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Abstract  

In Sweden, hot formed rectangular hollow sections (HFRHS) can be 15-23 % 

more expensive than cold formed rectangular hollow sections (CFRHS) of the 

same section size. Although the price on CFRHS is lower, estimations reveals that   

- from the total use of HFRHS and CFRHS in Swedish steel buildings - CFRHS is 

only utilized by less than 5 % compared to 95 % HFRHS. This study began by 

examining the differences between these two types of steel. The price difference 

between the two processed metal types was then calculated when both of them 

were subjected to a centric compressive force under the same conditions. The 

purpose was to compare prices and find out which one is the most economically 

feasible, offering a more profitable choice between HFRHS or CFRHS. 

The design buckling resistance of all the section sizes in Tibnor konstruktions-

tabeller was calculated for every possible combination out of ten different lengths 

between 1 m and 10 m, ten different loadings between 100 kN and 1000 kN and 

two different support conditions being pinned at both ends and fixed at both 

ends. The sections sizes of CFRHS and HFRHS that withstood the loading and 

held the lowest prices were compared by calculating the price difference as per-

centage increment or decrement between the two types of hollow sections. 

In 80 % of the cases, when pinned at both ends, CFRHS showed to be the most 

economically feasible alternative. When fixed at both ends the same number was 

86 %. The average price difference was 10-11 %, showing an absolute deviation of 

approximately 8-12 %. 

These findings conclude that using only CFRHS can result in savings of 10-11 % 

from reduced costs of steel, compared to only using HFRHS. From the observed 

variation of the price differences another conclusion is drawn that there aren’t 

any tendencies showing HFRHS or CFRHS to be more economically feasible than 

the other in a specific interval of length or loading. 

The recommendation is to optimize and use the type of steel that is the most 

economically feasible under the current circumstances. If an optimization isn’t 

possible then the recommendation is to use CFRHS. 

Keywords: HFRHS, CFRHS, Structural hollow sections, Economy, Steel, 

Comparison  
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Sammanfattning  

I Sverige kan VKR (varmformade konstruktionsrör) vara 15-23 % dyrare än KKR 

(kallformade konstruktionsrör) av samma tvärsnittsstorlek. Trots detta lägre pris 

på KKR har det uppskattats att i Svensk stålbyggnation används endast 5 % 

KKR, av det totala användandet av VKR och KKR. I detta examensarbete har det 

först undersökts vilka skillnader i egenskaper som finns mellan VKR och KKR. 

Därefter beräknas prisdifferensen mellan de två profiltyperna när de utsätts för 

en centrisk tryckkraft under likadana förhållanden. Målet är att ta reda på vilket 

som är det mest ekonomiskt lönsamma alternativet i valet mellan VKR och KKR. 

Tryckkraftskapaciteten med hänsyn till knäckning för alla profilstorlekar i Tibnor 

konstruktionstabeller har beräknats för varje möjlig kombination av tio olika 

längder mellan 1 till 10 m, tio olika laster mellan 100 till 1000 kN och två olika 

upplagsförhållanden, ledad i båda ändarna eller fast inspänd i båda ändarna. De 

KKR- respektive VKR-profiler med lägst pris, som håller för lasten, har jämförts 

och prisdifferensen mellan dessa redovisas genom att ange hur många procent 

dyrare, eller billigare, VKR är i jämförelse med KKR. 

I 80 % av mätningarna vid ledad infästning i båda ändarna blev KKR det mest 

ekonomiskt lönsamma alternativet. Samma siffra blev 86 % för fast inspänd i 

båda ändarna. Den genomsnittliga prisdifferensen hamnade på 10-11 % med ett 

spridningsmått på 8-12 %.  

Detta leder till slutsatsen att ett användande av enbart KKR kan resultera i be-

sparingar på ca 10-11 % i stålkostnader, jämfört med att enbart använda VKR. 

