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Abstract 

Jämtkraft arena is a football- and event arena in Östersund which was inaugurated in 

July 2007. The arena consists of four stands, of which the west and east are larger and 

have roofs over, while the other two, the north and south stands are easier in its 

design and lack roofs. The purpose of this thesis is to design a roof as an extension to 

the northern stand. The aim is that the roof should be attractive in its design, not 

obscure the view towards the field for the spectators, design the ceiling and walls to 

contribute to good acoustics and be economically and environmentally sustainable. 

Steel and glulam have been compared as framework material for the construction 

through a price comparison and which of the materials are preferable from an 

environmental point of view with respect to carbon dioxide emissions. 

 

Based on existing drawings of the arena, wishes from Östersund FK's supporter club 

and recommendations from acoustics, a sketch proposal has been developed for the 

roof which was then drawn up in Tekla Structure. Statcon Structure has been used for 

dimensioning and a literature study has been carried out to study the subject, 

compare the various materials and study the design and materials of other roof 

constructions for arenas. 

 

The study shows that both wood and steel are a good material choice when 

constructing a roof structure for the platform. The result of the material comparison, 

however, shows that glulam is preferable from the chosen parameters. The frame of 

glulam give a cheaper construction and emits less carbon dioxide during 

manufacturing. 

 

Keywords: roof over stands, roof construction, glulam, steel, sustainable building 
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Sammanfattning 

Jämtkraft arena är en fotbolls- och evenemangsarena i Östersund som invigdes i juli 

2007.  Arenan består av fyra läktare varav den västra och östra är större och har tak 

över sig medan de två andra, den norra och södra läktaren är enklare i utformningen 

och saknar tak. Syftet med arbetet är att utforma ett tak som en påbyggnad till den 

norra läktaren. Målet är att taket ska skydda besökarna från väder och vind och 

samtidigt vara tilltalande i sin utformning. Takkonstruktionen ska inte begränsa 

sikten mot planen för åskådarna och genom utformning av innertak och väggar ska 

konstruktionen bidra till god akustik. Målet är även att takkonstruktionen ska vara 

ekonomiskt och miljömässigt hållbar. Stål och limträ har jämförts som stommaterial i 

konstruktionen genom en prisjämförelse och vilket av materialen som är att föredra ur 

miljösynpunkt med avseende på koldioxidutsläpp.  

 

Utifrån befintliga ritningar av arenan, önskemål från Östersunds FKs supporterklubb 

och rekommendationer från akustiker har ett skissförslag över taket tagits fram som 

sedan ritats upp i Tekla Structure. Statcon Structure har använts för dimensionering 

och hållfasthetsberäkningar och en litteraturstudie har genomförts för att få djupare 

kunskaper i ämnet, jämföra de olika materialen samt studera utformning och material 

av andra takkonstruktioner för andra läktare.  

 

Undersökningen visar att både trä och stål är ett bra materialval vid uppförande av en 

takkonstruktion till läktaren. Resultatet av materialjämförelsen visar dock att limträ är 

att föredra utifrån de valda parametrarna. Stommen i limträ ger en billigare 

konstruktion och släpper ut mindre koldioxid vid tillverkning.  

 

Nyckelord: läktartak, takkonstruktion, limträ, stål, hållbart byggande   
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Terminologi 

 

Cc avstånd Avståndet från centrum på en konstruktionsdel till centrum 

på en annan del.  

 

EKS   Europeiska konstruktionsstandarder, följs av en siffra 

 

Gradäng  Trappstegsformad avsats 

 

Korrosion Kemisk reaktion där metall löses upp 

 

Terrängtyp III Område täckt med vegetation eller byggnader eller med 

enstaka hinder med största inbördes avstånd lika med 20 

gånger hindrets höjd   
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

 Jämtkraft Arena är en fotbolls- och evenemangsarena som invigdes i juli 2007. Arenan 

är belägen på stadsdel norr i Östersund och är hemmaarena för bland andra 

fotbollslaget Östersunds FK. Arenan ägs och förvaltas av Östersunds kommun 

(Östersunds kommun, 2019). Utbyggnad och tillbyggnad av arenan har skett i 

omgångar de senaste sex åren.  Den senaste utbyggnaden av arenan gjordes 2017 för 

att anpassas till regler och krav från UEFA (europeiska fotbollsassociationen) som 

gäller för fotbollsarenor där spel på europeisk nivå utövas, vilket då var aktuellt för 

ÖFK. Utbyggnaden av arenan innebar bland annat att den befintliga norra läktaren 

breddades och byggdes ut bakåt och utökades med ett antal platser samt att den norra 

och södra läktaren försågs med sittplatser (Trimble, 2017).  Martinssons ritade och 

projekterade den ursprungliga läktaren och tillbyggnaden (Enquist, 2017). Det två 

stora läktarna på långsidorna av planen är byggda av en stomme i betong och limträ. 

Dessa läktare har vardera ett tak över sig för att dels omsluta och rama in arenan men 

också för att skydda besökarna mot väder och vind. Den norra och södra läktaren har 

en enklare konstruktion och är även dessa konstruerade i betong och limträ men 

saknar tak. På den norra ståplatsläktaren huserar framförallt Östersund FK:s 

supporterklubb, Falkarna. Supporterklubben och andra intressenter har uttryckt sitt 

missnöje över avsaknaden av tak och en önskan i bland annat media och till 

kommunen om att ett tak ska byggas. Då författaren själv är intresserad av 

idrottsevenemang och har ett eget intresse i frågan mynnade detta ut i valet av 

examensarbete. En stor del av utbildningen har behandlat byggkonstruktion och 

hållbarhet och en fördjupning inom området känns därför relevant.  

 

Enligt Svenska fotbollsförbundets krav för allsvenska arenor ska det finnas minst 3000 

sittplatser under tak (Svenska Fotbollsförbundet, 2019).  En bakgrundsundersökning 

inför denna studie visar att många av dagens fotbolls- och evenemangsarenor i 

Sverige saknar tak över en eller flera av sina läktare. Några exempel på allsvenska 

fotbollsarenor där delar av publiken sitter eller står utan tak är NP3 Arena i Sundsvall, 

Behrn Arena i Örebro och Östgötaporten i Norrköping. Tak har mest troligt 

prioriterats bort i projekteringen och byggnationen på grund av dålig ekonomi. Tak 

över alla arenans platser är som tidigare nämnts inget krav men en bekvämlighet för 

besökare och åskådare som kan lyfta publiksiffror och på så sätt betala tillbaka 

investeringskostnaden på sikt. Ett tak är inte bara ett skydd mot väder utan kan också 

ge en bättre inramning till arenan och med bra akustik få en större känsla av närhet till 

den idrott som utövas på planen (Liljegren, 2013).   

Vid utformning av fotbolls- och evenemangsarenor är det viktigt att ljudet från 

publiken förvaltas på ett bra sätt. Publikens jubel och hejarop ska sprida sig över 

arenan och en känsla av mycket publik vill med fördel uppnås även om det inte är så 

många åskådare på plats (Liljegren, 2013).  Kan känslan och atmosfären av en stor 
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högljudd publik uppnås, med hjälp av konstruktionens utformning och bra val av 

material till innertak och väggar, skulle det vara önskvärt.  

