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Abstract 
In this work, two different load widths are compared to see which load width is 

the cheapest. These load widths are based on an assumed standard dimension and an 
optimization of the carrier plate used in the work. The chosen design solutions are 
checked in both the crash and the user limits and the dimensioning of a single 
reduced cross section for fire according to applicable laws and regulations. The fire 
dimensioning is to a large extent the dimensional load for load-bearing parts. The 
dimensioning relates only to wooden structures and tension rods in steel. Plates and 
couplings are not dimensioned but are discussed in the discussion. The work does not 
only deal with the dimensions of the construction in the sports stadium without an 
outline draft proposal also following a local program and a building plan over the 
available area. The sketch proposal is developed through IAAF:s standards for indoor 
facilities and miscellaneous plans for Swedish athletics facilities. The facility is 
constructed in wood and with drawstring in steel for the brace of wind. The roof 
construction consists of a support plate and a fish abdominal truss with a span of 61 
meters. Roof structures rest on wooden columns, which for the last foundation, the 
dimensions of the building are 61x125x15 meters large. The shorter load will be 
cheaper and would probably be even cheaper if the costs of the plate and the clutches 
were included in the result. The idea for this work came from a coincidence when the 
athletics facility in Östersund is classified as unfit for the sake of mold and an athlete 
trainer who works with the municipality has started a non-profit project. The project 
intends to build a new, larger athletics facility within the Östersund arena area. 

 
 
Keywords: Construction, load width, dimensioning, fire dimensioning, athletics 
facility, truss, pillar, brace against wind 
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Sammanfattning 
      I detta arbete jämförs två olika lastbredder för att se vilken lastbredd som blir 
billigast. Dessa lastbredder är baserade på ett antaget standardmått och en optimering 
av bärplåten som används i arbetet. Den valda konstruktionslösningen kontrolleras i 
både brott- och brukgräns samt dimensionering enlig reducerat tvärsnitt för brand 
enligt gällande lagar och regler. Branddimensioneringen är till största del det 
dimensionerande lastfallet för de bärande delarna. Dimensioneringen avser endast 
träkonstruktionen och dragbanden i stål. Platta och kopplingar dimensioneras inte 
men diskuteras i diskussionen. Arbetet behandlar inte bara dimensioneringen av 
konstruktionen i friidrottshallen utan ett skissförslag tas även fram efter ett 
lokalprogram och en bebyggelseplan över det tillgängliga området. Skissförslaget 
arbetas fram genom IAAF:s standarder för inomhushallar och diverse planer över 
svenska friidrottshallar. Hallen konstrueras i trä och med dragband i stål för 
stagningen av vind. Takkonstruktionen består av en bärplåt och ett fiskbuksfackverk 
med en spännvidd på 61 meter. Takkonstruktionen vilar på träpelare som för den 
lasterna i grunden, dimensionerna på hallen är 61x125x15 meter stor. Den kortare 
lastbredden blir billigare och skulle antagligen bli ännu billigare om kostnaderna för 
plattan och kopplingarna räknades med i resultatet. Idén till detta arbete kom av en 
slump då friidrottshallen i Östersund klassas som otjänlig på grund av mögel och en 
friidrottstränare som jobbar åt kommunen har startat ett ideellt projekt. Projektet 
avser att bygga en ny, större friidrottshall inom Östersunds arenaby-område.  

 

Nyckelord: Konstruktion, lastbredd, dimensionering, branddimensionering, 
friidrottshall, fackverk, pelare, stagning mot vind  
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  Terminologi 
Ansats – Den sträcka en idrottare tillryggalägger innan ett avstamp på plankan. 

Bromskuddar – En mjukmadrass som är uppställd mot en vägg vid änden av 
rakbanorna för att sprintrarna inte ska springa in i väggen. 

Brottgräns – Dimensionering av bärandeelement för att inte brott i konstruktionen 
ska uppkomma enligt lagkrav. 

Bruksgräns – Dimensionering av bärandeelement så att inte dessa böjer ned för 
mycket enligt lag krav. 

Byggnadsklass – Byggnader ska delas in i brandtekniska byggnadsklasser, Br, 
utifrån skyddsbehovet som tar hänsyn till t.ex. brandförlopp. 

Bärplåt – En plåt som monteras på den bärande takkonstruktionen för att slippa 
takåsar, en plåt som har samma funktion som takåsar. 

Centrumavstånd – Ofta förkortat c/c, anger avståndet från centrum på en 
konstruktionsdel till centrum på en annan. 

Dosering – Lutningen på kurvan för inomhusbanor. 

Frame analysis – Ett beräkningsprogram för att analysera olika laster som uppstår i                                           
ett fackverk som används av konstruktörer. 

Fångstnät – Nät som fångar kastredskap. 

Gropen – Den yta av sand där landning vad längdhopp och tresteg sker. 

IAAF – International Association of Athletics Federations är den internationella 
organisationen för friidrottsförbund. 

Innerplan – Den yta som omsluts av rundbanorna där all tävling äger rum förutom 
löpgrenar längre än 60 meter. 

Kastbur – Är oftast en ställning i metall med väggar av nät, oftast i form av en 
cirkel, som har samma funktion som ett kastnät. 

Korda – Korda (från latin chorda, "sträng") är den räta linje som sammanbinder två 
punkter på en cirkelbåge eller annan kroklinje. 

Lastbredd – Är den bred vars laster påverkar ett bärande fack, bredden mäts 
längsmed byggnaden.  

Mathcad – ett matematik beräkningsprogram som används bland annat av 
konstruktörer.  

Måttboken – Ett svenskt initiativ till en handbok kring mått på hallar för olika 
idrotter i Sverige.   

Planka – Även kallad ansatsplanka, är den delen där avstamp vid tävling av 
längdhopp och tresteg sker. 

Raka träningsbanor – Liknande som rakbanor fast utanför rundbanorna, används 
oftast till uppvärmning vid tävling. 
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Rakbanor – Raka 60-metersbanor mitt på innerplan i en friidrottshall. 

Rundbanor – Banorna som omsluter innerplanen i en friidrottshall. 

Sandwichelement – Ett färdig isolerat väggblock med ett ytskikt i plåt som 
monterats direkt på stommen, detta utgöt klimatskalet. 

Speakerbås – Ett bås eller liten komplementbyggnad för speaker och annan 
administration vid tävling. 

Stavbox – Boxen som stavhopparen sätter i staven för att kunna hoppa stavhopp. 

Verksamhetsklass – En klassning av en byggnad vid brand som tar hänsyn till om 
personer i lokalen t.ex. förväntas ha bra lokalkännedom eller om de kan utrymma 
på egen hand.  

Vindkryss – Ett stomsystem med pelare och bjälkar måste stomstabiliseras för att 
ta han om horisontella krafter, med hjälp av exempelvis vindkryss.  
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Förord 
      Detta är ett självständigt examensarbete i grundnivå på 15 hp. Arbetet genomförs 
på universitetet i Östersund och avslutar en treårig byggnadsingenjörsutbildning. 

Det stora huvudintresset under hela utbildningen har till största del varit 
konstruktion med alla dess inriktningar. Detta arbete kommer därför vara inriktat mot 
konstruktion, närmare bestämt dimensionering av en inomhus friidrottsarena. Idén 
till detta kom fram då den lilla hallen som finns i Östersund blev otjänlig på grund av 
mögel. Fredrik Lindberg ansvarig för: kommersialisering och affärsmässig utveckling 
av arenabyn/skidstadion åt Östersunds kommun startade ett ideellt projekt. Detta för 
att kommunen har börjat prioritera friidrotten och byggnation av en inomhusfriidrotts 
arena. Jag själv är elitsatsande friidrottare och berörs av detta, ett examensarbete inom 
konstruktion för denna hall kändes både givande och skräddarsytt för mig. 

Jag vill tacka Fredrik Lindberg för denna möjlighet och att mitt resultat kan 
komma att användas i det framtida projektet. Jag vill även tacka min handledare 
Fredrik Hermansson, konstruktionsläraren på programmet som introducerade ämnet 
konstruktion för mig och som hjälpt mig med frågor kring detta arbete. 

Jag vill även tacka Rickard Bryborn för att han skickat material kring hur 
friidrottshallar i Sverige ser ut, som har hjälpt mig fram till mitt skissförslag. Till sist 
vill jag ge ett stort tack till Lars Nilsson VD på Habelia som hjälp mig med frågor och 
lärt mig nya program för att detta arbete skulle kunna genomföras på bästa sätt. 

 
Östersund, maj 2019 
 
Eric Hallquist 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund  

      Östersund är en stad i konstant tillväxt och ambitioner finns att denna stad ska bli 
en arena-stad med stora utvecklingsmöjligheter för kommunens idrottare. Länge har 
längdskidåkning och fotboll präglat Östersunds idrottskultur, men för att kunna bli en 
arena-stad krävs fler träningshallar för olika idrotter. I Östersund idag finns ingen 
friidrottshall att träna i då den lilla hallen som finns i Göviken är alldeles för liten och 
dessutom klassad som otjänlig och är olämplig att vistas i.  Kommunen har börjat 
prioritera friidrotten och byggandet av en ny inomhushall för friidrott. Ett ideellt 
projekt har startats och är i väldigt tidigt skede där projektgruppen försöker hitta 
olika intressenter och potentiella investerare. För att kunna driva på denna utveckling 
ytterligare och samtidigt få tillgång till en hall där idrottare kan utöva friidrott fullt ut, 
kommer detta arbete ge en dimensionering av de bärande delarna för denna 
friidrottshall. Detta kommer genomföras genom att jämföra två olika lösningar på 
konstruktionen i trä med två olika lastbredder för att se vilken lastbredd som kommer 
att bli billigast. Valet av materialet är för att byggnader i trä har blivit betydligt mer 
attraktiva på senare tid, är bättre för miljön och sedan länge en tradition i svenskt 
husbyggande. Det finns även en estetisk aspekt i detta. [1] 

1.2 Objekts beskrivning  

      Den tillgängliga ytan för bebyggelse är enligt bilaga A är ungefär 73 x 170 meter. 

Det hallen ska innehålla enligt Fredrik Lindberg är: 

• 6 stycken 200-metersrundbanor  

• En uppvärmningsbana innerst utan lutning utöver de 6 andra rundbanorna 

• 8 stycken 60-metersrakbanor mitt i hallen 

• 2 stycken längdhopp- och trestegs gropar 

• En stavhoppsbana med tillhörande landningszon 

• 2 stycken höjdhoppsmattor (löst placerade) 

• En kastbur 

• Ett spjutnät 

• En kulstötningsring med landningszon 

• 6 stycken raka 110-metersträningsbanor 

• Ett gym på 150 m2 

• Mobila läktare 

• Hallen ska vara handikappanpassad 

[1] 
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1.3 Syfte 

      Syftet är att sätta fart på projektet genom att dimensionera arenabyggnaden och att 
handlingar samt material som tas fram i detta arbete ska kunna användas som 
underlag för det framtida projektet. Resultatet av arbetet kommer att visa vilken av de 
två valda lastbredderna som är mest fördelaktig ur ett ekonomiskt perspektiv.  

Syftet med arbetet är även att utveckla mina kunskaper inom ämnet konstruktion och 
mer specifikt hur fackverk fungerar i trä. Samt att utöka kunskaperna inom större 
byggnader då vi mest behandlat mindre byggnader tidigare i utbildningen.  

1.4 Forskningsfråga 

      Vilken lösning lämpar sig bäst ur ett ekonomiskt perspektiv vid en hallbyggnation 
av denna storlek, en lastbredd på 8,8 meter eller 6 meter? 

1.5 Avgränsningar 

      Avgränsningarna som gjorts i arbetet är: 

• Grundläggningen av hallbyggnaden kommer inte att dimensioneras.  

• Inga kopplingar kommer att dimensioneras. 

• Eventuella speakerbås och kiosk kommer inte dimensioneras. 

• Eventuella utbyggnader för toaletter, omklädningsrum, rum för styrenheter 
till installationer, materialförråd och dopingkontrollsrum eller andra 
kompletterande rum kommer inte dimensioneras.  

• Underlaget för doseringen av banorna samt bromskuddar dimensioneras 
inte.  

• Läktarna ska vara mobila och kastburen kommer att köpas färdig från fabrik.  

• Kulstötningsburen köps också klar enligt standardmått och kommer inte 
dimensioneras.  

• Akustik och egenfrekvenser kontrolleras inte. 

• Branddimensioneringen för dragbanden i stål kontrolleras inte. 
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2 Teori  

2.1 Friidrottshallar  

Det finns ingen exakt modell av hur en friidrottshall ska utformas, men det finns 
standarder som ger riktlinjer till hur de internationella kraven kan uppnås i flera olika 
nivåer beroende på vilket syfte och sammanhang arenan ska användas. Enligt 
Måttboken för friidrottshallar är ett antaget standardmått 54,5 x 91 meter. IAAF:s 
standarder skiljer sig måtten lite. Måtten är framtagna för att få plats med alla 
väsentliga delar och för att kunna utöva alla de olika grenarna inom friidrott. Detta 
alternativ kan även använda sig av mobila läktare utan att störa en eventuell tävling. 
[2] [3] [4] Se figur 1 

 

Figur 1 – Exempel på inomhusarena (Streckad linjen är en uppvärmningsbana utan 
dosering). (Måttboken, 2016), [2]  

Dessa två alternativ skiljer sig lite åt, men de är snarlika till utbredningen på 
banorna sett. Det fria innermåttet mellan innerbanorna ska ligga mellan 30-38 meter 
för att kunna inrymma sprintbanor, samt plats för tresteg, längd- och stavhopp. Det 
fria innermåttet ska eventuellt även kunna inrymma en uppvärmningsbana. Det finns 
även rekommenderade fria höjdmått för att kunna stöta kula, hoppa stavhopp, utöva 
spjut- och släggkastning. Det fria höjdmåttet är som högst 9 meter. Ytorna för 
kastgrenarna placeras oftast utanför banorna och inte på innerplan på grund av 
säkerhet och sikten för publiken. [2] [3] 

Lämpliga mått på banornas individuella bredd finns även de att tillgå. Alla 
rakbanor rekommenderas vara 1,22 meter i bredd, medan rundbanorna 
rekommenderas vara mellan 0,9 – 1,1 meter. [2] [4] 

I övrigt för tresteg och längdhopp gäller samma krav som på en utomhusarena, 
anloppsbanan ska vara minst 40 meter lång med en bredd på 1,22 meter (+- 0,01 
meter). Gropen ska minst vara 2,75 meter bred och minst 10 meter lång från plankan 
till gropens ände. För tresteg ska även plankor med 11 meter och 13 meter till 
sandgrop finnas. [4] 
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För höjdhopp krävs en landningsmadrass på minst 6 x 4 meter och för ansatsen en 
fri halv radie på minst 15 meter, rekommenderat mått 20 meter. [4] 

För stavhopp gäller samma krav på anloppsbanan som för längd och tresteg 
förutom att plankorna är utbytt mot en stavbox, ett landningsområde på 6x6 meter 
samt en fri höjd på högst 9 meter. [4] 

