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Förord  
 
Detta arbete utgår från en ide av Markus Nyman på företaget Deep Wild. Markus har tillhandahållit                
sina praktiska erfarenheter av utförandet av diverse äventyrskonstruktioner som i det här arbetet har              
kompletterats med teori om dimensionering av konstruktioner.  
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Abstract 
Deep Wild is an adventure company which specializes in product development among other things.              
Customers of the company have been asking for a tower from which it’s possible to exercise different                 
kinds of adventure activities, such as ziplining and climbing. Deep Wild doesn’t have in house               
experience from constructing supporting structures that are not directly related to the special             
equipment used to exercise these activities. Therefore students have been asked to find a solution on                
how to construct a tower like this. The purpose of this study is to investigate how an adventure tower                   
can be constructed. The tower is structurally designed using Eurocodes and the loads generated from               
the activities exercised appear in European Standard. Two possible solutions for the construction is              
developed, one with all supporting parts in steel and one with selected supporting parts in wood.                
These are then compared to each other with regard to their performance. The results show that there                 
are many advantages using only steel profiles. All steel profiles required for the construction can be                
bought out of existing stock from producers. To use wooden profiles it is required to place orders on                  
standard dimensions that are not part of the producers existing stock. The joints designed shows that                
using steel profiles these can easily be designed to provide a high safety margin. The joints designed                 
using steel connectors to wooden profiles provides enough support only with small safety margins.              
By adjusting the design of the towers supporting system the use of wooden profiles could possibly be                 
benefitted. A price comparison based on the price of material shows that the difference between               
laminated timber and steel in this construction is negligible. Two alternative ways of stabilizing the               
tower have been investigated. One with tensioned steel bracing and compressed bracing using the              
different construction materials. The other one using wall diaphragms on the side of the tower clad                
with climbing wall. The wall diaphragms method has its advantages because it makes it possible to                
place compressed bracings on different heights in the tower. The system with tensioned bracings can               
take higher loads and provide better safety margins and is therefore the recommended way of               
stabilizing this tower. The next step of this project is to provide complete enough material to calculate                 
the cost of constructing. 
 
Keywords: adventure tower, climbing, climbing wall, QuickJump, laminated timber, stabilizing, steel, wall            
diaphragms, zipline. 
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Sammanfattning 
Deep Wild är ett företag som bland annat specialiserar sig på produktutveckling och byggande av               
äventyrsanläggningar. Kunder till företaget har efterfrågat ett typ av äventyrstorn som det är möjligt              
att åka zipline från samt utföra andra aktiviteter såsom klättring på. Då Deep Wild inte har egen                 
kompetens gällande dimensionering och projektering av denna typ av torn har en förfrågan skickats              
ut till studenter för att se om det fanns intresse att ta fram en lösning på utförandet. Syftet med arbetet                    
är att undersöka hur ett äventyrstorn som detta kan konstrueras och ta fram en lösning på utförandet.                 
Tornet dimensioneras enligt gällande Eurokoder. De laster som genereras av specialutrustningen           
tornet förses med finns i Svensk Standard. Två lösningar på möjliga utföranden tas fram, ett med alla                 
bärande delar i stål och ett med lämpliga bärande delar i trä. Dessa jämförs sedan med hänsyn till                  
lämplighet. Det visar sig att det finns många fördelar med att bygga tornet med enbart stålprofiler.                
Med stål som material kan alla bärande delar köpas ur det lagerförda sortiment som erbjuds på                
marknaden. Med trä finns inga lagerförda dimensioner att tillgå för de laster som uppstår. Vid de                
knutpunkter som dimensionerats visar det sig att de utförda i stål enkelt kan utföras så att de har                  
mycket god säkerhetsmarginal. Knutpunkterna i träkonstruktionen klarar de dimensionerande         
lasterna endast med små marginaler. Genom att mer specialanpassa utseendet hos konstruktionen och             
dess verkningssätt så kan möjligtvis utförandet i trä gynnas. En prisjämförelse mellan de två              
materialen visar att skillnaden i materialpris är försumbar i sammanhanget. Två alternativa            
stabiliseringssystem undersöks för tornet. Det ena är att staga med en fackverkskonstruktion som             
använder sig av dragna stålstänger och tryckta strävor av respektive utförandematerial. Det andra är              
att staga tornet genom skivverkan i klätterväggen som uppförs på tornets ena sida. Skivverkan har               
sina fördelar då det möjliggör tryckta strävor på olika höjd i tornet. Fackverkskonstruktionen är dock               
att rekommendera då denna kan dimensioneras att ta avsevärt högre laster. Det naturliga nästa steget               
i arbetet ligger i att ta fram ett förfrågningsunderlag tillräckligt komplett för att kalkyleras.  
  
Nyckelord: klättring, klättervägg, limträ, Quickjump, skivverkan, stabilisering, stål, zipline, äventyrstorn,  
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1 Introduktion  

1.1 Bakgrund 
Deep Wild är ett företag som specialiserar sig på att erbjuda hantering och ledning för               
äventyrsaktiviteter, riskbedömningar och produktutveckling. Kunder till företaget har efterfrågat en          
standardiserad typ av torn avsedda för att kunna utöva bland annat “ziplining” från. Då företaget inte                
har egen kompetens vad gäller dimensionering och projektering har en förfrågan skickats ut med              
syfte att undersöka hur ett torn av detta slag kan utformas, monteras och budgeteras. 
 
Deep Wild har tagit fram egna skisser utifrån kundens förfrågan, se Figur 1. Tornet måste utformas                
med hänsyn till den specifika utrustning som behöver installeras och de laster som användandet av               
utrustningen kommer ge upphov till. Tornet förväntas fylla fyra funktioner; infästning för ziplines ,             1

upphängningsanordning för “QuickJump” , möjlighet till repklättring samt en sida beklädd med           2

klättervägg. Några av dessa specifikationer har tillkommit i efterhand och syns därför inte på bilden. 

 
Figur 1: Skissförslag. 
 
Tornet förväntas dimensioneras för infästning av två stycken linor för utförande av “ziplining”. En              
sida av tornet förväntas vara klädd med en klättervägg som i toppen har två stycken               

1 En typ av linbana där användaren fäster in sig med ett sele. 
2 En upphängningsutrustning som låter användaren falla fritt från t ex ett torn för att sedan bromsas                 
upp och sänkas ner till marken. 
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infästningspunkter för upphängning av klätterrep med automatsäkring. I två stycken utstickande           
balkar från toppen av tornet ska det finnas möjlighet för infästning av av “QuickJump”. Dessa balkar                
ska även sticka ut från andra sidan av tornet för möjligheter att fästa rep i för olika aktiviteter.  
 
Tornet förväntas kunna uppföras snabbt och effektivt med möjlighet till framtida demontering eller             
ombyggnad. 

1.2 Syfte  
Syftet med arbetet är att undersöka hur ett utomhustorn kan konstrueras, med utgångspunkt i de               
forskningsfrågor som finns beskrivna nedan och de funktioner som tornet förväntas uppfylla, samt att              
ta fram en standardiserad lösning på utförandet. 

1.3 Forskningsfrågor 
● Vilka material är att föredra för äventyrskonstruktioner av detta slag med hänsyn till             

funktion, utförande, underhåll och pris? 
● Vilken typ av stabiliseringsmetod fungerar att använda för ett äventyrstorn? 

1.4 Avgränsningar 
De knutpunkter som dimensioneras begränsas till de som kräver speciallösningar och är avgörande             
för konstruktionens stabilitet och bärighet. Övriga knutpunkter tillämpas lösningar av mer           
standardiserad karaktär. Grundkonstruktionen dimensioneras inte, men de laster som förs ner i            
grunden tas fram för vidare bearbetning. En skiss på trappans utformning tas fram och upplagen för                
trappan dimensioneras, men slutgiltig projektering av trappan hänvisas till trapptillverkare.          
Prisjämförelsen bygger på materialkostnader för de dimensionerande pelarna och balkarna. 
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2 Teori 

2.1 Material  
De klassiska stommaterialen i dagens byggande är betong, stål och trä. [1] Dessa material har olika                
egenskaper och delvis olika användningsområden även om det i många fall rent funktionsmässigt             
fungerar att bygga “samma sak” med olika material. Gemensamt för alla material är att de påverkas                
av olika nedbrytningsmekanismer, kemiska-, elektrokemiska-, fysikaliska-, biologiska- eller/och        
strålningsangrepp. [2] Valet av material beror till viss del på vilka typer av nedbrytningsmekanismer              
som kommer att påverka konstruktionen, vilket i sin tur beror på atmosfären, klimatet och mark- och                
vattenkontakten som konstruktionen ska uppföras vid. Andra faktorer som spelar in vid val av              
material är vilken “slankhet” som eftersträvas av konstruktionen samt om en tung eller lätt              
konstruktion eftersträvas. Monteringen av konstruktionen påverkas också väsentligt av val av           
material och framför allt av graden av förtillverkade element i fabrik. Nedan följer en kort utvärdering                
av för och nackdelar med de tidigare nämnda materialen. Betong utesluts från denna studie då               
materialet inte anses vara relevant för att uppfylla kravet på snabbt och enkelt montage/demontage.  

2.1.1 Stål 

Stål är det av nämnda material som kan ta upp högst spänningar i alla verkningsriktningar och ger                 
därför möjligheter till slanka och lätta konstruktioner. Stålkonstruktionens delar förtillverkas ofta i            
verkstad av det företag som ska bygga konstruktionen. Därefter transporteras de förtillverkade            
delarna till byggplatsen och monteras samman med hjälp av bultförband, svetsning eller olika typer              
av hakupplag. Detta förfarande ger en rationell produktion med hög noggrannhet. [3]            
Konstruktionselement i stål finns som lagerhållet eller direktmaterial. Lagerhållet material är att            
föredra vid små konstruktioner då leveranstiden är kort och kvantiteten är för liten för att motivera en                 
specialbeställning. Direktmaterial valsas på beställning och har därmed längre leveranstid, men är att             
föredra vid större beställningar, över ca 12 ton, då materialspillet blir mindre. [4] 
 
Stål utsätts för korrosion vid en luftfuktighet övet 60 % vilket betyder att stål som används i                 
utomhuskonstruktioner på något sätt bör rostskyddas. Detta kan göras på olika sätt. Den vanligaste              
metoden är att rostskyddsmåla konstruktionen vilket kan göras redan i fabrik med komplettering vid              
eventuella knutpunkter vid montering. Målningssystemet som används delas in i tre olika            
hållfasthetsklasser där Hög-hållfasthet förväntas hålla i mer är 15 år. Ett korrekt utfört rostskydd              
genom målning på en utomhuskonstruktion kan dock  ha en livslängs på 30 år. [5] 
 
Stål i konstruktioner delas in i olika korrosivitetsklasser beroende på vilken miljö de används i.               
Korrosivitetsklassen ligger sedan till grund för vilket rostskydd som ska väljas för konstruktionen. [5] 

2.1.2 Limträ 

Byggandet i trä ökar och användningsområdet för materialet sprider sig från mindre byggnader till 
större konstruktioner och byggnader, även för utomhusbruk. [6] Till skillnad från stål är trä ett 
anisotropt material vilket innebär att dess hållfasthetsegenskaper är olika i olika riktningar. [7] Trä 
som material kan inte ta upp lika stora spänningar som stål vilket leder till att dimensionen på 
konstruktionsdelarna blir grövre. I förhållande till sin vikt är dock trä ett mycket starkt material vilket 
möjliggör lätta konstruktioner med långa spännvidder. [8] 
 
Trä är ett organiskt material och utsätts därför för biologiska angrepp av olika slag. Möjligheten för 
angrepp på träet beror bland annat av omgivningens klimat, hur virkesdelarna skyddas konstruktivt, 
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träets naturliga motståndskraft och eventuell behandling av virket; omgivningens klimat avgör 
temperatur och tillgången på vatten, träets naturliga motståndskraft påverkar fukttransporten inne i 
virket, den konstruktiva utformningen påverkar konstruktionens utsatthet för vatten, och behandling 
av virket påverkar träets förmåga att suga upp fukt.[9] 
 
Trä i utomhuskonstruktioner som är utsatt för stora fuktvariationer bör på något sätt ytbehandlas för 
att minska sprickbildning som kan ske vid snabba fuktvariationer. [9] Konstruktivt träskydd, det 
viktigaste skyddet, bör utformas så att så mycket som möjligt av konstruktionen skyddas från 
nederbörd och kontakt med vatten och en fuktkvot på under 20 %. [10] Ändträ är särskilt utsatt och 
bör skyddas, med t ex plåtar. [9] [10] 
 
Broar är en typ av utomhuskonstruktion som på vissa sätt gällande utsattheten för klimatets påverkan 
liknar objektet för det här arbetet. 2004 gjorde Sveriges provning och forskningsinstitut en 
undersökning av ett antal träbroar byggda under 90- och 00- talen med syfte att öka kunskapen om 
träbroars inspektion- och underhållsbehov. Vissa fel och brister i utförande vid bland annat upplag 
och oskyddade ändar hittades vilket lett till höga fuktkvoter som på sikt ger rötangrepp. De 
uppmärksammade också vikten av att hålla konstruktionen ren och avlägsna fuktbindande skräp 
såsom löv och grus från konstruktionsdelar. De konstaterade att inga av de brister som de upptäckt 
var ett direkt hot mot konstruktionens bärförmåga inom de närmsta 10 åren men att bristerna ändå 
borde åtgärdas för att säkerställa en lång livslängd för konstruktionerna. [11] Exponerade 
träkonstruktioner såsom limträstommar kräver alltså kontinuerligt underhåll vilket kan motsvara en 
betydande del av kostnaden för konstruktionen. De behöver även kontrolleras regelbundet för bland 
annat fuktkvoter och förekomst av röta. [12] 
 
Stommar av limträ levereras ofta som förtillverkade delar som sammanfogas på byggarbetsplatsen. 
[13]  
 
Trä i konstruktioner klassificeras i klimatklasserna 1, 2 eller 3. Klimatklass 3 avser 
utomhuskonstruktioner eller konstruktioner utsatta för temperaturer lägre än 20 grader och en relativ 
luftfuktighet som överstiger 85 % fler än några få veckor per år. Klimatklassen som träet befinner sig i 
påverkar olika faktorer vid dimensionering. Kmod är en faktor som används för att bestämma 
dimensioneringsvärde hos materialet och tar hänsyn till både klimatklass och lastvarigheten hos den 
last som verkar på konstruktionen. Hänsyn till sprickor i materialer som framför allt påverkar 
tvärkraftsbärförmågan bestäms med hjälp av en effektiv bredd för tvärsnittet som fås fram genom 
beff=b*kcr. För virke exponerat för sol och nederbörd är kcr=0,67. [14] 

2.2 Uppdelning av element 
Graden av förtillverkning av färdiga element och moduler begränsas av transport- och            
monteringsmöjligheter. Den största tillåtna längden på transporter utan specialtillstånd i Europa är            
25,25 meter, bredden begränsas av 2,5 meter och höjden för fordonet av 4,5 meter. Vanlig lastbil klarar                 
att handera längder på produkt upp till 10 meter och för längre längder krävs lastbil med ledad släp.                  
[15] Både limträ- och ståltillverkare lagerför pelare, balkar och andra profiler i längder på upp till 12                 
meter.  

2.3 Stabilisering 
En konstruktion behöver stabiliseras för att ta hand om de horisontella laster som denna utsätts för.                
De horisontella lasterna kan utgöras av uppenbara laster så som vindlaster, men också av laster som                
uppkommer av horisontella laster på grund av excentricitet och snedställning av t ex pelare. För               
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träkonstruktioner som har ett tillräckligt styvt stagningssystem uppkommer denna last till 1-2 % av              
tryckkraften som verkar på pelaren. [16] 
 
Det finns tre huvudprinciper för att stabilisera en konstruktion: fackverk, ramverkan och skivverkan: 
 
Fackverk stabiliseras med hjälp diagonala strävor som för lasterna via tryck och dragkrafter ner i               
grundkonstruktionen, se figur 2. Dessa strävor utförs oftast av stålprofiler även om konstruktionens             
stomme i övrigt är av stål, trä eller betong. [17] För strävor i fackverkskonstruktioner som endast                
belastas av dragkrafter används ofta stålstänger som kan efterspännas. Fördelen med detta är att              
diverse snedställningar kan justeras efterhand. Eftersom att stängerna endast tar upp dragkrafter och             
inte behöver dimensioneras för knäckning kan dessa göras mycket slanka. [18][19]. För varje fack i               
fackverket som stabiliseras på det här sättet kan styvheten för facket beräknas med formeln: 
 

 
 

Genom att studera formelns variabler och hur de fungerar mot varandra går det att se att ju lägre                  
vinkel det är på dragsträvan (och ju lägre fackhöjden är i förhållande till bredden) desto styvare blir                 
stagningen. Höga fack kräver således kraftigare dragsträvor medans fler lägre fack kräver ett ökat              
antal strävor. Med hänsyn till detta är det ekonomiskt bästa är att ha en lutning på diagonalen på                  
mellan 45 och 60 grader. [18] 
 

 
Figur 2: Stabiliserande system med fackverk. De diagonala linjerna tar upp dragkrafter och de horisontella tar 

upp tryckkrafter. 
 
Med ramverkan menas att de horisontella krafterna tas upp av momentstyva förband i             
knutpunkterna. Ett alternativ är att pelarfoten utförs som fast inspänd och att varje pelare på detta sätt                 
är fristående och stabiliserar sig själv, se figur 3. Detta sätt att stabilisera har sina uppenbara fördelar i                  
att öppningar i byggnaden hålls fria från stag och skivor. Nackdelen med detta system är att                
infästningar som även tar upp moment är dyra att utföra och kan leda till dyra grundkonstruktioner.                
[17] Även pelarna blir kraftigare då knäckningslängden för t ex stål- och limträpelare blir 2,0 till 2,25                 
gånger så lång för dessa jämfört med andra stabiliserande system där pelarna kan ses som ledade i                 
båda ändar.  [20][21]. 
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Figur 3: Stabilisering genom ramverkan. Pelarfoten är fast inspänd och tar upp de moment som uppstår. 

 
Skivor kan användas som stabiliserande av konstruktioner om dessa är tillräckligt styva i belastning i               
eget plan, se figur 4. Principen för detta används både för stabilisering av väggar och för stabilisering                 
av tak. [22] Beräkning för denna skivverkan i träregelväggar kan göras med en förenklad analys enligt                
SS-EN 1995-1-1, förutsatt att alla skivans sidor är förankrade i en regel och att bredden hos den                 
enskilda skivan är minst höjden/4. Det kritiska vid dimensionering av denna typ av             
stabiliseringsåtgärd blir, enligt formeln 9.21, hur tätt det är möjligt och rimligt att förankra fästdonen               
som ska hålla skivan på plats. [14] 
 

 
Figur 4: Stabilisering genom skivverkan.  

2.4 Bärverksanalys 
Dimensionering av torn görs enligt gällande Eurokoder. Dimensionering av fackverkstorn av stål görs             
med hjälp av SS-EN 1993-3-1:2006 som kompletterar standarden för dimensionering av           
stålkonstruktioner, SS-EN 1993-1-1:2005. En del av bärverksanalysen är en global analys som initialt             
görs med hänsyn till första ordningens effekter [23], dvs bärverkets ursprungliga geometri används             
för beräkningar av laster som verkar på de ingående konstruktionselementen [24]. För torn som kan               
antas deformeras i så stor grad att geometrin förändras avsevärt görs en global analys av andra                
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ordningens effekter där inverkan av dessa deformationer beaktas. Exempel på när detta är aktuellt är               
när stora laster belastar tornet högt upp. [23] För utformning av förband i fackverkstorn av stål får                 
förbanden antas endast överföra tryck och dragkrafter. [23] 
 
För dimensionering av träkonstruktioner används SS-EN 1995-1-1:2004. 

2.5 Imperfektioner 
Olika typer av imperfektioner i form av måttavvikelser uppstår alltid i ett stomsystem vilket bidrar till                
att laster verkar utanför tänkta systemlinjer och skärningspunkter. [25]  

2.6 Klimatlaster 

2.6.1 Vindlast 

Vindlast beräknas enligt Eurokod 1, SS-EN 1991-1-4:2005. Komplettering för beräkning av vindlaster            
finns i SS-EN 1993-3-1:2006, Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner – Del 3-1: Torn och              
master, där vägledning ges för beräkning av vindfång i konstruktioner som inte har heltäckande panel               
på sidorna. [24] Beroende av vilken plats konstruktionen förväntas uppföras på ges en             
referensvindhastighet som med hjälp av en tabell eller formel, som tar hänsyn till omgivande              
terrängens vindfång och konstruktionens höjd, omvandlas till ett karakteristiskt hastighetstryck för           
vindlasten. [26] 

2.6.2 Snölast 

Snölast beräknas enligt Eurokod 1, SS-EN 1991-1-3. [27] 

2.7 Användarlaster 

2.7.1 Zipline 

Vajer för zipline fästs normalt i toppen av ett torn i en bakre balk eller pelare så att vajern sträcker sig                     
genom tornets plattform. Enligt företaget Deep Wild som som kontrollmätt belastningen som den             
inspända vajern ger upphov till bidrar inspänningen av vajern endast till en horisontell kraft då               
lutningen mellan de två infästningspunkterna är försumbar i sammanhanget. Genom          
kontrollmätningar av tidigare uppförda äventyrsanläggningar har denna horisontella last uppmätts          
till att normalt ligga mellan 10 och 14 kN. Den högsta lasten som företaget uppmätt ligger på 35 kN.                   
Denna last uppmättes på en större anläggning där spännvidden på vajern mätte 700 meter. [28] 
 
De laster som påverkar konstruktionen vid utövandet är beroende av vilken fallfaktor som används.              
Fallfaktorn beror av hur stor den vertikala fria fallhöjden är för utövaren innan dennes säkerhetslina               
är sträckt mot vajern och definieras som höjden av fallet dividerat med längden på linan. En fallfaktor                 
> 0,5 ger den vertikala karakteristiska lasten 6,0 kN och en fallfaktor < 0,5 ger lasten 3,0 kN. Den                   
karakteristiska horisontella lasten som uppstår är 0,6 respektive 1,2 kN. [29] 

2.7.2 Klättervägg 

Infästningen av ett topprep på en klättervägg ska bestå av två infästningspunkter där båda punkterna               
ska dimensioneras som en enskild infästning. Länkarna som sammanbinder dessa infästningspunkter           
ska vara dimensionerad var och en för de laster som infästningspunkterna är dimensionerade för. Den               
karakteristiska lasten som uppkommer från att en klättrare faller på en infästningspunkt är 6,6 kN.               
Brottgränsen för en fallande klättrare på en infästningspunkt är dock 20 kN. Genom försök som gjorts                
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har det visat sig omöjligt för två klättrare att tillsammans genom att falla samtidigt generera en större                 
last än vad som angivits. [30] Ett vanligt förfarande för att bygga upp en klättervägg är konstruera en                  
regelvägg som kläs med 15 mm tjock konstruktionsplywood [28]. 