Tittar man på äldre läktare som finns kvar, framförallt hos mindre idrottsklubbar är 

de oftast byggda och konstruerade i trä. Idag byggs många av arenorna i mestadels 

stål och betong men man ser att byggnader av trä börjar byggas mer och mer igen. 

Snäv ekonomi är ofta ett problem för idrottsklubbar ute i landet, varpå renovering och 

nybyggnad helst ska kosta så lite som möjligt. Det förutsätter en beständig 

konstruktion både ekonomiskt och miljömässigt som ska hålla i många år framöver. 

(TT, 2005)  

 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att utforma ett tak som en påbyggnad till en befintlig läktare, 

den norra läktaren på Jämtkraft arena. Målet är att taket ska skydda besökarna från 

väder och vind och samtidigt vara tilltalande i sin utformning. Takkonstruktionen ska 

inte begränsa sikten mot planen för åskådarna och genom utformning av innertak och 

väggar ska konstruktionen bidra till god akustik. Målet är även att takkonstruktionen 

ska vara ekonomiskt och miljömässigt hållbar. 

 

1.3 Forskningsfrågor 

 Hur konstrueras ett läktartak på ett fördelaktigt sätt i fråga om utformning och 

material?  

 Är trä eller stål att föredra som material ur ett miljömässigt och ekonomiskt 

perspektiv? 

 

1.4 Avgränsningar 

I studien har avgränsningar gjorts för arbetets omfattning: 

 

 Konstruktion och utformning behandlar bara själva takkonstruktionen då 

läktaren i sig är befintlig på plats 

 Fundament, beslag och knutpunkter dimensioneras inte 

 Dimensioneringen innefattar takåsar och pelare 

 Med ekonomiskt perspektiv menas pris 

 I prisjämförelsen ingår bara den bärande stommen 

 Vajer och pelare för bakspänning dimensioneras inte  

 Ur miljömässig syn beaktas bara CO2 utsläpp vid produktion av byggmaterialet 

 Branddimensionering behandlas inte   

 Tegel och betong behandlas inte trots att det är vanliga stommaterial 

 Balkar är inte stagade mot vippning 
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2    Teori 

Nedan presenteras den bakomliggande teori som är väsentlig för läsarens grundläggande 

förståelse för rapporten.    

2.1 Hållfasthet 
Material är olika starka och reagerar olika beroende på typ av belastning. Två 

provbitar som utsätts för samma typ av belastning kan reagera olika, den ena biten 

kan exempelvis deformeras eller spricka medan den andra går tillbaka till ursprunglig 

form efter avslutad belastning. Det finns fyra olika grundbelastningsfall som ett 

material kan utsättas för (Viebke, 2009). 

 

 
Figur 2.1 Grundbelastningsfall för ett material (Vibke, 2009) 

 

En konstruktionsdel måste således kontrolleras för samtliga fyra belastningsfall för att 

hållfastheten ska vara säkrad och detta görs genom beräkningar för draghållfasthet, 

tryckhållfasthet, skjuvhållfasthet och böjhållfasthet.  

 

2.2 Dimensionering 

Vid dimensionering och utformning av ett bärverk ställs olika krav. Kraven kan delas 

in i två olika grupper: 

● Krav som innebär att brott eller annan allvarlig skada inte får uppkomma i 

konstruktionen   

● Krav på tillfredsställande funktion vid normal användning. 
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Båda kraven gäller hela konstruktionens livslängd och det är därför viktigt att ta 

hänsyn till risken att konstruktionen kan försämras under årens gång. Detta ställer 

krav på beständighet hos konstruktionen. Beständigheten kan påverkas av bland 

annat korrosion samt kemiska- och biologiska angrepp (Isaksson et al., 2017a, s. 21). I 

Sverige är det Boverket som hanterar säkerhet hos konstruktioner. De administrerar 

regler som gäller vid uppförande, tillbyggnad och ändringar av byggnadsverk och 

publicerar den nationella anpassningen av Sameuropeiska konstruktionsstandarder, 

det som kallas för Eurokoder (SS-EN) (Isaksson et al., 2017a, s. 18). Beräkningar som 

redovisas i denna rapport utgår från dessa.  

 

2.2.1 Variabla laster 

Till variabla laster räknas laster som inte är permanenta och nedan presenteras de 

laster som är aktuella för läktartakets konstruktion. 

 

2.2.1.1 Vindlast 

Vindlast är en variabel last som beskriver effekten av över- eller undertryck mot 

byggnadens ytskikt. Vindlasterna måste beräknas både för externa ytor, där de är som 

störst, samt för inre över- eller undertryck vid dimensionering. Utvändig vindlast 

beräknas enligt följande: 

 

𝑊𝑒 = 𝑞𝑝(𝑧𝑒) ∗ 𝑐𝑝𝑒    Ekv. 2.1 

där  

𝑊𝑒  är vindlast per ytenhet vinkelrät mot den belastade ytan 

𝑞𝑝  är karakteristiskt hastighetstryck (kraft per ytenhet) 

𝑧𝑒  är referenshöjd för utvändig vindlast 

𝑐𝑝𝑒 är en dimensionslös formfaktor som beror av vindriktning och 

byggnadsdelens höjd 

 

Vinden skapar också tryckskillnader invändigt eftersom de flesta byggnader har 

otätheter. (Isaksson et al., 2017a, s. 54-55).  I detta fall då konstruktionen består av en 

öppen sida verkar både in- och utvändig last samtidigt.    

Vindlasten ger upphov till moment i två olika riktningar och tvärsnittet på en pelare 

måste då dels kontrolleras var för sig och sedan tillsammans så att konstruktionen 

håller för att belastas i båda riktningarna samtidigt. Kontroll utförs med formeln: 

 

𝑁𝐸𝑑

𝑁𝑏,𝑅𝑑
+

𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑐,𝑅𝑑
≤ 1,0                 Ekv. 2.2 

där 

 𝑁𝐸𝑑  dimensionerande normalkraft av last 

𝑁𝑏,𝑅𝑑  normalkraftskapacitet med hänsyn till knäckning 
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𝑀𝐸𝑑 dimensionerande moment av last med hänsyn till andra ordningens 

effekter 

𝑀𝑐,𝑅𝑑  elastisk momentkapacitet 

 

(Isaksson et al., 2017b, s. 47).   

 

2.2.1.2 Snölast 

Snölast är också en variabel last och uttrycks som kraft per horisontell ytenhet. 

Snölastens grundvärde 𝑆𝑘, på mark varierar i tiden och med geografisk belägenhet. 

Snölast på mark beror både på snödjup och på snöns volym.  

Formel enligt Eurokod 1. 

  

𝜇𝑖𝐶𝑒𝐶𝑡𝑆𝑘 = 𝑠      Ekv. 2.3 

 

𝑆𝑘  snölastens grundvärde, varierar med snözon 

𝜇𝑖 dimensionslös formfaktor som beror av takets geometriska 

utformning 

𝐶𝑒  exponeringsfaktor som enligt EKS skall väljas till 1,0  

𝐶𝑡 termisk koefficient som beror av värmeflöde genom taket, sätts 

normalt till 1  

 

(Isaksson et al., 2017a, s.50).  