Diskus och slägga finns det inte plats för inomhus att tävla i, därför görs en 
kastbur för träning. Detta innebär att i hallen finns en kastring och ett kraftigt nät runt 
om som fångar diskusen eller släggan. För diskus ska ringen ha en diameter på 2,5 
meter (+- 0,005) och för släggkastning ska diametern på ringen vara 2,135 meter (+- 
0,005).  Buren ska ha en diameter på 6 meter och ett fångstnät minst 15 meter bort, 
denna bur fungerar för både diskus och slägga. Ringen för diskus och slägga är olika 
stora, detta löses genom att det läggs i en tillfällig ring när träning av släggkastning 
sker. Se figur 2 [4]  

 

Figur 2 – Exempel på kastbur. (IAAF Track and Field Facilities Manual, 2008) [4]  

För spjutkastning ska anloppsbanan vara minst 30 meter lång, 4 meter bred och 
minst 15 meter från kastlinje till fångstnät. [3] 

Kula stöts betydligt kortare och tävling kan utföras inomhus. Ringen ska vara 2,135 
meter i diameter (+- 0,005) och en stoppbräda ska befinna sig i anslutning till ringen. 
Landningssektorn ska ha en radie på 25 meter och en korda på 15 meter. Detta ger en 
yta på 9 x 25 meter för landningssektorn. [3] [4]  

Alla dessa olika grenspecifika stationer utom rundbanorna och 60 meters banorna 
kan läggas lite varsomhelst i hallen. Det är upp till sakkunniga och 
projekteringsgruppen att bestämma hur hallen ska utformas enligt de krav som ställs 
från beställare och standarder. [1] [3] [4] 

2.2 Konstruktion  

      Dimensioneringen ska göras enligt gällande lagar och regler som i detta fall är 
Eurokod 5 och EKS 10 (BFS 2015:6). Där det ställs krav på en byggnads bärförmåga, 
stadga och beständighet samt bärförmåga vid brand. Laster beräknas enligt 
ekvationer 6.10a och 6.10b [5] samt brandlaster enligt ekvation 2.8 i kap 2.4.2 [6]. Alla 
tvärsnitt på bärande delar väljs utefter standarddimensioner. [7] [8] 
      Ingen klimatrapport är gjord för detta område. Där av kommer all teknisk data att 
tas från en formelsamling som i sin tur utgår ifrån EKS 10 (BFS 2015:6). [5] [8] 
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2.2.1 Takkonstruktion 

      För att spännvidden i detta projekt är så pass stor, måste någon typ av 
specialkonstruktion dimensioneras. Då endast homogena limträbalkar inte kan ta så 
pass stora laster som uppstår och lösningen blir samtidigt inte ekonomiskt försvarbar. 
[9] 

Vid spännvidder över 25-30 meter och en konstruktion i trä blir fackverk 
ekonomiskt fördelaktiga. Det är även effektivt då installationer kan dras emellan 
vertikal- och diagonalstagen. Fackverk i trä är oftast plana där alla stänger och knutar 
ligger i samma plan. [9]  

Vid stora spännvidder och lätt takkonstruktion kan fackverken placeras med 5 – 12 
meters centrumavstånd samt takåsar med 1,2 – 2,4 meters centrumavstånd. Istället för 
takåsar kan en så kallad bärplåt användas som monteras direkt på fackverken. 
Tillämpas en sådan lösning behövs inte takåsarna och konstruktionen blir billigare. [9] 

Parabelformade fackverk kan med lätthet klara spännvidder på 60 meter och för en 
jämt fördelad last bär bärverkets ramar näst intill hela lasten. Detta gör att 
livstängerna inte behöver ta så stora laster och kopplingarna blir betydligt enklare och 
billigare att göra. Det mest fördelaktiga för dessa typer av konstruktioner är när 
ramverken bildar en cirkelbåge. Fiskbuksfackverk har två underramar och en överram 
för att få enklare och billigare kopplingar. [10] Se figur 3  

 
Figur 3 – Exempel på parabelfackverk och bukformat fackverk, (Träguiden, 2017) [10] 

a) Parabelfackverk med horisontell underram,  
b) Parabelfackverk med förhöjd underram,  
c) Fiskbuksformat fackverk 

Det fiskbuksformade fackverket dimensioneras efter exempel 12 [11]. 
Brottgränstillståndet beräknas enligt ekvationerna 6.2, 6.24, 6.35, underramen enligt 
ekvation 6.17 och 6.1 för samtidigt moment och dragning samt dragning vid upplag 
[12] och även tvärkrafter [13]. Vertikalerna beräknas enligt ekvation 6.24 för 
böjknäckning. [12]  

Vid dimensionering av fackverk görs även kontroller för osymmetriska laster för 
taket. Detta innebär att snö inte fördelar sig jämnt över taket och vid påverkan av vind 
blir snön inte jämnt fördelad över taket. Detta ger att krafterna i fackverket fördelar 
sig olika och beroende på fackverk kan denna last bli dimensionerande. Dessa olika 
fall ska kontrolleras då det är svårt att på förhand veta vilket lastfall som är 
dimensionerande. [7] [8] 

2.2.2 Pelare  

      Pelare dimensioneras efter fackverkets horisontalförskjutning, lasterna i tryck från 
fackverket, moment som uppstår på grund av vind och excentricitet [11] [14]. Alla 
dessa krafter påverkar pelaren med samtidigt tryck och böjning eller så kallad 
böjknäckning och beräknas genom ekvationen 6.23 [12]. Tvärkrafterna som uppstår 
vid belastning av vindtryck kontrolleras även det [13]. 
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2.2.3 Stagning  

      Det är viktigt i en konstruktion att diagonalstaga för att göra konstruktionen styv 
och kunna stå emot krafterna som uppstår av vind eller eventuella vibrationer. Görs 
inte detta kan konstruktionen rasa ihop likt ett korthus. Stagningen fungerar ungefär 
på samma sätt som ett fackverk men inbyggt i konstruktionen som en helhet. 
Stagningen för vindlaster i träkonstruktioner görs oftast med diagonala stålstänger 
och så kallade tryckbommar i trä. Tryckbommarna finns där för att inte stagningen i 
sig ska dra ihop de två bärande facken och skapa onödiga belastningar. De diagonala 
stängerna är designade att bara ta upp dragkrafter samtidigt som tryckbommarna tar 
upp tryckkrafterna som uppstår. Detta ger då en styvhet i konstruktionen som gör att 
byggnaden inte rasar ihop. Detta görs mellan både pelare och balkar då även taket 
måsta stabiliseras för att inte börja skjuva. [14] Tryckbommarna beräknas enligt 
ekvation 6.23 för knäckning [12] och dragbanden enligt 6.5 för dragkrafter [15].  

2.2.4 Brand 

      Branddimensioneringen görs enligt EKS 10 (SS-EN 1995-1-2), reducerat 
tvärsnittsmetoden. Detta innefattar en beräkning av förkolningshastighet och 
förkolningsdjup efter en viss tid för att byggnaden ska kunna stå vid en eventuell 
brand. Ekvationerna som tillämpas är lika som avsnitten innan men med brandlaster 
och ett reducerat tvärsnitt [6].     

Branddimensionering kan göras på två olika sätt. Antingen genom den förenklade 
metoden som innebär att rekommendationerna i lagtexten följs och utgår ifrån att 
tillfredsställa dessa krav. Det kan även göras genom en analytisk dimensionering av 
hela byggnaden som helhet. För detta krävs en sakkunnig eller brandingenjör för att 
vid beräkningar kunna visa att krav kan uppnås genom andra sätt än 
rekommendationerna i standarden. Den analytiska dimensioneringen förlitar sig mer 
på de brandtekniska lösningarna som utrymningsvägar, släcksystem eller liknande. 
Den förenklade dimensioneringen behandlar mer beständigheten mot brand för 
byggnaden i allt från bärande konstruktion till vilka ytskikt som får användas. [6]                                                
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3 Metod 

3.1 Projektstart 

      Projektstarten ägde rum vid ett möte med berörda parter vid Solliden i Östersund 
där plats och tillgänglig yta för projektet uppdagades. För att kunna göra ett 
skissförslag och fastställa ytorna som krävs för alla krav i lokalprogrammet användes 
IAAF:s standard Track and Field Facillities Manual, Måttboken och diverse planer på 
hallar runt om i Sverige. Friidrottstränare Fredrik Lindberg har även fungerat som ett 
bollplank för att få en så mångsidig hall som möjligt. Alla kraven som ställdes i 
lokalprogrammet från Fredrik Lindberg har beaktats och uppfyllts. [1] [2] [3] [4] Se 
bilaga A, B, C 
       Skissförslaget blev underlaget för hur konstruktionen ska lösas på bästa sätt och 
vilken typ av konstruktion som ska användas. Val av takkonstruktion och 
konstruktionslösningar gjordes med hjälp av olika exempel i limträhandboken del 3 
och handledare Fredrik Hermansson. [11] [18]  
       Den valda konstruktionen är ett fiskbuksfackverk i trä som ligger på träpelare 
som för ned lasterna i grunden. Konstruktionen stagas upp av diagonala dragband i 
stål och tryckbommar i trä. Se figur 4 [10] [11]  

 

Figur 4 – Principlösning av konstruktion, mått i figur ej relevant [11] 

3.2 Litteraturstudie 

      Litteraturen som används i detta arbete är gällande lagar och regler både för 
konstruktionsberäkningar och för skissförslaget för hallen. Limträhandboken som 
används är framtagen av Svenskt trä som verkar för kunskapsspridning, inspiration 
och utveckling av träprodukter och byggande av trä i Sverige. Enskilda intervjuer har 
inte tillämpats utan kontakt med handledare och mailkontakter med Rickard Bryborn 
och Per-Erik Söderqvist har skett löpande under tiden för arbetet.  Detta ger en god 
reabilitet för arbetet. [16] [17] 
       Generaliserbarheten för denna konstruktion är inte så hög då denna konstruktion 
bara kan användas på platser med samma eller lägre laster som bestäms av det 
geografiska läget. Vid högre laster kommer inte konstruktionen att uppfylla de krav 
som ställs enligt europeisk och svensk lag. [7] 
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3.3 Dimensionering  

      Vid dimensionering används tre olika exempel från Limträhandboken del 3 och 
mathcad som beräkningsprogram men även boken Byggkonstruktion kommer att 
användas för lastberäkningar [5] [11]. Dessa två böcker utgår i sin tur ifrån EKS 10 [8]. 
För att fastställa relevanta mått mellan bärandefack används en självbärande plåt från 
Lindab (LHP 200) med självbärning upp till 8,8 meter för den aktuella böjningen och 
lasterna på taket [19]. Måttet mellan de bärande facken för de olika fallen blir då 8,8 
meter och ett antaget standardmått vid hallbyggen på 6 meter [20].  Dimensioneringen 
görs i både brott- och bruksgräns, stagning mot vippning och vindkrafter samt 
branddimensionering. [7] [15] 

3.3.1 Fiskbuksfackverk 

      Vid dimensionering av fackverket används ett exempel från Limträhandboken del 
3, exempel 12 [11]. Efter att den preliminära dimensioneringen gjorts togs det fram en 
parabelfunktion i webbprogrammet Geogebra som visar bågformen på fackverket. 
Även avstånd mellan strävor samt höjden mellan över- och underramen bestämdes 
[21]. Se figur 5 och 6 

 

Figur 5 – Visualisering av krökning på över- respektive underram samt aktuell 
funktion [21] 
 

 

Figur 6 – Visualisering av slutgiltig form på fackverket i Frame analysis  

      Koordinaterna från alla knutpunkter (var 5:e meter från origo) togs från Geogebra 
och lades in manuellt i Frame analysis. De påförda lasterna lades in för att kunna få 
fram vilka krafter som uppstår i de olika delarna i fackverket i både brott- och 
bruksgräns samt lastfallet vid brand. Se figur 6 samt Bilaga D, F [6]   
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      Därefter görs en mer djupgående dimensionering i Mathcad där olika snitt 
kontrolleras efter de olika lastfallen och tvärsnittsmått på över- respektive underram 
och strävor bestäms [23]. Efter brottgränsdimensioneringen görs även en 
nedböjningskontroll i Frame analysis för att fackverket inte ska få böja ned för mycket. 
Slutligen kontrolleras det reducerade tvärsnittet vid brand. Nedböjningen vid 
fackverk är för komplex för att beräkna, detta gjordes av programmet Frame analysis. 
Vid för hög nedböjning ändrades tvärsnittet tills en acceptabel nedböjning uppnåtts. 
För de båda spännvidderna används samma parabel och principlösning på 
fackverket. Se figur 5, 6 samt bilaga G, H, I [7] [8]  

3.3.2 Pelare 

      Vid dimensionering av pelare används ytterligare ett exempel från 
Limträhandboken del 3, exempel 6. Där beaktas fackverkets horisontalförskjutning 
vid nedböjning i brottgräns. Detta utgör en extrabelastning på pelaren med avseende 
på momentet. Dimensioneringen görs även för moment- med avseende på 
excentricitet, tryck- och tvärkrafter samt samtidig tryck och böjning. [11] Se bilaga J, K 

3.3.3 Stagning mot vind 

      För att staga upp konstruktionen från vindlaster används diagonala stålstänger 
och tryckbommar i trä. För denna dimensionering används exempel 7 i 
Limträhandboken. Där dimensioneras dragstängerna efter dragkrafterna som uppstår 
i stängerna och tryckbommarna dimensioneras efter tryckkrafterna som uppstår 
mellan pelarna. Taket behöver även det stagas, men då en bärplåt används vid detta 
projekt behövs inte denna stagning i taket. Bärplåten är designad för att kunna ta 
laster och då är den även stabiliserande för en sådan konstruktion. Skivverkan från 
ovanliggande takkonstruktion kan i övrigt även de ta krafter. Därav behövs ingen 
stagning mot vindlaster för takkonstruktionen då bärplåten anses stagande av dessa 
krafter. [11] [19] Se bilaga L, M 

3.3.4 Brand 

      Branddimensionering innebär beräkning av förkolningshastighet och 
förkolningsdjup efter en viss tid för att byggnaden ska stå vid en eventuell brand. Det 
nya tvärsnittet kontrolleras efter en ny brottgränslast med andra materialvärden. 
Detta görs på alla de bärande delarna utom dragbanden av stål. Det som blir mest 
påtagligt för brand är underramen då den är delad och består av två balkar. Se figur 7. 
Denna byggnad är i verksamhetsklass 2B och Byggnadsklass Br0 och kommer 
dimensioneras efter R90. [6] Se bilaga N 

 

Figur 7 – Visualisering av underramar [11] 
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3.4 Ekonomi 

      En exakt summa av kostnaden för den bärande stommen är väldigt svår att få fram 
då kopplingarna inte är dimensionerade. Men en bra uppskattning på hur lastbredden 
håller ihop med slutpriset på den bärande konstruktionen ovan mark kan 
uppenbaras.  

