftersom den permanenta nedböjningen tar ut överhöjningen 

enligt följande ekvation: 

 

𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑜𝑡 = (
5𝑞ö𝑣𝑒𝑟𝑙4

384𝐸𝐼
 −

5𝑞𝑝𝑒𝑟𝑙4

384𝐸𝐼
) + (

5𝑞𝑣𝑎𝑟𝑙4

384𝐸𝐼
) =  

5𝑞𝑣𝑎𝑟𝑙4

384𝐸𝐼
   (A.9.11) 

 

Vilket ger den totala maximala nedböjningen 

𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑡𝑜𝑡 =  
5𝑞𝑣𝑎𝑟,𝑏𝑟𝑢𝑘𝑙4

384𝐸𝐼
= 0,0041 𝑚       
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A.10 Kontroll av bärförmåga och utnyttjandegrader 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Momentkapacitetens utnyttjandegrad kontrollerades enligt: 

𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑐,𝑅𝑑
 ≤ 1,0 ⇒  

262,4

663
= 0,39 ⇒ 40 %    (A.10.1) 

 

Utnyttjandegraden för tvärkraftskapacitet kontrollerades enligt: 

𝑉𝐸𝑑

𝑉𝑅𝑑
 ≤ 1,0 ⇒  

174,9

885,4
= 0,27 ⇒ 20 %    (A.10.2) 

 

 

Utnyttjandegraden för tvärkraftskapaciteten i livet vid skjuvbuckling 

kontrollerades enligt: 

𝑉𝐸𝑑 ≤ 𝑉𝑏𝑤,𝑅𝑑  ⇒ 174,9 ≤  442,7 ⇒ 40 %   (A.10.3) 

 

  

Utnyttjandegrad för nedböjningen av den permanenta lasten  

kontrollerades enligt:    

𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑝𝑒𝑟 =  
5𝑞𝑝𝑒𝑟,𝑏𝑟𝑢𝑘𝑙4

384𝐸𝐼
≤  

𝑙

300
 ⇒ 0,0187 ≤  0,0233 ⇒ 80 %  (A.10.4) 

  

 

Utnyttjandegrad för nedböjningen av den för variabla lasten 

kontrollerades enligt:   

𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑣𝑎𝑟 =  
5𝑞𝑣𝑎𝑟,𝑏𝑟𝑢𝑘𝑙4

384𝐸𝐼
 ≤  

𝑙

400
 ⇒ 0,0041 ≤  0,015 ⇒  27 %    (A.10.5)   

 

  

Figur A.4– Hattbalkens tvärsnitt. 



  

36 

 

Bilaga B – Lastberäkningssystemet i PTC Mathcad Prime 3.0 
Denna bilaga visar hur lastberäkningssystemet struktur är uppbyggt och hur det fungerar 

i Mathcad Prime 3.0. 
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Bilaga C – Forssells Smide AB  

Forssells smide AB:s tabell för hattbalkar som anger tröghetsmoment, moment- och 

tvärkraftskapacitet utifrån de hattbalkar som är anpassade efter HDF 120/20- bjälklag 

(Forssells Smide AB, 2009). 

 

 
 

 