 

2.2.2 Dimensionerande laster 

För att kunna ställa krav på bärande konstruktioner använder man sig av 

gränstillstånd. Det avser ett tillstånd då konstruktionen eller del av konstruktionen är 

på gränsen att inte uppfylla de krav den är dimensionerad för. Gränstillstånd delas 

upp i brott- och bruksgränstillstånd där brottgränstillstånd motsvarar brott i en del 

eller i hela konstruktionen. Bruksgränstillstånd syftar till oacceptabel funktion vid 

normal användning. (Isaksson et al., 2017a, s. 28) 

En konstruktion påverkas av ett antal olika laster såsom vind-, snö- och nyttig last 

(inredning, personer, maskiner etc.) samt egentyngder och måste dimensioneras efter 

dessa. Taket som har konstruerats påverkas av tre olika typer av laster, vind- och 

snölast och av egentyngden från takbjälkar och taktäckning. 

 

2.2.2.1 Brottgräns 

Beräkning av dimensionerande lastkombination i brottgränstillstånd beräknas genom 

6.10a och 6.10b. Värdet på dessa formler varierar beroende på vilken last som sätts 

som huvudlast. Vid dimensionering måste alla laster som angriper ett 

konstruktionselement sättas som huvudlast. De båda formlerna får inte kombineras 

för ett och samma konstruktionselement utan en lastnedräkning måste göras var för 
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sig för de olika lastfallen. (Isaksson et al., 2017a, s. 74-75). 6.10b blir dimensionerande i 

de flesta fall då permanent last inte är dimensionerande.  

 

6.10a  𝑄𝐸𝑑 = 𝛾𝑑1,35𝐺𝑘 + 𝛾𝑑1,5𝜓0𝑄𝑘   Ekv. 2.4   

6.10b  𝑄𝐸𝑑 =  𝛾𝑑1,2𝐺𝑘 ∗ +𝛾𝑑1,5𝜓0𝑄𝑘   Ekv. 2.5 

 

𝑄𝐸𝑑  Dimensionerande lastkombination 

𝐺𝑘 Karakteristiskt värde för en permanent last 

𝑄𝑘 Karakteristiskt värde för en variabel last 

𝛾𝑑 1,0 för säkerhetsklass 3 vilket används för konstruktionen 

𝜓0 Lastreduktionsfaktor för variabel last, 0,7 för snölast och 0,3 för vindlast i 

denna konstruktion 

(Isaksson et al., 2017b, s.3) 

 

2.2.2.2 Bruksgräns 

Bruksgränstillstånd syftar till byggnadens funktionalitet och utseende samt 

bekvämlighet för användaren. Nedböjning och styvhet beaktas i dimensioneringen i 

bruksgränstillstånd (Träguiden, 2017a). Bruksgränstillstånd beräknas för tre olika 

lastkombinationer där karakteristisk lastkombination används vid dimensionering 

mot permanent skada (irreversibelt gränstillstånd). Frekvent lastkombination 

motsvarar tillfällig olägenhet (reversibelt gränstillstånd) och kvasipermanent 

lastkombination används för beräkning av långtidseffekter och effekter rörande 

bärverkets utseende (Isaksson et al., 2017a, s.76).  Nedan visas ekvationerna som 

används för beräkning, Tabell 2.1.  

 

Tabell 2.1 Lastkombinationer i bruksgränstillstånd (Isaksson et al., 2017b, s.4). 

 

 

Vilken nedböjningsgräns som accepteras för en konstruktionsdel beror på funktionella 

grunder eller vad som är godtagbart för det visuella utseendet. Vid dimensionering av 
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tak är det ofta acceptabelt att tillåta nedböjningar i storleksordningen L/375, där L 

betecknar den fria spännvidden (Träguiden, 2017a). 

 

 

2.2.3  Angripande laster och moment 

Vind 

I Statcon Structre som använts för beräkningar och dimensionering har en vindlast om 

0,522kN/m2 för vindtryck och terrängtyp III använts. Lastvarigheten räknas som kort 

och formfaktorer för lovartssidan är satt till 0,8 och för invändigt tryck används 

formfaktor -0,3. 

Vindlasten används vid dimensionering av alla element i konstruktionen. För 

hörnpelarna angriper lasten från två håll samtidigt. 

Snö 

Snölasten beräknas för snözon Östersund och sätts till 2,5kN/m2 enligt EKS10. 

Egentyngd 

Egentyngd för taket väljs från lista i Statcon Structure till 0,309 kN/m2 för plåttak utan 

isolering. 

 

2.3 Material 
 

De vanligaste stommaterialen i dagens byggande för de delar i konstruktionen som 

ska föra ned laster till grunden är betong, trä, stål och tegel. Alla dessa material har 

olika egenskaper i form av: 

 

- Hållfasthet 

- Deformationsegenskaper 

- Volymbeständighet 

- Beständighet mot frost, korrosion, röta osv 

- Beteende i samband med brand (Burström., 2016, s.3,4) 

 

De olika materialen har till viss del olika användningsområden men ofta går det ur 

funktionssynpunkt att bygga ”samma sak” med olika material. Alla byggnadsmaterial 

utsätts vid sin användning för olika nedbrytande krafter. Nedbrytningsprocessen kan 

gå snabbt eller långsamt beroende på materialets sammansättning, struktur och vilka 

yttre påfrestningar materialet utsätts för.  Beständighetsproblemen delas in i olika 

grupper: kemiska-, elektrokemiska-, fysikaliska-, biologiska- och/eller 

strålningsangrepp (Burström., 2016, s.3, 148). Valet av material beror till viss del på 

vilka typer av nedbrytningsmekanismer som kommer att påverka konstruktionen, 

vilket typ av utseende konstruktionen ska ha, vilken “slankhet” som eftersträvas samt 

om man eftersträvar en lätt eller tung konstruktion. Slankheten syftar till 

konstruktionselementens storlek för tvärsnitten. I denna rapport vägs dessa faktorer 
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så klart in men de huvudsakliga faktorerna är ur hållbarhetssynpunkt de ekonomiska 

och miljömässiga. 

 

Här nedan följer en översiktlig presentation av materialen stål och trä med dess för- 

respektive nackdelar. Materialen jämförs ur ett ekonomiskt och miljömässigt 

perspektiv där pris för de bärande delarna och CO2-utsläpp vid tillverkning jämförs.   

  

2.3.1 Trä 

I ett historiskt perspektiv är trä vårt viktigaste byggmaterial. Det är ett mångsidigt 

råmaterial och det enda förnybara byggnadsmaterialet. Efter att en byggnad rivs kan 

materialet återanvändas eller återvinnas. När träet inte längre kan återanvändas eller 

materialåtervinnas kan det fortfarande producera energi genom förbränning. Det ger 

en klimatneutral energi som i själva verket är lagrad solenergi. För att klimatoptimera 

träanvändningen ska det ske enligt miljötrappan som illustreras i figuren nedan, Figur 

2.2. 