Priset för respektive stomme kommer beräknas med hjälp av Martinssons och 
deras priser. Martinssons är en limträtillverkare som finns i Sverige. Dem levererar 
varor till stora som små projekt. För limträ med tillskärningar kostar limträet 7.500 
kr/m3  och 10.000 kr/vindkryss. Kostnaden för konstruktionen beräknas alltså med 
hjälp av volymerna på det bärande träet. Längden på över- respektive underram 
beräknades genom båglängd. För detta användes parabelfunktionen och programmet 
WolframAlpha. Den ekonomiska beräkningen avser endast bärande trä och 
vindkryss, då bärplåten är den samma för båda fallen och har ingen inverkan för 
mellanskillnaden av de två lastbredderna. Se bilaga O, P [22] 
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4 Resultat  

4.1 Projektstart 

Resultatet av det krav som uppdagats på projektstarten resulterade i denna 
förslagsskiss. För att alla kraven skulle uppfyllas krävs en fri volym på 61x125x15 
meter. I skissen är alla Fredriks krav uppfyllda. Medvetet används inte hela ytan som 
finns till förfogande. Detta för att möjliggöra byggnation av omklädningsrum, café, 
toaletter, förrådsutrymmen, rum för styrenheter eller andra typer av kompletterande 
logi som behövs. Några av dessa utrymmen kan även sättas ovanför gymmet där full 
höjd inte behövs. Se figur 8 

 

  

Figur 8 – Förslagsskiss på friidrottshall 

4.2 Dimensionering 

4.2.1 Fiskbuksfackverk 

Parabeln som utgör fackverkets form återfinns i figur 4. Vertikalstagen kommer 
med 5 meters mellanrum. Se figur 5 

Lastfallet i bruksgräns var det som blev dimensionerande med avseende på 
nedböjning för överramarna. Se bilaga G, H 

4.2.1.1 Kort lastbredd 

      För den korta lastbredden är överramen i dimensionen 2x190x720 millimeter, 
underramarna är i dimensionen 2x215x900 millimeter och vertikalsträvorna i 
2x115x360 millimeter. Nedböjningen för dessa dimensioner är 200.1 millimeter för de 
symmetriska lastfallet samt 180.8 millimeter för de osymmetriska lastfallet. Se bilaga 
E, N 
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4.2.1.2 Lång lastbredd 

      För den långa lastbredden är överramen i dimensionen 2x215x990 millimeter, 
underramarna är i dimensionen 2x215x1305 millimeter och vertikalsträvorna i 
2x140x360 millimeter. Nedböjningen för dessa dimensioner är 196.4 millimeter för de 
symmetriska lastfallet samt 175.9 millimeter för de osymmetriska lastfallet. Se bilaga 
D, N 

4.2.2 Pelare 

      För båda pelarna blev det dimensionerande lastfallet, samtidigt böjning och 
tryckkraft med horisontal förskjutning. Se bilaga J, K 

4.2.2.1 Kort lastbredd 

      Pelaren som krävs för den korta lastbredden har dimensionerna 2x190x585 
millimeter. Se bilaga N 

4.2.2.2 Lång lastbredd 

     Pelaren som krävs för den långa lastbredden har dimensionerna 2x190x630 
millimeter. Se bilaga N 

4.2.3 Stagning mot vind 

4.2.3.1 Kort lastbredd 

      För stagning av den korta lastbredden krävs en tryckbom i dimensionen 2x215x630 
millimeter och tre stycken M30 stag i varje diagonal. För stagningen krävs fyra 
stycken stabiliserande fack som stagar fyra fack var. Se bilaga M, N  

4.2.3.2 Lång lastbredd 

      För stagning av långa lastbredden krävs en tryckbom i dimensionen 2x215x855 
millimeter och fyra stycken M30 stag i varje diagonal. För stagningen krävs sex 
stabiliserande fack i hela konstruktionen. Dessa stabiliserar 3 fack var, bortsätt från ett 
som stabiliserar 4 fack. Se bilaga N, L 

4.2.4 Brand 

      För de båda lastbredderna blev lastfallet för brand vid R90 dimensionerande för 
både vertikalerna och för underramarna. Detta för att överramen ej är delad och har 
en sida mot yttertak där brand inte beräknas angripa utifrån. Överramen har alltså tre 
sidor och de andra delarna i fackverket har fyra sidor som brand kan angripa ifrån. 
Delarna som inte vetter mot yttertaket blir alltså mer utsatta för brand.   
      Lastfallet för brand blev det dimensionerande lastfallet för tryckbommarna i båda 
lastbredderna. Se bilaga N 

4.3 Ekonomi 

Det billigaste alternativet blev alternativet med den kortare lastbredden. För den 
långa lastbredden blev kostnaden för trä och vindkryss 8 804 650 kr och för den korta 
lastbredden 8 013 011 kr. Mellanskillnaden mellan de två alternativen blir 791 639 kr. 
Se bilaga O, P  
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5 Diskussion  

5.1 Projektstart 

Då projektet är i så pass tidigt skede finns inga handlingar att tillgå utom bilaga A. 
Detta ger mig i rollen som konstruktör väldigt fria händer att få till hallen precis enligt 
min och Fredrik Lindbergs ambition. Så fungerar det inte i ett skarpt projekt där det 
kanske finns fler intressenter och krav som måste följas. Hallen är då inte 
anpassningsbar till vissa krav som kan finnas för andra idrotter som skulle kunna 
vara intressenter att dela ytan med, en så kallad kombinerad hall. Detta skulle kunna 
vara ett styrande krav från kommunen som inte får förbises.  

5.2 Dimensionering 

5.2.1 Fiskbuksfackverk 

Fiskbuksfackverket kan optimeras mer genom att ha en annan höjd mellan över- 
och underramen. Om höjden ökar reduceras behovet av en slankare konstruktion och 
fackverket bör klara nedböjningen bättre. För optimering borde en annan 
parabelkurva som är högre för den långa lastbredden valts. Detta blir dock samma i 
mina beräkningar då den preliminära dimensioneringen av höjden mellan ramarna i 
exemplet inte tar hänsyn till någon påförd last utan tar bara hänsyn till spännvidden. 
Detta kan även ge stora skillnader i slutresultatet av kostnaderna för respektive fall. 

När koordinater togs från Geogebra och lades in i Frame Analysis finns det en viss 
felmarginal då de exakta punkterna på kurvan innehöll oändligt många decimaler. 
Felmarginalen ligger på ungefär en tiondels millimeter, men vid krafter och 
spännvidder som detta kan det göra en viss skillnad ändå dock inte såstor att det ska 
påverka resultatet. Det optimala för ett mer exakt resultat hade varit att använda ett 
program där en funktion kan läggas in som visar den exakta formen redan i 
lastberäkningsprogrammet. 

Nedböjningen för fackverket kan komma att bli annorlunda beroende på vilka 
kopplingar som konstrueras, om de är momentstyva eller om de kan röra sig lite. Det 
kan komma att påverka nedböjningen till stor del och kan vara avgörande för 
resultatet då nedböjningen blir dimensionerande om kraven för brand är lösta med en 
analytisk dimensionering (R0).  

En annan idé för att inte få så stora dimensioner på fackverkets underram är att 
vända på fackverket. Då blir ramarna det motsatta, alltså blir den delade underramen 
i detta arbete en delad överram. Detta skulle resultera i att förutsättningarna för 
påverkan vid brand blir bättre och konstruktionen blir i sin tur billigare. Dock har 
detta ingen väsentlig inverkan på resultatet mer än att båda fallen kan bli något 
billigare. 

5.2.2 Stagning  

För en mer optimerad och jämnare lastfördelning i konstruktionen kan 
vindstabilisering i fler fack användas. Men detta kan också försämra funktionen hos 
byggnaden, det kan till exempel försvåra möjligheterna för utrymningsvägar i dessa 
fack. 
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5.2.3 Brand 

Branddimensioneringen är svår att göra då det i vanliga fall finns en brandingenjör 
inkopplad för projekt av denna storlek och omfattning som gör en analytisk 
dimensionering. Det skulle lika gärna kunna vara så att den gällande brandklassen är 
R0, vilket betyder att någon branddimensionering kanske inte behöver utföras 
gällande konstruktionen i sig. Detta för att automatiska släcksystem eller 
utrymningsdörrar som öppnas automatiskt vid brand eller liknande reducerar kraven 
på själva konstruktionen med avseende på beständighet och bärande förmåga vid 
eventuell brand. Kraven vid en analytisk dimensionering av brandskyddet kan 
snarare handla om de brandtekniska installationerna ska uppfylla vissa krav än vad 
konstruktionen ska klara. 

5.3 Ekonomi 

Resultatet av kostnaden på det olika fallen kan vara missvisande då plattans 
komplexitet blir markant högre vid större lastbredder som utsätter plattan för högre 
och mer ogynnsamma förhållanden. För kortare lastbredder blir lasterna mindre för 
varje pelare och plattan blir därav billigare för den korta lastbredden. Likaså gäller 
kopplingarna som ska komma att hålla ihop fackverket. Kopplingarna kan lätt bli 
svåra och komplicerade vid större laster. Dock är fackverk väldigt fördelaktiga vid 
just kopplingar och det är därför det blev billigare. Det kan även ha viss inverkan för 
slutresultatet. Bärplåten på taket för detta projekt är exakt samma och kommer inte 
påverka slutpriset då det är lika stor takyta i de båda fallen.  

En annan viktig sak som ska tas hänsyn till vid kostnaden är att det vid montage 
av stommen kommer att bli betydligt fler moment vid den kortare lastbredden, då det 
innebär fler bärande fack. Balkarna är redan i så pass stora dimensioner att samma typ 
av maskiner och metoder kommer användas vid montage av de båda stommarna. Den 
kortare lastbredden borde således ta längre tid att sätta upp och bli mer kostsam Allt 
detta kommer antagligen att göra mellanskillnaden mellan de två fallen ökar.  

Alltså förblir den korta lastbredden billigare, det framräknade priset ska mer visa 
på en skillnad i kostnad för de olika fallen och resultatet är inte en slutgiltig kostnad 
för alla kostnaden som har med den bärande stommen att göra.  

5.4 Projektet 

Då projektet är utfört efter gällande lagar och regler samt i den skala den är gjord 
borde mitt resultat med framförallt förslagskissen kunna användas i det framtida 

projektet. Då detta är min och Fredriks vision från brukarnas sida, jag har även visat 
förslagskissen för andra friidrottare och alla verkar tycka att det är ett intressant 
förslag.  
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6 Slutsats 
Vid denna konstruktionslösning och geografiska läge kommer den korta 

lastbredden att bli billigast med tanke på att plattan kommer bli betydligt enklare att 
konstruera och bygga. Plattan blir billigare vid korta lastbredder för att krafterna som 
förs ned till plattan blir mindre och detta kan till stor del påverka kostnaden på 
grundläggningen under pelarna. Kopplingarna blir även fler vid kort lastbredd men 
tar mindre krafter och blir därav billigare. Montagetiden blir antagligen längre för den 
korta lastbredden men det borde inte påverka projektet i stort. Det framräknade priset 
på stommen är mer till för vägledning än en slutgiltig kostnad, då kostnaderna för 
kopplingar, platta och montage saknas. 
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7 Förslag till fortsatta studier 
      Ett förslag till fortsatta studier kring fiskbuksfackverk är att ha samma laster och 
förutsättningar men lika böjningar på över- och underramen. Detta för att få fram en 
optimal kurva för just de lasterna och den spännvidden som råder. I detta kan även 
vertikalerna undersökas med avseende på ett optimalt centrumavstånd mellan dem 
och hur det påverkar lastfördelningen, symmetrin och avslutningsvis kostnaden på 
fackverket. 

 

      Ett annat förslag är att undersöka vad som blir billigast och vad som är mest 
miljövänligt av att branddimensionera konstruktionen med reducerat tvärsnitt eller 
om den analytiska branddimensioneringen tillämpas med brandtekniska 
installationer.  

 

      Ännu ett förslag är att kolla hur grunden påverkas av olika lastbredder som 
förändrar förutsättningarna för plattan och dess komplexitet. Se vad som blir billigast 
och mest miljövänligt. 

 

      Ett sista förslag är att dimensionera kopplingar och kolla prisskillnaden mellan de 
två olika fallen, och då även ta hänsyn till de kopplingar som behövs för att 
transportera balkarna på ett rationellt sätt.  
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Planritning, Gävle inomhushall 

 

Planritning, Karlskrona inomhushall 
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Planritning, Linköping inomhushall 

 

Planritning, Huddinge inomhushall 
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Planritning, Varberg inomhushall 
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Bilaga C 
 
Ritningar friidrottshallen i Bollnäs 
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Bilaga D 
 
Laster och nedböjning lång lastbredd 
 
 
Tvärkrafter, osymmetrisk snölast 

 

Tvärkrafter, symmetrisk snölast 
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Moment, osymmetrisk snölast 

 

Moment, symmetrisk snölast 
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Normalkrafter, osymmetrisk snölast 

 

Normalkrafter, symmetrisk snölast 
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Nedböjning vid bruksgräns, osymmetrisk snölast 

 

Nedböjning vid bruksgräns, symmetrisk snölast 

 

Nedböjning vid brottgräns, symmetrisk snölast och horisontal förskjutning 
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Bilaga E 
 
Laster och nedböjning kort lastbredd 
 
Tvärkrafter, osymmetrisk snölast 

 

Tvärkrafter, symmetrisk snölast 
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Moment, osymmetrisk snölast 

 

Moment, osymmetrisk snölast 
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Normalkrafter, osymmetrisk snölast 

 

Normalkrafter, symmetrisk snölast 
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Nedböjning vid bruksgräns, osymmetrisk snölast 

 

Nedböjning vid bruksgräns, symmetrisk snölast 

 

Nedböjning vid brottgräns, symmetrisk snölast och horisontal förskjutning 
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Bilaga F 
 
Laster och för brand dimensionering och symmetriska snölaster, lång lastbredd 

Tvärkrafter 

 

Moment 

 

Normalkrafter 

 



Bilaga G

Fiskbuksfackverk, räkneblad mathcad, långa lastbredden

Indata ≔E0.05 10800 ≔Gkträ 0.4 ――
2

Limträklass: GL30C Säkerhetsklass 3 ≔γd 1.0
Kimatklass: 1
Limträ ≔γM 1.25 ≔Gkinst 0.5 ――

2
≔Gktak 0.65 ――

2
≔fm.k 30
≔fc.0.k 24.5 ≔i 8.8 ≔Sk 2.5 ――

2
≔ft.0.k 19.5 ≔hap 2.5

≔ψ0s 0.7 ≔ltot 61 ≔kmod 0.8

≔Ct 1.0 då byggnaden är hög och i 
framtiden kanske någonfler 
byggnad kommer upp i 
närheten men inte så detta 
ändras

≔Ce 0.8

Dimentionerande materialvärden

≔fc.0.d =――――
⋅kmod fc.0.k

γM
15.68

≔fm.d =――――
⋅kmod fm.k

γM
19.2

≔ft.0.d =――――
⋅kmod ft.0.k

γM
12.48
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Laster

Snö

SS-EN 1991-1-3, 5.3.5 Bågtak

För taklutningen <β °60
blir övregräns = 2,0 då      μ3

= Enl. figur 5.5―
h

b
=―

14

61
0.23

≔μ2 0.8 ≔μ3 =+0.2 ⋅10 ――
hap

ltot
0.61 <2 ok!