2.7.3 QuickJump 

QuickJump är en produkt från Head Rush Technologies som specialiserar sig på att utveckla och               
tillverka äventyrs- och rekreationsutrustning. QuickJump erbjuder en brukare att falla fritt från en             
höjd för att sedan bromsas upp och sakta sänkas ner på marken. [31] Utrustningen monteras på ett                 
avstånd mellan 1,8 och 2,1 meter från en plattform och på en höjd på mellan 5,3 och 21,8 meter över                    
marken. Infästningspunkterna för utrustningen ska minst uppfylla samma krav som          
infästningspunkterna för topprep på en klättervägg enligt SS-EN 12572. [32] 

2.7.4 Nyttiga laster 

Användarlast på plattformar i torn avsedda för zipline har ett karakteristiskt värde på 1,6 kN/m2. [29].                
Emellertid har dock plattformar i torn ett rekommenderad karakteristiskt värde på nyttig last på 2,0               
kN/m2 vertikalt och 0,5 kN/m horisontell last på räcken. [23] 
 
 
 
 
 
 

 

  

12 



 

 

3 Metod  
Arbetet är av problemlösande karaktär. Problemet som ska lösas finns delvis beskrivet under             
rubrikerna “Syfte” och “Forskningsfrågor” i denna rapport. Ytterligare tekniska problem som ska            
lösas förväntas uppkomma under projektets gång då det kan uppstå konflikter mellan tornets olika              
funktioner. Till en början görs en kvalitativ litteraturstudie med två ingångar, dels att studera              
utformning av liknande konstruktioner för att få en bättre bild av fördelar och nackdelar med               
utformningen av dessa, dels att på ett vetenskapligt sätt studera materialval i andra typer av               
utomhuskonstruktioner. Resultatet av litteraturstudien utgör en del av Teori- och bakgrundsdelen           
som ligger till grund för det fortsatta arbetet. 

 
Med utgångspunkt i litteraturstudien är hypotesen att ta fram två förslag på konstruktioner med olika               
ingående material. Val av stabiliserande system har också sin utgångspunkt i litteraturstudien. Genom             
att välja väl beprövade material och stabiliseringsmetoder utifrån den litteratur som studerats            
valideras studiens resultat av erfarna konstruktörer inom området och arbetets validitet säkerställs.            3

Den övergripande dimensioneringen för systemet görs för hand och de ingående delarna            
dimensioneras i Statcon Structure, enligt Eurokod. Laster och utformning för specialutrustning görs            
med utgångspunk i svensk standard tillhandahållen av Deep Wild. Studiens reliabilitet uppnås genom             4

användandet av Eurokod och Svensk standard. Projektering av projektet sker i Tekla Structures. När              
projekteringen är färdig görs en utvärdering av lösningarna, både på konstruktionens utformning och             
på de olika materialvalen med hänsyn till den tidigare utförda litteraturstudien. 

3.1 Genomförande 
Utifrån vad som efterfrågats och vad som framkommit under litteraturstudien togs två förslag på              
utformning av tornet fram, ett i stål och ett i trä. Det första steget var att göra ett skissförslag över hur                     
lasterna som tornet utsätts för förs ner i grundkonstruktionen. Ett skissförslag från Deep Wild fanns               
tillgängligt där hänsyn tagits till de funktioner som tornet skulle uppfylla, men där inte hänsyn tagits                
till hur tornet ska uppfylla dessa funktioner. Utifrån de alternativ som finns för att stabilisera               
byggnader (2.3 Stabilisering) valdes alternativet att stabilisera med dragna stålstag i facken mellan             
trappans upplagsbalkar, som även fungerar som tryckta stänger i fackverket (4.1 Stabiliserande            
system). Genom att använda denna konstruktion blir skillnaden mellan verkningssättet hos stål-            
respektive trä-utförandet liten och samma principlösningar kan användas för båda konstruktionerna.           
Ett skissförslag för den stabiliserande stommen togs fram och godkändes av Deep Wild så att inte                
några konflikter mellan stommen och tornets funktion skulle uppstå. Ett maximalt ogynnsamt fall             
identifierades sedan för den fortsatta dimensioneringen, dvs all horisontalkrafter verkar i samma            
riktning samtidigt som tornets justerbara delar (trappa, klättervägg) är infästa på ogynnsam position.  
 
Lasterna som verkar på tornet delades sedan upp i horisontalkrafter och vertikalkrafter. De             
horisontella krafterna är infästningskrafter från ziplines och vind. Infästningskraft för zipline antas            
verka i en av de bakre balkarna på tornets plattå. Vindkraften beräknades enligt SS-EN 1991-1-4:2005               
för för vindriktning vinkelrät mot klätterväggen. Referensvindhastigheten som användes var 26 m/s            
och terrängtyp 1 för att möjliggöra placering av tornet på flera platser i Sverige. Detta ansågs vara det                  
högsta värdet som skulle kunna uppkomma och användes som standardvärde för de andra sidorna              
på tornet även om dessa inte har heltäckande panel. Genom dessa val av grundvärden ökar               
resultatens representativitet . Resultaten blir mer generella, både vad gäller placering och utformningen            5

3 Kopplingen mellan objektet och det man mäter [33]. 
4 Tillförlitligheten i datainsamling och analys [33]. 
5 Studiens generaliserbarhet [33]. 
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av tornet som delvis kan skilja sig från vad som presenteras. En lastnedräkning av de horisontella                
krafterna gjordes sedan genom fackverket ner i grundkonstruktionen (Bilaga - Lastnedräkning           
horisontallaster). Dessa krafter importerades sedan som punktlaster till Statcon Structures för           
dimensionering av de ingående konstruktionselementen (Bilaga - dimensionering av         
konstruktionselement samt vertikal lastnedräkning).  
 
De vertikala krafterna som tornet dimensionerades för är snölast, nyttig last, egenlast, punktlast från              
QuickJump och infästningspunkt för topprep för klättring. Snölasten karakteristiska värde valdes till            
4,5 kN/m2 för att möjliggöra placering av tornet på flera platser i Sverige, för ökad representativitet.                
De vertikala krafterna beräknades sedan enligt gällande Eurokoder och standarder (2.6 Klimatlaster) i             
beräkningsprogrammet Statcon Structures i samband med dimensionering av de ingående          
konstruktionsdelarna. De ingående konstruktionsdelarnas upplagskrafter tillsammans med de        
importerade punktkrafterna genererade av de horisontella krafterna summerades sedan och låg till            
grund för dimensioneringen av de ingående konstruktionsdelarna.(Bilaga - dimensionering av          
konstruktionselement samt vertikal lastnedräkning) 
 
Först dimensionerades tornet av stål enligt en första ordningens analys för att se om det fanns brister i                  
utformningen av stommen med för höga laster på vissa delar i systemet. De högsta lasterna               
uppmättes i de lägsta delarna av hörnpelarna men var inte exceptionella. Därefter dimensionerades             
de stabiliserande stålstagen i bruksgränstillstånd för att se hur stor deformationen i horisontalled blir              
när tornet belastas av vind, andra ordningens analys.(Bilaga - stabilitet) De berörda            
konstruktionsdelarna kontrollerades därefter för den snedställning som uppstår vid belastning. Ett           
alternativt utförande där de bärande pelarna och balkarna utförs i limträ dimensionerades efter andra              
ordningens analys. (Bilaga - dimensionering av konstruktionselement samt vertikal lastnedräkning) 
 
Utförandet i stål dimensionerades med utgångspunkt från lagerhållna profiler och längder från            
Tibnors sortiment. Utförandet i trä dimensionerades med utgångspunkt från profiler och längder som             
lagerhålls i sverige,  men även icke lagerhållna standardprofiler användes vid behov.  
 
Det förband som tar upp störs laster och är i störst behov av att dimensioneras identifierades som                 
knutpunkt 8 (Bilaga - Lastnedräkning horisontallaster). Detta förband dimensionerades utifrån första           
ordningens analys och utan någon excentricitet i skärningspunkten för stängerna. Samma förband            
användes sedan i övriga knutpunkter. (Bilaga - knutpunkter) 
 
Ett alternativt utförande för stagning av den vägg av tornet som ska användas som klättervägg               
genomfördes sedan. Denna dimensionerades efter principen om stagning genom skivverkan enligt           
(2.3 Stabilisering). (Bilaga - stabilitet)  
 
Prisjämförelse sker mellan stål- och träutförandet efter att dessa utformats. Det som jämförs är              
materialpriser för de dimensionerade balkarna och pelarna, utan hänsyn till eventuell bearbetning,            
behandling och leverans. Priser för stålprofiler tas ur Tibnors webbshop. Priser på träprofiler tas från               
Wrams Gunnarstorp bygghandel då limträleverantörerna inte erbjuder prislistor på sina produkter           
och Wrams är en av de få bygghandlare som redovisar pris på profiler med tillräckligt stor                
tvärsnittsarea. Profilerna som används för detta arbete redovisas det dock inget pris för då de är                
beställningsvaror. Därför har limträprofiler med liknande tvärsnittsarea använts som prisreferens.          
(Bilaga - Prisjämförelse) 
 
Som ett sista steg sammanfattas litteraturstudiens resultat gällande underhåll och beständighet för            
respektive materialutförande. Detta kan sedan ligga till grund för ett framtida val av material. 
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3.2 Metoddiskussion  
Materialen stål och trä (limträ) används många gånger i liknande typer av konstruktioner exempelvis              
fackverk, öppna konstruktioner, pelar-balkkonstruktioner och konstruktioner med långa        
spännvidder. Dessa två material har dock olika hållfasthetsegenskaper vilket kan leda till att en              
standardiserad lösning för båda utförandena kan gynna ett av materialen och missgynna ett annat.              
Med hänsyn till arbetets omfattning ses det som nödvändigt att försöka utföra de olika              
konstruktionerna på samma sätt i så hög grad som möjligt.  
 
Metoden som använts har i hög grad grundat sig i att dimensionera en konstruktion från grunden. En                 
annan ingång skulle kunna vara att mer utförligt studera existerande konstruktioner och kopiera             
utförandet från dessa. Det hade antagligen lett till ett annat resultat.  
 
Metoden för framtagning av pris på träprodukter har sina brister. Vid en eventuell realisering av               
projektet bör förfrågan skickas till limträtillverkare för mer exakta prisuppgifter. Prisjämförelsen ska            
även ses som just en översiktlig jämförelse mellan de valda materialen. Många kostnader ligger              
utanför ramen för jämförelsen men är gemensamma för båda utförandena.  
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4 Resultat  
Resultatet av arbetet presenteras här i form beskrivning av konstruktionen och ritningar.  

 
Figur 5: 3D-ritning av tornet. 
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4.1 Stabiliserande system  
Tre av tornets fyra sidor stabiliseras med tryckta strävor av respektive utförandematerial och dragna              
stålstänger. De tryckta strävorna fungerar även som avväxlingsbalk för plattformen i toppen av tornet              
och som ändupplag för trappan, se figur 6. 

 
Figur 6: Huvudsakligt stabiliserande system. 
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Den fjärde sidan av tornet stabiliseras genom klätterväggens skivor som med skivverkan för lasterna              
ner i grundkonstruktionen, se figur 7.  

 
Figur 7: Alternativt stabiliserande system. 
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Alla sidor av tornet är dimensionerade för samma laster vilket betyder att klätterväggen kan placeras               
på endera av tornets sidor, förutsatt att även trappan flyttar runt efter denna då dess upplag är                 
beroende av av klätterväggens utseende, se figur 8.  

 
Figur 8: Trappans beroende av alternativt stabiliseringssystem.  
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4.2 Konstruktionselement 

4.2.1 Stål 

De tryckta samt delvis tryckta/böjda konstruktionselementen utgörs av KKR- profiler. De           
huvudsakligen böjda elementen utgörs av HEA-profiler. De enbart dragna elementen utgörs av            
rundstång. Samtliga element är av stålkvalitet S355. För valda dimensioner se Figur 9. Konstruktionen              
kräver visst underhåll i form av ommålning vid behov. 
 
Materialpris: 129 000 kr exkl. moms. 
 

 
Figur 9: 3D- ritning med valda konstruktionselement, stål. 
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4.2.2 Trä 

De tryckta samt böjda konstruktionselementen utförs med rektangulära limträelement. De enbart           
dragna elementen utgörs av rundstång av stål, kvalitet S355. För valda dimensioner se Figur 10.               
Konstruktionen kräver underhåll och mätning av fuktkvot. Brister i den konstruktiva utformningen            
kan medföra problem gällande beständighet. 
 
Materialpris: 131 000 kr exkl. moms. 
 

 
Figur 10: 3D- ritning med valda konstruktionselement, trä. 
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4.3 Knutpunkter 
Detalj A presenteras för utförande i både stål och trä. Detalj B presenteras för utförande i stål. För                  
träutförande krävs ingen upplagsplåt. Samtliga knutpunkter anses vara ledade. Stålkvalitet på bultar            
är 8.8 och på plåtar S355. 

4.3.1 Stål 

Detalj A används vid alla knutpunkter där tryckta och dragna stag fästs vid pelare. Detaljen fästs till                 
pelaren med svets. 

 
Figur 11: Detalj A, stål. 
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Figur 12: Sektion på detalj A, stål. 

 
Detalj B används vid alla fyra hörnpelare. 
 

 
Figur 13: Detalj B, stål. 
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4.3.2 Trä 

Detalj A ser annorlunda ut beroende på vilken sida av pelaren denna monteras, på grund av pelarens                 
icke kvadratiska tvärsnitt. Detaljen fästs till pelaren med genomgående bultar. Bulthålen i förbandet             
är förskjutna i höjdled för att inte kollidera i pelaren. 

 
Figur 14: Detalj A, trä. 

 
Figur 15: Sektion på detalj A, trä. 
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4.4 Trappa och plattform 
Trappan är en skiss på föreslagen lösning. För slutlig utformning hänvisas till lämplig             
trapptillverkare. Plattformen utförs som ett trapplan/vändplan i det avseende att gallerdurk används            
som golvmaterial. 

 
Figur 16: Plattformens utseende. 

 

4.5 Infästning specialutrustning 
QuickJump fästs in i ena sidan av ovanpåliggande balk. Andra änden av denna balk reserveras för                
eventuell infästning av rep för repklättring. Topprep för klättring fästs in i utstickande golvbalk.              
Zipline fästs in i fastsvetsade plåtar på bakre pelare. Se figur 16.  
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5 Diskussion 
Det framtagna förslaget undersöker ett antal olika sätt att utföra ett äventyrstorn. Det finns givetvis               
många fler sätt att utforma tornet som har andra fördelar respektive nackdelar. Utförandet av tornet i                
den här studien har fördelarna att alla förband mellan konstruktionsdelarna utförs med bultar eller              
skruvar för snabb montering och möjlighet till demontering. Bultförband har varit en del i              
utformningen som ansetts viktig just av dessa anledningar. En annan fördel med förbanden så som de                
ser ut i resultatet av denna rapport är att utförandet av dem och dess verkningssätt är relativt lika för                   
stål respektive träutförandet. Genom att göra en specialanpassad lösning för enbart stål med             
användning av huvudsakligen svetsförband kan det vara möjligt att konstruktionen i sig blir enklare              
och stabilare, på bekostnad av tidigare nämnda fördelar.  
 
Tornet har dimensionerats för att i så hög grad som möjligt vara anpassningsbart för olika               
förutsättningar och ombyggnationer. Alla laster har ansetts verka på samma gång och på samma              
ställe i konstruktionen. Det spelar på så vis inte någon roll vilken sida av tornet som bekläs med                  
klättervägg, vilken sida som zipline utgår från, etc, då dessa är oberoende av varandras placering.               
Tornet är även dimensionerat för ett antal personer som motsvarar en maxlast för bostäder.              
Klimatlasterna som verkar på tornet har även de valts som högsta tänkbara för Sveriges klimat               
(undantaget placering i extremt utsatta områden). Genom att detaljutforma tornet utan dessa            
anpassningsmöjligheter, med begränsningar gällande antalet personer i tornet på samma gång och            
mera platsspecifik placering skulle troligtvis mindre dimensioner kunna användas för          
konstruktionselementen och övriga dimensionerade delar.  
 
Tornet är även självstabiliserande och därför inte i behov av extern stabilisering såsom vajrar fästa i                
omkringliggande mark. Det finns säkerligen fördelar med alternativa utformningar av tornet och för             
alternativa stabiliseringsåtgärder. Det har visat sig att stabilisering genom skivverkan med           
konstruktionsplywood är en tveksam lösning i just det här fallet då krafterna är så stora att det krävs                  
att skruvarna sitter mycket tätt. Anledningen till att detta utreddes var två; en klättervägg ska sitta på                 
tornet i vilket fall som helst och möjligheten att använda denna för att fylla funktionen som                
stabiliserande sågs som intressant, trappan har sina upplag på olika höjd på respektive sida av tornet                
och därmed blev facken (om klätterväggsidan stabiliseras på samma sätt som övriga sidor) låga i               
förhållande till sin höjd vilket ledde till problem i utformningen av knutpunkterna mellan stagen. En               
alternativ lösning som bör undersökas är att stabilisera alla tornets sidor på samma sätt, dvs med stag                 
och strävor som tre av fyra sidor nu har, och lösa trappans upplag på ett annat sätt.  
 
Lösningen som presenteras har många fördelar vid utförandet som en stålkonstruktion, beskrivet i             
Slutsats. Detta kan bero på tornets utformning. För att göra en rättvis bedömning av de två                
konstruktionsmaterialen ställda mot varandra måste troligtvis lösningarna vara individuella och          
anpassade för materialet i fråga. För limträutförandet i det här fallet handlar det om att införa fler                 
slankare konstruktionselement jämfört med utförandet i stål, något som kanske skulle väga i limträets              
fördel.  
 
Som beskrivet i metoddiskussionen (3.2 Metoddiskussion) så har arbetet med tornet utgått från att              
skapa en lösning från grunden. Dels för att tillgodose de punkter som som ovan beskrivits som viktiga                 
för tornets anpassningsbarhet och dels för att skapa validitet i studien. Genom att istället lägga mer                
fokus på tidigare byggda torn och kopiera delar av utförandet skulle studien troligtvis ha fått ett                
annat resultat. Om detta alternativa resultat skulle ha samma täckning i teori kring stabilisering och               
materialval för konstruktioner är osäkert.  
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Prisjämförelsen som är gjord i detta arbete täcker enbart en liten del av tornens totala kostnader.                
Många av de kostnader som tillkommer vid byggnationen av tornet skulle vara oberoende av vilket               
av de undersökta materialen som används, även om vissa skillnader skulle uppstå gällande till              
exempel transport, montage och sammanfogningsmetoder, ytbehandling och underhåll.  
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6 Slutsats 
Utförandet av tornet i nuvarande form som en stålkonstruktion inkluderar enbart profiler som är              
lagerförda hos stålleverantörer, vilket kan vara fördelaktigt då material kan levereras snabbt.            
Utförandet av tornet som en träkonstruktion i nuvarande form visade sig inte vara möjligt med enbart                
lagerförda profiler från de största limträleverantörerna. De använda limträprofilerna är dock           
standardprofiler som tillverkas mot beställning. Det återstår att se vilket av alternativen som är att               
föredra med hänsyn till leverans.  
 
Balkarna som ska bära upp infästningsanordningarna för diverse specialutrustning visade sig vara            
fördelaktigt att utföra med stålprofiler med nuvarande utformning, även för limträutförandet.           
Anledningen är att balkarna (för infästning av QuickJump och tillhörande avväxlingsbalk) blir höga             
vid användning av limträprofiler. En annan anledning till att balken för infästningen av QuickJump              
bör utföras med stålprofil är att änden på balken blir mycket utsatt för väta, något som helst ska                  
undvikas hos träkonstruktioner.  
 
Högre säkerhetsmarginaler kan uppnås i knutpunkter vid utförandet i stål. Detta är särskilt tydligt              
vid infästningen av balk och stag till pelaren. För stålkonstruktionens svetsinfästning krävs att en liten               
del av längden mellan de två delarna utnyttjas. För träkonstruktionens bultinfästning är            
utnyttjandegraden hög även om avståndet mellan bultarna ligger nära minimiavstånd. En annan            
nackdel med limträpelarna är att dessa inte är kvadratiska. Om samma knutpunkt används på båda               
sidor pelaren förskjuts stagens skärningspunkt i förhållande till pelarens centrumlinje vilket bidrar till             
ett moment i pelaren. I det framtagna förslaget ser knutpunkten annorlunda ut på respektive sidor av                
pelaren.  
 
Högre säkerhetsmarginaler och lägre utnyttjandegrad visade sig också vara möjligt att uppnå vid             
stagning av tornet med tryckta och dragna stag jämfört med stabilisering genom klätterväggens             
skivverkan.  
 