Utifrån prisdifferensernas variation dras därefter slutsatsen att det inte finns 

några tendenser på att VKR eller KKR är mer lönsam än den andra inom något 

specifikt längd- eller lastintervall. 

Rekommendationen är att i första hand optimera och använda den profiltyp som 

är mest lönsam för rådande förhållanden. Om en optimering inte är möjlig blir 

istället rekommendationen att använda KKR. 

Nyckelord: VKR, KKR, Konstruktionsrör, Ekonomi, Lönsamhet, Stål, Jämförelse 
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Förteckning över normer 

EN 1993 Eurokod 3. Dimensionering av stålkonstruktioner. 

Uppdelad i tjugo olika delar. 

 

EN 10219 Kallformade svetsade konstruktionsrör av olegerat stål 

och finkornstål. Uppdelad i två delar. 

Del 1: Tekniska leveransbestämmelser 

Del 2: Toleranser, dimensioner och tvärsnittsdata 

 

EN 10210 Varmformade eller värmebehandlade konstruktionsrör 

av olegerade stål och finkornstål. Uppdelad i två delar. 

Del 1: Tekniska leveransbestämmelser 

Del 2: Dimensioner, toleranser och tvärsnittsdata 

 

I denna rapport används de senaste uppdaterade versionerna av dessa normer, 

2015-06-10.
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

I många fall kan pelarkonstruktioner i stål utföras med antingen rektangulära 

eller kvadratiska konstruktionsrör. Formningen av dessa kan ske på två sätt, 

nämligen kallformning och varmformning. Detta resulterar i antingen 

KKR-profiler (kallformade konstruktionsrör) eller VKR-profiler (varmformade 

konstruktionsrör). Formningsmetoderna ger olika egenskaper på den slutliga 

produkten och dessa skillnader måste konstruktören ta hänsyn till vid ut-

formningen av olika konstruktioner. 

I Tyskland är VKR-profiler 24-54 % dyrare än KKR-profiler av samma tvär-

snittsstorlek (Puthli & Packer, 2013 s. 150). Genom en prisjämförelse hos en av de 

större stålleverantörerna i Sverige ligger samma prisskillnad på 15-23 % (Tibnor, 

u.å). Prisskillnaden samt deras olika egenskaper leder till att det slutliga priset 

för konstruktionen skiljer sig beroende på vilket av dessa två typer av stål som 

använts. 

Utifrån uppskattningar gjorda av Jan Österholm, product manager på SSAB, 

används det förmodligen inte mer än 5 % KKR i stålbyggnader i Sverige, av det 

totala användandet av VKR och KKR (Österholm, 2015). Trots det lägre priset på 

KKR. 

Detta skulle alltså kunna bero på att KKR har sämre egenskaper och därför anses 

det vara mest gynnsamt att konstruera med VKR. Tidigare utförda studier visar 

däremot att VKR- och KKR-profiler utförda enligt europeisk standard, EN 10219 

och EN 10210, behandlas i många avseenden på samma sätt enligt Eurokod 3 

(Puthli & Packer, 2013). 

Andra orsaker till skillnaderna mellan användandet av VKR och KKR kan också 

vara bristande kunskap samt att det används VKR av ren tradition. Det bör 

därmed finnas ett intresse att få fram riktlinjer över när det kan vara mest 

lönsamt att använda respektive profiltyp. 

Examensarbetet undersöker pelarkonstruktioner av rektangulära, och 

kvadratiska, konstruktionsrör som blir utsatta för en centrisk tryckkraft. Detta 

kan vara pelare som står inomhus och endast blir belastade uppifrån, som 
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exempelvis från egentyngden av ovanliggande konstruktion samt snö och/eller 

nyttig last. Det skulle också kunna handla om trycksträvor i fackverk eller 

ytterväggspelare som är helt avstyvade i båda riktningarna. 

1.2 Syfte 

Detta examensarbete syftar till att klargöra huruvida det är mest ekonomiskt 

lönsamt att använda antingen VKR- eller KKR-profiler i tryckta konstruktions-

delar och på detta vis bidra till en bättre ekonomi i projekt där dessa 

konstruktionsdelar används. 