Symetrisk snölast

≔Sks =⋅⋅⋅⋅Sk i μ2 Ce Ct 14.08 ――

Osymetrisk snölast

≔Sko =⋅⋅⋅⋅Sk i μ3 Ce Ct 10.733 ――

≔Skoo =⋅⋅⋅⋅⋅Sk i 0.5 μ3 Ce Ct 5.367 ――

Egentyngd

≔gktak =⋅Gktak i 5.72 ――

≔gkträ =⋅Gkträ i 3.52 ――

≔gkinst =⋅Gkinst i 4.4 ――

≔Gk =++gktak gkträ gkinst 13.64 ―― Enbart egentyngden (Kmod=0.6) 
kommer ej att bli störst
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Symetrisk snölast 

6.10 a
≔qdsa =+⋅⋅γd 1.35 Gk ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0s Sks 33.198 ――

6.10 b
≔qdsb =+⋅⋅γd 1.2 Gk ⋅⋅γd 1.5 Sks 37.488 ―― DIM

Osymetrisk snölast 

6.10 a
≔qdoa =+⋅⋅γd 1.35 Gk ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0s Sko 29.684 ――

6.10 b
≔qdob =+⋅⋅γd 1.2 Gk ⋅⋅γd 1.5 Sko 32.468 ―― DIM

Preliminär dimensionering

≔∆k =――
ltot

12
5.083 ≔∆d 5

≔Mmax =⋅qdsb ――
ltot

2

8
⎛⎝ ⋅1.744 104 ⎞⎠ ⋅

Drag och tryck spänningar i över- och underram

≔C =――
Mmax

∆d

⎛⎝ ⋅3.487 103 ⎞⎠
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Överram 

≔bmin =――
ltot

200
0.305 ≔b1.ö ⋅2 190 Väljer större bredd för att motverka vippning

Faktor        beaktar förminskning av bärförmåga med 
avseende på eventuell knäckning

kr
≔kr 0.8

≔heff =――――
C

⋅⋅b1.ö fc.0.d kr
731.598 ≔h1.ö 810

Limträbalk 380x810

Indata frame analysis

≔Nedös 3373

≔Nedöm 3499

≔Medöm ⋅201.6

Tryckspänningar vid upplag

Reducerattvärsnitt vid upplag för mindre stål åtgång, 300x765

≔b1.ö.r 300

≔σc.0.d.ö.s =―――
Nedös

⋅b1.ö.r h1.ö
13.881

Villkor för tryckspänningar parralellt med fibrerna

=―――
σc.0.d.ö.s

fc.0.d
0.885 <1 OK!

Stabilitetskontroll för samtidig böjning och tryck (knäckning) 

≔σc.0.d =―――
Nedöm

⋅b1.ö h1.ö
11.368

≔σm.y.d =――――
⋅6 Medöm

⋅b1.ö h1.ö
2

4.852
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Knäcklängd

≔l0.z 5

Kritisk eulerspänning
≔Izö =――――

⋅b1.ö
3 h1.ö

12
0.004 4

≔σcr.z =―――――
⋅⋅2 E0.05 Izö

⋅⋅b1.ö h1.ö l0.z
2

51.306

Relativt slankhetstal

≔λrel.z =
‾‾‾‾‾
――
fc.0.k

σcr.z
0.691

Faktor k ≔βc 0.1 För limträ

≔kz =⋅0.5 ⎛⎝ ++1 ⋅βc ⎛⎝ -λrel.z 0.3⎞⎠ λrel.z
2 ⎞⎠ 0.758

Reduktionsfaktor vid knäckning

≔kc.z =――――――
1

+kz
‾‾‾‾‾‾‾‾‾-kz

2 λrel.z
2

0.934
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Vippning

Effektiv vippningslängd

≔l0.z 5

Kritisk böjspänning

≔σcr.m =⋅――――
⋅0.78 b1.ö

2

⋅h1.ö l0.z
E0.05 300.352

Relativt slankhetstal

≔λrel.m =
‾‾‾‾‾
――
fm.k

σcr.m
0.316 ≔λrel.m 0.307 Blir ≔kcrit 1

≔kcrit 1

Knäckning kring z- och böjning kring y-axeln (SS-EN 1995-1-1, ekvation 6.24)

=+―――
σc.0.d

⋅kc.z fc.0.d
⋅0.7 ――
σm.y.d

fm.d

0.953 <1 OK! 0,7* den med minst 
utnyttjamde 

Vilkoret för vippning och knäckning kring z-axel (SS-EN 1995-1-1, ekvation 6.35)

=+
⎛
⎜
⎝
―――
σm.y.d

⋅kcrit fm.d

⎞
⎟
⎠

2

―――
σc.0.d

⋅kc.z fc.0.d
0.84 <1 OK!
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Underramar
Stålplåtarnas tjocklek

≔b1.u ⋅2 190 ≔nbultrad 5 ≔ts 10

≔Medu ⋅244.2 ≔dbult 12 ≔b1.u.r 190

≔Nedu 3500 ≔Neduu 3398

≔knet 0.8 betraktar förminskning av tvärsnittsarean, 
förorsakad av fästdon

≔hu =―――――
C

⋅⋅knet b1.u ft.0.d
919.187 ≔h1.u 945

≔σm.y.du =――――

⋅6 ――
Medu

2

⋅b1.u h1.u
2

2.159

≔σt.0.du =――――――――

――
Nedu

2

⋅b1.u ⎛⎝ -h1.u ⋅nbultrad dbult⎞⎠
5.204

Samtidig böjning och dragning (SS-EN 1995-1-1, ekvation 6.17)

=+――
σt.0.du

ft.0.d
―――
σm.y.du

fm.d

0.529 <1
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Dragning vid upplag

≔σt.0.duu =――――――――

――
Neduu

2

⋅⎛⎝ -b1.u.r ts⎞⎠ ⎛⎝ -h1.u ⋅6 dbult⎞⎠
10.812

Vilkor för dragspänning (SS-EN 1995-1-1, ekvation 6.1)

=―――
σt.0.duu

ft.0.d
0.866 <1 OK!

Vid slutgiltig dimentionering kollas även blocksjuvning och förbandets bärförmåga
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Vertikaler
Längsta strävan kollas

≔Nedv 81.88

≔hv 330

≔bv 190

≔σc.0.dv =――
Nedv

⋅bv hv
1.306

Knäcklängd 
≔l0.zv 5

Kritisk eulerspänning kring Z-axel ≔Izv =―――
⋅bv

3 hv

12
⎛⎝ ⋅1.886 10-4⎞⎠ 4

≔σcr.zv =―――――
⋅⋅2 E0.05 Izv

⋅⋅bv hv l0.zv
2

12.827

Slankhet

≔λrel.zv =
‾‾‾‾‾
――
fc.0.k

σcr.zv
1.382

Faktor k ≔β 0.1 För limträ

≔kzv =⋅0.5 ⎛⎝ ++1 ⋅βc ⎛⎝ -λrel.zv 0.3⎞⎠ λrel.zv
2 ⎞⎠ 1.509

Reduktionsfaktor vid knäckning

≔kc.zv =―――――――
1

+kzv
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾-kzv

2 λrel.zv
2

0.473

Knäckning kring z- och böjning kring y-axeln (SS-EN 1995-1-1, ekvation 6.24)

=――――
σc.0.dv

⋅kc.zv fc.0.d
0.176 <1 OK!
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Stabilitetskontroll i ramensplan behöver ej göras då 
fackverket är stagat i sidled med hjälp av bärplåt

Tillåten nedböjning

=――
ltot

300
0.203

Vid överarm 430x990 och underarm 2x215x1125 klarar fackverket denna nedböjning
med osymetriska last 175,9 mm
med symetrisk last 196,4 mm
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Bilaga H

Fiskbuksfackverk, räkneblad mathcad, korta lastbredden

Indata ≔E0.05 10800
Limträklass: GL30C Säkerhetsklass 3 ≔γd 1.0 ≔Gkträ 0.4 ――

2
Kimatklass: 1
Limträ ≔γM 1.25 ≔Gkinst 0.5 ――

2
≔fm.k 30 ≔Gktak 0.65 ――

2
≔fc.0.k 24.5 ≔i 6
≔ft.0.k 19.5 ≔hap 2.5

≔Sk 2.5 ――
2

≔ψ0s 0.7 ≔ltot 61
≔kmod 0.8

≔Ct 1.0 då byggnaden är hög och i 
framtiden kanske någonfler 
byggnad kommer upp i 
närheten men inte så detta 
ändras

≔Ce 0.8

Dimentionerande materialvärden

≔fc.0.d =――――
⋅kmod fc.0.k

γM
15.68

≔fm.d =――――
⋅kmod fm.k

γM
19.2

≔ft.0.d =――――
⋅kmod ft.0.k

γM
12.48
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Laster

Snö

SS-EN 1991-1-3 , 5.3.5 Bågtak

För taklutningen <β °60
blir övregräns = 2,0 då      μ3

= Enl. figur 5.5―
h

b
=―

14

61
0.23

≔μ2 0.8 ≔μ3 =+0.2 ⋅10 ――
hap

ltot
0.61 <2 ok!

Symetrisk snölast

≔Sks =⋅⋅⋅⋅Sk i μ2 Ce Ct 9.6 ――

Osymetrisk snölast

≔Sko =⋅⋅⋅⋅Sk i μ3 Ce Ct 7.318 ――

≔Skoo =⋅⋅⋅⋅⋅Sk i 0.5 μ3 Ce Ct 3.659 ――

Egentyngd

≔gktak =⋅Gktak i 3.9 ――

≔gkträ =⋅Gkträ i 2.4 ――

≔gkinst =⋅Gkinst i 3 ――

Enbart egentyngden 
(Kmod=0.6) kommer ej att 
bli störst

≔Gk =++gktak gkträ gkinst 9.3 ――
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Symetrisk snölast 

6.10 a
≔qdsa =+⋅⋅γd 1.35 Gk ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0s Sks 22.635 ――

6.10 b
≔qdsb =+⋅⋅γd 1.2 Gk ⋅⋅γd 1.5 Sks 25.56 ―― DIM

Osymetrisk snölast 

6.10 a
≔qdoa =+⋅⋅γd 1.35 Gk ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0s Sko 20.239 ――

6.10 b
≔qdob =+⋅⋅γd 1.2 Gk ⋅⋅γd 1.5 Sko 22.137 ―― DIM

Preliminär dimensionering

≔∆k =――
ltot

12
5.083 ≔∆d 5

≔Mmax =⋅qdsb ――
ltot

2

8
⎛⎝ ⋅1.189 104 ⎞⎠ ⋅

Drag och tryck spänningar i över- och underram

≔C =――
Mmax

∆d

⎛⎝ ⋅2.378 103 ⎞⎠
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Överram 

≔bmin =――
ltot

200
0.305 ≔b1.ö ⋅2 190 Väljer större bredd för att motverka vippning

Faktor        beaktar förminskning av bärförmåga med 
avseende på eventuell knäckning

kr
≔kr 0.8

≔heff =――――
C

⋅⋅b1.ö fc.0.d kr
498.817 ≔h1.ö 675

Limträbalk 380x675

Indata frame analysis

≔Nedös 2301

≔Nedöm 2407

≔Medöm ⋅74.97

Tryckspänningar vid upplag

Reducerattvärsnitt vid upplag för mindre stål åtgång, 300x675

≔b1.ö.r 300

≔σc.0.d.ö.s =―――
Nedös

⋅b1.ö.r h1.ö
11.363

Villkor för tryckspänningar parralellt med fibrerna

=―――
σc.0.d.ö.s

fc.0.d
0.725 <1 OK!

Stabilitetskontroll för samtidig böjning och tryck (knäckning) 

≔σc.0.d =―――
Nedöm

⋅b1.ö h1.ö
9.384

≔σm.y.d =――――
⋅6 Medöm

⋅b1.ö h1.ö
2

2.598
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Knäcklängd

≔l0.z 5 Ledad i topp och mot grund

Kritisk eulerspänning
≔Izö =――――

⋅b1.ö
3 h1.ö

12
0.003 4

≔σcr.z =―――――
⋅⋅2 E0.05 Izö

⋅⋅b1.ö h1.ö l0.z
2

51.306

Relativt slankhetstal

≔λrel.z =
‾‾‾‾‾
――
fc.0.k

σcr.z
0.691

Faktor k ≔βc 0.1 För limträ

≔kz =⋅0.5 ⎛⎝ ++1 ⋅βc ⎛⎝ -λrel.z 0.3⎞⎠ λrel.z
2 ⎞⎠ 0.758

Reduktionsfaktor vid knäckning

≔kc.z =――――――
1

+kz
‾‾‾‾‾‾‾‾‾-kz

2 λrel.z
2

0.934
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Vippning

Effektiv vippningslängd

≔l0.z 5

Kritisk böjspänning

≔σcr.m =⋅――――
⋅0.78 b1.ö

2

⋅h1.ö l0.z
E0.05 360.422

Relativt slankhetstal

≔λrel.m =
‾‾‾‾‾
――
fm.k

σcr.m
0.289 ≔λrel.m 0.289 Blir ≔kcrit 1

≔kcrit 1

Knäckning kring z- och böjning kring y-axeln (SS-EN 1995-1-1, ekvation 6.24)

=+―――
σc.0.d

⋅kc.z fc.0.d
⋅0.7 ――
σm.y.d

fm.d

0.735 <1 OK! 0,7* den med minst 
utnyttjamde 

Vilkoret för vippning och knäckning kring z-axel (SS-EN 1995-1-1, ekvation 6.35)

=+
⎛
⎜
⎝
―――
σm.y.d

⋅kcrit fm.d

⎞
⎟
⎠

2

―――
σc.0.d

⋅kc.z fc.0.d
0.659 <1 OK!
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Underramar
Stålplåtarnas tjocklek

≔b1.u ⋅2 190 ≔nbultrad 5 ≔ts 10

≔Medu ⋅85.51 ≔dbult 12 ≔b1.u.r 190

≔Nedu 2408 ≔Neduu 2294

Antagen bult dimension och 
antal bultrader ≔knet 0.8 betraktar förminskning av tvärsnittsarean, 

förorsakad av fästdon

≔hu =―――――
C

⋅⋅knet b1.u ft.0.d
626.718 ≔h1.u 810 Väljer högre tvärsnitt pga 

nedböjning

≔σm.y.du =――――

⋅6 ――
Medu

2

⋅b1.u h1.u
2

1.029

≔σt.0.du =――――――――

――
Nedu

2

⋅b1.u ⎛⎝ -h1.u ⋅nbultrad dbult⎞⎠
4.225

Samtidig böjning och dragning (SS-EN 1995-1-1, ekvation 6.17)

=+――
σt.0.du

ft.0.d
―――
σm.y.du

fm.d

0.392 <1

Dragning vid upplag

≔σt.0.duu =――――――――

――
Neduu

2

⋅⎛⎝ -b1.u.r ts⎞⎠ ⎛⎝ -h1.u ⋅6 dbult⎞⎠
8.634

Vilkor för dragspänning (SS-EN 1995-1-1, ekvation 6.1)

=―――
σt.0.duu

ft.0.d
0.692 <1 OK!