 

 
Figur 2.2 Miljötrappan för trä (Svenskt trä, u.å.(b)) 

 

En nackdel med trä är att det är ett anisotropt material som anpassar sitt fuktinnehåll 

efter omgivningen och detta kan ge problem då materialets egenskaper påverkas. 

Det trämaterial som främst används vid byggande är korslimmat massivträ, limträ, 

laminerat fanérvirke och konstruktionsvirke (Träguiden, u.å(a)). 

 

2.3.1.1 Limträ 

Limträ består av ett antal sammanlimmade lameller i trä. Lamellerna är 45 mm för 

raka limträprodukter och fiberriktningen i träet följer längden på limträprodukten. 

Limträ är ett konstruktionsmaterial och finns i olika hållfasthetsklasser. I en 

limträprodukt används ofta lameller av en högre hållfasthetsklass i över- och 

underkant där tryck- och dragpåkänningar är som störst, i resten av tvärsnittet 

används lameller av lägre hållfasthetsklass.  Denna typ av limträ kallas för kombinerat 

limträ och betecknas med ett c (combined). Med denna metod ökar 

materialutnyttjandet och minskar mängden råvara. Limträ kan också ha samma 
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hållfasthet i hela tvärsnittet och betecknas då med h (homogeneous). 

Tillverkningsstandard för limträ i Sverige är GL30c. Limträ är i förhållande till sin vikt 

ett av de starkaste konstruktionsmaterialen och används ofta i synliga bärverk för ett 

estetiskt uttryck. (Träguiden, u.å.(a)). Andra fördelar med limträ är att 

energiförbrukningen vid limträtillverkningen är mycket låg jämfört med andra 

material samt att materialet är formstabilt, det varken kröker eller vrider sig (Setra, 

u.å.). 

Tack vare sin hållfasthet och uppbyggnad går materialet att använda på långa 

spännvidder och det är möjligt att få i många olika dimensioner och profiler såsom 

krökta balkar, sadelbalkar, ramar och bågar. I sammanhang då byggnadens funktion 

kräver att en långsida med stor spännvidd är öppen och fri från pelare finns lösningar 

i limträ i form av utkragande, raka balkar eller konsoler (Träguiden, 2017b). 

Konstruktionen kräver då inspänningsmoment som verkar som motvikt till 

utkragningen, se exempel i Figur 2.3. Dessa inspänningar måste dimensioneras för att 

klara momenten som uppstår. 

 
Figur 2.3 Exempel på bakspända balkar (Träguiden, 2017b) 

 

2.4.1 Stål 

Vanligt konstruktionsstål är en legering av järn, kol, mangan och kisel samt små 

mängder av andra grundämnen. Andelen kol är det som främst påverkar stålets 

egenskaper. Att bygga i stål har många fördelar, dels är det ett starkt material och 

kräver små dimensioner i förhållande till sin hållfasthet. Stålet är också underhållsfritt 

och återvinningsbart. Stålet måste dock ytskyddas då det annars rostar, ett av de mest 

effektiva sätten att skydda stål mot rost är att varmförzinka. En stålprodukt som ska 

varmförzinkas doppas ned i ett zinkbad med ca 455°C zink. En reaktion sker och en 

järn/zinklegering bildas och ger ett bra rostskydd och materialet blir slitstarkt från 

yttre mekanisk påverkan (Weland., u.å.) . Materialet är oorganiskt och binder inte 

fukt, därigenom riskerar man inga fuktskador eller angrepp av svamp eller skadedjur 

i konstruktionen En nackdel är att det är energikrävande att utvinna råmaterialet och 
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det går åt mycket energi vid tillverkningsprocessen. Stål är dock den metall som 

kräver minst energi vid tillverkning både vad det gäller vikt- och volymenhet. Cirka 

40 % av världens stålframställning baseras på återvunnet material (Bokalders et al., 

2014, s .50, 69).  

 

Järn är jordskorpans fjärde vanligaste grundämne och cirkulerar runt i samhällen och 

ekosystem i ett evigt kretslopp, se exempel på kretslopp i Figur 2.4. En stor del av stål 

återanvänds och återvinns till nya produkter. Problemet i byggbranschen är att allt för 

mycket byggmaterial skrotas och att efterfrågan är större än tillgången vilket gör att 

mer järnmalm måste brytas och stål produceras. För en miljömässigt hållbar 

utveckling för stål krävs en kretsloppsanpassning genom att det sker en ökning i 

cirkulationen av befintliga material och produkter. Råvaruflödet måste minska 

samtidigt som emissioner och avfall minskar från kretsloppet (Widman, 2001, s. 15-

18). 

 

 
Figur 2.4 Exempel på kretslopp för stål (Widman, 2001, s. 15) 

 

2.4.1.1 Varmvalsad stång 

Stål förekommer i en mängd olika former och produkter. Man brukar framförallt 

skilja på varmvalsat och kallformade stålprodukter. Det som skiljer dessa två åt vid 

framställningen är vilken temperatur som används vid bearbetningen. Vid 

varmvalsning förändras tvärsnittet och materialets inre struktur genom att materialet 

passerar genom två eller fler valsar under mycket hög temperatur, ca 1000° C. Stång är 

enligt Svensk standard ett samlingsnamn för bl.a. platt-, kvadrat- och profilstång. 

Vilket är den typ av profiler som används i takkonstruktionen. HEA- och HEB-stång 

kallas i dagligt tal för balk men tillhör samma profilgrupp (Burström., 2016, s. 324). 
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2.4 Koldioxidutsläpp 

Koldioxid tillhör gruppen växthusgaser och står för ca 70 % av växthuseffekten. 

Koldioxid bildas vid alla typer av förbränning och finns lagrat i växter och träd. 

Solens strålar värmer hela tiden upp jorden, samtidigt som jorden strålar ut värme. En 

viss del av denna värme reflekteras och stängs inne i atmosfären på grund av 

växthusgaser. Denna uppvärmning är till viss del livsnödvändig för oss på jorden 

men till viss del kan den vara förödande. Medeltemperaturen stiger med ökade 

utsläpp av föroreningar och växthusgaser (Widman, 2001, s. 54-55).  

 

Byggbranschen svarade 2016 för 21 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp 

(Boverket, 2019).  Nedan presenteras koldioxidutsläpp vid tillverkning av 

byggnadsmaterial, Figur 2.5.  

 

 
Figur 2.5 Koldioxidutsläpp vid tillverkning av byggmaterial (Träguiden, u.å.(c)). 

 

Värdena kan variera beroende på faktorer som till exempel energislag, transporter och 

produktionsmetoder. Koldioxid är bundet i det ursprungliga träet och det utsläpp 

som sker i samband med avverkning, transport och bearbetning är små i jämförelse 

med den lagrade koldioxidmängden i träet. Lagring av kol i trä redovisas inte i 

diagrammet.  