1.3 Forskningsfråga 

Vilket är det mest ekonomiskt lönsamma alternativet, VKR eller KKR, i tryckta 

konstruktionsdelar? 

1.4 Avgränsningar 

Följande avgränsningar kommer att gälla i detta examensarbete 

 Utredningen tar endast upp kvadratiska och rektangulära konstruktionsrör.  

 Utredningen undersöker svenska förhållanden och därför används 

dimensioneringsregler enligt Eurokod 3. Tvärsnittsmått och priser har blivit 

hämtade från en svensk stålleverantör, Tibnor. 

 De undersökta konstruktionsdelarna blir endast utsatta för centrisk 

tryckkraft. Kombinationen tryckkraft och moment, eller olika typer av 

vridning, undersöks därmed inte. 

 Ingen hänsyn tas till att vissa ståltillverkare tillhandahåller KKR-profiler 

tillverkade av double grade stål. 

 Ingen hänsyn tas till att vissa ståltillverkare erbjuder möjligheten att 

tillhandahålla projektspecifika dokument som gör att KKR får utnyttja den 

mer gynnsamma knäckningskurvan b istället för den mer ogynnsamma c. 

 Det längdintervall som undersöks är 1-10 m. 

 Det intervall inom vilket de undersökta lasterna ligger inom är 100-1000 kN. 

 De upplagsförhållanden som undersöks är ledade i båda ändarna och fast 

inspända i båda ändarna. 

 Den stålkvalitet som används är endast S355J2H 

 Ingen hänsyn tas till någon eventuell skillnad i montagekostnader. 
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1.5 Rapportens upplägg 

Kapitel 1 Introduktion 
Här presenteras bakgrunden, syftet och den 

fråga som ligger till grund för rapporten. 

Kapitel 2 Stål 
Teori som beskriver vad stål är för något, hur 

det framställs och dimensioneras. 

Kapitel 3 
Skillnader mellan 

VKR och KKR 

Redogörelse av de skillnader mellan VKR och 

KKR som framkommit av litteraturstudien. 

Kapitel 4 Metod 

Beskrivning av metodens utförande samt 

klassificering och bedömning av 

tillförlitligheten. 

Kapitel 5 Resultat 
Resultatet av metoden utförd under de 

angivna förhållandena. 

Kapitel 6 Diskussion 
Diskussion kring resultatet och övriga 

aspekter som kan vara av intresse. 

Kapitel 7 Slutsatser 
Slutsatserna som ett resultat av den utförda 

studien. 

Kapitel 8 
Praktiska 

rekommendationer 

Rekommendationer att tänka på när 

resultatet av denna studie ska användas i 

praktiken. 

Kapitel 9 
Förslag till 

fortsatta studier 

Förslag på områden som kan vara av intresse 

att undersöka vidare. 

 Referenser Referenslista 

 Bilagor 
Diagram som visar hur prisdifferensen 

förändras mellan mätningarna. 
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Teori 

Under denna del beskrivs den bakomliggande teorin samt de olika skillnader 

mellan VKR och KKR som framkommit genom litteraturstudien. För att för-

tydliga, och undvika en onödigt lång kedja av underrubriker, har teorin delats 

upp i två huvudrubriker där vardera har fått ett eget kapitelnummer. Dessa är 

kapitel 2 och 3. 

2 Stål 

Det som idag kallas för stål är en metallegering av järn, kol och en mindre mängd 

andra legeringsämnen. Kombinationen av alla dessa ämnen varieras beroende på 

vilka egenskaper som behövs på stålet. Utifrån de olika legeringarna delas stålet 

sedan in i stålsorter som används för det ändamål som bäst passar respektive 

stålsorts egenskaper (Widman, 2001). Gemensamt för de olika stålsorterna är 

dock att de normalt har en kolhalt på mindre än 2 procent. En vanlig stålsort 

inom byggande är konstruktionsstål (Stålbyggnadsinstitutet, 2008 s. 23). 