Vid slutgiltig dimentionering kollas även blocksjuvning och förbandets bärförmåga
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Vertikaler
Längsta strävan kollas

≔Nedv 55.12

≔hv 330

≔bv 190

≔σc.0.dv =――
Nedv

⋅bv hv
0.879

Knäcklängd 
≔l0.zv 5

Kritisk eulerspänning kring Z-axel ≔Izv =―――
⋅bv

3 hv

12
⎛⎝ ⋅1.886 10-4⎞⎠ 4

≔σcr.zv =―――――
⋅⋅2 E0.05 Izv

⋅⋅bv hv l0.zv
2

12.827

Slankhet

≔λrel.zv =
‾‾‾‾‾
――
fc.0.k

σcr.zv
1.382

Faktor k ≔β 0.1 För limträ

≔kzv =⋅0.5 ⎛⎝ ++1 ⋅βc ⎛⎝ -λrel.zv 0.3⎞⎠ λrel.zv
2 ⎞⎠ 1.509

Reduktionsfaktor vid knäckning

≔kc.zv =―――――――
1

+kzv
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾-kzv

2 λrel.zv
2

0.473

Knäckning kring z- och böjning kring y-axeln (SS-EN 1995-1-1, ekvation 6.24)

=――――
σc.0.dv

⋅kc.zv fc.0.d
0.119 <1 OK!
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Stabilitetskontroll i ramensplan behöver ej göras då 
fackverket är stagat i sidled med hjälp av bärplåt

Tillåten nedböjning

=――
ltot

300
203.333

Vid överarm 380x720 och underarm 2x190x855 samt vertikaler 190x360 klarar fackverket 
denna nedböjning

med osymetriska last 180,8 millimeter
med symetrisk last 200,1 millimeter
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Bilaga I

Kritiska sni� och tvärkrafter, räkneblad mathcad, båda lastbredderna

Tvärkraft, kort

GL30c
≔fv.k 3.5 ≔fm.k 30 ≔kc 1 Då fackverken är stagad av bärplåt
≔γM 1.25

≔Kmod 0.8

≔bö 380 ≔bu 380

≔hö 720 ≔hu 855

Överram

≔fv.d =――――
⋅Kmod fv.k

γM
2.24

≔fv.k.e 3.5

≔A =⋅⋅bö hö ――
3

fv.k.e
0.235 2

≔VRd =―――
⋅A fv.d

1.5
350.208

≔Ved 119.96 <        OK!VRd Maximal tvärkratft i punkt 4, 6

Underram

≔A =⋅⋅bu hu ――
3

fv.k.e
0.278 2

≔VRd =―――
⋅A fv.d

1.5
415.872

≔Ved 33.29 <        OK!VRd Maximal tvärkraft i punkt 24, 25

Samtidigt tvärkraft och moment kontroleras ej i detta snitt 
då det är dimensionerande i fjärdedels punkterna
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Kritisk snitt i fjärdedels punkt, kort

I punken 14, 13 och 11, 12

Överram

≔A =⋅⋅bö hö ――
3

fv.k.e
0.235 2

≔VRd =―――
⋅A fv.d

1.5
350.208

≔Ved 118.94 <        OK!VRd

Samtidigt moment och tvärkraft

≔fm.d =――――
⋅Kmod fm.k

γM
19.2

≔MRd =⋅⋅fm.d ―――
⋅bu hu

2

6
kc 888.926 ⋅

≔Med ⋅25.28 <         OK!MRd

=+⋅0.7 ――
Med

MRd

――
Ved

VRd

0.36 < 1  OK!
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Underram

≔A =⋅⋅bu hu ――
3

fv.k.e
0.278 2

≔VRd =―――
⋅A fv.d

1.5
415.872

≔Ved 6.222 <        OK!VRd

Samtidigt moment och tvärkraft

≔fm.d =――――
⋅Kmod fm.k

γM
19.2

≔MRd =⋅⋅fm.d ―――
⋅bu hu

2

6
kc 888.926 ⋅

≔Med ⋅105.7 <         OK!MRd

=+――
Med

MRd

⋅0.7 ――
Ved

VRd

0.129 < 1  OK!

Utnyttjandegraderna blir så låga när man dimensionerat 
efter nedböjningen i bruksgräns
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Tvärkraft, lång

GL30c
≔fv.k 3.5 ≔fv.k.e 3.5

≔γM 1.25

≔Kmod 0.8

≔bö 430 ≔bu 430

≔hö 990 ≔hu 1125

Överram

≔fv.d =――――
⋅Kmod fv.k

γM
2.24

≔A =⋅⋅bö hö ――
3

fv.k.e
0.365 2

≔VRd =―――
⋅A fv.d

1.5
544.896

≔Ved 176.15 <        OK!VRd Maximal tvärkratft i punkt 4, 6

Underram

≔A =⋅⋅bu hu ――
3

fv.k.e
0.415 2

≔VRd =―――
⋅A fv.d

1.5
619.2

≔Ved 50.31 <        OK!VRd Maximal tvärkraft i punkt 24, 25

Samtidigt tvärkraft och moment kontroleras ej i detta snitt 
då det är dimensionerande i fjärdedels punkterna
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Kritisk snitt i fjärdedels punkt, lång

I punken 14, 13 och 11, 12

Överram

≔A =⋅⋅bö hö ――
3

fv.k.e
0.365 2

≔VRd =―――
⋅A fv.d

1.5
544.896

≔Ved 174.48 <        OK!VRd

Samtidigt moment och tvärkraft

≔fm.d =――――
⋅Kmod fm.k

γM
19.2

≔MRd =⋅⋅fm.d ―――
⋅bu hu

2

6
kc

⎛⎝ ⋅1.742 103 ⎞⎠ ⋅

≔Med ⋅75.27 <         OK!MRd

=+⋅0.7 ――
Med

MRd

――
Ved

VRd

0.35 < 1  OK!
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Underram

≔A =⋅⋅bu hu ――
3

fv.k.e
0.415 2

≔VRd =―――
⋅A fv.d

1.5
619.2

≔Ved 11.19 <        OK!VRd

Samtidigt moment och tvärkraft

≔fm.d =――――
⋅Kmod fm.k

γM
19.2

≔MRd =⋅⋅fm.d ―――
⋅bu hu

2

6
kc

⎛⎝ ⋅1.742 103 ⎞⎠ ⋅

≔Med ⋅247.8 <         OK!MRd

=+――
Med

MRd

⋅0.7 ――
Ved

VRd

0.155 < 1  OK!

Utnyttjandegraderna blir så låga när man 
dimensionerat efter nedböjningen i bruksgräns
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Bilaga J

Pelare, räkneblad mathcad, långa lastbredden

fv.k.e längsskjuvning enhetslöst, pga enkelhet i detta programPELARE
≔i 8.8 Terrängtyp 3

≔Ce.max 1.4 ≔h 15 vilket gör att ≔Qw 0.61 ――
2

≔γd 1 ≔vb 23 ―
≔Gkträ 0.4 ――

2
≔Gkinst 0.5 ――

2
≔ψ0v 0.3 ≔hap 2.5

≔ψ0s 0.7 ≔ltot 61 ≔Gktak 0.65 ――
2

≔gkpelare 0.5 ――

≔E0.05 10800
≔fc0k 24.5 ≔fmk 30 ≔γM 1.25

≔Kmods 0.8 excentrisitet ≔e 0.02

Knäcklängd    bild tacks29 
del3

≔l0 12

Snö

SS-EN 1991-1-3 , 5.3.5 Bågtak

För taklutningen <β °60
blir övregräns = 2,0 då      μ3

= Enl. figur 5.5―
h

b
=―

15

61
0.246

≔μ2 0.8 ≔μ3 =+0.2 ⋅10 ――
hap

ltot
0.61 <2 ok!

Symetrisk snölast

≔Sks 14.08 ――

Osymetrisk snölast, ej dim enligt frame anlysis
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Egentyngd

≔gktak =⋅Gktak i 5.72 ――

≔gkträ =⋅Gkträ i 3.52 ――

≔gkinst =⋅Gkinst i 4.4 ――

Enbart egentyngden 
(Kmod=0.6) kommer ej att 
bli störst

≔Gk =+++gktak gkträ gkinst gkpelare 14.14 ――

Vind

≔qw =⋅⋅Qw i Ce.max 7.515 ――

Snölast 

6.10 a
≔qdsa =++⋅⋅γd 1.35 Gk ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0s Sks ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0v qw 37.255 ――

6.10 b
≔qdsb =++⋅⋅γd 1.2 Gk ⋅⋅γd 1.5 Sks ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0v qw 41.47 ―― DIM

Vindlast

6.10 a
≔qdoa =++⋅⋅γd 1.35 Gk ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0v qw ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0v Sks 28.807 ――

6.10 b
≔qdob =++⋅⋅γd 1.2 Gk ⋅⋅γd 1.5 qw ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0v Sks 34.577 ―― DIM

≔Ned =―――
⋅qdsb ltot

2
⎛⎝ ⋅1.265 103 ⎞⎠
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Maximal nedböjning fackverk, från frame analysis

≔δsmax 377.11

Pelartoppens horisontalförskjutning, enligt frame analysis

≔δh 5.088

lastverkan på grund av horisontalförskjutning

≔bp 380 ≔hp 630

≔Icol =―――
⋅bp hp

3

12
0.008 4

≔Vδ.h =⋅⋅―
δh

2
――――

⋅⋅3 E0.05 Icol

l0
3

10-3 ⎛⎝ ⋅3.777 10-4⎞⎠

≔Mδ.h =⋅Vδ.h l0 0.005 ⋅

≔Med =++―――
⋅qw l0

2

8
⋅e Ned Mδ.h 160.575 ⋅

Tryck parralellt fibreriktningen

≔fc0d =――――
⋅Kmods fc0k

γM
15.68

≔I =―――
⋅bp hp

3

12
0.008 4
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Kritisk eulerspänning

≔σcr =――――
⋅⋅2 E0.05 I

⋅⋅bp hp l0
2

24.483

Relativt slankhetstal

≔λrel =
‾‾‾‾
――
fc0k

σcr
1

Faktor k ≔βc 0.1 För limträ

≔k =⋅0.5 ⎛⎝ ++1 ⋅βc ⎛⎝ -λrel 0.3⎞⎠ λrel
2 ⎞⎠ 1.035

Reduktionsfaktor vid knäckning

≔kc =―――――
1

+k ‾‾‾‾‾‾‾‾-k2 λrel
2

0.768

≔Nc.0.Rd =⋅⋅⋅fc0d bp hp kc
⎛⎝ ⋅2.882 103 ⎞⎠

Böjning

≔fm.d =――――
⋅Kmods fmk

γM
19.2

≔kcrit =-1.56 ⋅0.75 λrel 0.81

≔MRd =⋅⋅fm.d

⎛
⎜
⎝
―――
⋅bp hp

2

6

⎞
⎟
⎠
kcrit 390.803 ⋅

≔σm.crit =―――――
⋅⋅0.78 bp

2 E0.05

⋅hp l0
160.903

≔λrel.m =
‾‾‾‾‾‾
―――
fmk

σm.crit
0.432

Samtidig böjning och normalkraft

=+⋅0.7 ――
Med

MRd
―――
Ned

Nc.0.Rd
0.726 <1 OK! 0,7 gånger den minsta!

pelare bör högst ha 80% 
utnyttjandegrad enligt lars
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≔fv.k 3.5
Tvärkrafter 

≔Ve.d =――
⋅qw l0
2

45.091

≔A =⋅⋅――
3

fv.k
bp hp

⎛⎝ ⋅2.052 105 ⎞⎠ 2

≔fv.k 3.5

≔fv.d =――――
⋅Kmods fv.k

γM
2.24

≔VRd =―――
⋅A fv.d
1.5

306.432 > Ve.d ok!
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Bilaga K

Pelare, räkneblad mathcad, korta lastbredden

fv.k.e längsskjuvning enhetslöst, pga enkelhet i detta programPELARE
≔i 6 Terrängtyp 3

≔Ce.max 1.4 ≔h 15 vilket gör att ≔Qw 0.61 ――
2

≔γd 1 ≔vb 23 ―
≔Gkträ 0.4 ――

2
≔Gkinst 0.5 ――

2
≔ψ0v 0.3 ≔hap 2.5

≔ψ0s 0.7 ≔ltot 61 ≔Gktak 0.65 ――
2

≔gkpelare 0.5 ――

≔E0.05 10800
≔fc0k 24.5 ≔fmk 30 ≔γM 1.25

≔Kmods 0.8 excentrisitet ≔e 0.02

Knäcklängd    

≔l0 12

Snö

SS-EN 1991-1-3 , 5.3.5 Bågtak

För taklutningen <β °60
blir övregräns = 2,0 då      μ3

= Enl. figur 5.5―
h

b
=―

15

61
0.246

2

≔μ2 0.8 ≔μ3 =+0.2 ⋅10 ――
hap

ltot
0.61 <2 ok!