Användandet av både limträ och stål är vanligt i utomhuskonstruktioner, men kräver underhåll för              
att stå emot de nedbrytningsmekanismer som verkar under tid.  
 
Prisjämförelsen av materialkostnaden för de dimensionerade pelarna och balkarna visade att           
skillnaden mellan de två alternativen är försumbar i sammanhanget. 

6.1 Framtida studier 
Den naturliga fortsättningen på det här arbetet är att ta fram ett förfrågningsunderlag som kan               
kalkyleras och ta fram ett prisförslag. En sådan undersökning ger ett bättre underlag för att ta fram                 
fördelar och nackdelar med respektive utförande.  
 
Det hade varit mycket intressant att göra en liknande undersökning men att bara fokusera på ett                
material, t ex limträ, för att få fram en lösning anpassad för det materialet.  
 
En lösning som inte har beaktats i det här arbetet är om man skulle staga ett liknande torn med vajrar                    
fästa i marken runt om tornet. Skulle en sådan lösning vara mer fördelaktig ur med hänsyn till                 
materialutnyttjande? 
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Bilaga - Lastnedräkning horisontallaster 
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Bilaga - knutpunkter  
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Bilaga - stabilitet  
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Projektreferens

Adventure Tower

2018-04-19 Joel

Kund

Konstruktion
QuickJump

Avtalsnummer: 2030 20011

Structure 2018.1

1,096 kN/m², I. Sjö eller plant och horisontellt område med försumbar vegetation och
utan hinder.

25Referenshastighet, vind [m/s]:

3,000 kN/m², Topografi: Normal Ce [ 1 ]Snözon:

100Höjd över havet [m]:Kommun: [ Ej specificerad ]

4500×4500×15000 - Takform: SadeltakByggnadsmått [Gavel×Långsida×Höjd]:

Vindtryck:

Säkerhetsklass: SK 3 (hög)

0,029 m³Profil: 6300 mmHEA-180 S 355 t <= 40 γM0=1  γM1=1  γM2=1.1223,8 kg

0,000

Krafter och moment Lastkombination Utn.

Nx [kN]

My [kNm]

Mz [kNm]

Vy [kN]

Vz [kN]

(@4500,0,0)

65,491

0,000

#3

76,5 % ; SK 3 (hög)#3

#3

#3

#3
12,4 % ; SK 3 (hög)

(@4500,0,0)

(@4500,0,0)

0,000

-36,767

(@4500,0,0)

(@4500,0,0)

Fält Knäcklängd
Lx [mm] Lcy [mm] Lcz [mm]

Deformationer
Abs. - total last [m Rel. - total last Rel. - variabel laAbs. - variabel last Lastkombinati

Fält :1 4500 4500 4500 10 L/43111 L/422 #4

Utstick, höger 1800 3600 3600 -31 L/57-31 L/57 #4

Upplag, materialkontroll

Utn. [ %] Max (Rz) [kN]

Min (Rz) [kN]

Max (Rx) [kN]

Min (Rx) [kN]

Max (My) [kN

Min (My) [kNm

Bruk.

Max (Rx) [kN]

Min (Rz) [kN]

Max (Rz) [kN]

Min (My) [kNm

Max (My) [kN

Min (Rx) [kN]

Upplagsreaktioner Upplagsreaktioner

Utn. vid ände [ %]

Brott. SK 3 (hög)

-

Upplag 1
0,000

0,000

0,906

-13,594

0,000

0,000

0,671

0,000

0,000

0,000

0,000

-8,929

Storlek: 240 ,S 355 t <= 40

Avväxling med 2 st zipline (Upplag 2) Elementkontakt -
Avväxling med 2 st ziplin 0,000

0,000

52,280

2,115

0,000

0,000

35,166

0,000

0,000

0,000

0,000

1,566

Standardlaster Addera egenvikt till permanentlast.:

Alternativ lastplacering av nyttiglast: Bunden utplacering; EN 1991-1-1 3.3.1(2)

Ja

Från (X) [mm] 0

Till (X) [mm]: 6300

Lastbr. start [mm]: 1000

Lastbr. slut [mm]: 1000

Lutning [°]: 0

Permanentlast: 0,000 kN/m²

Nyttiglast: -

Lastyta

Snölast: -

Vindlast: -

Extralaster

Namn

Punktlast, Egen (Momentan), (I), Standard, 24,000 kN, @6300 mm, Vertikal, 270,00°

1/38
Copyright © Elecosoft-Consultec AB2018-05-16 15:29:53

Licens 20011 Organisation Avtalsnummer: 2030

U
tb
ild
ni
ng



Projektreferens

Adventure Tower

2018-04-19 Joel

Kund

Konstruktion
QuickJump

Avtalsnummer: 2030 20011

Structure 2018.1

#3   1,20 × Permanent + 1,50 × Egen (Momentan)*  {I}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] > -    :{Brott.}

Brottgräns

Skala: 1:38

Bruksgräns

Skala: 1:38

Tvärsnitt
HEA-180 S 355 t <= 40

A=  4525 mm²
W.y= 293567 mm³
W.z= 102778 mm³
I.y= 25100000 mm*mm³
I.z= 9250000 mm*mm³

S 355 t <= 40

fuk =  510,00 N/mm²
fyk =  355,00 N/mm²
t.max =  40 mm
t.min =  0 mm
E =  210000,00 N/mm²
G =  81000,00 N/mm²
Density =  7850 kg/m³

#4   Permanent + Egen (Momentan)*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] > -    :{Bruk.}
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Projektreferens

Adventure Tower

2018-04-19 Joel

Kund

Konstruktion
QuickJump

Avtalsnummer: 2030 20011

Structure 2018.1

Lastöverföring

Lastkombinationer

#1   1,35 × Permanent*  {P}  <Brott.  6.10a -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#2   1,35 × Permanent* + 1,50 × 0,7 × Egen (Momentan)  {I}  <Brott.  6.10a -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#3   1,20 × Permanent + 1,50 × Egen (Momentan)*  {I}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#4   Permanent + Egen (Momentan)*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#5   Permanent*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

Implementerade normer

Grundläggande best. för projektering av konstruktioner SS-EN 1990+EKS10

Nyttiglaster SS-EN 1991-1-1+EKS10

Snölaster SS-EN 1991-1-3+EKS10

Vindlaster SS-EN 1991-1-4+EKS10

Last av kranar och maskiner SS-EN 1991-3+EKS10

Stålkonstruktioner SS-EN 1993-1-1+EKS10

Träkonstruktioner SS-EN 1995-1-1+EKS10
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Projektreferens

Adventure Tower

2018-04-19 Joel

Kund

Konstruktion
Avväxling med 2 st zipline

Avtalsnummer: 2030 20011

Structure 2018.1

1,185 kN/m², I. Sjö eller plant och horisontellt område med försumbar vegetation och
utan hinder.

26Referenshastighet, vind [m/s]:

4,500 kN/m², Topografi: Normal Ce [ 1 ]Snözon:

100Höjd över havet [m]:Kommun: [ Ej specificerad ]

4500×4500×15000 - Takform: SadeltakByggnadsmått [Gavel×Långsida×Höjd]:

Vindtryck:

Säkerhetsklass: SK 3 (hög)

0,035 m³Profil: 4500 mmHEA-240 S 355 t <= 40 γM0=1  γM1=1  γM2=1.1271,4 kg

0,000

Krafter och moment Lastkombination Utn.

Nx [kN]

My [kNm]

Mz [kNm]

Vy [kN]

Vz [kN]

(@4500,0,0)

-75,466

52,500

#10

72,9 % ; SK 3 (hög)#10

#10

#10

#10
13,4 % ; SK 3 (hög)

(@4500,0,0)

(@4500,0,0)

42,000

-69,071

(@0,0,0)

(@0,0,0)

Fält Knäcklängd
Lx [mm] Lcy [mm] Lcz [mm]

Deformationer
Abs. - total last [m Rel. - total last Rel. - variabel laAbs. - variabel last Lastkombinati

Fält :1 4500 4500 4500 -23 L/197-6 L/796 #16

Upplag, materialkontroll

Utn. [ %] Max (Rz) [kN]

Min (Rz) [kN]

Max (Rx) [kN]

Min (Rx) [kN]

Max (My) [kN

Min (My) [kNm

Bruk.

Max (Rx) [kN]

Min (Rz) [kN]

Max (Rz) [kN]

Min (My) [kNm

Max (My) [kN

Min (Rx) [kN]

Upplagsreaktioner Upplagsreaktioner

Utn. vid ände [ %]

Brott. SK 3 (hög)

-

Upplag 1
0,000

0,000

69,071

5,941

0,000

0,000

46,927

0,000

0,000

0,000

0,000

4,400

Storlek: 150×150 ,S 355 t <= 40

V2 - Pelare plan +12000 (Upplag 2) Elementkontakt - V2 -
Pelare plan +12000 0,000

0,000

48,318

5,001

0,000

0,000

32,953

0,000

0,000

0,000

0,000

3,704-

Standardlaster Addera egenvikt till permanentlast.:

Alternativ lastplacering av nyttiglast: Bunden utplacering; EN 1991-1-1 3.3.1(2)

Ja

Från (X) [mm] 0

Till (X) [mm]: 4500

Lastbr. start [mm]: 2750

Lastbr. slut [mm]: 2750

Lutning [°]: 0

Permanentlast: 0,309 kN/m²

Nyttiglast: -

Lastyta

Snölast: 4,500 kN/m² (MT), Ct [ 1 ], μ-från=0,80, μ-till=0,80 Rasskydd.: Skapa överhäng:

Vindlast: 1,185 kN/m² (KT) Lovart Lä Vinkelr. vind Inv.

0,20/- -/- -/- -/-

Ja Nej

Extralaster

Namn

QuickJump: Avväxling med 2 st zipline (Upplag 2), @1250 mm, n=1, Importera vert. upplag, ×1

Punktlast, Permanent, (P), Standard, 35,000 kN, @1250 mm, Horisontal (glob. Y), 0,00°

Punktlast, Permanent, (P), Standard, 35,000 kN, @3250 mm, Horisontal (glob. Y), 0,00°
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Projektreferens

Adventure Tower

2018-04-19 Joel

Kund

Konstruktion
Avväxling med 2 st zipline

Avtalsnummer: 2030 20011

Structure 2018.1

#10   1,20 × Permanent + 1,50 × 0,8 × Snö [μ4] + 1,50 × 0,3 × Vind [Från vänster+] + 1,50 × Egen (Momentan)*  {I}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [ST

Brottgräns

Skala: 1:30

Bruksgräns

Skala: 1:30

Tvärsnitt
HEA-240 S 355 t <= 40

A=  7684 mm²
W.y= 675043 mm³
W.z= 230750 mm³
I.y= 77630000 mm*mm³
I.z= 27690000 mm*mm³

S 355 t <= 40

fuk =  510,00 N/mm²
fyk =  355,00 N/mm²
t.max =  40 mm
t.min =  0 mm
E =  210000,00 N/mm²
G =  81000,00 N/mm²
Density =  7850 kg/m³

#16   Permanent + 0,8 × Snö [μ4] + 0,3 × Vind [Från vänster+] + Egen (Momentan)*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] > -    :{Bruk.}
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Projektreferens

Adventure Tower

2018-04-19 Joel

Kund

Konstruktion
Avväxling med 2 st zipline

Avtalsnummer: 2030 20011

Structure 2018.1

Lastöverföring

Lastkombinationer

#1   0,90 × Permanent + 1,50 × Vind [Från vänster+]*  {KT}  <Brott.  6.10 -A1.2(A)[EQU:SetA] >

#2   1,35 × Permanent*  {P}  <Brott.  6.10a -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#3   1,35 × Permanent* + 1,50 × 0,8 × Snö [μ4] + 1,50 × 0,3 × Vind [Från vänster+] + 1,50 × 0,7 × Egen (Momentan)  {I}  <Brott.  6.10a -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#4   1,35 × Permanent* + 1,50 × 0,8 × Snö [μ4] + 1,50 × 0,7 × Egen (Momentan)  {I}  <Brott.  6.10a -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#5   1,20 × Permanent + 1,50 × Snö [μ4]* + 1,50 × 0,3 × Vind [Från vänster+] + 1,50 × 0,7 × Egen (Momentan)  {I}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#6   1,20 × Permanent + 1,50 × Snö [μ4]*  {MT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#7   1,20 × Permanent + 1,50 × Snö [μ4]* + 1,50 × 0,7 × Egen (Momentan)  {I}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#8   1,20 × Permanent + 1,50 × 0,8 × Snö [μ4] + 1,50 × Vind [Från vänster+]* + 1,50 × 0,7 × Egen (Momentan)  {I}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#9   1,00 × Permanent + 1,50 × Vind [Från vänster+]*  {KT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#10   1,20 × Permanent + 1,50 × 0,8 × Snö [μ4] + 1,50 × 0,3 × Vind [Från vänster+] + 1,50 × Egen (Momentan)*  {I}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#11   1,20 × Permanent + 1,50 × Egen (Momentan)*  {I}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#12   1,20 × Permanent + 1,50 × 0,8 × Snö [μ4] + 1,50 × Egen (Momentan)*  {I}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#13   Permanent + Snö [μ4]* + 0,3 × Vind [Från vänster+] + 0,7 × Egen (Momentan)  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#14   Permanent + Snö [μ4]*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#15   Permanent + 0,8 × Snö [μ4] + Vind [Från vänster+]* + 0,7 × Egen (Momentan)  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#16   Permanent + 0,8 × Snö [μ4] + 0,3 × Vind [Från vänster+] + Egen (Momentan)*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#17   Permanent + Egen (Momentan)*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#18   Permanent + Snö [μ4]* + 0,7 × Egen (Momentan)  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#19   Permanent + 0,8 × Snö [μ4] + Egen (Momentan)*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#20   Permanent*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

Implementerade normer

Grundläggande best. för projektering av konstruktioner SS-EN 1990+EKS10

Nyttiglaster SS-EN 1991-1-1+EKS10

Snölaster SS-EN 1991-1-3+EKS10

Vindlaster SS-EN 1991-1-4+EKS10

Last av kranar och maskiner SS-EN 1991-3+EKS10

Stålkonstruktioner SS-EN 1993-1-1+EKS10

Träkonstruktioner SS-EN 1995-1-1+EKS10
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Projektreferens

Adventure Tower

2018-04-19 Joel

Kund

Konstruktion
Golvbjälke - topprep

Avtalsnummer: 2030 20011

Structure 2018.1

1,185 kN/m², I. Sjö eller plant och horisontellt område med försumbar vegetation och
utan hinder.

26Referenshastighet, vind [m/s]:

4,500 kN/m², Topografi: Normal Ce [ 1 ]Snözon:

100Höjd över havet [m]:Kommun: [ Ej specificerad ]

4500×4500×15000 - Takform: SadeltakByggnadsmått [Gavel×Långsida×Höjd]:

Vindtryck:

Säkerhetsklass: SK 3 (hög)

0,011 m³Profil: 5300 mmHEA-100 S 355 t <= 40 γM0=1  γM1=1  γM2=1.188,4 kg

0,000

Krafter och moment Lastkombination Utn.

Nx [kN]

My [kNm]

Mz [kNm]

Vy [kN]

Vz [kN]

(@400,0,0)

10,816

0,000

#4

36,7 % ; SK 3 (hög)#4

#4

#5

#5
17,5 % ; SK 3 (hög)

(@400,0,0)

(@400,0,0)

0,000

27,080

(@400,0,0)

(@400,0,0)

Skjuvn.

Normal + Böjn.Olyckslast

9,1 %

19,1 %

#10

#9

Fält Knäcklängd
Lx [mm] Lcy [mm] Lcz [mm]

Deformationer
Abs. - total last [m Rel. - total last Rel. - variabel laAbs. - variabel last Lastkombinati

Utstick, vänster 400 800 Avstyvad -6 L/64-7 L/55 #7

Fält :1 4500 4500 Avstyvad 11 L/41114 L/318 #7

Utstick, höger 400 800 Avstyvad -2 L/172-3 L/122 #7

Upplag, materialkontroll

Utn. [ %] Max (Rz) [kN]

Min (Rz) [kN]

Max (Rx) [kN]

Min (Rx) [kN]

Max (My) [kN

Min (My) [kNm

Bruk.

Max (Rx) [kN]

Min (Rz) [kN]

Max (Rz) [kN]

Min (My) [kNm

Max (My) [kN

Min (Rx) [kN]

Upplagsreaktioner Upplagsreaktioner

Utn. vid ände [ %]

Brott. SK 3 (hög)

-

Upplag 1
0,000

0,000

37,490

1,508

0,000

0,000

27,395

0,000

0,000

0,000

0,000

1,117

-

Upplag 2
0,000

0,000

5,690

-1,060

0,000

0,000

3,839

0,000

0,000

0,000

0,000

-0,661

Standardlaster Addera egenvikt till permanentlast.:

Alternativ lastplacering av nyttiglast: Variabel utplacering; EN 1991-1-1 3.3.1(2)

Ja

Från (X) [mm] 400

Till (X) [mm]: 4900

Lastbr. start [mm]: 1000

Lastbr. slut [mm]: 1000

Lutning [°]: 0

Permanentlast: 0,300 kN/m²

Nyttiglast: 2,000 kN/m², Rum i bostäder (MT), Inga mellanväggar Belastad yta [m²] [m²]: 10, αA [ 1 ]

Lastyta

Snölast: -

Vindlast: -

Extralaster

Namn

Punktlast, Kranlast, vert., (KT), Standard, 20,000 kN, @0 mm, Vertikal, 270,00°
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Projektreferens

Adventure Tower

2018-04-19 Joel

Kund

Konstruktion
Golvbjälke - topprep

Avtalsnummer: 2030 20011

Structure 2018.1

#4   1,20 × Permanent + 1,50 × Rum i bostäder* + 1,35 × Kranlast, vert.*  {KT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] > -    :{Brott.}

Brottgräns

Skala: 1:33

Bruksgräns

Skala: 1:33

Tvärsnitt
HEA-100 S 355 t <= 40

A=  2124 mm²
W.y= 72750 mm³
W.z= 26760 mm³
I.y= 3492000 mm*mm³
I.z= 1338000 mm*mm³

S 355 t <= 40

fuk =  510,00 N/mm²
fyk =  355,00 N/mm²
t.max =  40 mm
t.min =  0 mm
E =  210000,00 N/mm²
G =  81000,00 N/mm²
Density =  7850 kg/m³

#7   Permanent + Kranlast, vert.*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] > -    :{Bruk.}

Lastkombinationer
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Projektreferens

Adventure Tower

2018-04-19 Joel

Kund

Konstruktion
Golvbjälke - topprep

Avtalsnummer: 2030 20011

Structure 2018.1

#1   1,35 × Permanent*  {P}  <Brott.  6.10a -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#2   1,35 × Permanent* + 1,50 × 0,7 × Rum i bostäder + 1,35 × 0,8 × Kranlast, vert.  {KT}  <Brott.  6.10a -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#3   1,35 × Permanent* + 1,35 × 0,8 × Kranlast, vert.  {KT}  <Brott.  6.10a -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#4   1,20 × Permanent + 1,50 × Rum i bostäder* + 1,35 × Kranlast, vert.*  {KT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#5   1,20 × Permanent + 1,35 × Kranlast, vert.*  {KT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#6   Permanent + Rum i bostäder* + Kranlast, vert.*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#7   Permanent + Kranlast, vert.*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#8   Permanent*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#9   Permanent + 0,5 × Rum i bostäder* + 0,7 × Kranlast, vert.*  {KT}  <Brott.  6.11a/b -A1.3 [ACCIDENT] >

#10   Permanent + 0,7 × Kranlast, vert.*  {KT}  <Brott.  6.11a/b -A1.3 [ACCIDENT] >

Implementerade normer

Grundläggande best. för projektering av konstruktioner SS-EN 1990+EKS10

Nyttiglaster SS-EN 1991-1-1+EKS10

Snölaster SS-EN 1991-1-3+EKS10

Vindlaster SS-EN 1991-1-4+EKS10

Last av kranar och maskiner SS-EN 1991-3+EKS10

Stålkonstruktioner SS-EN 1993-1-1+EKS10

Träkonstruktioner SS-EN 1995-1-1+EKS10
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Projektreferens

Adventure Tower

2018-04-19 Joel

Kund

Konstruktion
Golvbjälke

Avtalsnummer: 2030 20011

Structure 2018.1

1,096 kN/m², I. Sjö eller plant och horisontellt område med försumbar vegetation och
utan hinder.

25Referenshastighet, vind [m/s]:

3,000 kN/m², Topografi: Normal Ce [ 1 ]Snözon:

100Höjd över havet [m]:Kommun: [ Ej specificerad ]

4500×4500×15000 - Takform: SadeltakByggnadsmått [Gavel×Långsida×Höjd]:

Vindtryck:

Säkerhetsklass: SK 2 (normal)

0,005 m³Profil: 4500 mmIPE-100 S 275 t <= 40 γM0=1  γM1=1  γM2=1.136,5 kg

0,000

Krafter och moment Lastkombination Utn.

Nx [kN]

My [kNm]

Mz [kNm]

Vy [kN]

Vz [kN]

(@2250,0,0)

-7,963

0,000

#3

73,5 % ; SK 2 (normal)#3

#3

#3

#3
8,8 % ; SK 2 (normal)

(@2250,0,0)

(@2250,0,0)

0,000

-7,079

(@0,0,0)

(@0,0,0)

Fält Knäcklängd
Lx [mm] Lcy [mm] Lcz [mm]

Deformationer
Abs. - total last [m Rel. - total last Rel. - variabel laAbs. - variabel last Lastkombinati

Fält :1 4500 4500 Avstyvad -35 L/126-30 L/151 #4

Upplag, materialkontroll

Utn. [ %] Max (Rz) [kN]

Min (Rz) [kN]

Max (Rx) [kN]

Min (Rx) [kN]

Max (My) [kN

Min (My) [kNm

Bruk.