2.1 Framställning av stål 

Råstålproduktion kan utföras med två olika metoder som främst skiljer sig på 

vilken typ av råvara som används, dessa är 

 Syrgasprocesser 

 Elektrostålprocesser 

I syrgasprocessen utvinns järnmalm ur gruvor, se figur 2.1, som sedan skickas till 

masugnar där denna reduceras till järn under tillskott av syre och koks, vilket 

erhålls genom att torrdestillera stenkol. Denna process sker under hög tempera-

tur och det resulterande järnet har en lägre smältpunkt än järnmalm vilket leder 

till att järnet som erhålls är i flytande form. Detta råjärn innehåller 3-4 % kol och 

en del föroreningar som fosfor och svavel. Råjärnet transporteras därefter till 

stålverket i vagnar. Under transporten renas råjärnet från svavel genom tillsatts 

av avsvavlingsmedel (Stålbyggnadsinstitutet, 2008). 

I stålverket oxideras kol, fosfor och andra legeringsämnen som finns kvar i rå-

järnet. Dessa separeras sedan från järnet i antingen gasform eller som slagg och 
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resultatet blir järn med en kolhalt på ca 0,1 %. I denna del av processen tillsätts 

dessutom legeringsämnen för att påverka vissa av stålets egenskaper (Stål-

byggnadsinstitutet, 2008).  

 

Figur 2.1 Processen för tillverkning av stål från dess råvaror (Stålbyggnadsinstitutet, 2008). 

I elektrostålprocessen används stålskrot som råvara och smälts ned i en elektro-

stålugn (Stålbyggnadsinstitutet, 2008).  

Det flytande stålet överförs därefter till en skänk där det genomgår en vidare 

förädling genom att det tätas (desoxideras), renas ytterligare från förorenande 

ämnen, legeringshalten justeras och stålet får rätt temperatur (Stålbyggnads-

institutet, 2008). 

Det smälta stålet gjuts sedan till strängar som kallas slabs, blooms eller billets 

(Stålbyggnadsinstitutet, 2008 s. 27). Dessa består av stål i olika kvadratiska eller 

rektangulära former. Strängarna skickas sedan vidare till valsverket för att 

slutligen formas till färdiga stålprofiler. Valsningen tunnar ut stålet och kan ske 

som varmvalsning eller kallvalsning. Genom att använda kallvalsning går det att 

uppnå ett tunnare stål än genom varmvalsning. Slutligen formas stålet och detta 

kan också ske i antingen varmt eller kallt tillstånd. 

Genom att värmebehandla stålet kan dess hållfasthet ökas. Detta sker genom att 

stålets kristallstruktur förändras efter en uppvärmning följd av en kylning, som 

utförs på ett kontrollerat vis (Stålbyggnadsinstitutet, 2008). 

För att göra stålet mer korrosionståligt kan det beläggas med ett lager av en 

oädlare metall, som exempelvis zink.  
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Det som främst avgör stålets egenskaper är dess kemiska sammansättning, hur 

det har formats, om det har genomgått en värmebehandling och eventuella yt-

behandlingar som utförts på den färdiga produkten. 

2.2 Konstruktionsstål 

Konstruktionsstål är en legering av bland annat järn, kol, mangan och kisel. 

Kolhalten är alltid mindre än 0,8 % men för att stålet ska vara svetsbart bör 

kolhalten inte överstiga 0,18 %. Förutom legeringsämnena innehåller stålet också 

föroreningar varav de vanligaste är fosfor, svavel och kväve. Dessa föroreningar 

kan försämra svetsbarheten och segheten och därför hålls de på en låg nivå. 