Symetrisk snölast

≔Sks 14.08 ――

Osymetrisk snölast, ej dim enligt frame anlysis
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Egentyngd

≔gktak =⋅Gktak i 3.9 ――

≔gkträ =⋅Gkträ i 2.4 ――

≔gkinst =⋅Gkinst i 3 ――

Enbart egentyngden 
(Kmod=0.6) kommer ej att 
bli störst

≔Gk =+++gktak gkträ gkinst gkpelare 9.8 ――

Vind

≔qw =⋅⋅Qw i Ce.max 5.124 ――

Snölast 

6.10 a
≔qdsa =++⋅⋅γd 1.35 Gk ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0s Sks ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0v qw 30.32 ――

6.10 b
≔qdsb =++⋅⋅γd 1.2 Gk ⋅⋅γd 1.5 Sks ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0v qw 35.186 ―― DIM

Vindlast

6.10 a
≔qdoa =++⋅⋅γd 1.35 Gk ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0v qw ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0v Sks 21.872 ――

6.10 b
≔qdob =++⋅⋅γd 1.2 Gk ⋅⋅γd 1.5 qw ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0v Sks 25.782 ―― DIM

≔Ned =―――
⋅qdsb ltot

2
⎛⎝ ⋅1.073 103 ⎞⎠
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maximal nedböjning fackverk, från frame analysis

≔δsmax 384.8

Pelartoppens horisontalförskjutning, enligt frame analysis

≔δh 7.242

lastverkan på grund av horisontalförskjutning

≔bp 380 ≔hp 585

≔Icol =―――
⋅bp hp

3

12
0.006 4

≔Vδ.h =⋅⋅―
δh

2
――――

⋅⋅3 E0.05 Icol

l0
3

10-3 ⎛⎝ ⋅4.304 10-4⎞⎠

≔Mδ.h =⋅Vδ.h l0 0.005 ⋅

≔Med =++―――
⋅qw l0

2

8
⋅e Ned Mδ.h 113.701 ⋅

Tryck parralellt fibreriktningen

≔fc0d =――――
⋅Kmods fc0k

γM
15.68

≔I =―――
⋅bp hp

3

12
0.006 4
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Kritisk eulerspänning

≔σcr =――――
⋅⋅2 E0.05 I

⋅⋅bp hp l0
2

21.11

Relativt slankhetstal

≔λrel =
‾‾‾‾
――
fc0k

σcr
1.077

Faktor k ≔βc 0.1 För limträ

≔k =⋅0.5 ⎛⎝ ++1 ⋅βc ⎛⎝ -λrel 0.3⎞⎠ λrel
2 ⎞⎠ 1.119

Reduktionsfaktor vid knäckning

≔kc =―――――
1

+k ‾‾‾‾‾‾‾‾-k2 λrel
2

0.703

≔Nc.0.Rd =⋅⋅⋅fc0d bp hp kc
⎛⎝ ⋅2.451 103 ⎞⎠

Böjning

≔fm.d =――――
⋅Kmods fmk

γM
19.2

≔kcrit =-1.56 ⋅0.75 λrel 0.752

≔MRd =⋅⋅fm.d

⎛
⎜
⎝
―――
⋅bp hp

2

6

⎞
⎟
⎠
kcrit 312.951 ⋅

≔σm.crit =―――――
⋅⋅0.78 bp

2 E0.05

⋅hp l0
173.28

≔λrel.m =
‾‾‾‾‾‾
―――
fmk

σm.crit
0.416

Samtidig böjning och normalkraft

=+⋅0.7 ――
Med

MRd
―――
Ned

Nc.0.Rd
0.692 <1 OK! 0,7 gånger den minsta!

pelare bör högst ha 80% 
utnyttjandegrad enligt lars
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≔fv.k.e 3.5
Tvärkrafter 

≔Ve.d =――
⋅qw l0
2

30.744

≔A =⋅⋅――
3

fv.k.e
bp hp

⎛⎝ ⋅1.905 105 ⎞⎠ 2

≔fv.k 3.5

≔fv.d =――――
⋅Kmods fv.k

γM
2.24

≔VRd =―――
⋅A fv.d
1.5

284.544 > Ve.d ok!
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Nyttiglast Permanentlast

Bilaga L

Stagning av pelare, räkneblad mathcad, lång lastbredden

Stagning pelare
≔Kmod.1 0.8 ≔Kmod.2 0.9

≔i 8.8 Terrängtyp 3

≔Ce.max 1.4 ≔h 15 vilket gör att ≔Qw 0.61 ――
2

≔γd 1 ≔vb 23 ―
≔Gkträ 0.4 ――

2
≔Gkinst 0.5 ――

2
≔ψ0v 0.3 ≔hap 2.5

≔ψ0s 0.7 ≔ltot 61 ≔Gktak 0.65 ――
2

≔gkpelare 0.5 ――

≔E0.05 10800
≔fc.0.k 24.5 ≔fm.k 30 ≔γM 1.25

≔Esteel 210000
s.28 i byggkonstruktion

≔dr 108 4 stycken M30 stag

Vinkel dragband: 

＝＝vdg tan-1
⎛
⎜
⎝
―
i

h

⎞
⎟
⎠
30.39872771 ≔vd ――

8.8

15

⎡
⎢
⎣

⎤
⎥
⎦

≔bt 430 ≔htot 3.75

≔ht 810

≔fc.0.d =――――
⋅Kmod.1 fc.0.k

γM
15.68

Snö

SS-EN 1991-1-3 , 5.3.5 Bågtak

För taklutningen <β °60
blir övregräns = 2,0 då      μ3

= Enl. figur 5.5―
h

b
=―

15

61
0.246

≔μ3 =+0.2 ⋅10 ――
hap

ltot
0.61≔μ2 0.8 <2 ok!
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Symetrisk snölast

≔Sks 14.08 ――

Osymetrisk snölast, ej dim enligt frame anlysis

Egentyngd

≔gktak =⋅Gktak i 5.72 ――

≔gkträ =⋅Gkträ i 3.52 ――

≔gkinst =⋅Gkinst i 4.4 ――

Enbart egentyngden 
(Kmod=0.6) kommer ej att 
bli störst

≔Gk =+++gktak gkträ gkinst gkpelare 14.14 ――

Vind

≔qw =⋅⋅Qw i Ce.max 7.515 ――

Dimensionerande lastkombinatoiner

Snölast 

6.10 a

≔qdsa =++⋅⋅γd 1.35 Gk ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0s Sks ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0v qw 37.255 ――

6.10 b

≔qdsb =++⋅⋅γd 1.2 Gk ⋅⋅γd 1.5 Sks ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0v qw 41.47 ―― DIM

Vind max:

≔qdss =⋅⋅⋅γd 1.5 qw ψ0v 3.382 ――
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Vindlast

6.10 a

≔qdva =++⋅⋅γd 1.35 Gk ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0v qw ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0v Sks 28.807 ――

6.10 b

≔qdvb =++⋅⋅γd 1.2 Gk ⋅⋅γd 1.5 qw ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0v Sks 34.577 ―― DIM

Vind max:

≔qdsv =⋅⋅γd 1.5 qw 11.273 ――

Högsta böjspänning antas vara i fjärdedels punkterna

≔x =――
ltot

4
15.25

Stagningslast

≔M1 =⋅―――
⋅qdsb x

2
⎛⎝ -ltot x⎞⎠ ⎛⎝ ⋅1.447 104 ⎞⎠ ⋅

≔M2 =⋅―――
⋅qdvb x

2
⎛⎝ -ltot x⎞⎠ ⎛⎝ ⋅1.206 104 ⎞⎠ ⋅

n antal fack ett stabiliserande fack stagar upp

≔nf =+―――
125

i
1 15.205 ≔nfd 16 st fack.        4 st stagande system som stagar 4 fack var

≔ns 4

≔qst.1 =⋅⋅ns ―
1

20
―――

M1

⋅ltot htot
12.648 ――

≔qst.2 =⋅⋅ns ―
1

20
―――

M2

⋅ltot htot
10.546 ――

15
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Takets stagningsystem ≔Aw =⋅⋅―
15

2
61 1.3 594.75

≔ltot 61 Faktor 1,3 beaktar cirkelbågens area
≔qw.1 =⋅qdss ――

Aw

ltot
32.973 ――

≔qw.2 =⋅qdsv ――
Aw

ltot
109.91 ――

Totala lasten för stagningssystemet

≔qtot.1 =+qw.1 qst.1 45.621 ――

≔qtot.2 =+qw.2 qst.2 120.456 ――

Kritisk kombination

=―――
qtot.1

Kmod.1

57.027 ――< =―――
qtot.2

Kmod.2

133.84 ―― Kombination 2 dimensionerande

≔ltot 61
Här används lasten som blir för vind då det den är lasten som ska stagas

≔Rroof =⋅qtot.2 ――
ltot

2
⎛⎝ ⋅3.674 103 ⎞⎠

≔Rtapered =⋅qdvb ――
ltot

2
⎛⎝ ⋅1.055 103 ⎞⎠

≔Fstiffen =――――
⋅ns Rtapered

100
42.184

≔Kmin =⋅⋅2 ns ―――
Rtapered

h
562.449 ――

≔Atierod =―――
⋅dr

2

4
⎛⎝ ⋅9.161 103 ⎞⎠ 2

>Kbracing Kmin

≔Kbracing =――――――――
⋅⋅Esteel Atierod
⎛⎝cos ⎛⎝vd⎞⎠⎞⎠

3

h
⋅7.408 104⎡⎣ ⎤⎦ ――
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Trycksträva

≔Ftot =+Rroof Fstiffen
⎛⎝ ⋅3.716 103 ⎞⎠

≔σc.0.d =――
Ftot

⋅bt ht
10.669

stabilitet kring z-axel (utknäckning i y-riktning)

≔l0.z.t 8.8

≔I =―――
⋅bt

3 ht

12
0.005 4

Kritisk eulerspänning

≔σcr =――――
⋅⋅2 E0.05 I

⋅⋅bt ht l0.z.t
2

21.209

Relativt slankhetstal

≔λrel =
‾‾‾‾‾
――
fc.0.k

σcr

1.075

Faktor k ≔βc 0.1 För limträ

≔k =⋅0.5 ⎛⎝ ++1 ⋅βc ⎛⎝ -λrel 0.3⎞⎠ λrel
2 ⎞⎠ 1.116

Reduktionsfaktor vid knäckning

≔kc.z =―――――
1

+k ‾‾‾‾‾‾‾‾-k2 λrel
2

0.705

villkor för knäckning kring z-axeln (SS-EN 1995-1-1 ekvation 6.23)

=―――
σc.0.d

⋅kc.z fc.0.d
0.965 <1 OK!
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≔γM2 1.2
Dragband

stålklass 8.8 ≔fuk 800

≔Tdragband 4308.28139

≔Anet =―――
⋅dr

2

4
0.009 2

≔TRd =―――――
⋅⋅Anet fuk 0.9

γM2

⎛⎝ ⋅5.497 103 ⎞⎠

=―――
Tdragband

TRd

0.784 <1 OK!
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Bilaga M

Stagning av pelare, räkneblad mathcad, kort lastbredden

Nyttiglast Permanentlast
Stagning pelare

≔Kmod.1 0.8 ≔Kmod.2 0.9
≔i 6 Terrängtyp 3

≔Ce.max 1.4 ≔h 15 vilket gör att ≔Qw 0.61 ――
2

≔γd 1 ≔vb 23 ―
≔Gkträ 0.4 ――

2
≔Gkinst 0.5 ――

2
≔ψ0v 0.3 ≔hap 2.5

≔ψ0s 0.7 ≔ltot 61 ≔Gktak 0.65 ――
2

≔gkpelare 0.5 ――

≔E0.05 10800
≔fc.0.k 24.5 ≔fm.k 30 ≔γM 1.25

≔Esteel 210000
s.28 i byggkonstruktion

≔dr 81 3 stycken M30 stag

Vinkel dragband: 

＝＝vdg tan-1
⎛
⎜
⎝
―
i

h

⎞
⎟
⎠
21.80140949 ≔vd ―

6

15

⎡
⎢
⎣

⎤
⎥
⎦

≔bt 430 ≔htot 3.75

≔ht 450

≔fc.0.d =――――
⋅Kmod.1 fc.0.k

γM
15.68

Snö

SS-EN 1991-1-3 , 5.3.5 Bågtak

För taklutningen <β °60
blir övregräns = 2,0 då      μ3

= Enl. figur 5.5―
h

b
=―

15

61
0.246

≔μ2 0.8 ≔μ3 =+0.2 ⋅10 ――
hap

ltot
0.61 <2 ok!
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Symetrisk snölast

≔Sks 14.08 ――

Osymetrisk snölast, ej dim enligt frame anlysis

Egentyngd

≔gktak =⋅Gktak i 3.9 ――

≔gkträ =⋅Gkträ i 2.4 ――

≔gkinst =⋅Gkinst i 3 ――

Enbart egentyngden 
(Kmod=0.6) kommer ej att 
bli störst

≔Gk =+++gktak gkträ gkinst gkpelare 9.8 ――

Vind

≔qw =⋅⋅Qw i Ce.max 5.124 ――

Dimensionerande lastkombinatoiner

Snölast 

6.10 a

≔qdsa =++⋅⋅γd 1.35 Gk ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0s Sks ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0v qw 30.32 ――

6.10 b

≔qdsb =++⋅⋅γd 1.2 Gk ⋅⋅γd 1.5 Sks ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0v qw 35.186 ――DIM

Vind max:

≔qdss =⋅⋅⋅γd 1.5 qw ψ0v 2.306 ――
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Vindlast

6.10 a

≔qdva =++⋅⋅γd 1.35 Gk ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0v qw ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0v Sks 21.872 ――

6.10 b

≔qdvb =++⋅⋅γd 1.2 Gk ⋅⋅γd 1.5 qw ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0v Sks 25.782 ――DIM

Vind max:

≔qdsv =⋅⋅γd 1.5 qw 7.686 ――

Högsta böjspänning antas vara i fjärdedels punkterna

≔x =――
ltot

4
15.25

Stagningslast

≔M1 =⋅―――
⋅qdsb x

2
⎛⎝ -ltot x⎞⎠ ⎛⎝ ⋅1.227 104 ⎞⎠ ⋅

≔M2 =⋅―――
⋅qdvb x

2
⎛⎝ -ltot x⎞⎠ ⎛⎝ ⋅8.994 103 ⎞⎠ ⋅

6 stabiliserande fack i hela konstruktionen som stabiliserar 3 fack var och ett med fyra

n antal fack ett stabiliserande fack stagar upp

≔nf =+―――
125

i
1 21.833 ≔nfd 22 st

≔ns 4 alla utom ett stagningsystem stagar 3 stycken fack, alltså det är 6 stycken 
stagningsystem och ett fack som stagar 4 st andra

≔qst.1 =⋅⋅ns ―
1

20
―――

M1

⋅ltot htot
10.732 ――

≔qst.2 =⋅⋅ns ―
1

20
―――

M2

⋅ltot htot
7.864 ――
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Faktor 1,3 beaktar crkelbågens area

≔Aw =⋅⋅―
15

2
61 1.3 594.75

Takets stagningsystem
≔ltot 61

≔qw.1 =⋅qdss ――
Aw

ltot
22.482 ――

≔qw.2 =⋅qdsv ――
Aw

ltot
74.939 ――

Totala lasten för stagningssystemet

≔qtot.1 =+qw.1 qst.1 33.213 ――

≔qtot.2 =+qw.2 qst.2 82.802 ――

Kritisk kombination

=―――
qtot.1

Kmod.1

41.517 ――< =―――
qtot.2

Kmod.2

92.002 ―― Kombination 2 dimensionerande

≔ltot 61
Här används lasten som blir för vind då det den är lasten som ska stagas

≔Rroof =⋅qtot.2 ――
ltot

2
⎛⎝ ⋅2.525 103 ⎞⎠

≔Rtapered =⋅qdvb ――
ltot

2
786.351

≔Fstiffen =――――
⋅ns Rtapered

100
31.454

≔Kmin =⋅⋅2 ns ―――
Rtapered

h
419.387 ――

≔Atierod =―――
⋅dr

2

4
⎛⎝ ⋅5.153 103 ⎞⎠ 2

>Kbracing Kmin

≔Kbracing =――――――――
⋅⋅Esteel Atierod
⎛⎝cos⎛⎝vd⎞⎠⎞⎠

3

h
⋅5.637 104⎡⎣ ⎤⎦ ――
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Trycksträva

≔Ftot =+Rroof Fstiffen
⎛⎝ ⋅2.557 103 ⎞⎠

≔σc.0.d =――
Ftot

⋅bt ht
13.214

stabilitet kring z-axel (utknäckning i y-riktning)