Max (Rx) [kN]

Min (Rz) [kN]

Max (Rz) [kN]

Min (My) [kNm

Max (My) [kN

Min (Rx) [kN]

Upplagsreaktioner Upplagsreaktioner

Utn. vid ände [ %]

Brott. SK 2 (normal)

Storlek: 165 ,GL30c

Avväxlingsbalk - Trä (Upplag 1) Elementkontakt -
Avväxlingsbalk - Trä 0,000

0,000

7,079

1,053

0,000

0,000

5,357

0,000

0,000

0,000

0,000

0,857

-

Upplag 2
0,000

0,000

7,079

1,053

0,000

0,000

5,357

0,000

0,000

0,000

0,000

0,857

Standardlaster Addera egenvikt till permanentlast.:

Alternativ lastplacering av nyttiglast: Variabel utplacering; EN 1991-1-1 3.3.1(2)

Ja

Från (X) [mm] 0

Till (X) [mm]: 4500

Lastbr. start [mm]: 1000

Lastbr. slut [mm]: 1000

Lutning [°]: 0

Permanentlast: 0,300 kN/m²

Nyttiglast: 2,000 kN/m², Rum i bostäder (MT), Inga mellanväggar Belastad yta [m²] [m²]: 10, αA [ 1 ]

Lastyta

Snölast: -

Vindlast: -
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Projektreferens

Adventure Tower

2018-04-19 Joel

Kund

Konstruktion
Golvbjälke

Avtalsnummer: 2030 20011

Structure 2018.1

#3   0,91 × 1,20 × Permanent + 0,91 × 1,50 × Rum i bostäder*  {MT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] > -    :{Brott.}

Brottgräns

Skala: 1:30

Bruksgräns

Skala: 1:30

Tvärsnitt
IPE-100 S 275 t <= 40

A=  1032 mm²
W.y= 34200 mm³
W.z= 5782 mm³
I.y= 1710000 mm*mm³
I.z= 159000 mm*mm³

S 275 t <= 40

fuk =  430,00 N/mm²
fyk =  275,00 N/mm²
t.max =  40 mm
t.min =  0 mm
E =  210000,00 N/mm²
G =  81000,00 N/mm²
Density =  7850 kg/m³

#4   Permanent + Rum i bostäder*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] > -    :{Bruk.}
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Projektreferens

Adventure Tower

2018-04-19 Joel

Kund

Konstruktion
Golvbjälke

Avtalsnummer: 2030 20011

Structure 2018.1

Lastöverföring

Lastkombinationer

#1   0,91 × 1,35 × Permanent*  {P}  <Brott.  6.10a -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#2   0,91 × 1,35 × Permanent* + 0,91 × 1,50 × 0,7 × Rum i bostäder  {MT}  <Brott.  6.10a -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#3   0,91 × 1,20 × Permanent + 0,91 × 1,50 × Rum i bostäder*  {MT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#4   Permanent + Rum i bostäder*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#5   Permanent*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

Implementerade normer

Grundläggande best. för projektering av konstruktioner SS-EN 1990+EKS10

Nyttiglaster SS-EN 1991-1-1+EKS10

Snölaster SS-EN 1991-1-3+EKS10

Vindlaster SS-EN 1991-1-4+EKS10

Last av kranar och maskiner SS-EN 1991-3+EKS10

Stålkonstruktioner SS-EN 1993-1-1+EKS10

Träkonstruktioner SS-EN 1995-1-1+EKS10
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Projektreferens

Adventure Tower

2018-04-19 Joel

Kund

Konstruktion
Avväxlingsbalk plattform

Avtalsnummer: 2030 20011

Structure 2018.1

1,096 kN/m², I. Sjö eller plant och horisontellt område med försumbar vegetation och
utan hinder.

25Referenshastighet, vind [m/s]:

3,000 kN/m², Topografi: Normal Ce [ 1 ]Snözon:

100Höjd över havet [m]:Kommun: [ Ej specificerad ]

4500×4500×15000 - Takform: SadeltakByggnadsmått [Gavel×Långsida×Höjd]:

Vindtryck:

Säkerhetsklass: SK 3 (hög)

0,017 m³Profil: 4500 mmHEA-160 S 355 t <= 40 γM0=1  γM1=1  γM2=1.1137 kg

-50,100

Krafter och moment Lastkombination Utn.

Nx [kN]

My [kNm]

Mz [kNm]

Vy [kN]

Vz [kN]

(@4500,0,0)

-39,222

0,000

#7

51,9 % ; SK 3 (hög)#7

#7

#8

#8
14,2 % ; SK 3 (hög)

(@4500,0,0)

(@4500,0,0)

0,000

38,358

(@4500,0,0)

(@4500,0,0)

Skjuvn.

Normal + Böjn.Olyckslast

6,7 %

25,4 %

#16

#16

Fält Knäcklängd
Lx [mm] Lcy [mm] Lcz [mm]

Deformationer
Abs. - total last [m Rel. - total last Rel. - variabel laAbs. - variabel last Lastkombinati

Fält :1 4500 4500 1000 -16 L/279-14 L/313 #10

Upplag, materialkontroll

Utn. [ %] Max (Rz) [kN]

Min (Rz) [kN]

Max (Rx) [kN]

Min (Rx) [kN]

Max (My) [kN

Min (My) [kNm

Bruk.

Max (Rx) [kN]

Min (Rz) [kN]

Max (Rz) [kN]

Min (My) [kNm

Max (My) [kN

Min (Rx) [kN]

Upplagsreaktioner Upplagsreaktioner

Utn. vid ände [ %]

Brott. SK 3 (hög)

Storlek: 150×150 ,S 355 t <= 40

V4 - Pelare plan + 8000 (Upplag 1) Elementkontakt - V4 -
Pelare plan + 8000 69,000

42,000

21,401

1,988

0,000

0,000

15,209

35,000

53,000

0,000

0,000

2,209-

Storlek: 270×215 ,GL30c

Pelare heldragen - Trä (Upplag 2) Elementkontakt - Pelare
heldragen - Trä 0,000

0,000

38,358

2,331

0,000

0,000

27,590

0,000

0,000

0,000

0,000

2,590-

Extralaster

Namn

Golvbjälke: Avväxlingsbalk - Trä (Upplag 1), @1000 mm, n=4, Importera vert. upplag, s-1000 mm, ×1, Lastkorr. vid slut

Punktlast, Kranlast, vert., (KT), Standard, 20,000 kN, @3375 mm, Vertikal, 270,00°

Axiallast, Permanent, (P), Standard, 35,000 kN, @4500 mm, Fri vinkel, 180,00°

Axiallast, Vind, (KT), Standard, 18,000 kN, @4500 mm, Fri vinkel, 180,00°
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Projektreferens

Adventure Tower

2018-04-19 Joel

Kund

Konstruktion
Avväxlingsbalk plattform

Avtalsnummer: 2030 20011

Structure 2018.1

#7   1,20 × Permanent + 1,50 × 0,3 × Vind [Från vänster+] + 1,50 × Rum i bostäder* + 1,35 × Kranlast, vert.*  {KT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [ST

Brottgräns

Skala: 1:33

Bruksgräns

Skala: 1:33

Tvärsnitt
HEA-160 S 355 t <= 40

A=  3877 mm²
W.y= 220132 mm³
W.z= 77000 mm³
I.y= 16730000 mm*mm³
I.z= 6160000 mm*mm³

S 355 t <= 40

fuk =  510,00 N/mm²
fyk =  355,00 N/mm²
t.max =  40 mm
t.min =  0 mm
E =  210000,00 N/mm²
G =  81000,00 N/mm²
Density =  7850 kg/m³

#11   Permanent + Rum i bostäder* + Kranlast, vert.*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] > -    :{Bruk.}
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Projektreferens

Adventure Tower

2018-04-19 Joel

Kund

Konstruktion
Avväxlingsbalk plattform

Avtalsnummer: 2030 20011

Structure 2018.1

Lastöverföring

Lastkombinationer

#1   0,90 × Permanent + 1,50 × Vind [Från vänster+]*  {KT}  <Brott.  6.10 -A1.2(A)[EQU:SetA] >

#2   1,35 × Permanent*  {P}  <Brott.  6.10a -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#3   1,35 × Permanent* + 1,50 × 0,3 × Vind [Från vänster+] + 1,50 × 0,7 × Rum i bostäder + 1,35 × 0,8 × Kranlast, vert.  {KT}  <Brott.  6.10a -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] 

#4   1,35 × Permanent* + 1,50 × 0,7 × Rum i bostäder + 1,35 × 0,8 × Kranlast, vert.  {KT}  <Brott.  6.10a -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#5   1,20 × Permanent + 1,50 × Vind [Från vänster+]* + 1,50 × 0,7 × Rum i bostäder + 1,35 × 0,8 × Kranlast, vert.  {KT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#6   1,00 × Permanent + 1,50 × Vind [Från vänster+]*  {KT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#7   1,20 × Permanent + 1,50 × 0,3 × Vind [Från vänster+] + 1,50 × Rum i bostäder* + 1,35 × Kranlast, vert.*  {KT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#8   1,20 × Permanent + 1,50 × Rum i bostäder* + 1,35 × Kranlast, vert.*  {KT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#9   Permanent + Vind [Från vänster+]* + 0,7 × Rum i bostäder + 0,8 × Kranlast, vert.  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#10   Permanent + 0,3 × Vind [Från vänster+] + Rum i bostäder* + Kranlast, vert.*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#11   Permanent + Rum i bostäder* + Kranlast, vert.*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#12   Permanent*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#13   Permanent + 0,2 × Vind [Från vänster+]* + 0,3 × Rum i bostäder + 0,5 × Kranlast, vert.  {KT}  <Brott.  6.11a/b -A1.3 [ACCIDENT] >

#14   Permanent + 0,2 × Vind [Från vänster+]*  {KT}  <Brott.  6.11a/b -A1.3 [ACCIDENT] >

#15   Permanent + 0 × Vind [Från vänster+] + 0,5 × Rum i bostäder* + 0,7 × Kranlast, vert.*  {KT}  <Brott.  6.11a/b -A1.3 [ACCIDENT] >

#16   Permanent + 0,5 × Rum i bostäder* + 0,7 × Kranlast, vert.*  {KT}  <Brott.  6.11a/b -A1.3 [ACCIDENT] >

Implementerade normer

Grundläggande best. för projektering av konstruktioner SS-EN 1990+EKS10

Nyttiglaster SS-EN 1991-1-1+EKS10

Snölaster SS-EN 1991-1-3+EKS10

Vindlaster SS-EN 1991-1-4+EKS10

Last av kranar och maskiner SS-EN 1991-3+EKS10

Stålkonstruktioner SS-EN 1993-1-1+EKS10

Träkonstruktioner SS-EN 1995-1-1+EKS10
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Projektreferens

Adventure Tower

2018-04-19 Joel

Kund

Konstruktion
D1 - Kryss + 12000

Avtalsnummer: 2030 20011

Structure 2018.1

1,096 kN/m², I. Sjö eller plant och horisontellt område med försumbar vegetation och
utan hinder.

25Referenshastighet, vind [m/s]:

3,000 kN/m², Topografi: Normal Ce [ 1 ]Snözon:

100Höjd över havet [m]:Kommun: [ Ej specificerad ]

4500×4500×15000 - Takform: SadeltakByggnadsmått [Gavel×Långsida×Höjd]:

Vindtryck:

Säkerhetsklass: SK 3 (hög)

0,006 m³Profil: 5145 mmC- 40 S 355 t <= 40 γM0=1  γM1=1  γM2=1.150,8 kg

56,565

Krafter och moment Lastkombination Utn.

Nx [kN]

My [kNm]

Mz [kNm]

Vy [kN]

Vz [kN]

(@2250,0,1247)

-0,385

0,000

#3

23,7 % ; SK 3 (hög)#3

#3

#3

#3
0,1 % ; SK 3 (hög)

(@2250,0,1247)

(@2250,0,1247)

0,000

-0,300

(@0,0,0)

(@0,0,0)

Fält Knäcklängd
Lx [mm] Lcy [mm] Lcz [mm]

Deformationer
Abs. - total last [m Rel. - total last Rel. - variabel laAbs. - variabel last Lastkombinati

Fält :1 4500 5145 5145 -30 L/1490 < L/1000 #6

Upplag, materialkontroll

Utn. [ %] Max (Rz) [kN]

Min (Rz) [kN]

Max (Rx) [kN]

Min (Rx) [kN]

Max (My) [kN

Min (My) [kNm

Bruk.

Max (Rx) [kN]

Min (Rz) [kN]

Max (Rz) [kN]

Min (My) [kNm

Max (My) [kN

Min (Rx) [kN]

Upplagsreaktioner Upplagsreaktioner

Utn. vid ände [ %]

Brott. SK 3 (hög)

-

Upplag 1
0,000

-49,473

0,000

-27,111

0,000

0,000

0,000

-39,970

0,000

0,000

0,000

-21,902

-

Upplag 2
0,000

0,000

0,343

0,228

0,000

0,000

0,254

0,000

0,000

0,000

0,000

0,254

Standardlaster Addera egenvikt till permanentlast.:

Alternativ lastplacering av nyttiglast: Bunden utplacering; EN 1991-1-1 3.3.1(2)

Ja

Från (X) [mm] 0

Till (X) [mm]: 4500

Lastbr. start [mm]: 1000

Lastbr. slut [mm]: 1000

Lutning [°]: 29

Permanentlast: 0,000 kN/m²

Nyttiglast: -

Lastyta

Snölast: -

Vindlast: -

Extralaster

Namn

Axiallast, Permanent, (P), Standard, -40,000 kN, @4500 mm, Fri vinkel, 209,00°

Axiallast, Vind, (KT), Standard, -5,700 kN, @4500 mm, Fri vinkel, 209,00°
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Projektreferens

Adventure Tower

2018-04-19 Joel

Kund

Konstruktion
D1 - Kryss + 12000

Avtalsnummer: 2030 20011

Structure 2018.1

#3   1,35 × Permanent* + 1,50 × 0,3 × Vind [Från vänster+]  {KT}  <Brott.  6.10a -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] > -    :{Brott.}

Brottgräns

Skala: 1:59

Bruksgräns

Skala: 1:59

Tvärsnitt
C- 40 S 355 t <= 40

A=  1257 mm²
W.y= 6283 mm³
W.z= 6283 mm³
I.y= 125664 mm*mm³
I.z= 125664 mm*mm³

S 355 t <= 40

fuk =  510,00 N/mm²
fyk =  355,00 N/mm²
t.max =  40 mm
t.min =  0 mm
E =  210000,00 N/mm²
G =  81000,00 N/mm²
Density =  7850 kg/m³

#6   Permanent + Vind [Från vänster+]*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] > -    :{Bruk.}

Lastkombinationer
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Projektreferens

Adventure Tower

2018-04-19 Joel

Kund

Konstruktion
D1 - Kryss + 12000

Avtalsnummer: 2030 20011

Structure 2018.1

#1   0,90 × Permanent + 1,50 × Vind [Från vänster+]*  {KT}  <Brott.  6.10 -A1.2(A)[EQU:SetA] >

#2   1,35 × Permanent*  {P}  <Brott.  6.10a -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#3   1,35 × Permanent* + 1,50 × 0,3 × Vind [Från vänster+]  {KT}  <Brott.  6.10a -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#4   1,20 × Permanent + 1,50 × Vind [Från vänster+]*  {KT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#5   1,00 × Permanent + 1,50 × Vind [Från vänster+]*  {KT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#6   Permanent + Vind [Från vänster+]*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#7   Permanent*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

Implementerade normer

Grundläggande best. för projektering av konstruktioner SS-EN 1990+EKS10

Nyttiglaster SS-EN 1991-1-1+EKS10

Snölaster SS-EN 1991-1-3+EKS10

Vindlaster SS-EN 1991-1-4+EKS10

Last av kranar och maskiner SS-EN 1991-3+EKS10

Stålkonstruktioner SS-EN 1993-1-1+EKS10

Träkonstruktioner SS-EN 1995-1-1+EKS10
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Projektreferens

Adventure Tower

2018-04-19 Joel

Kund

Konstruktion
D2 - Kryss + 8000

Avtalsnummer: 2030 20011

Structure 2018.1

1,096 kN/m², I. Sjö eller plant och horisontellt område med försumbar vegetation och
utan hinder.

25Referenshastighet, vind [m/s]:

3,000 kN/m², Topografi: Normal Ce [ 1 ]Snözon:

100Höjd över havet [m]:Kommun: [ Ej specificerad ]

4500×4500×15000 - Takform: SadeltakByggnadsmått [Gavel×Långsida×Höjd]:

Vindtryck:

Säkerhetsklass: SK 3 (hög)

0,008 m³Profil: 6018 mmC- 40 S 355 t <= 40 γM0=1  γM1=1  γM2=1.159,4 kg

92,310

Krafter och moment Lastkombination Utn.

Nx [kN]

My [kNm]

Mz [kNm]

Vy [kN]

Vz [kN]

(@2250,0,1998)

-0,401

0,000

#4

32,5 % ; SK 3 (hög)#4

#4

#3

#3
0,1 % ; SK 3 (hög)

(@2250,0,1998)

(@2250,0,1998)

0,000

0,300

(@4500,0,3995)

(@4500,0,3995)

Fält Knäcklängd
Lx [mm] Lcy [mm] Lcz [mm]

Deformationer
Abs. - total last [m Rel. - total last Rel. - variabel laAbs. - variabel last Lastkombinati

Fält :1 4500 6018 6018 -48 L/920 < L/1000 #6

Upplag, materialkontroll

Utn. [ %] Max (Rz) [kN]

Min (Rz) [kN]

Max (Rx) [kN]

Min (Rx) [kN]

Max (My) [kN

Min (My) [kNm

Bruk.

Max (Rx) [kN]

Min (Rz) [kN]

Max (Rz) [kN]

Min (My) [kNm

Max (My) [kN

Min (Rx) [kN]

Upplagsreaktioner Upplagsreaktioner

Utn. vid ände [ %]

Brott. SK 3 (hög)

-

Upplag 1
0,000

-69,029

0,000

-60,931

0,000

0,000

0,000

-53,019

0,000

0,000

0,000

-46,776

-

Upplag 2
0,000

0,000

0,401

0,267

0,000

0,000

0,297

0,000

0,000

0,000

0,000

0,297

Standardlaster Addera egenvikt till permanentlast.:

Alternativ lastplacering av nyttiglast: Bunden utplacering; EN 1991-1-1 3.3.1(2)

Ja

Från (X) [mm] 0

Till (X) [mm]: 4500

Lastbr. start [mm]: 1000

Lastbr. slut [mm]: 1000

Lutning [°]: 41,6

Permanentlast: 0,000 kN/m²

Nyttiglast: -

Lastyta

Snölast: -

Vindlast: -

Extralaster

Namn

Axiallast, Permanent, (P), Standard, -46,800 kN, @4500 mm, Fri vinkel, 221,60°

Axiallast, Vind, (KT), Standard, -24,100 kN, @4500 mm, Fri vinkel, 221,60°
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Projektreferens

Adventure Tower

2018-04-19 Joel

Kund

Konstruktion
D2 - Kryss + 8000

Avtalsnummer: 2030 20011

Structure 2018.1

#4   1,20 × Permanent + 1,50 × Vind [Från vänster+]*  {KT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] > -    :{Brott.}

Brottgräns

Skala: 1:66

Bruksgräns

Skala: 1:66

Tvärsnitt
C- 40 S 355 t <= 40

A=  1257 mm²
W.y= 6283 mm³
W.z= 6283 mm³
I.y= 125664 mm*mm³
I.z= 125664 mm*mm³

S 355 t <= 40

fuk =  510,00 N/mm²
fyk =  355,00 N/mm²
t.max =  40 mm
t.min =  0 mm
E =  210000,00 N/mm²
G =  81000,00 N/mm²
Density =  7850 kg/m³

#6   Permanent + Vind [Från vänster+]*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] > -    :{Bruk.}

Lastkombinationer
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Projektreferens

Adventure Tower

2018-04-19 Joel

Kund

Konstruktion
D2 - Kryss + 8000

Avtalsnummer: 2030 20011

Structure 2018.1

#1   0,90 × Permanent + 1,50 × Vind [Från vänster+]*  {KT}  <Brott.  6.10 -A1.2(A)[EQU:SetA] >

#2   1,35 × Permanent*  {P}  <Brott.  6.10a -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#3   1,35 × Permanent* + 1,50 × 0,3 × Vind [Från vänster+]  {KT}  <Brott.  6.10a -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#4   1,20 × Permanent + 1,50 × Vind [Från vänster+]*  {KT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#5   1,00 × Permanent + 1,50 × Vind [Från vänster+]*  {KT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#6   Permanent + Vind [Från vänster+]*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#7   Permanent*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

Implementerade normer

Grundläggande best. för projektering av konstruktioner SS-EN 1990+EKS10

Nyttiglaster SS-EN 1991-1-1+EKS10

Snölaster SS-EN 1991-1-3+EKS10

Vindlaster SS-EN 1991-1-4+EKS10

Last av kranar och maskiner SS-EN 1991-3+EKS10

Stålkonstruktioner SS-EN 1993-1-1+EKS10

Träkonstruktioner SS-EN 1995-1-1+EKS10
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Projektreferens

Adventure Tower

2018-04-19 Joel

Kund

Konstruktion
D3 - Kryss + 4000

Avtalsnummer: 2030 20011

Structure 2018.1

1,096 kN/m², I. Sjö eller plant och horisontellt område med försumbar vegetation och
utan hinder.