Vanligtvis brukar stålets kvalitet anges enligt beteckningen SXXX YY. S betyder 

att det är ett konstruktionsstål, XXX anger stålets sträckgräns i MPa och YY anger 

seghetsklassen. (Stålbyggnadsinstitutet, 2008) 

2.3 Stålets arbetskurva 

Stålets hållfasthet brukar anges med två värden, ett för sträckgränsen och ett för 

brottgränsen. För att beskriva hur stålet töjs under ökande spänning används 

arbetskurvor, se figur 2.2. I en arbetskurva anges spänningen i stålet på den 

vertikala axeln och stålets töjning anges på den horisontella axeln. Spänningarna 

är beräknade utifrån stålets ursprungliga tvärsnittsarea och töjningen står i 

förhållande till stålets ursprungliga längd innan belastningen påbörjades. 

Arbetskurvorna bestäms genom dragprovning av standardiserade provstavar 

(Burström, 2007). 

När belastningen startar kommer spänningen i stålet först att öka rätlinjigt där 

värdet på stålets elasticitetsmodul, E, är lutningen på linjen. Denna rätlinjiga 

ökning av spänningen pågår ända upp till en nivå strax innan sträckgränsen. Ifall 

stålet avlastas innan detta stadie kommer töjningen försvinna och materialet går 

därmed tillbaks till det ursprungliga läget. Dessa egenskaper visar på att 

materialet har ett elastiskt beteende fram till en punkt strax innan sträckgränsen 

(Burström, 2007). 

Strax innan sträckgränsen börjar arbetskurvan avvika från den rätlinjiga 

ökningen. Detta kallas att materialet flyter, en plastisk deformation har startat. 

När spänningen i materialet ökar kommer den till en nivå som kallas övre 

sträckgränsen och därefter faller spänningen i stålet ner till nedre sträckgränsen. 
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Varefter spänningarna i stålet börjar pendla kring den nedre sträckgränsen 

samtidigt som stålet töjs 1-4 %. Detta pågår fram till dess att ett läge uppstår där 

materialet sägs ha kall- eller deformationshårdnat och spänningen börjar därefter 

att återigen öka, dock inte rätlinjigt (Burström, 2007).  

Den totala töjning som nu uppstått har resulterat i att tvärsnittsarean minskat 

och därför är egentligen spänningen i stålet större än vad som anges i arbets-

kurvan då denna utgår från ett konstant värde på arean, det värde arean hade 

från början (Burström, 2007). 

Spänningarna ökar därefter till en maxnivå som kallas brottgränsen och den 

töjning som hittills uppstått heter gränstöjning. I arbetskurvan kommer 

spänningarna att minska efter att brottgränsen uppnåtts samtidigt som töjningen 

ökar och ett brott slutligen uppstår. I verkligheten minskar tvärsnittsarean med 

den ökande töjningen vilket leder till att spänningarna också fortsätter att öka 

efter brottgränsen, fram till brottet. Den totala töjningen av stålet innan brott 

kallas brottöjning (Burström, 2007). 

 

Figur 2.2 Arbetskurva för stål (Burström, 2007). 

De deformationer som uppstått i samband med att materialet töjts efter sträck-

gränsen är till viss del permanenta. Vid avlastning kommer arbetskurvan att 

sjunka rätlinjigt med en lutning som är lika med elasticitetsmodulen. I figur 2.3 

visas denna avlastning som linjen A-B. Avlastningen följer alltså en linje som är 

parallell med den som följdes under den elastiska starten av arbetskurvan. När 

spänningarna återigen är noll kommer den kvarvarande deformationen vara det 

värde som då går att läsa av på den horisontella axeln. Sker det en ny pålastning 

kommer arbetskurvan att följa samma linje den följde under den tidigare 
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avlastningen vilket leder till att stålet är elastiskt hela vägen upp till den nivå där 

spänningen låg innan avlastningen (Burström, 2007).  

 

Figur 2.3 Avlastning av stål efter plasticering (Burström, 2007). 