≔l0.z.t 6

≔I =―――
⋅bt

3 ht

12
0.003 4

Kritisk eulerspänning

≔σcr =――――
⋅⋅2 E0.05 I

⋅⋅bt ht l0.z.t
2

45.622

Relativt slankhetstal

≔λrel =
‾‾‾‾‾
――
fc.0.k

σcr

0.733

Faktor k ≔βc 0.1 För limträ

≔k =⋅0.5 ⎛⎝ ++1 ⋅βc ⎛⎝ -λrel 0.3⎞⎠ λrel
2 ⎞⎠ 0.79

Reduktionsfaktor vid knäckning

≔kc.z =―――――
1

+k ‾‾‾‾‾‾‾‾-k2 λrel
2

0.921

villkor för knäckning kring z-axeln (SS-EN 1995-1-1 ekvation 6.23)

=―――
σc.0.d

⋅kc.z fc.0.d
0.915 <1 OK!
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≔γM2 1.2

Dragband

stålklass 8.8 ≔fuk 800

≔Tdragband 2753.973282

≔Anet =―――
⋅dr

2

4
0.005 2

≔TRd =―――――
⋅⋅Anet fuk 0.9

γM2

⎛⎝ ⋅3.092 103 ⎞⎠

=―――
Tdragband

TRd

0.891 <1 OK!
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Bilaga N

Branddimensionering, räkneblad mathcad, båda lastbredderna och slutgiltiga dimensioner

BRAND
Metod för reducerat tvärsnitt, lång spännvidd

βn Är ekvivalent dimensionerande förkolningshastighet, som inkluderar effekten av 
rundning i hörnen och av sprickor. 

d0 Tjocklek hos skikt med antas sakna hållfasthet och styvhet

k0 Faktor

t Tid, minuter

Def Förkolningsdjup vid en viss tid

dchar.n Är ekvivalent dimensionerande förkolningsdjup, inkluderande effekten av rundning i hörnen

Förkolningsdjup R90 s.23 i (ss en 1995-1-2)

≔βn 0.7 ≔t 90 Stor risk för personskador

≔k0 1 Då t>20 minuter

≔d0 7

≔dchar.n.90 =⋅βn t 63

≔Def.90 =+dchar.n.90 ⋅k0 d0 70

Non-Commercial Use Only



Spännvidd lång

Överram R90, 2x215x990 mm

Reducerat tvärsnitt blir ≔B =-430 ⋅2 Def.90 290

≔H =-990 Def.90 920
Det brinner antagligen inte 
från fyra håll i taket

Underram R90, 2x215x1305 mm Brand dimensionerande: ny höjd

Reducerat tvärsnitt blir ≔B =-215 ⋅2 Def.90 75

≔H =-1305 ⋅2 Def.90
⎛⎝ ⋅1.165 103 ⎞⎠

Sträva R90, 2x140x360 mm Brand dimensionerande: nytt tvärsnitt

Reducerat tvärsnitt blir ≔B =-280 ⋅2 Def.90 140

≔H =-360 ⋅2 Def.90 220

≔Gk 13.64 ―― ≔γG 1.35 Ogynsam last

≔ψf.i 0.6 ≔γQ.1 1

≔Qk.1 ―― ≔Ed 37.488 ――

Laster

≔ηfi.lång =――――――
+Gk ⋅ψf.i Qk.1

+⋅γG Gk ⋅γQ.1 Qk.1

0.733

≔Ed.fi =⋅ηfi.lång Ed 27.497 ――
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Kontroll av kritiskt tvärsnitt vid brand

GL30c
≔fv.k 3.5 ≔fv.k.e 3.5 ≔fm.k 30 ≔fc.k 24.5
≔γMb 1
≔Kmodb 1 ≔ft.k 19.5

≔bör 290 ≔bur 75 ≔kc 1
≔hör 920 ≔hur 1165

f ＝ ≔ft.d 19.5
f ＝ ≔fv.d 3.5
f ＝ ≔fm.d 30
f ＝ ≔fc.d 24.5

Kritisk snitt i fjärdedels punkt, lång

I punken 14, 13 och 11, 12

Överram

≔A =⋅⋅bör hör ――
3

fv.k.e
0.229 2

≔VRd =―――
⋅A fv.d

1.5
533.6

≔Ved 127.74 <        OK!VRd

Samtidigt moment och tvärkraft

≔MRd =⋅⋅fm.d ―――
⋅bör hör

2

6
kc

⎛⎝ ⋅1.227 103 ⎞⎠ ⋅

≔Med ⋅55.17 <         OK!MRd

=+⋅0.7 ――
Med

MRd

――
Ved

VRd

0.271 < 1  OK!
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Underram

≔A =⋅⋅⋅2 bur hur ――
3

fv.k.e
0.15 2

≔VRd =―――
⋅A fv.d

1.5
349.5

≔Ved 8.204 <        OK!VRd

Samtidigt moment och tvärkraft

≔MRd =⋅⋅⋅2 fm.d ―――
⋅bur hur

2

6
kc

⎛⎝ ⋅1.018 103 ⎞⎠ ⋅

≔Med ⋅181.6 <         OK!MRd

=+⋅0.7 ――
Med

MRd

――
Ved

VRd

0.148 < 1  OK!
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Vertikaler
Längsta strävan kollas Vertikaler dimentionerande 

för brand!

≔Nedv 60.2 ≔fc.0.k 24.5

≔hv 220 ≔E0.05 10800

≔bv 140

≔σc.0.dv =――
Nedv

⋅bv hv

1.955

Knäcklängd 
≔l0.zv 5

Kritisk eulerspänning kring Z-axel ≔Izv =―――
⋅bv

3 hv

12
⎛⎝ ⋅5.031 10-5⎞⎠ 4

≔σcr.zv =―――――
⋅⋅2 E0.05 Izv

⋅⋅bv hv l0.zv
2

6.964

Slankhet

≔λrel.zv =
‾‾‾‾‾
――
fc.0.k

σcr.zv

1.876

Faktor k ≔βc 0.1 För limträ

≔kzv =⋅0.5 ⎛⎝ ++1 ⋅βc
⎛⎝ -λrel.zv 0.3⎞⎠ λrel.zv

2 ⎞⎠ 2.338

Reduktionsfaktor vid knäckning

≔kc.zv =―――――――
1

+kzv
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾-kzv

2 λrel.zv
2

0.268

Knäckning kring z- och böjning kring y-axeln vid brand

=――――
σc.0.dv

⋅kc.zv fc.0.k
0.298 <1 OK!
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Indata frame analysis

≔Nedös 2473

≔Nedöm 2565

≔Medöm ⋅147.8

Tryckspänningar vid upplag

Reducerattvärsnitt vid upplag för mindre stål åtgång, b 300＝

≔b1.ö.r 300

≔σc.0.d.ö.s =―――
Nedös

⋅b1.ö.r hör

8.96

Villkor för tryckspänningar parralellt med fibrerna

=―――
σc.0.d.ö.s

fc.d
0.366 <1 OK!

Stabilitetskontroll för samtidig böjning och tryck (knäckning) 

≔σc.0.d =―――
Nedöm

⋅bör hör

9.614

≔σm.y.d =―――
⋅6 Medöm

⋅bör hör
2

3.613

Knäcklängd

≔l0.z 5

Kritisk eulerspänning
≔Izö =―――

⋅bör
3 hör

12
0.002 4

≔σcr.z =―――――
⋅⋅2 E0.05 Izö

⋅⋅bör hör l0.z
2

29.881
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Relativt slankhetstal

≔λrel.z =
‾‾‾‾‾
――
fc.0.k

σcr.z

0.905

Faktor k ≔βc 0.1 För limträ

≔kz =⋅0.5 ⎛⎝ ++1 ⋅βc
⎛⎝ -λrel.z 0.3⎞⎠ λrel.z

2 ⎞⎠ 0.94

Reduktionsfaktor vid knäckning

≔kc.z =――――――
1

+kz
‾‾‾‾‾‾‾‾‾-kz

2 λrel.z
2

0.838

Non-Commercial Use Only



Vippning

Effektiv vippningslängd

≔l0.z 5

Kritisk böjspänning

≔σcr.m =⋅――――
⋅0.78 bör

2

⋅hör l0.z
E0.05 154.013

Relativt slankhetstal

≔λrel.m =
‾‾‾‾‾
――
fm.k

σcr.m

0.441 ≔λrel.m 0.307 Blir ≔kcrit 1

≔kcrit 1

Knäckning kring z- och böjning kring y-axeln (SS-EN 1995-1-1, ekvation 6.24)

=+―――
σc.0.d

⋅kc.z fc.d
⋅0.7 ――
σm.y.d

fm.d

0.553 <1 OK! 0,7* den med minst 
utnyttjamde 

Vilkoret för vippning och knäckning kring z-axel (SS-EN 1995-1-1, ekvation 6.35)

=+
⎛
⎜
⎝
―――
σm.y.d

⋅kcrit fm.d

⎞
⎟
⎠

2

―――
σc.0.d

⋅kc.z fc.d
0.483 <1 OK!
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Underramar
Stålplåtarnas tjocklek

≔nbultrad 5 ≔ts 10

≔Medu ⋅179 ≔dbult 12

≔Nedu 2566 ≔Neduu 2463

≔knet 0.8 betraktar förminskning av tvärsnittsarean, 
förorsakad av fästdon

≔σm.y.du =―――

⋅6 ――
Medu

2

⋅bur hur
2

5.275

≔σt.0.du =――――――――

――
Nedu

2

⋅bur ⎛⎝ -hur ⋅nbultrad dbult
⎞⎠

15.481

Samtidig böjning och dragning (SS-EN 1995-1-1, ekvation 6.17)

=+――
σt.0.du

ft.d
―――
σm.y.du

fm.d

0.97 <1 OK!

Dragning vid upplag

≔σt.0.duu =――――――――

――
Neduu

2

⋅⎛⎝ -bur ts⎞⎠ ⎛⎝ -hur ⋅6 dbult
⎞⎠

17.334

Vilkor för dragspänning (SS-EN 1995-1-1, ekvation 6.1)

=―――
σt.0.duu

ft.d
0.889 <1 OK!

Non-Commercial Use Only



Spännvidd kort

Överram R90, 2x190x720 mm

Reducerat tvärsnitt blir ≔B =-380 ⋅2 Def.90 240

≔H =-720 Def.90 650
Det brinner antagligen inte 
från fyra håll i taket

Underram R90, 2x215x900 mm

Reducerat tvärsnitt blir ≔B =-215 ⋅2 Def.90 75

≔H =-900 ⋅2 Def.90 760

Sträva R90, 2x115x360 mm

Reducerat tvärsnitt blir ≔B =-230 ⋅2 Def.90 90

≔H =-360 ⋅2 Def.90 220

≔Gk 9.3 ―― ≔γG 1.35 Ogynsam last

≔ψf.i 0.6 ≔γQ.1 1

≔Qk.1 9.6 ―― ≔Ed 25.56 ――

Laster

≔ηfi.kort =――――――
+Gk ⋅ψf.i Qk.1

+⋅γG Gk ⋅γQ.1 Qk.1

0.68 ≔bör 240 ≔bur 75
≔hör 650 ≔hur 760

≔Ed.fi =⋅ηfi.kort Ed 17.375 ――
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Kritisk snitt i fjärdedels punkt, kort

I punken 14, 13 och 11, 12

Överram

≔A =⋅⋅bör hör ――
3

fv.k.e
0.134 2

≔VRd =―――
⋅A fv.d

1.5
312

≔Ved 80.88 <        OK!VRd

Samtidigt moment och tvärkraft

≔MRd =⋅⋅fm.d ―――
⋅bör hör

2

6
kc 507 ⋅

≔Med ⋅12.6 <         OK!MRd

=+⋅0.7 ――
Med

MRd

――
Ved

VRd

0.277 < 1  OK!
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Underram

≔A =⋅⋅⋅2 bur hur ――
3

fv.k.e
0.098 2

≔VRd =―――
⋅A fv.d

1.5
228

≔Ved 4.231 <        OK!VRd

Samtidigt moment och tvärkraft

≔MRd =⋅⋅⋅2 fm.d ―――
⋅bur hur

2

6
kc 433.2 ⋅

≔Med ⋅71.87 <         OK!MRd

=+⋅0.7 ――
Med

MRd

――
Ved

VRd

0.135 < 1  OK!
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Vertikaler
Längsta strävan kollas Vertikaler dimentionerande 

för brand!

≔Nedv 38.66 ≔fc.0.k 24.5

≔hv 220 ≔E0.05 10800

≔bv 90

≔σc.0.dv =――
Nedv

⋅bv hv

1.953

Knäcklängd 
≔l0.zv 5

Kritisk eulerspänning kring Z-axel ≔Izv =―――
⋅bv

3 hv

12
⎛⎝ ⋅1.337 10-5⎞⎠ 4

≔σcr.zv =―――――
⋅⋅2 E0.05 Izv

⋅⋅bv hv l0.zv
2

2.878

Slankhet

≔λrel.zv =
‾‾‾‾‾
――
fc.0.k

σcr.zv

2.918

Faktor k ≔βc 0.1 För limträ

≔kzv =⋅0.5 ⎛⎝ ++1 ⋅βc
⎛⎝ -λrel.zv 0.3⎞⎠ λrel.zv

2 ⎞⎠ 4.887

Reduktionsfaktor vid knäckning

≔kc.zv =―――――――
1

+kzv
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾-kzv

2 λrel.zv
2

0.114

Knäckning kring z- och böjning kring y-axeln vid brand

=――――
σc.0.dv

⋅kc.zv fc.0.k
0.702 <1 OK!
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Indata frame analysis

≔Nedös 1566

≔Nedöm 1637

≔Medöm ⋅50.98

Tryckspänningar vid upplag

Reducerattvärsnitt vid upplag för mindre stål åtgång, b 300＝

≔b1.ö.r 300

≔σc.0.d.ö.s =―――
Nedös

⋅bör hör

10.038

Villkor för tryckspänningar parralellt med fibrerna

=―――
σc.0.d.ö.s

fc.d
0.41 <1 OK!