Enligt Johan Fröbel på Svenskt trä så släpps det ut 2,4 ton koldioxid vid tillverkning 

av ett ton stålbalkar medan lika mycket trä istället lagrar 1,2 ton koldioxid vilket gör 

att trä istället har en positiv klimatpåverkan (Svenskt trä, 2016). Uppgifter från en 

tidigare studie visar på siffror för koldioxidutsläpp om 2000 kg CO2/ton vid 

tillverkning av stål och 40,9kg CO2 ton för tillverkning av limträ (Diliwi et al., 2018). 
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2.6 Akustik 

Akustik står för läran om ljud och handlar dels om ljudet i sig och dels om hur olika 

miljöer, utrymmen och material påverkar ljudet. När det handlar om byggnader 

används begreppen byggnadsakustik och rumsakustik. 

 

Akustiska krav på det nya taket med väggar är att medhörningen ska vara så bra som 

möjligt, bullernivån (störande ljud) ska hållas på en låg nivå och ljudet ska skickas ut 

över arenan om möjligt. För att uppnå detta finns det enligt Emma Lidar, akustiker, en 

del åtgärder att göra i utformningen (Bilaga 5). Det bör monteras absorbenter på den 

bakre väggen för att minska buller för de som sitter eller står högst upp på läktaren. 

Absorbenter kan vara av typ träullitskivor. Taket kan också förses med 

ljudabsorbenter av träullitskivor, mer baktill än framtill. Ett annat mer tåligt alternativ 

är att sätta en korrugerad plåt med perforerat liv, med en perforeringsgrad på ca 30 %, 

som ett typ av innertak och förse ovansidan med mineralull som absorberar ljud. 

Perforeringsgraden anger hur stor del av materialets yta som täcks av håltagning och 

måste kontrolleras för att få tillräcklig hållfasthet på plåten. Vidare föreslår Lidar 

(2019) att insidan på kortsidorna av läktaren förses med träribbor i olika nivåer med 

mellanrum eller en liknande lösning för att sprida ljudet och få mer diffusion. 

 

2.6.1 Ljudabsorption 

När ett ljud träffar en rumsyta reflekteras en del tillbaka till rummet, en del fortsätter 

igenom hindret och en del av ljudet absorberas och omvandlas till värme. Beroende 

på vilken typ av yta ljudet träffar absorberas olika stor del av ljudet. För att minska 

denna typ av ljudspridning, att ljudet reflekteras tillbaka till rummet, används olika 

typer av ljudabsorbenter av varierande material (Ecophon, u.å.) 

 

Porösa material och resonansabsorbenter är två olika typer av ljudabsorbenter. 

Glasull, mineralull, porösa träfiberplattor, träull och filt är exempel på porösa material 

som är den vanligast förekommande ljudabsorbenten av det två nämnda. 

Karakteristiskt för denna typ av absorbenter är att absorptionen ökar med det 

infallande ljudets frekvens och med tjockleken på materialet. (Åkerlöf., 2001 s. 120) 

 

2.6.2 Diffusion 

Diffusion betyder ”spridning” inom ljudsammanhang. ”En diffusor är en 

reflekterande yta som inte ger en skarp reflex, utan sprider den återvändande 

ljudenergin i tiden, så att klangen i rummet ökar utan att färgning och andra bieffekter 

uppstår”. Diffusorer används för att skapa en typ av djup i ljudbilden och förbättra 

ljudupplevelsen. Rummet eller arenan i det här fallet känns på så sätt större än vad 

den egentligen är. (Svanå Miljö Teknik, 2006) 
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2.6.3 Efterklangstid 

Med efterklangstid menas den tid det tar för ljudet att klinga ut i ett rum, dvs. den tid 

det tar för ljudet att sjunka 60 dB från det att ljudkällan stängs av. Måttet är 

användbart i lokaler och byggnader som kräver avstämd akustik såsom konserthallar, 

teaterlokaler, hörsalar etc. Optimal efterklangstid för tal är ca 1 sekund i stora 

utrymmen om 10 000 m3. För övriga utrymmen finns rekommenderade 

efterklangstider i figuren nedan, Figur 2.6. För musik skall efterklangstiden vara 

längre beroende på typ av musik och utrymmets storlek (Åkerlöf., 2001 s. 18). 

Efterklangstiden kan beräknas genom Sabines formel där man utgår från rummets 

volym och absorptionsmängd.  

 

Sabines formel:  

     

𝑇 = 0,16 × 𝑉 ÷ 𝐴     Ekv. 2.6 

 

𝑇 = 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑘𝑙𝑎𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑖 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 

𝑉 = 𝑟𝑢𝑚𝑚𝑒𝑡𝑠 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 

𝐴 = 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑚ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛 𝑖 𝑟𝑢𝑚𝑚𝑒𝑡 

 

 
Figur 2.6 Lämpliga efterklangstider i olika typer av lokaler (Åkerlöf., 2001, s.18) 
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3   Metod 

För att besvara rapportens frågeställningar presenteras här tillvägagångssättet för 

genomförandet av arbetet.  

 

Studien är till största del av problemlösande karaktär, vilket innebär att studien har 

till syfte att hitta en lösning till ett problem som har identifierats (Höst et al., 2006, 

s.29). Studiens metod bygger på en aktionsforskning där arbetet har till syfte att 

förbättra något samtidigt som de studeras. Metoden innebär att man observerar ett 

fenomen för att identifiera eller tydliggöra det problem som ska lösas. Sedan tas ett 

förslag fram för lösning och därefter utvärderas lösningen i sitt sammanhang genom 

reflektion och analys (Höst et al., 2006, s.39).  

 

3.1 Genomförande 

Första steget i detta arbete var att ta fram skissförslag för en tänkt konstruktion. En 

fråga skickades till Östersund FKs supporterklubb, Falkarna, om speciella önskemål 

och eventuella tips för ett tilltänkt tak över ”deras” läktare. Joakim Kastberg som är 

ordförande i supporterklubben besvarade frågan vilket kan ses i Bilaga 6.  

Inledningsvis kontaktades också Östersund kommun som hänvisade vidare till Eva A 

Suneson på Sweco som i sin tur hänvisade till Robert Vikström på Martinsons som 

kunde bistå med de befintliga ritningar som finns för arenan. Genom ritningar 

tillsammans med de önskemål som inkom efter förfrågning till supporterklubben 

kunde lämpliga mått tas ut för det tilltänkta taket och skisskedet inledas. 

Takkonstruktionen bestämdes till 61200mmx14000mm, cc avstånd på takåsarna sattes 

till 6800mm vilket är samma cc avstånd som pelarna på befintliga 

läktarkonstruktionen har. En tid in i studien kontaktades Emma Lidar som är 

akustiker på WSP för vägledning och expertis gällande utformningen av läktartaket 

med avseende på akustik.  

 

I början av arbetet utfördes en litteraturstudie i syfte att inta kunskap i ämnet och 

studera utformning och material av andra takkonstruktioner för läktare. Detta för att 

få inspiration och idéer till det nya taket men också för att få en bättre bild av fördelar 

och nackdelar med olika typer av konstruktioner. Det gjordes också för att få 

fördjupade kunskaper för egenskaper hos material och akustik. Resultatet av 

litteraturstudien ligger till grund för teori- och bakgrundsdelen som är stommen för 

det fortsatta arbetet.  