Det kallbearbetade stålet har därmed fått en ny arbetskurva och den nivå där 

flytning av stålet startar är nu högre än den tidigare sträckgränsen. Figur 2.4 

visar skillnaden mellan det kallbearbetade stålets arbetskurva och arbetskurvan 

för stålet innan kallbearbetning. Däremot kommer det ske en mindre töjning 

fram till brott än vad som skulle skett ifall materialet inte behandlats på detta vis 

(Burström, 2007). 

 

Figur 2.4 Jämförelse mellan arbetskurvan för kallbearbetat stål och arbetskurvan för stål innan 

kallbearbetning (Burström, 2007). 

Stål som har genomgått en plastisk deformation som denna sägs vara kall-

bearbetade och har därmed fått ökad hållfasthet på bekostnad av stålets töj-

barhet. Sträckgränsen på kallbearbetade stål har ingen tydlig gräns där flytning 

startar och därför används spänningen som motsvarar 0,2 procents kvarvarande 
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töjning på det kallbearbetade stålet efter avlastning och betecknas som f0,2 

(Stålbyggnadsinstitutet, 2008 s. 35).  

2.4 Kallformat stål 

Kallformning av stål sker i rumstemperatur. De strängar som gjutits i stålverket 

kallformas genom exempelvis rullformning, kantpressning eller kantvikning. 

Vid rullformning formas stålet mellan valspar som sitter efter varandra, se figur 

2.5. Utrustningen har en hög investeringskostnad men samtidigt en snabb 

produktionshastighet och används därför i huvudsak för att producera 

standardiserade produkter som tillverkas i stora mängder. 

 

 

Figur 2.5 Kallformning av de strängar som gjutits i stålverket. När röret är format svetsas det ihop 

(BCSA et al., 2012). 

Kantpressning utförs genom att en kniv pressar ner plåten i en spalt och 

resulterar på så vis i ett bockat hörn, se figur 2.6. Vid kantvikning pressas en del 

av plåten fast mellan två backar varefter den utstickande delen kan vikas till den 

vinkel som eftersträvas. Dessa två metoder är långsamma men flexibla och kan 

användas för att forma relativt tjocka plåtar. (Höglund & Strömberg, 2006 s. 9) 

Standarden EN 10219 specificerar utförandet av kallformade svetsade konst-

ruktionsrör. 

 

Figur 2.6 Kantpressning på bilden till vänster och kantvikning till höger (Höglund & Strömberg, 

2006). 



 
 Stål 
 
 

11 
 

2.5 Varmformat stål 

Då stål värms upp blir det mjukare och mer formbart. I varmformningsprocessen 

utnyttjas detta för att lättare forma stålet. Varmbearbetningen sker ofta vid en 

temperatur runt 1000-12500C varefter själva formningen kan utföras med ungefär 

samma metoder som de som används för kallformning. När det varma stålet 

sedan svalnar uppstår egenspänningar (Widman, 2001). 

Standarden EN 10210 specificerar utförandet av varmformade konstruktionsrör. 

2.6 Egenspänningar 

De spänningar som finns i stålet även fast det inte blir utsatt för någon yttre 

belastning kallas för egenspänningar. För att kraftjämvikten ska vara uppfylld 

krävs det att resultanten till alla egenspänningarna i ett tvärsnitt är noll och 

därför måste fördelningen mellan drag- och tryckspänningar uppfylla detta 

kriterium (Norlin, 2010 s. 15) (Höglund & Strömberg, 2006). På grund av 

skillnaderna i formningsmetoder får varmformat och kallformat stål olika 

egenspänningsfördelningar, se kapitel 2.6.1 och 2.6.2. Detta är en av orsakerna till 

att VKR och KKR får olika egenskaper (Norlin, 2010 s. 25). 

2.6.1 Egenspänningar i kallformat stål 

Då stålet kallvalsas uppstår egenspänningar som varierar över plåttjockleken. De 

egenspänningar som uppstår från valsningen av plåten beror på att de yttre 

fibrerna förlängs samtidigt som de inre fibrerna inte deformeras alls, se figur 2.7. 