25Referenshastighet, vind [m/s]:

3,000 kN/m², Topografi: Normal Ce [ 1 ]Snözon:

100Höjd över havet [m]:Kommun: [ Ej specificerad ]

4500×4500×15000 - Takform: SadeltakByggnadsmått [Gavel×Långsida×Höjd]:

Vindtryck:

Säkerhetsklass: SK 3 (hög)

0,008 m³Profil: 6018 mmC- 40 S 355 t <= 40 γM0=1  γM1=1  γM2=1.159,4 kg

124,410

Krafter och moment Lastkombination Utn.

Nx [kN]

My [kNm]

Mz [kNm]

Vy [kN]

Vz [kN]

(@2250,0,1998)

-0,401

0,000

#4

39,7 % ; SK 3 (hög)#4

#4

#3

#3
0,1 % ; SK 3 (hög)

(@2250,0,1998)

(@2250,0,1998)

0,000

0,300

(@4500,0,3995)

(@4500,0,3995)

Fält Knäcklängd
Lx [mm] Lcy [mm] Lcz [mm]

Deformationer
Abs. - total last [m Rel. - total last Rel. - variabel laAbs. - variabel last Lastkombinati

Fält :1 4500 6018 6018 -49 L/920 < L/1000 #6

Upplag, materialkontroll

Utn. [ %] Max (Rz) [kN]

Min (Rz) [kN]

Max (Rx) [kN]

Min (Rx) [kN]

Max (My) [kN

Min (My) [kNm

Bruk.

Max (Rx) [kN]

Min (Rz) [kN]

Max (Rz) [kN]

Min (My) [kNm

Max (My) [kN

Min (Rx) [kN]

Upplagsreaktioner Upplagsreaktioner

Utn. vid ände [ %]

Brott. SK 3 (hög)

-

Upplag 1
0,000

-93,034

0,000

-82,243

0,000

0,000

0,000

-69,022

0,000

0,000

0,000

-60,984

-

Upplag 2
0,000

0,000

0,401

0,267

0,000

0,000

0,297

0,000

0,000

0,000

0,000

0,297

Standardlaster Addera egenvikt till permanentlast.:

Alternativ lastplacering av nyttiglast: Bunden utplacering; EN 1991-1-1 3.3.1(2)

Ja

Från (X) [mm] 0

Till (X) [mm]: 4500

Lastbr. start [mm]: 1000

Lastbr. slut [mm]: 1000

Lutning [°]: 41,6

Permanentlast: 0,000 kN/m²

Nyttiglast: -

Lastyta

Snölast: -

Vindlast: -

Extralaster

Namn

Axiallast, Permanent, (P), Standard, -46,800 kN, @4500 mm, Fri vinkel, 221,60°

Axiallast, Vind, (KT), Standard, -45,500 kN, @4500 mm, Fri vinkel, 221,60°
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Projektreferens

Adventure Tower

2018-04-19 Joel

Kund

Konstruktion
D3 - Kryss + 4000

Avtalsnummer: 2030 20011

Structure 2018.1

#4   1,20 × Permanent + 1,50 × Vind [Från vänster+]*  {KT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] > -    :{Brott.}

Brottgräns

Skala: 1:66

Bruksgräns

Skala: 1:66

Tvärsnitt
C- 40 S 355 t <= 40

A=  1257 mm²
W.y= 6283 mm³
W.z= 6283 mm³
I.y= 125664 mm*mm³
I.z= 125664 mm*mm³

S 355 t <= 40

fuk =  510,00 N/mm²
fyk =  355,00 N/mm²
t.max =  40 mm
t.min =  0 mm
E =  210000,00 N/mm²
G =  81000,00 N/mm²
Density =  7850 kg/m³

#6   Permanent + Vind [Från vänster+]*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] > -    :{Bruk.}

Lastkombinationer
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Projektreferens

Adventure Tower

2018-04-19 Joel

Kund

Konstruktion
D3 - Kryss + 4000

Avtalsnummer: 2030 20011

Structure 2018.1

#1   0,90 × Permanent + 1,50 × Vind [Från vänster+]*  {KT}  <Brott.  6.10 -A1.2(A)[EQU:SetA] >

#2   1,35 × Permanent*  {P}  <Brott.  6.10a -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#3   1,35 × Permanent* + 1,50 × 0,3 × Vind [Från vänster+]  {KT}  <Brott.  6.10a -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#4   1,20 × Permanent + 1,50 × Vind [Från vänster+]*  {KT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#5   1,00 × Permanent + 1,50 × Vind [Från vänster+]*  {KT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#6   Permanent + Vind [Från vänster+]*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#7   Permanent*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

Implementerade normer

Grundläggande best. för projektering av konstruktioner SS-EN 1990+EKS10

Nyttiglaster SS-EN 1991-1-1+EKS10

Snölaster SS-EN 1991-1-3+EKS10

Vindlaster SS-EN 1991-1-4+EKS10

Last av kranar och maskiner SS-EN 1991-3+EKS10

Stålkonstruktioner SS-EN 1993-1-1+EKS10

Träkonstruktioner SS-EN 1995-1-1+EKS10
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Projektreferens

Adventure Tower

2018-04-19 Joel

Kund

Konstruktion
D4 - Kryss + 0

Avtalsnummer: 2030 20011

Structure 2018.1

1,096 kN/m², I. Sjö eller plant och horisontellt område med försumbar vegetation och
utan hinder.

25Referenshastighet, vind [m/s]:

3,000 kN/m², Topografi: Normal Ce [ 1 ]Snözon:

100Höjd över havet [m]:Kommun: [ Ej specificerad ]

4500×4500×15000 - Takform: SadeltakByggnadsmått [Gavel×Långsida×Höjd]:

Vindtryck:

Säkerhetsklass: SK 3 (hög)

0,008 m³Profil: 6018 mmC- 40 S 355 t <= 40 γM0=1  γM1=1  γM2=1.159,4 kg

162,610

Krafter och moment Lastkombination Utn.

Nx [kN]

My [kNm]

Mz [kNm]

Vy [kN]

Vz [kN]

(@2250,0,1998)

-0,401

0,000

#4

48,3 % ; SK 3 (hög)#4

#4

#3

#3
0,1 % ; SK 3 (hög)

(@2250,0,1998)

(@2250,0,1998)

0,000

0,300

(@4500,0,3995)

(@4500,0,3995)

Fält Knäcklängd
Lx [mm] Lcy [mm] Lcz [mm]

Deformationer
Abs. - total last [m Rel. - total last Rel. - variabel laAbs. - variabel last Lastkombinati

Fält :1 4500 6018 6018 -49 L/92-1 < L/1000 #6

Upplag, materialkontroll

Utn. [ %] Max (Rz) [kN]

Min (Rz) [kN]

Max (Rx) [kN]

Min (Rx) [kN]

Max (My) [kN

Min (My) [kNm

Bruk.

Max (Rx) [kN]

Min (Rz) [kN]

Max (Rz) [kN]

Min (My) [kNm

Max (My) [kN

Min (Rx) [kN]

Upplagsreaktioner Upplagsreaktioner

Utn. vid ände [ %]

Brott. SK 3 (hög)

-

Upplag 1
0,000

-121,59

0,000

-107,60

0,000

0,000

0,000

-85,025

0,000

0,000

0,000

-75,192

-

Upplag 2
0,000

0,000

0,401

0,267

0,000

0,000

0,297

0,000

0,000

0,000

0,000

0,297

Standardlaster Addera egenvikt till permanentlast.:

Alternativ lastplacering av nyttiglast: Bunden utplacering; EN 1991-1-1 3.3.1(2)

Ja

Från (X) [mm] 0

Till (X) [mm]: 4500

Lastbr. start [mm]: 1000

Lastbr. slut [mm]: 1000

Lutning [°]: 41,6

Permanentlast: 0,000 kN/m²

Nyttiglast: -

Lastyta

Snölast: -

Vindlast: -

Extralaster

Namn

Axiallast, Permanent, (P), Standard, -46,800 kN, @4500 mm, Fri vinkel, 221,60°

Axiallast, Vind, (KT), Standard, -66,900 kN, @4500 mm, Fri vinkel, 221,60°

Axiallast, Permanent, (P), Dim. brottlast, -6,100 kN, @4500 mm, Fri vinkel, 221,60°
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Projektreferens

Adventure Tower

2018-04-19 Joel

Kund

Konstruktion
D4 - Kryss + 0

Avtalsnummer: 2030 20011

Structure 2018.1

#4   1,20 × Permanent + 1,50 × Vind [Från vänster+]*  {KT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] > -    :{Brott.}

Brottgräns

Skala: 1:68

Bruksgräns

Skala: 1:68

Tvärsnitt
C- 40 S 355 t <= 40

A=  1257 mm²
W.y= 6283 mm³
W.z= 6283 mm³
I.y= 125664 mm*mm³
I.z= 125664 mm*mm³

S 355 t <= 40

fuk =  510,00 N/mm²
fyk =  355,00 N/mm²
t.max =  40 mm
t.min =  0 mm
E =  210000,00 N/mm²
G =  81000,00 N/mm²
Density =  7850 kg/m³

#6   Permanent + Vind [Från vänster+]*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] > -    :{Bruk.}

Lastkombinationer
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Projektreferens

Adventure Tower

2018-04-19 Joel

Kund

Konstruktion
D4 - Kryss + 0

Avtalsnummer: 2030 20011

Structure 2018.1

#1   0,90 × Permanent + 1,50 × Vind [Från vänster+]*  {KT}  <Brott.  6.10 -A1.2(A)[EQU:SetA] >

#2   1,35 × Permanent*  {P}  <Brott.  6.10a -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#3   1,35 × Permanent* + 1,50 × 0,3 × Vind [Från vänster+]  {KT}  <Brott.  6.10a -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#4   1,20 × Permanent + 1,50 × Vind [Från vänster+]*  {KT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#5   1,00 × Permanent + 1,50 × Vind [Från vänster+]*  {KT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#6   Permanent + Vind [Från vänster+]*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#7   Permanent*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

Implementerade normer

Grundläggande best. för projektering av konstruktioner SS-EN 1990+EKS10

Nyttiglaster SS-EN 1991-1-1+EKS10

Snölaster SS-EN 1991-1-3+EKS10

Vindlaster SS-EN 1991-1-4+EKS10

Last av kranar och maskiner SS-EN 1991-3+EKS10

Stålkonstruktioner SS-EN 1993-1-1+EKS10

Träkonstruktioner SS-EN 1995-1-1+EKS10
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Projektreferens

Adventure Tower

2018-04-19 Joel

Kund

Konstruktion
H4 - Horisontalstag

Avtalsnummer: 2030 20011

Structure 2018.1

1,185 kN/m², I. Sjö eller plant och horisontellt område med försumbar vegetation och
utan hinder.

26Referenshastighet, vind [m/s]:

4,500 kN/m², Topografi: Normal Ce [ 1 ]Snözon:

100Höjd över havet [m]:Kommun: [ Ej specificerad ]

4500×4500×15000 - Takform: SadeltakByggnadsmått [Gavel×Långsida×Höjd]:

Vindtryck:

Säkerhetsklass: SK 3 (hög)

0,01 m³Profil: 4500 mmKKR-120x120x5 S 355 t <= 40 γM0=1  γM1=1  γM2=1.179,1 kg

-81,100

Krafter och moment Lastkombination Utn.

Nx [kN]

My [kNm]

Mz [kNm]

Vy [kN]

Vz [kN]

(@4500,0,0)

-10,256

0,000

#5

59,0 % ; SK 3 (hög)#5

#5

#8

#8
7,1 % ; SK 3 (hög)

(@4500,0,0)

(@4500,0,0)

0,000

16,308

(@4500,0,0)

(@4500,0,0)

Fält Knäcklängd
Lx [mm] Lcy [mm] Lcz [mm]

Deformationer
Abs. - total last [m Rel. - total last Rel. - variabel laAbs. - variabel last Lastkombinati

Fält :1 4500 4500 4500 -18 L/251-15 L/302 #10

Upplag, materialkontroll

Utn. [ %] Max (Rz) [kN]

Min (Rz) [kN]

Max (Rx) [kN]

Min (Rx) [kN]

Max (My) [kN

Min (My) [kNm

Bruk.

Max (Rx) [kN]

Min (Rz) [kN]

Max (Rz) [kN]

Min (My) [kNm

Max (My) [kN

Min (Rx) [kN]

Upplagsreaktioner Upplagsreaktioner

Utn. vid ände [ %]

Brott. SK 3 (hög)

-

Upplag 1
49,600

-41,150

5,752

0,755

0,000

0,000

4,003

-35,000

15,000

0,000

0,000

0,839

-

Upplag 2
0,000

0,000

16,308

1,552

0,000

0,000

11,217

0,000

0,000

0,000

0,000

1,725

Standardlaster Addera egenvikt till permanentlast.:

Alternativ lastplacering av nyttiglast: Bunden utplacering; EN 1991-1-1 3.3.1(2)

Ja

Från (X) [mm] 2250

Till (X) [mm]: 4500

Lastbr. start [mm]: 2250

Lastbr. slut [mm]: 2250

Lutning [°]: 0

Permanentlast: 0,350 kN/m²

Nyttiglast: 2,000 kN/m², Rum i bostäder (MT), Egenvikt, mellanväggar <= 1 kN/m Belastad yta [m²] [m²]: 5, αA [ 1 ]

Lastyta

Snölast: -

Vindlast: -

Extralaster

Namn

Axiallast, Permanent, (P), Standard, -35,000 kN, @0 mm, Fri vinkel, 180,00°

Axiallast, Vind, (KT), Standard, 50,000 kN, @4500 mm, Fri vinkel, 180,00°

Axiallast, Permanent, (P), Dim. brottlast, 6,100 kN, @4500 mm, Fri vinkel, 180,00°
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Projektreferens

Adventure Tower

2018-04-19 Joel

Kund

Konstruktion
H4 - Horisontalstag

Avtalsnummer: 2030 20011

Structure 2018.1

#5   1,20 × Permanent + 1,50 × Vind [Från vänster+]* + 1,50 × 0,7 × Rum i bostäder  {KT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] > -    :{Brott

Brottgräns

Skala: 1:34

Bruksgräns

Skala: 1:33

Tvärsnitt
KKR-120x120x5 S 355 t <= 40

A=  2240 mm²
W.y= 80833 mm³
W.z= 80833 mm³
I.y= 4850000 mm*mm³
I.z= 4850000 mm*mm³

S 355 t <= 40

fuk =  510,00 N/mm²
fyk =  355,00 N/mm²
t.max =  40 mm
t.min =  0 mm
E =  210000,00 N/mm²
G =  81000,00 N/mm²
Density =  7850 kg/m³

#11   Permanent + Rum i bostäder*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] > -    :{Bruk.}

Lastkombinationer
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Projektreferens

Adventure Tower

2018-04-19 Joel

Kund

Konstruktion
H4 - Horisontalstag

Avtalsnummer: 2030 20011

Structure 2018.1

#1   0,90 × Permanent + 1,50 × Vind [Från vänster+]*  {KT}  <Brott.  6.10 -A1.2(A)[EQU:SetA] >

#2   1,35 × Permanent*  {P}  <Brott.  6.10a -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#3   1,35 × Permanent* + 1,50 × 0,3 × Vind [Från vänster+] + 1,50 × 0,7 × Rum i bostäder  {KT}  <Brott.  6.10a -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#4   1,35 × Permanent* + 1,50 × 0,7 × Rum i bostäder  {MT}  <Brott.  6.10a -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#5   1,20 × Permanent + 1,50 × Vind [Från vänster+]* + 1,50 × 0,7 × Rum i bostäder  {KT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#6   1,00 × Permanent + 1,50 × Vind [Från vänster+]*  {KT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#7   1,20 × Permanent + 1,50 × 0,3 × Vind [Från vänster+] + 1,50 × Rum i bostäder*  {KT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#8   1,20 × Permanent + 1,50 × Rum i bostäder*  {MT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#9   Permanent + Vind [Från vänster+]* + 0,7 × Rum i bostäder  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#10   Permanent + 0,3 × Vind [Från vänster+] + Rum i bostäder*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#11   Permanent + Rum i bostäder*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#12   Permanent*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

Implementerade normer

Grundläggande best. för projektering av konstruktioner SS-EN 1990+EKS10

Nyttiglaster SS-EN 1991-1-1+EKS10

Snölaster SS-EN 1991-1-3+EKS10

Vindlaster SS-EN 1991-1-4+EKS10

Last av kranar och maskiner SS-EN 1991-3+EKS10

Stålkonstruktioner SS-EN 1993-1-1+EKS10

Träkonstruktioner SS-EN 1995-1-1+EKS10
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Projektreferens

Adventure Tower

2018-04-19 Joel

Kund

Konstruktion
V2 - Pelare plan +12000

Avtalsnummer: 2030 20011

Structure 2018.1

1,185 kN/m², I. Sjö eller plant och horisontellt område med försumbar vegetation och
utan hinder.

26Referenshastighet, vind [m/s]:

4,500 kN/m², Topografi: Normal Ce [ 1 ]Snözon:

100Höjd över havet [m]:Kommun: [ Ej specificerad ]

4500×4500×15000 - Takform: SadeltakByggnadsmått [Gavel×Långsida×Höjd]:

Vindtryck:

Säkerhetsklass: SK 3 (hög)

0,008 m³Profil: 2500 mmKKR-150x150x6 S 355 t <= 40 γM0=1  γM1=1  γM2=1.165,9 kg

-73,649

Krafter och moment Lastkombination Utn.

Nx [kN]

My [kNm]

Mz [kNm]

Vy [kN]

Vz [kN]

(@0,0,2500)

-0,046

0,000

#7

7,7 % ; SK 3 (hög)#7

#7

#13

#13
0,1 % ; SK 3 (hög)

(@0,0,2500)

(@0,0,2500)

0,000

-0,244

(@0,0,0)

(@0,0,0)

Våningar Knäcklängd
Lx [mm] Lcy [mm] Lcz [mm]

Deformationer
Abs. - total last [m Rel. - total last Rel. - variabel laAbs. - variabel last Lastkombinati

Våning :1 2500 2500 2500 0 < L/10000 < L/1000 #22

Upplag, materialkontroll

Utn. [ %] Max (Rz) [kN]

Min (Rz) [kN]

Max (Rx) [kN]

Min (Rx) [kN]

Max (My) [kN

Min (My) [kNm

Bruk.

Max (Rx) [kN]

Min (Rz) [kN]

Max (Rz) [kN]

Min (My) [kNm

Max (My) [kN

Min (Rx) [kN]

Upplagsreaktioner Upplagsreaktioner

Utn. vid ände [ %]

Brott. SK 3 (hög)

Storlek: 150×150 ,S 355 t <= 40

V4 - Pelare plan + 8000 (Upplag 1) Elementkontakt - V4 -
Pelare plan + 8000 0,070

-0,244

73,649

27,788

0,000

0,000

53,852

-0,163

0,047

0,000

0,000

23,764-

-

Upplag 2
0,070

-0,244

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-0,163

0,047

0,000

0,000

0,000

Standardlaster Addera egenvikt till permanentlast.:

Alternativ lastplacering av nyttiglast: Bunden utplacering; EN 1991-1-1 3.3.1(2)

Ja

Från (X) [mm] 0

Till (X) [mm]: 2500

Lastbr. start [mm]: 100

Lastbr. slut [mm]: 100

Lutning [°]: 90

Permanentlast: 0,000 kN/m²

Nyttiglast: -

Lastyta

Snölast: -

Vindlast: 1,185 kN/m² (KT) Lovart Lä Vinkelr. vind Inv.