 

Vidare användes beräkningsprogrammet Statcon Structure för dimensionering av de 

bärande konstruktionsdelarna i konstruktionen. Efter detta togs prisuppgifter fram för 

de olika materialen genom uppgifter från Martinssons och Stena stål. Kostnad för de 

båda konstruktionerna räknades fram och de båda konstruktionernas 
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koldioxidutsläpp vid tillverkning av materialet beräknades. Utifrån de valda 

parametrarna, pris och koldioxidutsläpp samt den aspekt att övriga läktartak på 

Jämtkraft arena har en stomme i limträ, valdes limträ som material för 

konstruktionen. Modellen ritades upp i Tekla Structure där även ritningar togs fram 

och handskisser utfördes för den tilltänkta utsmyckningen på takets framkant. 

Resultatet av miljöbedömningen, dimensioneringen och konstruktionens utformning 

har därefter sammanställts och presenteras i studiens resultatdel. Utifrån rapportens 

resultatdel har sedan en diskussion utförts och slutsatser av studien har dragits. 

 

3.2 Litteratur 

Studiens första del består av en litteraturstudie för att få fördjupad kunskap inom det 

område som ska studeras vilken presenteras i rapportens teoridel. Studielitteratur från 

tidigare kurser inom utbildningen har i huvudsak används som kunskapskälla.  

Andra källor har hämtats från databaser som Diva och Google. Vanliga sökord som 

använts är läktare med tak, hållbara byggmaterial, läktare i limträ, läktare i stål, 

akustik. Trovärdigheten i källorna har bedömts genom att granska utgivaren och 

kontrollera tillförlitligheten i informationen. 

 

3.3 Reliabilitet 

Med reliabiliteten menas tillförlitligheten i datainsamlingen med avseende på 

slumpmässiga variationer. Vid upprepande mätningar ska resultatet bli ungefär 

desamma. Andra ska alltså kunna utföra samma undersökning och komma fram till 

ett liknande resultat (Höst et al., 2006, s.41-42). 

För att säkerställa reliabiliteten i studien har diskussioner förts med handledare för att 

minska risken för egna tolkningar och en dialog har även förts med andra sakkunniga 

inom området. Det beräkningsprogram som används i studien är ett vanligt 

hjälpmedel i branschen och höjer därför studiens reliabilitet.   

 

3.4 Validitet 

Validitet menas att man mäter det man avser att mäta. Validering är en process för att 

säkerställa det samt att en objektiv bild av det som observeras ges. Detta kan ske 

genom att föra loggbok över arbetsprocesser och tankegångar, tredje-parts-granskning 

och så kallad triangulering, vilket innebar att flera olika metoder användas för att 

samla in data.  För att säkerställa resultaten utifrån exempelvis intervjuer kan 

återkoppling tillämpas, vilket innebär att uppgiftslämnaren ger kommentarer om att 

observationerna motsvarar deras uppfattning om informationen som lämnats (Höst et 

al., 2006, s.42, 116-117).  
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Validitet uppnås genom att i avgränsningar och genomförande tydligt beskriva vilka 

områden studien avser att undersöka. Tredje-parts-granskning, triangulering och 

återkoppling har använts för att säkerställa studiens validitet.   

Akustiker har bland annat kontrollerat det som skrivits kring akustik och 

informationen som hon bidragit med så att inte missförstånd har uppstått. Olika 

källor har används i litteraturstudien vilket kan räknas in under triangulering.  

 

3.5 Representativitet 

Representativiteten i studier handlar om att slutsatserna är generella. Att en studies 

resultat bara kan generaliseras på liknande population eller urval. Aktionsforskning 

är i princip inte generaliserbara men gäller studien ett absolut liknande fall är studien 

såklart användbar (Höst et al., 2006, s.42). 
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4 Resultat 

Resultatet av studien presenteras här med valda dimensioner på den bärande stommen, 

skissförslag samt en presentation av pris och koldioxidutsläpp.  

4.1 Dimensionering 

Beräkningar och dimensionering i Statcon Structure ger följande resultat för de 

bärande konstruktionsdelarna, se Tabell 4.1. För limträ valdes delar med samma 

bredd för att underlätta infästning. Stål har olika typer av profiler och här kunde inte 

samma typ av anpassning göras.  Utnyttjandegraden för profilerna ligger kring 80%.  

 

 

4.2 Prisjämförelse 

Priset för det dimensionerade konstruktionsdelarna har beräknats med prisuppgifter 

från leverantörer från respektive bransch. Se Bilaga 4 för beräkningar.  

 

 

 

 

 

 

Beräkningar visar att träkonstruktionen är avsevärt mycket billigare utefter de á priser 

som använts. Kostnaden inkluderar bara den bärande konstruktionen med de delar 

som dimensionerats. Väggreglar och fasadbeklädnad, takplåt och akustiklösning är 

inte inräknat i detta pris.   

 

4.3 Koldioxidutsläpp 

Figur 4.1 visar resultatet för materialens koldioxidutsläpp vid tillverkning av de 

dimensionerade konstruktionselementen i takkonstruktionen.   

Tabell 4.1 Tabell över valda dimensioner för konstruktionsdelar i limträ respektive stål. 

Tabell 4.2 Kostnad för stommen inkl. moms. 
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Figur 4.1 Koldioxidutsläpp i ton vid tillverkning av de dimensionerade konstruktionselementen. 

 

Stommen i limträ består av 30,4 m3 limträ, en kubikmeter trä vägen ca 500 kg 

(Träguiden, u.å.(a)). Multiplicerat med utsläppet för tillverkningen av 1 ton limträ 

som är ca 40,9 kg CO2 får vi ett resultat på ungefär 0,62 ton koldioxid. Under 

tillverkningsprocessen så släpper 1 ton stål ut 2000 kg koldioxid. Samma konstruktion 

i stål består av ca 12400 kg stål. Det ger efter beräkning ett koldioxidutsläpp på ca 25 

ton koldioxid. 

 Studien visar således att koldioxidutsläppen är större vid tillverkning av stål än vid 

tillverkningen av limträ. Då trä även lagrar koldioxid under hela sin livslängd gör det 

materialet till ett mer hållbart material med avseende på den valda parametern 

koldioxidutsläpp.  

 

4.4 Modell 

 
Figur 4.2 Förslag på utformning för takkonstruktionen. 

Ritningar och modellen har ritats upp med limträ som material då det var det material 

som efter materialjämförelsen var bäst utifrån de valda parametrarna. Samtliga balkar 

och pelare har hållfasthetsklass GL30C.  Konstruktionen mäter 61200x15500 mm 

mellan hörnpelarna. Pelare längs bakre långsidan, på vilka takåsarna vilar, sitter med 

cc 6800mm. Hörnpelare, de två baktill och två framtill är 215x360 mm, övriga pelare 
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har måtten 215x225 mm.  De mittersta takåsarna är bakspända med en 

vajerinspänning 9000 mm in på takåsen och fäster i pelare samt har ett utstick på 1500 

mm bakåt. Denna lösning ingår inte i studien och är inte dimensionerad utan visar 

bara principlösningen. De två takåsarna på gavlarna vilar på tre stöd vilket gör att det 

inte kräver samma typ av lösning med bakspänning. Takåsarna har dimensionen 

215X315 mm och dem i mitten mäter 215x765 mm. Från översta gradängen är det 2400 

mm till underkant på takåsen. Höjden på takkonstruktionen är 11,3 meter i framkant 

och lutningen på takåsarna är 5°. 