De inre fibrerna försöker då hålla tillbaka de yttre fibrerna från att förlängas och 

detta leder till egenspänningar i det kallvalsade stålet. 

 

Figur 2.7 Fördelningen av egenspänningar från kallvalsning (Höglund & Strömberg, 2006). 

Vid bockning uppstår dragspänningar på hörnets utsida och tryckspänningar på 

insidan, se figur 2.8. Fyrkantiga, konstruktionsrör som först kallvalsats och sedan 

kallformats genom bockning får därmed särskilt stora egenspänningar i hörnen 
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eftersom egenspänningarna från både valsning och bockning läggs på varandra i 

dessa delar av tvärsnittet. Egenspänningar som uppstår vid bockning av stål 

anses ha stor inverkan på stålets bärförmåga vid knäckning och lokal buckling. 

(Höglund & Strömberg, 2006 s. 11) 

 

Figur 2.8 Egenspänningsfördelning i hörn av bockad plåt. Dessa egenspänningar går i profilens 

längdriktning och består av dragspänningar på utsidan och tryckspänningar på insidan (Höglund 

& Strömberg, 2006). 

I figur 2.9 visas ett exempel på egenspänningsfördelningen hos en bockad plåt 

med kanter som gasskurits, genom uppvärmning. Dragspänningarna i hörnens 

utsida är större än tryckspänningarna på insidan, i likhet med den 

egenspänningsfördelning som visades i figur 2.8. 

 

Figur 2.9 Egenspänningar i bockad plåt med gasskurna kanter (Höglund & Strömberg, 2006). 

Kallformade konstruktionsrör svetsas ihop längs längden på något av rörets 

sidor. Fördelningen och storleken på egenspänningarna från svetsningen är 

bland annat beroende av svetsmetod. I figur 2.10 visas hur den totala för-

delningen av egenspänningar skulle kunna se ut för ett kallformat 

konstruktionsrör som utförts genom bockning och svetsning. (Höglund & 

Strömberg, 2006) 
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Figur 2.10 Fördelningen av egenspänningar i ytterytan av ett konstruktionsrör som kallformats och 

svetsats (Höglund & Strömberg, 2006). 

2.6.2 Egenspänningar i varmformat stål 

Vid varmvalsning av stål uppstår egenspänningar när stålet kyls ner. Då stål 

värms upp expanderar det och vid den efterföljande avsvalningen krymper stålet 

tillbaka till sin ursprungliga storlek. Det som då gör att egenspänningar kan 

uppstå beror på att stålets yta är det som först svalnar och därför också stelnar 

först. När den varma och mjukare mittendelen av stålet sedan börjar svalna kan 

denna inte krympa fritt eftersom de stelnade ytterdelarna håller emot. Detta gör 

att egenspänningar bildas. Dessa egenspänningar får ungefär samma fördelning 

som de som uppstår under kallvalsning (Höglund & Strömberg, 2006 s. 10), se 

figur 2.7. 

Varmformade, fyrkantiga, konstruktionsrör brukar tillverkas genom att ett runt 

rör pressas samman till den fyrkantiga formen. Detta ger tryckegenspänningar 

på utsidan av profilen, där de största spänningarna samlas i hörnen, se figur 2.11. 

Det är svårt att mäta de egenspänningar som blir på insidan av profilen men 

utifrån jämviktsbetraktelsen att resultanten till egenspänningarna ska bli noll bör 

det bli dragspänningar längs profilens insida (Höglund & Strömberg, 2006 s. 12). 

 

Figur 2.11 Tryckegenspänningar vid varmformning av ett runt konstruktionsrör till ett fyrkantigt 

(Höglund & Strömberg, 2006). 
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2.7 Knäckningsteori 

Knäckning är ett instabilitetsfenomen som påverkar en konstruktionsdels 

kapacitet mot brott. När en konstruktion är stabil ger en liten ökning av lasten 

endast en liten deformation. När konstruktionen når ett stadie av instabilitet kan 

däremot en liten ökning av lasten leda till väldigt stora deformationer som då 

kan resultera i att konstruktionen går till brott och kollapsar. Andersson och 

Larsson beskriver begreppet instabilitet genom en jämförelse mellan en boll som 

ligger i en dal mot en annan boll som ligger på toppen av en kulle, se figur 2.12. 