0,80/- -/-0,62 -/- -/-0,30

Extralaster

Namn

Avväxling med 2 st zipline: V2 - Pelare plan +12000 (Upplag 2), @2500 mm, n=1, Importera vert. upplag, ×1

Zipline, Permanent, (P), Standard, 19,400 kN, @2500 mm, Vertikal, 270,00°

Punktlast, Vind, (KT), Standard, 2,800 kN, @2500 mm, Vertikal, 270,00°
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Projektreferens

Adventure Tower

2018-04-19 Joel

Kund

Konstruktion
V2 - Pelare plan +12000

Avtalsnummer: 2030 20011

Structure 2018.1

S 355 t <= 40

fuk =  510,00 N/mm²
fyk =  355,00 N/mm²
t.max =  40 mm
t.min =  0 mm
E =  210000,00 N/mm²
G =  81000,00 N/mm²
Density =  7850 kg/m³

#7   1,20 × Permanent + 1,50 × Snö* + 1,50 × 0,3 × Vind [Från vänster+] + 1,50 × 0,7 × Egen (Momentan)  {I}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GE

Brottgräns

Skala: 1:43

Bruksgräns

#22   Permanent + 0,8 × Snö + Vind [Från vänster+]* + 0,7 × Egen (Momentan)  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] > -    :{Bruk.}

Skala: 1:43

Tvärsnitt

KKR-150x150x6 S 355 t <= 40

A=  3360 mm²
W.y= 152800 mm³
W.z= 152800 mm³
I.y= 11460000 mm*mm³
I.z= 11460000 mm*mm³
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Projektreferens

Adventure Tower

2018-04-19 Joel

Kund

Konstruktion
V2 - Pelare plan +12000

Avtalsnummer: 2030 20011

Structure 2018.1

Lastöverföring

Lastkombinationer

#1   0,90 × Permanent + 1,50 × Vind [Från vänster+]*  {KT}  <Brott.  6.10 -A1.2(A)[EQU:SetA] >

#2   0,90 × Permanent + 1,50 × Vind [Från höger -]*  {KT}  <Brott.  6.10 -A1.2(A)[EQU:SetA] >

#3   1,35 × Permanent*  {P}  <Brott.  6.10a -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#4   1,35 × Permanent* + 1,50 × 0,8 × Snö + 1,50 × 0,3 × Vind [Från vänster+] + 1,50 × 0,7 × Egen (Momentan)  {I}  <Brott.  6.10a -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#5   1,35 × Permanent* + 1,50 × 0,8 × Snö + 1,50 × 0,3 × Vind [Från höger -] + 1,50 × 0,7 × Egen (Momentan)  {I}  <Brott.  6.10a -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#6   1,35 × Permanent* + 1,50 × 0,8 × Snö + 1,50 × 0,7 × Egen (Momentan)  {I}  <Brott.  6.10a -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#7   1,20 × Permanent + 1,50 × Snö* + 1,50 × 0,3 × Vind [Från vänster+] + 1,50 × 0,7 × Egen (Momentan)  {I}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#8   1,20 × Permanent + 1,50 × Snö* + 1,50 × 0,3 × Vind [Från höger -] + 1,50 × 0,7 × Egen (Momentan)  {I}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#9   1,20 × Permanent + 1,50 × Snö*  {MT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#10   1,20 × Permanent + 1,50 × Snö* + 1,50 × 0,7 × Egen (Momentan)  {I}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#11   1,20 × Permanent + 1,50 × 0,8 × Snö + 1,50 × Vind [Från vänster+]* + 1,50 × 0,7 × Egen (Momentan)  {I}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#12   1,20 × Permanent + 1,50 × 0,8 × Snö + 1,50 × Vind [Från höger -]* + 1,50 × 0,7 × Egen (Momentan)  {I}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#13   1,00 × Permanent + 1,50 × Vind [Från vänster+]*  {KT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#14   1,00 × Permanent + 1,50 × Vind [Från höger -]*  {KT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#15   1,20 × Permanent + 1,50 × 0,8 × Snö + 1,50 × 0,3 × Vind [Från vänster+] + 1,50 × Egen (Momentan)*  {I}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#16   1,20 × Permanent + 1,50 × 0,8 × Snö + 1,50 × 0,3 × Vind [Från höger -] + 1,50 × Egen (Momentan)*  {I}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#17   1,20 × Permanent + 1,50 × Egen (Momentan)*  {I}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#18   1,20 × Permanent + 1,50 × 0,8 × Snö + 1,50 × Egen (Momentan)*  {I}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#19   Permanent + Snö* + 0,3 × Vind [Från vänster+] + 0,7 × Egen (Momentan)  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#20   Permanent + Snö* + 0,3 × Vind [Från höger -] + 0,7 × Egen (Momentan)  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#21   Permanent + Snö*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#22   Permanent + 0,8 × Snö + Vind [Från vänster+]* + 0,7 × Egen (Momentan)  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#23   Permanent + 0,8 × Snö + Vind [Från höger -]* + 0,7 × Egen (Momentan)  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#24   Permanent + 0,8 × Snö + 0,3 × Vind [Från vänster+] + Egen (Momentan)*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#25   Permanent + 0,8 × Snö + 0,3 × Vind [Från höger -] + Egen (Momentan)*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#26   Permanent + Egen (Momentan)*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#27   Permanent + Snö* + 0,7 × Egen (Momentan)  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#28   Permanent + 0,8 × Snö + Egen (Momentan)*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#29   Permanent*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

Implementerade normer

Grundläggande best. för projektering av konstruktioner SS-EN 1990+EKS10

Nyttiglaster SS-EN 1991-1-1+EKS10

Snölaster SS-EN 1991-1-3+EKS10

Vindlaster SS-EN 1991-1-4+EKS10

Last av kranar och maskiner SS-EN 1991-3+EKS10

Stålkonstruktioner SS-EN 1993-1-1+EKS10

Träkonstruktioner SS-EN 1995-1-1+EKS10
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Projektreferens

Adventure Tower

2018-04-19 Joel

Kund

Konstruktion
Pelare heldragen

Avtalsnummer: 2030 20011

Structure 2018.1

1,185 kN/m², I. Sjö eller plant och horisontellt område med försumbar vegetation och
utan hinder.

26Referenshastighet, vind [m/s]:

4,500 kN/m², Topografi: Normal Ce [ 1 ]Snözon:

100Höjd över havet [m]:Kommun: [ Ej specificerad ]

4500×4500×15000 - Takform: SadeltakByggnadsmått [Gavel×Långsida×Höjd]:

Vindtryck:

Säkerhetsklass: SK 3 (hög)

0,04 m³Profil: 12001 mmKKR-150x150x6 S 355 t <= 40 γM0=1  γM1=1  γM2=1.1316,5 kg

-389,406

Krafter och moment Lastkombination Utn.

Nx [kN]

My [kNm]

Mz [kNm]

Vy [kN]

Vz [kN]

(@43,0,4000)

5,195

0,000

#11

63,5 % ; SK 3 (hög)#11

#11

#11

#11
2,3 % ; SK 3 (hög)

(@43,0,4000)

(@43,0,4000)

0,000

-7,801

(@87,0,8000)

(@87,0,8000)

Våningar Knäcklängd
Lx [mm] Lcy [mm] Lcz [mm]

Deformationer
Abs. - total last [m Rel. - total last Rel. - variabel laAbs. - variabel last Lastkombinati

Våning :1 4000 4000 4000 -2 < L/1000-2 < L/1000 #22

Våning :2 4000 4000 4000 0 < L/10000 < L/1000 #

Våning :3 4000 4000 4000 0 < L/10000 < L/1000 #

Upplag, materialkontroll

Utn. [ %] Max (Rz) [kN]

Min (Rz) [kN]

Max (Rx) [kN]

Min (Rx) [kN]

Max (My) [kN

Min (My) [kNm

Bruk.

Max (Rx) [kN]

Min (Rz) [kN]

Max (Rz) [kN]

Min (My) [kNm

Max (My) [kN

Min (Rx) [kN]

Upplagsreaktioner Upplagsreaktioner

Utn. vid ände [ %]

Brott. SK 3 (hög)

Storlek: 500 ,C25/30

Upplag 1 28,5
8,679

-2,341

389,439

182,800

0,000

0,000

287,908

-0,357

6,089

0,000

0,000

135,40728,5Upplagsplåt - 350x20x350 S 355 t <= 40

-

Upplag 2
11,235

-15,583

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-10,470

7,249

0,000

0,000

0,000

-

Upplag 3
11,465

-15,353

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-10,317

7,403

0,000

0,000

0,000

-

Upplag 4
3,581

-6,963

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-4,782

1,664

0,000

0,000

0,000

Laskar och beslag Analysdata Utn.

350x20x350 S 355 t <= 40 S 355 t <= 40, fyk=355 Mpa, fuk=510 Mpa
, My=5,563 kNm, Mx=5,563 kNm

67,2 %

Standardlaster Addera egenvikt till permanentlast.:

Alternativ lastplacering av nyttiglast: Bunden utplacering; EN 1991-1-1 3.3.1(2)

Ja

Från (X) [mm] 0

Till (X) [mm]: 12000

Lastbr. start [mm]: 2250

Lastbr. slut [mm]: 2250

Lutning [°]: 90

Permanentlast: 0,244 kN/m²

Nyttiglast: -

Lastyta

Snölast: -

Vindlast: 1,185 kN/m² (KT) Lovart Lä Vinkelr. vind Inv.

0,81/- -/-0,70 -/- -/-

Extralaster

Namn

V2 - Pelare plan +12000: V4 - Pelare plan + 8000 (Upplag 1), @12000 mm, n=1, Importera vert. upplag, ×1
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Projektreferens

Adventure Tower

2018-04-19 Joel

Kund

Konstruktion
Pelare heldragen

Avtalsnummer: 2030 20011

Structure 2018.1

Avväxlingsbalk plattform: Pelare heldragen - Trä (Upplag 2), @12000 mm, n=1, Importera vert. upplag, ×1

Punktlast, Permanent, (P), Standard, 31,100 kN, @12000 mm, Vertikal, 270,00°

Punktlast, Vind, (KT), Standard, 16,000 kN, @12000 mm, Vertikal, 270,00°

Trappa, Permanent, (P), Standard, 3,000 kN, @8000 mm, Vertikal, 270,00°

Punktlast, Rum i bostäder, (MT), Standard, 10,200 kN, @8000 mm, Vertikal, 270,00°

Punktlast, Permanent, (P), Standard, 31,100 kN, @8000 mm, Vertikal, 270,00°

Punktlast, Vind, (KT), Standard, 30,200 kN, @8000 mm, Vertikal, 270,00°

Trappa, Permanent, (P), Standard, 3,000 kN, @4000 mm, Vertikal, 270,00°

Punktlast, Rum i bostäder, (MT), Standard, 10,200 kN, @4000 mm, Vertikal, 270,00°

Punktlast, Permanent, (P), Standard, 31,100 kN, @4000 mm, Vertikal, 270,00°

Punktlast, Vind, (KT), Standard, 44,400 kN, @4000 mm, Vertikal, 270,00°
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Adventure Tower

2018-04-19 Joel

Kund

Konstruktion
Pelare heldragen

Avtalsnummer: 2030 20011

Structure 2018.1

S 355 t <= 40

fuk =  510,00 N/mm²
fyk =  355,00 N/mm²
t.max =  40 mm
t.min =  0 mm
E =  210000,00 N/mm²
G =  81000,00 N/mm²
Density =  7850 kg/m³

#11   1,20 × Permanent + 1,50 × 0,8 × Snö + 1,50 × Vind [Från vänster+]* + 1,50 × 0,7 × Rum i bostäder + 1,50 × 0,7 × Egen (Momentan) + 1,3

Brottgräns

Skala: 1:156

Bruksgräns

#22   Permanent + 0,8 × Snö + Vind [Från vänster+]* + 0,7 × Rum i bostäder + 0,7 × Egen (Momentan) + 0,8 × Kranlast, vert.  <Bruk.  6.14b -6.

Skala: 1:156

Tvärsnitt

KKR-150x150x6 S 355 t <= 40

A=  3360 mm²
W.y= 152800 mm³
W.z= 152800 mm³
I.y= 11460000 mm*mm³
I.z= 11460000 mm*mm³
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Ritningar, laskar och beslag

350x20x350 S 355 t <= 40

67,2 %

Upplagsplåt [@Upplag 1]

Skala: 1:11Skala: 1:7
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Projektreferens

Adventure Tower

2018-04-19 Joel

Kund

Konstruktion
Pelare heldragen

Avtalsnummer: 2030 20011

Structure 2018.1

Lastöverföring

Lastkombinationer

#1   0,90 × Permanent + 1,50 × Vind [Från vänster+]*  {KT}  <Brott.  6.10 -A1.2(A)[EQU:SetA] >

#2   0,90 × Permanent + 1,50 × Vind [Från höger -]*  {KT}  <Brott.  6.10 -A1.2(A)[EQU:SetA] >

#3   1,35 × Permanent*  {P}  <Brott.  6.10a -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#4   1,35 × Permanent* + 1,50 × 0,8 × Snö + 1,50 × 0,3 × Vind [Från vänster+] + 1,50 × 0,7 × Rum i bostäder + 1,50 × 0,7 × Egen (Momentan) + 1,35 × 0,8 × Kranlast, 

#5   1,35 × Permanent* + 1,50 × 0,8 × Snö + 1,50 × 0,3 × Vind [Från höger -] + 1,50 × 0,7 × Rum i bostäder + 1,50 × 0,7 × Egen (Momentan) + 1,35 × 0,8 × Kranlast, v

#6   1,35 × Permanent* + 1,50 × 0,8 × Snö + 1,50 × 0,7 × Rum i bostäder + 1,50 × 0,7 × Egen (Momentan) + 1,35 × 0,8 × Kranlast, vert.  {I}  <Brott.  6.10a -A1.2(B) [S

#7   1,20 × Permanent + 1,50 × Snö* + 1,50 × 0,3 × Vind [Från vänster+] + 1,50 × 0,7 × Rum i bostäder + 1,50 × 0,7 × Egen (Momentan) + 1,35 × 0,8 × Kranlast, vert.  

#8   1,20 × Permanent + 1,50 × Snö* + 1,50 × 0,3 × Vind [Från höger -] + 1,50 × 0,7 × Rum i bostäder + 1,50 × 0,7 × Egen (Momentan) + 1,35 × 0,8 × Kranlast, vert.  {

#9   1,20 × Permanent + 1,50 × Snö*  {MT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#10   1,20 × Permanent + 1,50 × Snö* + 1,50 × 0,7 × Rum i bostäder + 1,50 × 0,7 × Egen (Momentan) + 1,35 × 0,8 × Kranlast, vert.  {I}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/

#11   1,20 × Permanent + 1,50 × 0,8 × Snö + 1,50 × Vind [Från vänster+]* + 1,50 × 0,7 × Rum i bostäder + 1,50 × 0,7 × Egen (Momentan) + 1,35 × 0,8 × Kranlast, vert

#12   1,20 × Permanent + 1,50 × 0,8 × Snö + 1,50 × Vind [Från höger -]* + 1,50 × 0,7 × Rum i bostäder + 1,50 × 0,7 × Egen (Momentan) + 1,35 × 0,8 × Kranlast, vert.  

#13   1,00 × Permanent + 1,50 × Vind [Från vänster+]*  {KT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#14   1,00 × Permanent + 1,50 × Vind [Från höger -]*  {KT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#15   1,20 × Permanent + 1,50 × 0,8 × Snö + 1,50 × 0,3 × Vind [Från vänster+] + 1,50 × Rum i bostäder* + 1,50 × Egen (Momentan)* + 1,35 × Kranlast, vert.*  {I}  <Br

#16   1,20 × Permanent + 1,50 × 0,8 × Snö + 1,50 × 0,3 × Vind [Från höger -] + 1,50 × Rum i bostäder* + 1,50 × Egen (Momentan)* + 1,35 × Kranlast, vert.*  {I}  <Brott

#17   1,20 × Permanent + 1,50 × Rum i bostäder* + 1,50 × Egen (Momentan)* + 1,35 × Kranlast, vert.*  {I}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#18   1,20 × Permanent + 1,50 × 0,8 × Snö + 1,50 × Rum i bostäder* + 1,50 × Egen (Momentan)* + 1,35 × Kranlast, vert.*  {I}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] 

#19   Permanent + Snö* + 0,3 × Vind [Från vänster+] + 0,7 × Rum i bostäder + 0,7 × Egen (Momentan) + 0,8 × Kranlast, vert.  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#20   Permanent + Snö* + 0,3 × Vind [Från höger -] + 0,7 × Rum i bostäder + 0,7 × Egen (Momentan) + 0,8 × Kranlast, vert.  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#21   Permanent + Snö*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#22   Permanent + 0,8 × Snö + Vind [Från vänster+]* + 0,7 × Rum i bostäder + 0,7 × Egen (Momentan) + 0,8 × Kranlast, vert.  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#23   Permanent + 0,8 × Snö + Vind [Från höger -]* + 0,7 × Rum i bostäder + 0,7 × Egen (Momentan) + 0,8 × Kranlast, vert.  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#24   Permanent + 0,8 × Snö + 0,3 × Vind [Från vänster+] + Rum i bostäder* + Egen (Momentan)* + Kranlast, vert.*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#25   Permanent + 0,8 × Snö + 0,3 × Vind [Från höger -] + Rum i bostäder* + Egen (Momentan)* + Kranlast, vert.*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#26   Permanent + Rum i bostäder* + Egen (Momentan)* + Kranlast, vert.*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#27   Permanent + 0,8 × Snö + Rum i bostäder* + Egen (Momentan)* + Kranlast, vert.*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#28   Permanent + Snö* + 0,7 × Rum i bostäder + 0,7 × Egen (Momentan) + 0,8 × Kranlast, vert.  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#29   Permanent*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

Implementerade normer

Grundläggande best. för projektering av konstruktioner SS-EN 1990+EKS10

Nyttiglaster SS-EN 1991-1-1+EKS10

Snölaster SS-EN 1991-1-3+EKS10

Vindlaster SS-EN 1991-1-4+EKS10

Last av kranar och maskiner SS-EN 1991-3+EKS10

Stålkonstruktioner SS-EN 1993-1-1+EKS10

Träkonstruktioner SS-EN 1995-1-1+EKS10
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Projektreferens

Adventure Tower

2018-04-19 Joel

Kund

Konstruktion
QuickJump - Trä

Avtalsnummer: 2030 20011

Structure 2018.1

1,096 kN/m², I. Sjö eller plant och horisontellt område med försumbar vegetation och
utan hinder.

25Referenshastighet, vind [m/s]:

3,000 kN/m², Topografi: Normal Ce [ 1 ]Snözon:

100Höjd över havet [m]:Kommun: [ Ej specificerad ]

4500×4500×15000 - Takform: SadeltakByggnadsmått [Gavel×Långsida×Höjd]:

Vindtryck:

Säkerhetsklass: SK 3 (hög)

0,488 m³Profil: 6300 mmR- 215×360 GL30c

Klimatklass:

γm=1.25
Tvärkraftreduktion: Nej, kCr = 0.67

KK 3 (exponerat)

190,2 kg

0,000

Krafter och moment Lastkombination Utn.

Nx [kN]

My [kNm]

Mz [kNm]

Vy [kN]

Vz [kN]

(@4500,0,0)

65,387

0,000

#3

79,6 % ; SK 3 (hög)#3

#3

#3

#3
54,1 % ; SK 3 (hög)

(@4500,0,0)

(@4500,0,0)

0,000

-36,652

(@4500,0,0)

(@4500,0,0)

Tillg. upplagslängd [mm] Utn. [ %]Upplagstryck Nödv. upplagslängd [mm]

-@ Upplag 1 -  %L.verklig = 10.   {Minsta värde}

L.verklig = 165.    {L.eff = 60 + L.verklig = 225}@ Avväxling - Trä (Upplag 2) 24,6  %L.verklig = 10.   {Minsta värde}

Tryck vinkelrätt fibrer EN 1995-1-1 6.1.5

Fält Knäcklängd
Lx [mm] Lcy [mm] Lcz [mm]

Deformationer
Abs. - total last [m Rel. - total last Rel. - variabel laAbs. - variabel last Lastkombinati

Fält :1 4500 4500 4500 8 L/5658 L/544 #4

Utstick, höger 1800 4050 4050 -26 L/68-26 L/68 #4

Upplag, materialkontroll

Utn. [ %] Max (Rz) [kN]

Min (Rz) [kN]

Max (Rx) [kN]

Min (Rx) [kN]

Max (My) [kN

Min (My) [kNm

Bruk.

Max (Rx) [kN]

Min (Rz) [kN]

Max (Rz) [kN]

Min (My) [kNm

Max (My) [kN

Min (Rx) [kN]

Upplagsreaktioner Upplagsreaktioner

Utn. vid ände [ %]

Brott. SK 3 (hög)

-

Upplag 1
0,000

0,000

0,770

-13,715

0,000

0,000

0,571

0,000

0,000

0,000

0,000

-9,029

Storlek: 165 ,GL30c

Avväxling - Trä (Upplag 2) Elementkontakt -
Avväxling - Trä 0,000

0,000

51,997

1,797

0,000

0,000

34,931

0,000

0,000

0,000

0,000

1,331

Standardlaster Addera egenvikt till permanentlast.:

Alternativ lastplacering av nyttiglast: Bunden utplacering; EN 1991-1-1 3.3.1(2)

Ja NejAnv. lastfördeln.:

Från (X) [mm] 0

Till (X) [mm]: 6300

Lastbr. start [mm]: 1000

Lastbr. slut [mm]: 1000

Lutning [°]: 0

Permanentlast: 0,000 kN/m²

Nyttiglast: -

Lastyta

Snölast: -

Vindlast: -

Extralaster

Namn

Punktlast, Egen (Kort), (KT), Standard, 24,000 kN, @6300 mm, Vertikal, 270,00°
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Projektreferens

Adventure Tower

2018-04-19 Joel

Kund

Konstruktion
QuickJump - Trä

Avtalsnummer: 2030 20011

Structure 2018.1

#3   1,20 × Permanent + 1,50 × Egen (Kort)*  {KT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] > -    :{Brott.}

Brottgräns

Skala: 1:38

Bruksgräns

Skala: 1:38

Tvärsnitt
R- 215×360 GL30c

A=  77400 mm²
W.y= 4644000 mm³
W.z= 2773500 mm³
I.y= 835920000 mm*mm³
I.z= 298151250 mm*mm³

GL30c

Dens.k =  390,00 N/mm²
Dens.mean =  430 kg/m³
E.005 =  10800,00 N/mm²
E.mean =  13000,00 N/mm²
E90.mean =  300,00 N/mm²
fc90k =  2,50 N/mm²
fck =  24,50 N/mm²
fmk =  30,00 N/mm²
ft90k =  0,50 N/mm²
ftk =  19,50 N/mm²
fvk =  3,50 N/mm²
G.005 =  675,00 N/mm²
G.mean =  650,00 N/mm²
fmk.flat =  30,00 N/mm²

#4   Permanent + Egen (Kort)*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] > -    :{Bruk.}
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Projektreferens

Adventure Tower

2018-04-19 Joel

Kund

Konstruktion
QuickJump - Trä

Avtalsnummer: 2030 20011

Structure 2018.1

Lastöverföring

Lastkombinationer

#1   1,35 × Permanent*  {P}  <Brott.  6.10a -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#2   1,35 × Permanent* + 1,50 × 0,7 × Egen (Kort)  {KT}  <Brott.  6.10a -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#3   1,20 × Permanent + 1,50 × Egen (Kort)*  {KT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#4   Permanent + Egen (Kort)*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#5   Permanent*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

Implementerade normer

Grundläggande best. för projektering av konstruktioner SS-EN 1990+EKS10

Nyttiglaster SS-EN 1991-1-1+EKS10

Snölaster SS-EN 1991-1-3+EKS10

Vindlaster SS-EN 1991-1-4+EKS10

Last av kranar och maskiner SS-EN 1991-3+EKS10

Stålkonstruktioner SS-EN 1993-1-1+EKS10

Träkonstruktioner SS-EN 1995-1-1+EKS10
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Projektreferens

Adventure Tower

2018-04-19 Joel

Kund

Konstruktion
Avväxling - Trä

Avtalsnummer: 2030 20011

Structure 2018.1

1,185 kN/m², I. Sjö eller plant och horisontellt område med försumbar vegetation och
utan hinder.