 

4.5 Egna förslag för övrig utformning 

 

I takets framkant är idén att placera en stor falk i snidat trä eller annat material. Falken 

är supporterklubbens symbol och en dekorativ utsmyckning till läktaren. 

Bakre långsidan, den övre delen, och kortsidorna byggs igen med väggreglar och 

panel på utsidan. Insidan av sidoväggarna förses med träribbor med mellanrum i 

olika tjocklek. Ribborna monteras i vertikalled, se Figur 8. Den bakre väggen på 

läktaren förses med akustikplattor i träullit, eller liknande, som delvis täcks med 

träreglar, se Figur 4.4 och 4.5. Träullitplattor, eller liknande, placeras även i taket, från 

bakre delen till ungefär mitten på konstruktionen.  

 

  

Figur 4.4 och 4.5. Träribbor i olika nivåer. Träullit med reglar (Domeij, 2019). 

Figur 4.3 Skissförslag för tänkt utsmyckning på läktartaket. 
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5 Diskussion 

5.1 Metodval 

Metodvalet passade väl in för den studie som genomförts och genom resultatet kunde 

forskningsfrågorna besvaras. Metodvalet anpassades efter studiens karaktär då ämnet 

och tillvägagångssättet till stor del bestämdes redan i början. Den information som 

samlats in under litteraturstudien gällande framförallt miljöpåverkan och 

koldioxidutsläpp har varit omfattande och ibland svår att tyda då källorna kanske kan 

kritiseras för att inte vara neutrala i sitt budskap. Många olika källor har därför 

granskats för att få ett så neutralt resultat som möjligt. En nackdel med metoden är att 

det är lätt att begränsa sig till en lösning och om den fungerar bra arbetas ingen 

ytterligare lösning fram. Det gör att den valda lösningen för problemet kanske inte är 

den bästa. För en större säkerhet kunde fler förslag tagits fram och jämförts mot 

varandra. En fördel med metoden är att det är lätt att följa tillvägagångssättet och om 

någon annan utfört studien skulle liknande resultat uppnås. 

 

5.2 Utformning 
Studien visar att användning av stål ger en slankare konstruktion med takåsar med 

280 mm som högsta höjd jämfört med takåsen i limträ som har en höjd på 765 mm. I 

den här konstruktionen finns ingen restriktion gällande höjden för byggnaden vilket 

gör att höjden på takåsarna inte har någon betydelse i det avseendet. För att inte störa 

siktlinjen för besökarna på läktaren skapades en konstruktion utan pelare i framkant. 

Konstruktionslösningen med bakspända balkar gör att takåsarna behöver en större 

dimension än om de hade vilat på fler stöd. Byggnaden hade säkerligen blivit billigare 

med en annan konstruktionslösning men då fri sikt för samtliga besökare är ett 

önskemål från alla intressenter valdes denna typ.  

Förslag till utformningen gällande material för akustiklösning är baserad på 

information och tips från yrkeskunnig samt från den utförda litteraturstudien. Det 

hade varit givande att studera akustik närmare och göra mätningar för hur 

konstruktionens utformning påverkar ljudbilden som är önskvärd på en sådan typ av 

arena som Jämtkraft arena är. Studietiden som är avsatt för examensarbetet ansågs 

tyvärr för smal för den fördjupning som krävs för en sådan studie då förkunskaper 

helt saknas.  

Övriga förslag gällande utformningen för yttertak, väggar och utsmyckning är 

författarens egna idéer som tagit inspiration från liknande byggnader. Dessa bygger 

inte på någon vetenskaplig grund utan måste undersökas ytterligare om en sådan tes 

önskas.  
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5.3 Materialjämförelse 
Resultatet visar att limträkonstruktionen är avsevärt mycket billigare än 

stålkonstruktionen. Prisjämförelsen som har utförts inkluderar bara en del av den 

totala kostnaden för hela takkonstruktionen. Många av de kostnader som tillkommer 

vid byggnationen av taket skulle vara lika oberoende av vilket av de undersökta 

materialen som används, även om vissa skillnader i transport, montering och 

infästning skulle finnas. Varken ytbehandling av limträet eller vidare underhåll av 

träet är inräknat i priset vilket kan bli lite missvisande då trä kräver ytbehandling och 

underhåll för att behålla sin beständighet i många år framöver. Priset har bara 

beräknats med uppgifter från en leverantör för respektive material vilket också kan ge 

en viss missvisning. Längderna på balkarna för både limträ och stål är inte 

standardmått som finns lagerförda utan kommer att behöva specialbeställas. Det gör 

att ett visst pristillägg bör tillkomma.  

 

Resultatet gällande koldioxidutsläpp vid tillverkning av de två materialen var väntat 

både utifrån egna preferenser och den litteraturstudie som genomförts. Att det skiljer 

så pass mycket i utsläpp vid tillverkningen mellan materialen beror på att materialen 

är väldigt olika, både när det kommer till materialens egenskaper och materialens 

tillverkningsprocess. Stål tillverkas genom olika energikrävande processer och mycket 

av utsläppen kommer från förbränning av fossila bränslen. Limträ har inte en lika 

omfattande tillverkningsprocess då de i princip är en färdig produkt från skogen som 

sedan bearbetas i sågverk för önskade dimensioner och egenskaper. Ur ett rent 

miljömässigt perspektiv är det viktigt är att träden kommer från ett hållbart 

skogsbruk. Trä har även egenskapen att lagra koldioxid vilket gör materialet till ett 

miljövänligare alternativ då de hjälper till att motverka växthuseffekten.   

 

5.4 Egna reflektioner över studiens resultat 

Beroende på vilket utseende man önskar, väljs det ena eller andra materialet. Stålet 

ger en slankare konstruktion än en konstruktion av limträ. Samtidigt ger limträet mer 

liv och en mer uttrycksfull konstruktion enligt mig som konstruktör. Då de andra 

läktartaken på Jämtkraft arena är uppförda i limträ tycker jag att det är ett bättre val i 

det här sammanhanget då konstruktionen kommer harmonisera bättre med de andra 

byggnaderna på området och ger en bättre helhet. Prisjämförelsen visar att limträets 

valda dimensioner är billigare än de valda stålprofilerna vilket gör att limträ är att 

föredra ur ett ekonomiskt perspektiv på kort sikt. 

 

Vilket material som är att föredra ur ett miljömässigt hållbart perspektiv är en svår 

och komplex fråga att besvara. Olika forskning förmedlar olika resultat och beror på 

vilken källan är. Stål är generellt sett ett hållbarare material i avseende på hållfasthet 

och kommer förmodligen ha en längre livslängd då det inte kräver underhåll på 

samma sätt som trä. Det faktum att stålet helt går att återvinna och användas om och 

om igen talar för materialet. Men då själva tillverkningen av nytt stål inte är en hållbar 
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och miljövänlig process som släpper ut stora mängder koldioxid talar det mot 

materialvalet. Trä är ett förnybart material som det finns stora resurser av i Sverige 

och materialet kräver inte lika mycket bearbetning innan färdigt material. Studien var 

avgränsad till att enbart använda koldioxidutsläpp som parameter i definitionen av 

miljömässig hållbarhet och i det avseendet är limträ att föredra. 