Stabilitetskontroll för samtidig böjning och tryck (knäckning) 

≔σc.0.d =―――
Nedöm

⋅bör hör

10.494

≔σm.y.d =―――
⋅6 Medöm

⋅bör hör
2

3.017

Knäcklängd

≔l0.z 5

Kritisk eulerspänning
≔Izö =―――

⋅bör
3 hör

12
⎛⎝ ⋅7.488 10-4⎞⎠ 4

≔σcr.z =―――――
⋅⋅2 E0.05 Izö

⋅⋅bör hör l0.z
2

20.466
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Relativt slankhetstal

≔λrel.z =
‾‾‾‾‾
――
fc.0.k

σcr.z

1.094

Faktor k ≔βc 0.1 För limträ

≔kz =⋅0.5 ⎛⎝ ++1 ⋅βc
⎛⎝ -λrel.z 0.3⎞⎠ λrel.z

2 ⎞⎠ 1.138

Reduktionsfaktor vid knäckning

≔kc.z =――――――
1

+kz
‾‾‾‾‾‾‾‾‾-kz

2 λrel.z
2

0.689
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Vippning

Effektiv vippningslängd

≔l0.z 5

Kritisk böjspänning

≔σcr.m =⋅――――
⋅0.78 bör

2

⋅hör l0.z
E0.05 149.299

Relativt slankhetstal

≔λrel.m =
‾‾‾‾‾
――
fm.k

σcr.m

0.448 ≔λrel.m 0.307 Blir ≔kcrit 1

≔kcrit 1

Knäckning kring z- och böjning kring y-axeln (SS-EN 1995-1-1, ekvation 6.24)

=+―――
σc.0.d

⋅kc.z fc.d
⋅0.7 ――
σm.y.d

fm.d

0.692 <1 OK! 0,7* den med minst 
utnyttjamde 

Vilkoret för vippning och knäckning kring z-axel (SS-EN 1995-1-1, ekvation 6.35)

=+
⎛
⎜
⎝
―――
σm.y.d

⋅kcrit fm.d

⎞
⎟
⎠

2

―――
σc.0.d

⋅kc.z fc.d
0.632 <1 OK!
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Underramar
Stålplåtarnas tjocklek

≔nbultrad 5 ≔ts 10

≔Medu ⋅58.15 ≔dbult 12

≔Nedu 1637 ≔Neduu 1560

≔knet 0.8 betraktar förminskning av tvärsnittsarean, 
förorsakad av fästdon

≔σm.y.du =―――

⋅6 ――
Medu

2

⋅bur hur
2

4.027

≔σt.0.du =――――――――

――
Nedu

2

⋅bur ⎛⎝ -hur ⋅nbultrad dbult
⎞⎠

15.59

Samtidig böjning och dragning (SS-EN 1995-1-1, ekvation 6.17)

=+――
σt.0.du

ft.d
―――
σm.y.du

fm.d

0.934 <1

Dragning vid upplag

≔σt.0.duu =――――――――

――
Neduu

2

⋅⎛⎝ -bur ts⎞⎠ ⎛⎝ -hur ⋅6 dbult
⎞⎠

17.442

Vilkor för dragspänning (SS-EN 1995-1-1, ekvation 6.1)

=―――
σt.0.duu

ft.d
0.894 <1 OK!
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Pelare
≔ltot 61 ≔hpr 560 ≔E0.05 10800

≔l0 12 ≔bpr 240

≔qdsb 41.47 ―― ≔qw 7.515 ―― Vind

excentrisitet ≔e 0.02 ≔qw.brand =⋅qw ηfi.lång 5.512 ――

Spännvidd lång

Pelare R90, 380x630 mm

Reducerat tvärsnitt blir ≔B =-380 ⋅2 Def.90 240

≔H =-630 Def.90 560
Det brinner antagligen inte 
från fyra håll intill vägg

≔Ned.brand =ηfi.lång ―――
⋅qdsb ltot

2
927.745

maximal nedböjning fackverk, från frame analysis

≔δsmax 377.11

Pelartoppens horisontalförskjutning, enligt frame analysis

≔δh 5.088

lastverkan på grund av horisontalförskjutning

≔Icol =―――
⋅bpr hpr

3

12
0.004 4
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≔Vδ.h =⋅⋅―
δh

2
――――

⋅⋅3 E0.05 Icol

l0
3

10-3 ⎛⎝ ⋅1.675 10-4⎞⎠

≔Mδ.h =⋅Vδ.h l0 0.002 ⋅

≔Med =++――――
⋅qw.brand l0

2

8
⋅e Ned.brand Mδ.h 117.776 ⋅

Tryck parralellt fibreriktningen

≔I =―――
⋅bpr hpr

3

12
0.004 4

Kritisk eulerspänning

≔σcr =――――
⋅⋅2 E0.05 I

⋅⋅bpr hpr l0
2

19.344

Relativt slankhetstal

≔λrel =
‾‾‾‾‾
――
fc.0.k

σcr

1.125

Faktor k ≔βc 0.1 För limträ

≔k =⋅0.5 ⎛⎝ ++1 ⋅βc
⎛⎝ -λrel 0.3⎞⎠ λrel

2 ⎞⎠ 1.175

Reduktionsfaktor vid knäckning

≔kc =―――――
1

+k ‾‾‾‾‾‾‾‾-k2 λrel
2

0.662

≔Nc.0.Rd =⋅⋅⋅fc.d bpr hpr kc
⎛⎝ ⋅2.18 103 ⎞⎠

Böjning
≔kcrit =-1.56 ⋅0.75 λrel 0.716

≔MRd =⋅⋅fm.d

⎛
⎜
⎝
―――

⋅bpr hpr
2

6

⎞
⎟
⎠

kcrit 269.428 ⋅

≔σm.crit =―――――
⋅⋅0.78 bpr

2 E0.05

⋅hpr l0
72.206
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≔λrel.m =
‾‾‾‾‾‾
―――
fm.k

σm.crit

0.645

Samtidig böjning och normalkraft

=+⋅0.7 ――
Med

MRd

―――
Ned.brand

Nc.0.Rd

0.732 <1 OK! 0,7 gånger den minsta!

Pelare klarar aktuell brand belastning!
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Trycksträva
≔bt 430 ≔btr 290

≔Ftot
⎛⎝ ⋅3.716 103 ⎞⎠

≔ht 810 ≔htr 785
Trycksträva R90, 2x215x855 mm

Reducerat tvärsnitt blir ≔B =-430 ⋅2 Def.90 290

≔H =-855 Def.90 785
Det brinner antagligen inte 
från fyra håll intill vägg

≔Ftot.brand =⋅Ftot ηfi.lång
⎛⎝ ⋅2.726 103 ⎞⎠

≔σc.0.d =―――
Ftot

⋅btr htr

16.323

stabilitet kring z-axel (utknäckning i y-riktning)

≔l0.z.t 6

≔I =―――
⋅btr

3 htr

12
0.002 4

Kritisk eulerspänning

≔σcr =―――――
⋅⋅2 E0.05 I

⋅⋅btr htr l0.z.t
2

20.751

Relativt slankhetstal

≔λrel =
‾‾‾‾
――
fc.k

σcr

1.087

Faktor k ≔βc 0.1 För limträ

≔k =⋅0.5 ⎛⎝ ++1 ⋅βc
⎛⎝ -λrel 0.3⎞⎠ λrel

2 ⎞⎠ 1.13

Reduktionsfaktor vid knäckning

≔kc.z =―――――
1

+k ‾‾‾‾‾‾‾‾-k2 λrel
2

0.695

villkor för knäckning kring z-axeln (SS-EN 1995-1-1 ekvation 6.23)

=―――
σc.0.d

⋅kc.z fc.d
0.959 <1 OK!             Dimensionerande för brand
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Spännvidd Kort Vind

≔hpr 515 ≔qw.brand =⋅qw ηfi.lång 5.512 ――

≔bpr 240
≔qdsb 35.186 ――

≔qw 7.515 ――

Pelare R90, 380x585 mm

Reducerat tvärsnitt blir ≔B =-380 ⋅2 Def.90 240

≔H =-585 Def.90 515
Det brinner antagligen inte 
från fyra håll intill vägg

≔Ned.brand =ηfi.kort ―――
⋅qdsb ltot

2
729.496

maximal nedböjning fackverk, från frame analysis

≔δsmax 377.11

Pelartoppens horisontalförskjutning, enligt frame analysis

≔δh 5.088

lastverkan på grund av horisontalförskjutning

≔Icol =―――
⋅bpr hpr

3

12
0.003 4

≔Vδ.h =⋅⋅―
δh

2
――――

⋅⋅3 E0.05 Icol

l0
3

10-3 ⎛⎝ ⋅1.303 10-4⎞⎠

≔Mδ.h =⋅Vδ.h l0 0.002 ⋅

≔Med =++――――
⋅qw.brand l0

2

8
⋅e Ned.brand Mδ.h 113.811 ⋅

Non-Commercial Use Only



Tryck parralellt fibreriktningen

≔I =―――
⋅bpr hpr

3

12
0.003 4

Kritisk eulerspänning

≔σcr =――――
⋅⋅2 E0.05 I

⋅⋅bpr hpr l0
2

16.36

Relativt slankhetstal

≔λrel =
‾‾‾‾‾
――
fc.0.k

σcr

1.224

Faktor k ≔βc 0.1 För limträ

≔k =⋅0.5 ⎛⎝ ++1 ⋅βc
⎛⎝ -λrel 0.3⎞⎠ λrel

2 ⎞⎠ 1.295

Reduktionsfaktor vid knäckning

≔kc =―――――
1

+k ‾‾‾‾‾‾‾‾-k2 λrel
2

0.582

≔Nc.0.Rd =⋅⋅⋅fc.d bpr hpr kc
⎛⎝ ⋅1.762 103 ⎞⎠
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Böjning
≔kcrit =-1.56 ⋅0.75 λrel 0.642

≔MRd =⋅⋅fm.d

⎛
⎜
⎝
―――

⋅bpr hpr
2

6

⎞
⎟
⎠

kcrit 204.394 ⋅

≔σm.crit =―――――
⋅⋅0.78 bpr

2 E0.05

⋅hpr l0
78.515

≔λrel.m =
‾‾‾‾‾‾
―――
fm.k

σm.crit

0.618

Samtidig böjning och normalkraft

=+⋅0.7 ――
Med

MRd

―――
Ned.brand

Nc.0.Rd

0.804 <1 OK! 0,7 gånger den minsta!

Pelare klarar aktuell brand belastning!

Trycksträva
≔bt 430 ≔btr 290

≔Ftot
⎛⎝ ⋅2.557 103 ⎞⎠

≔ht 630 ≔htr 560
Trycksträva R90, 2x215x630 mm

Reducerat tvärsnitt blir ≔B =-430 ⋅2 Def.90 290

≔H =-630 Def.90 560
Det brinner antagligen inte 
från fyra håll intill vägg
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≔Ftot.brand =⋅Ftot ηfi.kort
⎛⎝ ⋅1.738 103 ⎞⎠

≔σc.0.d =―――
Ftot

⋅btr htr

15.745

stabilitet kring z-axel (utknäckning i y-riktning)

≔l0.z.t 6

≔I =―――
⋅btr

3 htr

12
0.001 4

Kritisk eulerspänning

≔σcr =―――――
⋅⋅2 E0.05 I

⋅⋅btr htr l0.z.t
2

20.751

Relativt slankhetstal

≔λrel =
‾‾‾‾
――
fc.k

σcr

1.087

Faktor k ≔βc 0.1 För limträ

≔k =⋅0.5 ⎛⎝ ++1 ⋅βc
⎛⎝ -λrel 0.3⎞⎠ λrel

2 ⎞⎠ 1.13

Reduktionsfaktor vid knäckning

≔kc.z =―――――
1

+k ‾‾‾‾‾‾‾‾-k2 λrel
2

0.695

villkor för knäckning kring z-axeln (SS-EN 1995-1-1 ekvation 6.23)

=―――
σc.0.d

⋅kc.z fc.d
0.925 <1 OK!       Dimesionerande för brand
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Slugiltiga dimensioner Fackverk

Lång:
Överram         2x215x990
Underram       2x215x1305
Vertikaler        2x140x360

Kort:
Överram         2x190x720
Underram       2x215x900
Vertikaler        2x115x360

Slugiltiga dimensioner Pelare
Lång:
Pelare             2x190x630
Tryckbom        2x215x855 

Kort:
Pelare             2x190x585 
Tryckbom        2x215x630 
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Bilaga O

Kostnadsberäkning, räkneblad mathcad, båda lastbredderna 

Ekonomi

Spännvidd lång, ett fack

Överram

2x215x990   61.3 meter lång

Underram

2x215x1305   61.3 meter lång

Vertikal

2x140x360   totalt 44.4 löpmeter/fackverk

Pelare

2x190x630   totalt 25 löpmeter/fack

Tryckbommar

2x215x855   8.8 meter långa

GL30c Kostnad 7.500 kr/m^3 med tillskärningar

12.000 kr/vindkryss för långa spännvidden
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Vtot Volym för allt trä

Vu Volym för underramar

Vö Volym för överramar

Vv Volym för vertikaler

Vp Volym för pelare

Vtot.t Total volym för tryckbommar

≔Vu =⋅⋅⋅2 0.215 0.990 61.3 26.095

≔Vö =⋅⋅⋅2 0.215 1.305 61.3 34.398

≔Vv =⋅⋅⋅2 0.14 0.36 44.4 4.476

≔Vp =⋅⋅⋅2 0.19 0.63 25 5.985

8 stycken tryckbommar för 4 stabiliserande fack, båda sidor

≔Vtot.t =⋅⋅⋅⋅2 0.215 0.855 8.8 8 25.883

≔Vtot =+⋅16 ⎛⎝ +++Vu Vö Vv Vp
⎞⎠ Vtot.t ⋅1.161 103

Kostnad spännvidd lång

Ktot.l Total kostnad lång

Kv Total kostnad vindkryss

≔Kv =⋅8 12000 ⋅9.6 104

≔Ktot.l =+Kv ⋅7500 Vtot ⋅8.80465 106 8 804 650 kr
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Spännvidd kort, ett fack

Överram

2x215x720   61.3 meter lång

Underram

2x215x990   61.3 meter lång

Vertikal

2x115x360   totalt 44.4 löpmeter/Fackverk

Pelare

2x190x585   totalt 25 löpmeter/fack

Tryckbommar

2x215x630    6 meter långa

GL30c Kostnad 7.500 kr/m^3 med tillskärningar

10.000 kr/vindkryss korta spänvidden

Vtot Volym för allt trä

Vu Volym för underramar

Vö Volym för överramar

Vv Volym för vertikaler

Vp Volym för pelare

Vtot.t Total volym för tryckbommar
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≔Vu =⋅⋅⋅2 0.19 0.720 61.3 16.772

≔Vö =⋅⋅⋅2 0.215 0.9 61.3 23.723

≔Vv =⋅⋅⋅2 0.115 0.36 44.4 3.676

≔Vp =⋅⋅⋅2 0.19 0.585 12.5 2.779

12 stycken tryckbommar för 6 stabiliserande fack, båda sidor

≔Vtot.t =⋅⋅⋅⋅2 0.215 0.630 6 12 19.505

≔Vtot =+⋅22 ⎛⎝ +++Vu Vö Vv Vp
⎞⎠ Vtot.t ⋅1.052 103

Kostnad spännvidd lång

Ktot.k Total kostnad kort

Kv Total kostnad vindkryss

≔Kv =⋅12 10000 ⋅1.2 105

≔Ktot.k =+Kv ⋅7500 Vtot ⋅8.013011 106 8 013 011 kr

Mellanskillnad

≔M =-Ktot.l Ktot.k ⋅7.91639 105 791 639 kr
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Bilaga P

Båglängdsberäkning, räkneblad mathcad

Beräkning båglängd 

Formel enligt matematisk formelsamling 
upplaga 4 från mittuniversitetet i östersund≔f ((x)) +

⎛
⎜
⎜
⎜⎝

―――
x

――
30.5

‾‾‾2.5

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

2

2.5

≔f` ((x)) ―――
⋅-2 x

⎛
⎜
⎜⎝
――
30.5

‾‾‾2.5

⎞
⎟
⎟⎠

2

Gränserna sätts där parabeln 
korsar x-axeln

Båglängden beräknas enligt 
programmet WolframAlpha
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