26Referenshastighet, vind [m/s]:

4,500 kN/m², Topografi: Normal Ce [ 1 ]Snözon:

100Höjd över havet [m]:Kommun: [ Ej specificerad ]

4500×4500×15000 - Takform: SadeltakByggnadsmått [Gavel×Långsida×Höjd]:

Vindtryck:

Säkerhetsklass: SK 3 (hög)

0,368 m³Profil: 4500 mmR- 165×495 GL30c

Klimatklass:

γm=1.25
Tvärkraftreduktion: Nej, kCr = 0.67

KK 3 (exponerat)

143,3 kg

0,000

Krafter och moment Lastkombination Utn.

Nx [kN]

My [kNm]

Mz [kNm]

Vy [kN]

Vz [kN]

(@1750,0,0)

-88,274

0,000

#10

76,5 % ; SK 3 (hög)#10

#10

#10

#10
87,2 % ; SK 3 (hög)

(@1750,0,0)

(@1750,0,0)

0,000

-62,321

(@0,0,0)

(@0,0,0)

Tillg. upplagslängd [mm] Utn. [ %]Upplagstryck Nödv. upplagslängd [mm]

L.verklig = 270.    {L.eff = 30 + L.verklig = 300}@ V2 - Pelare plan +12000 - Trä (Upplag 1) 28,8  %L.verklig = 56.   {L.eff = 30 + L.verklig = 86}

L.verklig = 80.    {L.eff = 30 + L.verklig = 110}@ Upplag 2 76,5  %L.verklig = 54.   {L.eff = 30 + L.verklig = 84}

Tryck vinkelrätt fibrer EN 1995-1-1 6.1.5

Fält Knäcklängd
Lx [mm] Lcy [mm] Lcz [mm]

Deformationer
Abs. - total last [m Rel. - total last Rel. - variabel laAbs. - variabel last Lastkombinati

Fält :1 4500 4500 Avstyvad -10 L/454-8 L/533 #16

Upplag, materialkontroll

Utn. [ %] Max (Rz) [kN]

Min (Rz) [kN]

Max (Rx) [kN]

Min (Rx) [kN]

Max (My) [kN

Min (My) [kNm

Bruk.

Max (Rx) [kN]

Min (Rz) [kN]

Max (Rz) [kN]

Min (My) [kNm

Max (My) [kN

Min (Rx) [kN]

Upplagsreaktioner Upplagsreaktioner

Utn. vid ände [ %]

Brott. SK 3 (hög)

Storlek: 270×190 ,GL30c

V2 - Pelare plan +12000 - Trä (Upplag 1 Elementkontakt - V2 -
Pelare plan +12000 - Tr 0,000

0,000

62,321

4,647

0,000

0,000

42,236

0,000

0,000

0,000

0,000

3,442-

Storlek: 80×80 ,C14 [P]

Upplag 2 93,5 (kc90=1)
0,000

0,000

51,568

4,248

0,000

0,000

35,008

0,000

0,000

0,000

0,000

3,146-

Standardlaster Addera egenvikt till permanentlast.:

Alternativ lastplacering av nyttiglast: Bunden utplacering; EN 1991-1-1 3.3.1(2)

Ja NejAnv. lastfördeln.:

Från (X) [mm] 0

Till (X) [mm]: 4500

Lastbr. start [mm]: 2750

Lastbr. slut [mm]: 2750

Lutning [°]: 0

Permanentlast: 0,309 kN/m²

Nyttiglast: -

Lastyta

Snölast: 4,500 kN/m² (MT), Ct [ 1 ], μ-från=0,80, μ-till=0,80 Rasskydd.: Skapa överhäng:

Vindlast: 1,185 kN/m² (KT) Lovart Lä Vinkelr. vind Inv.

0,20/- -/- -/- -/-

Ja Nej

Extralaster

Namn

QuickJump - Trä: Avväxling - Trä (Upplag 2), @1750 mm, n=1, Importera vert. upplag, ×1
Elementkontakt = 26,2 %, @1750,0,0, kc90 =1.75, Aeff = 45375
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Projektreferens

Adventure Tower

2018-04-19 Joel

Kund

Konstruktion
Avväxling - Trä

Avtalsnummer: 2030 20011

Structure 2018.1

#10   1,20 × Permanent + 1,50 × 0,8 × Snö [μ4] + 1,50 × 0,3 × Vind [Från vänster+] + 1,50 × Egen (Kort)*  {KT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/G

Brottgräns

Skala: 1:30

Bruksgräns

Skala: 1:30

Tvärsnitt
R- 165×495 GL30c

A=  81675 mm²
W.y= 6738188 mm³
W.z= 2246062 mm³
I.y= 1667701406 mm*mm³
I.z= 185300156 mm*mm³

GL30c

Dens.k =  390,00 N/mm²
Dens.mean =  430 kg/m³
E.005 =  10800,00 N/mm²
E.mean =  13000,00 N/mm²
E90.mean =  300,00 N/mm²
fc90k =  2,50 N/mm²
fck =  24,50 N/mm²
fmk =  30,00 N/mm²
ft90k =  0,50 N/mm²
ftk =  19,50 N/mm²
fvk =  3,50 N/mm²
G.005 =  675,00 N/mm²
G.mean =  650,00 N/mm²
fmk.flat =  30,00 N/mm²

#16   Permanent + 0,8 × Snö [μ4] + 0,3 × Vind [Från vänster+] + Egen (Kort)*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] > -    :{Bruk.}
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Projektreferens

Adventure Tower

2018-04-19 Joel

Kund

Konstruktion
Avväxling - Trä

Avtalsnummer: 2030 20011

Structure 2018.1

Lastöverföring

Lastkombinationer

#1   0,90 × Permanent + 1,50 × Vind [Från vänster+]*  {KT}  <Brott.  6.10 -A1.2(A)[EQU:SetA] >

#2   1,35 × Permanent*  {P}  <Brott.  6.10a -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#3   1,35 × Permanent* + 1,50 × 0,8 × Snö [μ4] + 1,50 × 0,3 × Vind [Från vänster+] + 1,50 × 0,7 × Egen (Kort)  {KT}  <Brott.  6.10a -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#4   1,35 × Permanent* + 1,50 × 0,8 × Snö [μ4] + 1,50 × 0,7 × Egen (Kort)  {KT}  <Brott.  6.10a -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#5   1,20 × Permanent + 1,50 × Snö [μ4]* + 1,50 × 0,3 × Vind [Från vänster+] + 1,50 × 0,7 × Egen (Kort)  {KT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#6   1,20 × Permanent + 1,50 × Snö [μ4]*  {MT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#7   1,20 × Permanent + 1,50 × Snö [μ4]* + 1,50 × 0,7 × Egen (Kort)  {KT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#8   1,20 × Permanent + 1,50 × 0,8 × Snö [μ4] + 1,50 × Vind [Från vänster+]* + 1,50 × 0,7 × Egen (Kort)  {KT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#9   1,00 × Permanent + 1,50 × Vind [Från vänster+]*  {KT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#10   1,20 × Permanent + 1,50 × 0,8 × Snö [μ4] + 1,50 × 0,3 × Vind [Från vänster+] + 1,50 × Egen (Kort)*  {KT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#11   1,20 × Permanent + 1,50 × Egen (Kort)*  {KT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#12   1,20 × Permanent + 1,50 × 0,8 × Snö [μ4] + 1,50 × Egen (Kort)*  {KT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#13   Permanent + Snö [μ4]* + 0,3 × Vind [Från vänster+] + 0,7 × Egen (Kort)  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#14   Permanent + Snö [μ4]*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#15   Permanent + 0,8 × Snö [μ4] + Vind [Från vänster+]* + 0,7 × Egen (Kort)  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#16   Permanent + 0,8 × Snö [μ4] + 0,3 × Vind [Från vänster+] + Egen (Kort)*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#17   Permanent + Egen (Kort)*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#18   Permanent + Snö [μ4]* + 0,7 × Egen (Kort)  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#19   Permanent + 0,8 × Snö [μ4] + Egen (Kort)*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#20   Permanent*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

Implementerade normer

Grundläggande best. för projektering av konstruktioner SS-EN 1990+EKS10

Nyttiglaster SS-EN 1991-1-1+EKS10

Snölaster SS-EN 1991-1-3+EKS10

Vindlaster SS-EN 1991-1-4+EKS10

Last av kranar och maskiner SS-EN 1991-3+EKS10

Stålkonstruktioner SS-EN 1993-1-1+EKS10

Träkonstruktioner SS-EN 1995-1-1+EKS10
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Projektreferens

Adventure Tower

2018-04-19 Joel

Kund

Konstruktion
Avväxlingsbalk - Trä

Avtalsnummer: 2030 20011

Structure 2018.1

1,096 kN/m², I. Sjö eller plant och horisontellt område med försumbar vegetation och
utan hinder.

25Referenshastighet, vind [m/s]:

3,000 kN/m², Topografi: Normal Ce [ 1 ]Snözon:

100Höjd över havet [m]:Kommun: [ Ej specificerad ]

4500×4500×15000 - Takform: SadeltakByggnadsmått [Gavel×Långsida×Höjd]:

Vindtryck:

Säkerhetsklass: SK 3 (hög)

0,234 m³Profil: 4500 mmR- 165×315 GL30c

Klimatklass:

γm=1.25
Tvärkraftreduktion: Nej, kCr = 0.67

KK 3 (exponerat)

91,2 kg

0,000

Krafter och moment Lastkombination Utn.

Nx [kN]

My [kNm]

Mz [kNm]

Vy [kN]

Vz [kN]

(@3000,0,0)

-38,948

0,000

#3

79,7 % ; SK 3 (hög)#3

#3

#3

#3
83,7 % ; SK 3 (hög)

(@3000,0,0)

(@3000,0,0)

0,000

38,083

(@4500,0,0)

(@4500,0,0)

Skjuvn.

Normal + Böjn.Olyckslast

39,3 %

37,2 %

#6

#6

Tillg. upplagslängd [mm] Utn. [ %]Upplagstryck Nödv. upplagslängd [mm]

L.verklig = 120.    {L.eff = 30 + L.verklig = 150}@ Upplag 1 19,5  %L.verklig = 10.   {Minsta värde}

L.verklig = 270.    {L.eff = 30 + L.verklig = 300}@ V4 - Pelare plan + 8000 - Trä (Upplag 2) 30,8  %L.verklig = 62.   {L.eff = 30 + L.verklig = 92}

Tryck vinkelrätt fibrer EN 1995-1-1 6.1.5

Fält Knäcklängd
Lx [mm] Lcy [mm] Lcz [mm]

Deformationer
Abs. - total last [m Rel. - total last Rel. - variabel laAbs. - variabel last Lastkombinati

Fält :1 4500 4500 Avstyvad -21 L/214-18 L/253 #4

Upplag, materialkontroll

Utn. [ %] Max (Rz) [kN]

Min (Rz) [kN]

Max (Rx) [kN]

Min (Rx) [kN]

Max (My) [kN

Min (My) [kNm

Bruk.

Max (Rx) [kN]

Min (Rz) [kN]

Max (Rz) [kN]

Min (My) [kNm

Max (My) [kN

Min (Rx) [kN]

Upplagsreaktioner Upplagsreaktioner

Utn. vid ände [ %]

Brott. SK 3 (hög)

Storlek: 120×120 ,C14 [P]

Upplag 1 17,0 (kc90=1)
0,000

0,000

21,126

2,673

0,000

0,000

14,980

0,000

0,000

0,000

0,000

1,980-

Storlek: 270×190 ,GL30c

V4 - Pelare plan + 8000 - Trä (Upplag 2) Elementkontakt - V4 -
Pelare plan + 8000 - Trä 0,000

0,000

38,083

3,188

0,000

0,000

27,361

0,000

0,000

0,000

0,000

2,361-

Extralaster

Namn

Golvbjälke: Avväxlingsbalk - Trä (Upplag 1), @1000 mm, n=4, Importera vert. upplag, s-1000 mm, ×1, Lastkorr. vid slut
Elementkontakt = 9,4 %, @1000,0,0, kc90 =1.75, Aeff = 18975
Elementkontakt = 16,4 %, @4000,0,0, kc90 =1, Aeff = 18975

Punktlast, Kranlast, vert., (KT), Standard, 20,000 kN, @3375 mm, Vertikal, 270,00°
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Projektreferens

Adventure Tower

2018-04-19 Joel

Kund

Konstruktion
Avväxlingsbalk - Trä

Avtalsnummer: 2030 20011

Structure 2018.1

#3   1,20 × Permanent + 1,50 × Rum i bostäder* + 1,35 × Kranlast, vert.*  {KT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] > -    :{Brott.}

Brottgräns

Skala: 1:30

Bruksgräns

Skala: 1:30

Tvärsnitt
R- 165×315 GL30c

A=  51975 mm²
W.y= 2728688 mm³
W.z= 1429312 mm³
I.y= 429768281 mm*mm³
I.z= 117918281 mm*mm³

GL30c

Dens.k =  390,00 N/mm²
Dens.mean =  430 kg/m³
E.005 =  10800,00 N/mm²
E.mean =  13000,00 N/mm²
E90.mean =  300,00 N/mm²
fc90k =  2,50 N/mm²
fck =  24,50 N/mm²
fmk =  30,00 N/mm²
ft90k =  0,50 N/mm²
ftk =  19,50 N/mm²
fvk =  3,50 N/mm²
G.005 =  675,00 N/mm²
G.mean =  650,00 N/mm²
fmk.flat =  30,00 N/mm²

#4   Permanent + Rum i bostäder* + Kranlast, vert.*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] > -    :{Bruk.}
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Projektreferens

Adventure Tower

2018-04-19 Joel

Kund

Konstruktion
Avväxlingsbalk - Trä

Avtalsnummer: 2030 20011

Structure 2018.1

Lastöverföring

Lastkombinationer

#1   1,35 × Permanent*  {P}  <Brott.  6.10a -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#2   1,35 × Permanent* + 1,50 × 0,7 × Rum i bostäder + 1,35 × 0,8 × Kranlast, vert.  {KT}  <Brott.  6.10a -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#3   1,20 × Permanent + 1,50 × Rum i bostäder* + 1,35 × Kranlast, vert.*  {KT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#4   Permanent + Rum i bostäder* + Kranlast, vert.*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#5   Permanent*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#6   Permanent + 0,5 × Rum i bostäder* + 0,7 × Kranlast, vert.*  {KT}  <Brott.  6.11a/b -A1.3 [ACCIDENT] >

Implementerade normer

Grundläggande best. för projektering av konstruktioner SS-EN 1990+EKS10

Nyttiglaster SS-EN 1991-1-1+EKS10

Snölaster SS-EN 1991-1-3+EKS10

Vindlaster SS-EN 1991-1-4+EKS10

Last av kranar och maskiner SS-EN 1991-3+EKS10

Stålkonstruktioner SS-EN 1993-1-1+EKS10

Träkonstruktioner SS-EN 1995-1-1+EKS10
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Projektreferens

Adventure Tower

2018-04-19 Joel

Kund

Konstruktion
H4 - Horisontalstag - Trä

Avtalsnummer: 2030 20011

Structure 2018.1

1,185 kN/m², I. Sjö eller plant och horisontellt område med försumbar vegetation och
utan hinder.

26Referenshastighet, vind [m/s]:

4,500 kN/m², Topografi: Normal Ce [ 1 ]Snözon:

100Höjd över havet [m]:Kommun: [ Ej specificerad ]

4500×4500×15000 - Takform: SadeltakByggnadsmått [Gavel×Långsida×Höjd]:

Vindtryck:

Säkerhetsklass: SK 3 (hög)

0,167 m³Profil: 4500 mmR- 165×225 GL30c

Klimatklass:

γm=1.25
Tvärkraftreduktion: Nej, kCr = 0.67

KK 3 (exponerat)

65,2 kg

-75,000

Krafter och moment Lastkombination Utn.

Nx [kN]

My [kNm]

Mz [kNm]

Vy [kN]

Vz [kN]

(@2812,0,0)

-10,167

0,000

#5

60,9 % ; SK 3 (hög)#5

#5

#8

#8
53,8 % ; SK 3 (hög)

(@2812,0,0)

(@2812,0,0)

0,000

16,224

(@4500,0,0)

(@4500,0,0)

Tillg. upplagslängd [mm] Utn. [ %]Upplagstryck Nödv. upplagslängd [mm]

-@ Upplag 1 -  %L.eff = 14

-@ Upplag 2 -  %L.eff = 39

Tryck vinkelrätt fibrer EN 1995-1-1 6.1.5

Fält Knäcklängd
Lx [mm] Lcy [mm] Lcz [mm]

Deformationer
Abs. - total last [m Rel. - total last Rel. - variabel laAbs. - variabel last Lastkombinati

Fält :1 4500 4500 4500 -17 L/265-12 L/360 #10

Upplag, materialkontroll

Utn. [ %] Max (Rz) [kN]

Min (Rz) [kN]

Max (Rx) [kN]

Min (Rx) [kN]

Max (My) [kN

Min (My) [kNm

Bruk.

Max (Rx) [kN]

Min (Rz) [kN]

Max (Rz) [kN]

Min (My) [kNm

Max (My) [kN

Min (Rx) [kN]

Upplagsreaktioner Upplagsreaktioner

Utn. vid ände [ %]

Brott. SK 3 (hög)

-

Upplag 1
43,500

-47,250

5,669

0,692

0,000

0,000

3,933

-35,000

15,000

0,000

0,000

0,769

-

Upplag 2
0,000

0,000

16,224

1,489

0,000

0,000

11,147

0,000

0,000

0,000

0,000

1,655

Standardlaster Addera egenvikt till permanentlast.:

Alternativ lastplacering av nyttiglast: Bunden utplacering; EN 1991-1-1 3.3.1(2)

Ja NejAnv. lastfördeln.:

Från (X) [mm] 2250

Till (X) [mm]: 4500

Lastbr. start [mm]: 2250

Lastbr. slut [mm]: 2250

Lutning [°]: 0

Permanentlast: 0,350 kN/m²

Nyttiglast: 2,000 kN/m², Rum i bostäder (MT), Egenvikt, mellanväggar <= 1 kN/m Belastad yta [m²] [m²]: 5, αA [ 1 ]

Lastyta

Snölast: -

Vindlast: -

Extralaster

Namn

Axiallast, Permanent, (P), Standard, -35,000 kN, @0 mm, Fri vinkel, 180,00°

Axiallast, Vind, (KT), Standard, 50,000 kN, @4500 mm, Fri vinkel, 180,00°
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Projektreferens

Adventure Tower

2018-04-19 Joel

Kund

Konstruktion
H4 - Horisontalstag - Trä

Avtalsnummer: 2030 20011

Structure 2018.1

#5   1,20 × Permanent + 1,50 × Vind [Från vänster+]* + 1,50 × 0,7 × Rum i bostäder  {KT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] > -    :{Brott

Brottgräns

Skala: 1:34

Bruksgräns

Skala: 1:33

Tvärsnitt
R- 165×225 GL30c

A=  37125 mm²
W.y= 1392188 mm³
W.z= 1020938 mm³
I.y= 156621094 mm*mm³
I.z= 84227344 mm*mm³

GL30c

Dens.k =  390,00 N/mm²
Dens.mean =  430 kg/m³
E.005 =  10800,00 N/mm²
E.mean =  13000,00 N/mm²
E90.mean =  300,00 N/mm²
fc90k =  2,50 N/mm²
fck =  24,50 N/mm²
fmk =  30,00 N/mm²
ft90k =  0,50 N/mm²
ftk =  19,50 N/mm²
fvk =  3,50 N/mm²
G.005 =  675,00 N/mm²
G.mean =  650,00 N/mm²
fmk.flat =  30,00 N/mm²

#11   Permanent + Rum i bostäder*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] > -    :{Bruk.}

Lastkombinationer
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Projektreferens

Adventure Tower

2018-04-19 Joel

Kund

Konstruktion
H4 - Horisontalstag - Trä

Avtalsnummer: 2030 20011

Structure 2018.1

#1   0,90 × Permanent + 1,50 × Vind [Från vänster+]*  {KT}  <Brott.  6.10 -A1.2(A)[EQU:SetA] >

#2   1,35 × Permanent*  {P}  <Brott.  6.10a -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#3   1,35 × Permanent* + 1,50 × 0,3 × Vind [Från vänster+] + 1,50 × 0,7 × Rum i bostäder  {KT}  <Brott.  6.10a -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#4   1,35 × Permanent* + 1,50 × 0,7 × Rum i bostäder  {MT}  <Brott.  6.10a -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#5   1,20 × Permanent + 1,50 × Vind [Från vänster+]* + 1,50 × 0,7 × Rum i bostäder  {KT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#6   1,00 × Permanent + 1,50 × Vind [Från vänster+]*  {KT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#7   1,20 × Permanent + 1,50 × 0,3 × Vind [Från vänster+] + 1,50 × Rum i bostäder*  {KT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#8   1,20 × Permanent + 1,50 × Rum i bostäder*  {MT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#9   Permanent + Vind [Från vänster+]* + 0,7 × Rum i bostäder  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#10   Permanent + 0,3 × Vind [Från vänster+] + Rum i bostäder*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#11   Permanent + Rum i bostäder*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#12   Permanent*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

Implementerade normer

Grundläggande best. för projektering av konstruktioner SS-EN 1990+EKS10

Nyttiglaster SS-EN 1991-1-1+EKS10

Snölaster SS-EN 1991-1-3+EKS10

Vindlaster SS-EN 1991-1-4+EKS10

Last av kranar och maskiner SS-EN 1991-3+EKS10

Stålkonstruktioner SS-EN 1993-1-1+EKS10

Träkonstruktioner SS-EN 1995-1-1+EKS10
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Projektreferens

Adventure Tower

2018-04-19 Joel

Kund

Konstruktion
Pelare heldragen - Trä

Avtalsnummer: 2030 20011

Structure 2018.1

1,185 kN/m², I. Sjö eller plant och horisontellt område med försumbar vegetation och
utan hinder.