 

I det här fallet då konstruktionen är en tillbyggnad på en redan befintlig konstruktion 

och där övriga delar av arenan är uppförd i mestadels limträ var materialvalet redan 

från början relativt givet. Vid en ren nyproduktion där inga befintliga aspekter finns 

att ta hänsyn till är inte valet av material lika självklart. Stål har många fördelar och är 

över tid ett långsiktigt hållbart material.  Det ena materialet behöver inte utesluta det 

andra och rätt materialval vid rätt tillfälle tror jag är det mest hållbara ur både ett 

miljö- och ekonomiskt perspektiv. Kanske är en konstruktionslösning med en 

kombination av de både materialen en än bättre lösning? 
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6 Slutsatser 

Det presenterade förslaget visar hur man på ett fördelaktigt sätt kan välja att 

konstruera en byggnad av denna typ. Enligt resultaten som framkommit från studien 

kan slutsatser dras att både limträ och stål är ett bra materialval vid uppförande av en 

takkonstruktion till läktaren. På kort sikt är en limträkonstruktion att föredra ur både 

ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv utifrån de satta parametrarna, pris och 

koldioxidutsläpp vid tillverkning av materialet. Sannolikt är limträ att föredra även på 

lång sikt men då träet kräver väsentligt mycket mer underhåll är svaret ovisst. Det är 

heller inget som denna rapport omfattar. Utformningen med tre stängda väggar och 

konstruktionslösningen med bakspända takåsar är en fördelaktig lösning för 

konstruktionen. Det bidrar till att skydda åskådarna mot väder och vind samt ger en 

fri sikt ut mot planen från samtliga platser på läktaren vilket var målet med 

utformningen.  
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7 Förslag till fortsatta studier 

Det här konstruktionsförslaget för ett tak över befintlig läktare är bara en 

fingervisning hur konstruktionen skulle kunna utföras och endast de bärande delarna 

är dimensionerade. En fortsättning på denna studie skulle vara att ta fram ett 

komplett förfrågningsunderlag som sedan kan kostnadsberäknas för att ta fram ett 

riktigt kostnadsförslag. Underlaget skulle sedan kunna säljas in till föreningar, 

kommuner och andra intressenter.  

 

Ett annat intressant förslag till fortsatta studier är inom akustikområdet. Att arbeta 

fram ett förslag på innertakbeklädnaden och utformning på taket för en optimal 

upplevelse både för publik på läktare och utövare på planen. För att kunna uttala sig 

om vilket som är det mest fördelaktiga alternativet krävs simuleringsprogram och 

större kunskap i området.  
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Bilaga 4: Prisberäkning med valda dimensioner och 

uträkning för koldioxidutsläpp 

 

Konstruktionselement Antal Limträ Stål 

Takås gavel 2 215x315 GL30C (73,1%) HEA 140 s355 (87,6%) 

Takås mitt 8 215x765 GL30C (79,4%) HEB 240 s355 (81%) 

Pelare, hörn 4 215x360 GL30C (82,7%) 
VKR 120x120x8 s355 
(79,8%) 

Pelare, fasad 10 215x225 GL30C (66,7%) 
VKR 140x140x8 s355 
(78,7%) 

 

Limträ      

5500kr/m3 8 st fasadpelare bak 8*(215*225*9310) 

Prisuppgift  från 
Martinssons 2019-05-20 
Personlig kontakt  2 st fasadpelare kortsida 2*(215*225*10365) 

  2 st hörnpelare bak 2*(215*360*9765) 

  2 st hörnpelare fram 2*(215*360*10972) 

  8 st takåsar mitt 8*(215*765*15560) 

  2 st takåsar gavel 2*(215*315*15560) 

  Totalt: 30,4m3 

    5500*30,4=167200:- exkl.moms 

Moms 25%   1,25*166125= 209 000:- inkl. moms 

 

Stål        

Prisuppgift från Stena stål  
https://www.stenastal.se/prislisto
r/ (Hämtad 2019-05-20)    

HEB240 83,2kg/m 22kr/kg 8 st takåsar mitt  8*15,560*83,2*22 227848 

HEA140 24,7kg/m 21,5kr/kg 2 st takåsar gavel 2*15,560*24.7*21,5 16526 

VKR120 27,6kg/m 23,9kr/kg 4 st pelare hörn 
(2*9,310+2*10,535)*27,6*23
,9 14308 

VKR140 32kg/m 24,5kr/kg 10 st fasadpelare  (8*9,310+2*9,800)*32*24,5 73758 

      

Totalt:  
332 440:- 
inkl moms.  

 

 

 

https://www.stenastal.se/prislistor/
https://www.stenastal.se/prislistor/


   

 

 

Koldioxidutsläpp 

 Stål: 2000 kg CO2/ton stål 

((8*15,560*83,2)+(2*15,560*24,7)+((2*9,310)+(2*10,535)*27,6)+((8*9,310+2*9,800)*32))=12427kg 

12,427*2000=24854kg CO2, ca 25 ton koldioxid 

Limträ: 40,9 kg CO2/ ton limträ 

500kg/m3 30,4*500=15200kg 

40,9*15,200=621,68kg CO2, ca 0,62 ton koldioxid 

 

 

 



   

Bilaga 5: Anteckningar från möte med akustiker 

Anteckningar från möte med Emma Lidar, WSP 10/4-2019 

Rockkonsert vill man stänga in ljudet, stänga till arenan. 

Grundläggande akustik: 

- Absorbera 
- Reflektera, ej direkt, med diffussion 

Kriterier för taket: 

- Medhörning 
- Bullernivå 
- Skicka ut ljud om möjligt 

Hur mycket absorbtion? 

Tips:  Absorbenter på bakre väggen → dämpa buller. Ev träulit? 

Insida kortsida → inte helt slätt. Vinklade fönster? Träribbor i olika nivåer med 
mellanrum. Kolla Nationalmuseeum i ÖSD. Sprider ljudet och motverkar Diffusion 

Taket → Absorbenter, mer baktill än fram. Korriguerad plåt. Perforeringsgrad ca 30% 

Ide: Korriguerad plåt, absorbent(t ex mineralull) yttreplåt.  

Tips till teori:  

- Efterklangstid 
- Högtalarplacerng 
- Absorbtion 
- Diffusion 

Efterklangstid går att räkna på med Sabines formel. Räknas som stängt rum, ev räknas ”öppen vägg” 
som 100% absorbtion. 

Utformning: 

- Kolla siktlinje vid utformningen  
- Tänk ev Scen med trattformat tak som sprider ut ljudet.  

 

Full absorbtion, tex hela taket täckt. Då är det 100% 

 

Emma ska återkomma med tips på absorbent och ev något sätt jag kan räkna på akustiken. 

Ska återkoppla till henne när jag kommit lite längre om ca en månad. Går bra att skicka frågor om jag 
kommer på något mer.  

 



Bilaga 6: Önskemål från Falkarna  



Bilaga 7: Befintliga ritningar 

 

 



 



 



 