26Referenshastighet, vind [m/s]:

4,500 kN/m², Topografi: Normal Ce [ 1 ]Snözon:

100Höjd över havet [m]:Kommun: [ Ej specificerad ]

4500×4500×15000 - Takform: SadeltakByggnadsmått [Gavel×Långsida×Höjd]:

Vindtryck:

Säkerhetsklass: SK 3 (hög)

0,697 m³Profil: 12001 mmR- 215×270 GL30c

Klimatklass:

γm=1.25
Tvärkraftreduktion: Nej, kCr = 0.67

KK 3 (exponerat)

271,7 kg

-385,286

Krafter och moment Lastkombination Utn.

Nx [kN]

My [kNm]

Mz [kNm]

Vy [kN]

Vz [kN]

(@43,0,4000)

5,140

0,000

#11

53,7 % ; SK 3 (hög)#11

#11

#13

#13
15,3 % ; SK 3 (hög)

(@43,0,4000)

(@43,0,4000)

0,000

-7,782

(@87,0,8000)

(@87,0,8000)

Våningar Knäcklängd
Lx [mm] Lcy [mm] Lcz [mm]

Deformationer
Abs. - total last [m Rel. - total last Rel. - variabel laAbs. - variabel last Lastkombinati

Våning :1 4000 4000 4000 -1 < L/1000-1 < L/1000 #22

Våning :2 4000 4000 4000 0 < L/10000 < L/1000 #

Våning :3 4000 4000 4000 0 < L/10000 < L/1000 #

Upplag, materialkontroll

Utn. [ %] Max (Rz) [kN]

Min (Rz) [kN]

Max (Rx) [kN]

Min (Rx) [kN]

Max (My) [kN

Min (My) [kNm

Bruk.

Max (Rx) [kN]

Min (Rz) [kN]

Max (Rz) [kN]

Min (My) [kNm

Max (My) [kN

Min (Rx) [kN]

Upplagsreaktioner Upplagsreaktioner

Utn. vid ände [ %]

Brott. SK 3 (hög)

-

Upplag 1
8,685

-2,359

388,901

182,194

0,000

0,000

287,459

-0,370

6,093

0,000

0,000

134,959

-

Upplag 2
11,225

-15,568

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-10,460

7,244

0,000

0,000

0,000

-

Upplag 3
11,455

-15,338

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-10,306

7,397

0,000

0,000

0,000

-

Upplag 4
3,593

-6,976

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-4,791

1,672

0,000

0,000

0,000

Standardlaster Addera egenvikt till permanentlast.:

Alternativ lastplacering av nyttiglast: Bunden utplacering; EN 1991-1-1 3.3.1(2)

Ja NejAnv. lastfördeln.:

Från (X) [mm] 0

Till (X) [mm]: 12000

Lastbr. start [mm]: 2250

Lastbr. slut [mm]: 2250

Lutning [°]: 90

Permanentlast: 0,244 kN/m²

Nyttiglast: -

Lastyta

Snölast: -

Vindlast: 1,185 kN/m² (KT) Lovart Lä Vinkelr. vind Inv.

0,81/- -/-0,70 -/- -/-

Extralaster

Namn

V2 - Pelare plan +12000: V4 - Pelare plan + 8000 (Upplag 1), @12000 mm, n=1, Importera vert. upplag, ×1
Elementkontakt = 0,2 %, @129.85,0,12000, kc90 =1, Aeff = 58050

Avväxlingsbalk plattform: Pelare heldragen - Trä (Upplag 2), @12000 mm, n=1, Importera vert. upplag, ×1
Elementkontakt = 0,2 %, @129.85,0,12000, kc90 =1, Aeff = 58050
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Projektreferens

Adventure Tower

2018-04-19 Joel

Kund

Konstruktion
Pelare heldragen - Trä

Avtalsnummer: 2030 20011

Structure 2018.1

Punktlast, Permanent, (P), Standard, 31,100 kN, @12000 mm, Vertikal, 270,00°

Punktlast, Vind, (KT), Standard, 16,000 kN, @12000 mm, Vertikal, 270,00°

Trappa, Permanent, (P), Standard, 3,000 kN, @8000 mm, Vertikal, 270,00°

Punktlast, Rum i bostäder, (MT), Standard, 10,200 kN, @8000 mm, Vertikal, 270,00°

Punktlast, Permanent, (P), Standard, 31,100 kN, @8000 mm, Vertikal, 270,00°

Punktlast, Vind, (KT), Standard, 30,200 kN, @8000 mm, Vertikal, 270,00°

Trappa, Permanent, (P), Standard, 3,000 kN, @4000 mm, Vertikal, 270,00°

Punktlast, Rum i bostäder, (MT), Standard, 10,200 kN, @4000 mm, Vertikal, 270,00°

Punktlast, Permanent, (P), Standard, 31,100 kN, @4000 mm, Vertikal, 270,00°

Punktlast, Vind, (KT), Standard, 44,400 kN, @4000 mm, Vertikal, 270,00°
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Projektreferens

Adventure Tower

2018-04-19 Joel

Kund

Konstruktion
Pelare heldragen - Trä

Avtalsnummer: 2030 20011

Structure 2018.1

GL30c

Dens.k =  390,00 N/mm²
Dens.mean =  430 kg/m³
E.005 =  10800,00 N/mm²
E.mean =  13000,00 N/mm²
E90.mean =  300,00 N/mm²
fc90k =  2,50 N/mm²
fck =  24,50 N/mm²
fmk =  30,00 N/mm²
ft90k =  0,50 N/mm²
ftk =  19,50 N/mm²
fvk =  3,50 N/mm²
G.005 =  675,00 N/mm²
G.mean =  650,00 N/mm²
fmk.flat =  30,00 N/mm²

#11   1,20 × Permanent + 1,50 × 0,8 × Snö + 1,50 × Vind [Från vänster+]* + 1,50 × 0,7 × Rum i bostäder + 1,50 × 0,7 × Egen (Momentan) + 1,3

Brottgräns

Skala: 1:156

Bruksgräns

#22   Permanent + 0,8 × Snö + Vind [Från vänster+]* + 0,7 × Rum i bostäder + 0,7 × Egen (Momentan) + 0,8 × Kranlast, vert.  <Bruk.  6.14b -6.

Skala: 1:156

Tvärsnitt

R- 215×270 GL30c

A=  58050 mm²
W.y= 2612250 mm³
W.z= 2080125 mm³
I.y= 352653750 mm*mm³
I.z= 223613438 mm*mm³
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Projektreferens

Adventure Tower

2018-04-19 Joel

Kund

Konstruktion
Pelare heldragen - Trä

Avtalsnummer: 2030 20011

Structure 2018.1

Lastöverföring

Lastkombinationer

#1   0,90 × Permanent + 1,50 × Vind [Från vänster+]*  {KT}  <Brott.  6.10 -A1.2(A)[EQU:SetA] >

#2   0,90 × Permanent + 1,50 × Vind [Från höger -]*  {KT}  <Brott.  6.10 -A1.2(A)[EQU:SetA] >

#3   1,35 × Permanent*  {P}  <Brott.  6.10a -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#4   1,35 × Permanent* + 1,50 × 0,8 × Snö + 1,50 × 0,3 × Vind [Från vänster+] + 1,50 × 0,7 × Rum i bostäder + 1,50 × 0,7 × Egen (Momentan) + 1,35 × 0,8 × Kranlast, 

#5   1,35 × Permanent* + 1,50 × 0,8 × Snö + 1,50 × 0,3 × Vind [Från höger -] + 1,50 × 0,7 × Rum i bostäder + 1,50 × 0,7 × Egen (Momentan) + 1,35 × 0,8 × Kranlast, v

#6   1,35 × Permanent* + 1,50 × 0,8 × Snö + 1,50 × 0,7 × Rum i bostäder + 1,50 × 0,7 × Egen (Momentan) + 1,35 × 0,8 × Kranlast, vert.  {I}  <Brott.  6.10a -A1.2(B) [S

#7   1,20 × Permanent + 1,50 × Snö* + 1,50 × 0,3 × Vind [Från vänster+] + 1,50 × 0,7 × Rum i bostäder + 1,50 × 0,7 × Egen (Momentan) + 1,35 × 0,8 × Kranlast, vert.  

#8   1,20 × Permanent + 1,50 × Snö* + 1,50 × 0,3 × Vind [Från höger -] + 1,50 × 0,7 × Rum i bostäder + 1,50 × 0,7 × Egen (Momentan) + 1,35 × 0,8 × Kranlast, vert.  {

#9   1,20 × Permanent + 1,50 × Snö*  {MT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#10   1,20 × Permanent + 1,50 × Snö* + 1,50 × 0,7 × Rum i bostäder + 1,50 × 0,7 × Egen (Momentan) + 1,35 × 0,8 × Kranlast, vert.  {I}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/

#11   1,20 × Permanent + 1,50 × 0,8 × Snö + 1,50 × Vind [Från vänster+]* + 1,50 × 0,7 × Rum i bostäder + 1,50 × 0,7 × Egen (Momentan) + 1,35 × 0,8 × Kranlast, vert

#12   1,20 × Permanent + 1,50 × 0,8 × Snö + 1,50 × Vind [Från höger -]* + 1,50 × 0,7 × Rum i bostäder + 1,50 × 0,7 × Egen (Momentan) + 1,35 × 0,8 × Kranlast, vert.  

#13   1,00 × Permanent + 1,50 × Vind [Från vänster+]*  {KT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#14   1,00 × Permanent + 1,50 × Vind [Från höger -]*  {KT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#15   1,20 × Permanent + 1,50 × 0,8 × Snö + 1,50 × 0,3 × Vind [Från vänster+] + 1,50 × Rum i bostäder* + 1,50 × Egen (Momentan)* + 1,35 × Kranlast, vert.*  {I}  <Br

#16   1,20 × Permanent + 1,50 × 0,8 × Snö + 1,50 × 0,3 × Vind [Från höger -] + 1,50 × Rum i bostäder* + 1,50 × Egen (Momentan)* + 1,35 × Kranlast, vert.*  {I}  <Brott

#17   1,20 × Permanent + 1,50 × Rum i bostäder* + 1,50 × Egen (Momentan)* + 1,35 × Kranlast, vert.*  {I}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#18   1,20 × Permanent + 1,50 × 0,8 × Snö + 1,50 × Rum i bostäder* + 1,50 × Egen (Momentan)* + 1,35 × Kranlast, vert.*  {I}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] 

#19   Permanent + Snö* + 0,3 × Vind [Från vänster+] + 0,7 × Rum i bostäder + 0,7 × Egen (Momentan) + 0,8 × Kranlast, vert.  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#20   Permanent + Snö* + 0,3 × Vind [Från höger -] + 0,7 × Rum i bostäder + 0,7 × Egen (Momentan) + 0,8 × Kranlast, vert.  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#21   Permanent + Snö*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#22   Permanent + 0,8 × Snö + Vind [Från vänster+]* + 0,7 × Rum i bostäder + 0,7 × Egen (Momentan) + 0,8 × Kranlast, vert.  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#23   Permanent + 0,8 × Snö + Vind [Från höger -]* + 0,7 × Rum i bostäder + 0,7 × Egen (Momentan) + 0,8 × Kranlast, vert.  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#24   Permanent + 0,8 × Snö + 0,3 × Vind [Från vänster+] + Rum i bostäder* + Egen (Momentan)* + Kranlast, vert.*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#25   Permanent + 0,8 × Snö + 0,3 × Vind [Från höger -] + Rum i bostäder* + Egen (Momentan)* + Kranlast, vert.*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#26   Permanent + Rum i bostäder* + Egen (Momentan)* + Kranlast, vert.*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#27   Permanent + 0,8 × Snö + Rum i bostäder* + Egen (Momentan)* + Kranlast, vert.*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#28   Permanent + Snö* + 0,7 × Rum i bostäder + 0,7 × Egen (Momentan) + 0,8 × Kranlast, vert.  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#29   Permanent*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

Implementerade normer

Grundläggande best. för projektering av konstruktioner SS-EN 1990+EKS10

Nyttiglaster SS-EN 1991-1-1+EKS10

Snölaster SS-EN 1991-1-3+EKS10

Vindlaster SS-EN 1991-1-4+EKS10

Last av kranar och maskiner SS-EN 1991-3+EKS10

Stålkonstruktioner SS-EN 1993-1-1+EKS10

Träkonstruktioner SS-EN 1995-1-1+EKS10
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Projektreferens

Adventure Tower

2018-04-19 Joel

Kund

Konstruktion
V2 - Pelare plan +12000 - Trä

Avtalsnummer: 2030 20011

Structure 2018.1

1,185 kN/m², I. Sjö eller plant och horisontellt område med försumbar vegetation och
utan hinder.

26Referenshastighet, vind [m/s]:

4,500 kN/m², Topografi: Normal Ce [ 1 ]Snözon:

100Höjd över havet [m]:Kommun: [ Ej specificerad ]

4500×4500×15000 - Takform: SadeltakByggnadsmått [Gavel×Långsida×Höjd]:

Vindtryck:

Säkerhetsklass: SK 3 (hög)

0,128 m³Profil: 2500 mmR- 190×270 GL30c

Klimatklass:

γm=1.25
Tvärkraftreduktion: Nej, kCr = 0.67

KK 3 (exponerat)

50 kg

-87,253

Krafter och moment Lastkombination Utn.

Nx [kN]

My [kNm]

Mz [kNm]

Vy [kN]

Vz [kN]

(@0,0,865)

-0,042

0,000

#15

13,3 % ; SK 3 (hög)#15

#15

#13

#13
0,5 % ; SK 3 (hög)

(@0,0,865)

(@0,0,865)

0,000

0,244

(@0,0,2500)

(@0,0,2500)

Våningar Knäcklängd
Lx [mm] Lcy [mm] Lcz [mm]

Deformationer
Abs. - total last [m Rel. - total last Rel. - variabel laAbs. - variabel last Lastkombinati

Våning :1 2500 2500 2500 0 < L/10000 < L/1000 #22

Upplag, materialkontroll

Utn. [ %] Max (Rz) [kN]

Min (Rz) [kN]

Max (Rx) [kN]

Min (Rx) [kN]

Max (My) [kN

Min (My) [kNm

Bruk.

Max (Rx) [kN]

Min (Rz) [kN]

Max (Rz) [kN]

Min (My) [kNm

Max (My) [kN

Min (Rx) [kN]

Upplagsreaktioner Upplagsreaktioner

Utn. vid ände [ %]

Brott. SK 3 (hög)

Storlek: 190×190 ,GL30c

V4 - Pelare plan + 8000 - Trä (Upplag 1) Elementkontakt - V4 -
Pelare plan + 8000 - Trä 0,070

-0,244

87,461

27,409

0,000

0,000

62,976

-0,163

0,047

0,000

0,000

23,342-

-

Upplag 2
0,070

-0,244

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-0,163

0,047

0,000

0,000

0,000

Standardlaster Addera egenvikt till permanentlast.:

Alternativ lastplacering av nyttiglast: Bunden utplacering; EN 1991-1-1 3.3.1(2)

Ja NejAnv. lastfördeln.:

Från (X) [mm] 0

Till (X) [mm]: 2500

Lastbr. start [mm]: 100

Lastbr. slut [mm]: 100

Lutning [°]: 90

Permanentlast: 0,000 kN/m²

Nyttiglast: -

Lastyta

Snölast: -

Vindlast: 1,185 kN/m² (KT) Lovart Lä Vinkelr. vind Inv.

0,80/- -/-0,62 -/- -/-0,30

Extralaster

Namn

Zipline, Permanent, (P), Standard, 19,400 kN, @2500 mm, Vertikal, 270,00°

Punktlast, Vind, (KT), Standard, 2,800 kN, @2500 mm, Vertikal, 270,00°

Avväxling - Trä: V2 - Pelare plan +12000 - Trä (Upplag 1), @2500 mm, n=1, Importera vert. upplag, ×1
Elementkontakt = 14,2 %, @0,0,2500, kc90 =1, Aeff = 44550
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Adventure Tower

2018-04-19 Joel
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Konstruktion
V2 - Pelare plan +12000 - Trä

Avtalsnummer: 2030 20011

Structure 2018.1

GL30c

Dens.k =  390,00 N/mm²
Dens.mean =  430 kg/m³
E.005 =  10800,00 N/mm²
E.mean =  13000,00 N/mm²
E90.mean =  300,00 N/mm²
fc90k =  2,50 N/mm²
fck =  24,50 N/mm²
fmk =  30,00 N/mm²
ft90k =  0,50 N/mm²
ftk =  19,50 N/mm²
fvk =  3,50 N/mm²
G.005 =  675,00 N/mm²
G.mean =  650,00 N/mm²
fmk.flat =  30,00 N/mm²

#15   1,20 × Permanent + 1,50 × 0,8 × Snö + 1,50 × 0,3 × Vind [Från vänster+] + 1,50 × Egen (Kort)*  {KT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:

Brottgräns

Skala: 1:59

Bruksgräns

#22   Permanent + 0,8 × Snö + Vind [Från vänster+]* + 0,7 × Egen (Kort)  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] > -    :{Bruk.}

Skala: 1:59

Tvärsnitt

R- 190×270 GL30c

A=  51300 mm²
W.y= 2308500 mm³
W.z= 1624500 mm³
I.y= 311647500 mm*mm³
I.z= 154327500 mm*mm³
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Projektreferens

Adventure Tower

2018-04-19 Joel

Kund

Konstruktion
V2 - Pelare plan +12000 - Trä

Avtalsnummer: 2030 20011

Structure 2018.1

Lastöverföring

Lastkombinationer

#1   0,90 × Permanent + 1,50 × Vind [Från vänster+]*  {KT}  <Brott.  6.10 -A1.2(A)[EQU:SetA] >

#2   0,90 × Permanent + 1,50 × Vind [Från höger -]*  {KT}  <Brott.  6.10 -A1.2(A)[EQU:SetA] >

#3   1,35 × Permanent*  {P}  <Brott.  6.10a -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#4   1,35 × Permanent* + 1,50 × 0,8 × Snö + 1,50 × 0,3 × Vind [Från vänster+] + 1,50 × 0,7 × Egen (Kort)  {KT}  <Brott.  6.10a -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#5   1,35 × Permanent* + 1,50 × 0,8 × Snö + 1,50 × 0,3 × Vind [Från höger -] + 1,50 × 0,7 × Egen (Kort)  {KT}  <Brott.  6.10a -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#6   1,35 × Permanent* + 1,50 × 0,8 × Snö + 1,50 × 0,7 × Egen (Kort)  {KT}  <Brott.  6.10a -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#7   1,20 × Permanent + 1,50 × Snö* + 1,50 × 0,3 × Vind [Från vänster+] + 1,50 × 0,7 × Egen (Kort)  {KT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#8   1,20 × Permanent + 1,50 × Snö* + 1,50 × 0,3 × Vind [Från höger -] + 1,50 × 0,7 × Egen (Kort)  {KT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#9   1,20 × Permanent + 1,50 × Snö*  {MT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#10   1,20 × Permanent + 1,50 × Snö* + 1,50 × 0,7 × Egen (Kort)  {KT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#11   1,20 × Permanent + 1,50 × 0,8 × Snö + 1,50 × Vind [Från vänster+]* + 1,50 × 0,7 × Egen (Kort)  {KT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#12   1,20 × Permanent + 1,50 × 0,8 × Snö + 1,50 × Vind [Från höger -]* + 1,50 × 0,7 × Egen (Kort)  {KT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#13   1,00 × Permanent + 1,50 × Vind [Från vänster+]*  {KT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#14   1,00 × Permanent + 1,50 × Vind [Från höger -]*  {KT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#15   1,20 × Permanent + 1,50 × 0,8 × Snö + 1,50 × 0,3 × Vind [Från vänster+] + 1,50 × Egen (Kort)*  {KT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#16   1,20 × Permanent + 1,50 × 0,8 × Snö + 1,50 × 0,3 × Vind [Från höger -] + 1,50 × Egen (Kort)*  {KT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#17   1,20 × Permanent + 1,50 × Egen (Kort)*  {KT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#18   1,20 × Permanent + 1,50 × 0,8 × Snö + 1,50 × Egen (Kort)*  {KT}  <Brott.  6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >

#19   Permanent + Snö* + 0,3 × Vind [Från vänster+] + 0,7 × Egen (Kort)  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#20   Permanent + Snö* + 0,3 × Vind [Från höger -] + 0,7 × Egen (Kort)  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#21   Permanent + Snö*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#22   Permanent + 0,8 × Snö + Vind [Från vänster+]* + 0,7 × Egen (Kort)  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#23   Permanent + 0,8 × Snö + Vind [Från höger -]* + 0,7 × Egen (Kort)  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#24   Permanent + 0,8 × Snö + 0,3 × Vind [Från vänster+] + Egen (Kort)*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#25   Permanent + 0,8 × Snö + 0,3 × Vind [Från höger -] + Egen (Kort)*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#26   Permanent + Egen (Kort)*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#27   Permanent + Snö* + 0,7 × Egen (Kort)  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#28   Permanent + 0,8 × Snö + Egen (Kort)*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

#29   Permanent*  <Bruk.  6.14b -6.5.3 [CHAR] >

Implementerade normer

Grundläggande best. för projektering av konstruktioner SS-EN 1990+EKS10

Nyttiglaster SS-EN 1991-1-1+EKS10

Snölaster SS-EN 1991-1-3+EKS10

Vindlaster SS-EN 1991-1-4+EKS10

Last av kranar och maskiner SS-EN 1991-3+EKS10

Stålkonstruktioner SS-EN 1993-1-1+EKS10

Träkonstruktioner SS-EN 1995-1-1+EKS10
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