På kullen kan en mindre knuff få bollen att rulla iväg väldigt snabbt och långt, 

vilket liknar beteendet hos en konstruktionsdel i ett instabilt stadie. Nere i dalen 

kommer en mindre knuff endast leda till en liten rörelse uppför kullen, den är då 

i ett stabilt stadie (Andersson & Larsson, 2014 s. 41). Ett instabilitetsfenomen som 

knäckning har effekten att vid en viss knäcklast blir konstruktionen instabil och 

därför bör knäcklasten inte överstigas. 

 

 

Figur 2.12 Jämförelse mellan en boll i ett stabilt stadie och en annan boll i ett instabilt stadie 

(Andersson & Larsson, 2014). 

2.7.1 Eulerknäcklast 

Eulerknäcklasten definieras som ”den (minsta) last som ger ett utböjt jämvikts-

läge under följande förutsättningar” (Isaksson et al., 2010 s. 144) 

1. Elastiskt material och små deformationer 

2. Centrisk last 

3. Initiellt rak pelare 

Eulerknäcklasten,    , beräknas genom  
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E   Materialets elasticitetsmodul, för stål är den 210 Gpa 

I   Tröghetsmomentet i utböjningsriktningen 

β   Konstant som tar hänsyn till upplagsförhållandena 

L   Pelarens längd mellan upplagspunkterna 

Punkt 2 och 3 ovan är däremot aldrig uppfyllda i verkligheten. Det är omöjligt att 

få belastningen helt centrisk och en pelare kan aldrig bli helt rak. Euler-

knäcklasten fungerar istället som en riktlinje och med rätt korrigeringar kan slut-

ligen den verkliga knäcklasten beräknas utifrån denna. 

För stålpelare beror dessa korrigeringar på (Isaksson et al., 2010 s. 380) 

 Pelarens initialkrokighet samt en ofrånkomlig excentricitet på lasten 

 Egenspänningar 

 Plasticering då pelaren knäcks 

2.7.2 Första och andra ordningens moment 

Då en pelare blir utsatt för en horisontell kraft, dock ej behandlat i denna rapport 

enligt avgränsningarna i kapitel 1.4, kommer denna ge upphov till ett moment 

utefter pelarens längd, detta kallas första ordningens moment. Detta moment kan 

också uppstå när pelaren exempelvis blir utsatt för en excentrisk axiallast, figur 

2.13. Excentriciteten som orsakar första ordningens moment är e och momentet 

är N*e samt betecknas som M0. 

 

Figur 2.13 Pelare som blir belastad av en excentrisk axiallast (Engström, 2007). 
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Allteftersom att pelaren böjs ut kommer detta leda till ett tillskott på den ur-

sprungliga excentriciteten. I figur 2.13 representeras detta tillskott av e2. Denna 

extra excentricitet leder till att momentet växer i storleksordningen N*e2 och 

denna ökning, utöver första ordningens moment, kallas andra ordningens 

moment, M2. Det totala momentet där lastens ursprungliga excentricitet samt 

effekterna från andra ordningens moment båda är medräknade betecknas i 

figuren som Mtot. (Engström, 2007)   

I figur 2.14 visas en pelare som blir utsatt för en axiallast. Eftersom lasten aldrig 

kan vara helt centrisk och alltid har en viss initialkrokighet, enligt kapitel 2.7.1, 

kommer den alltså ge upphov till ett andra ordningens moment. I figuren visas 

utböjningen av första ordningens moment som δ0 och den totala utböjningen av 

både första och andra ordningens moment visas som δ (Norlin, 2010). 

 

Figur 2.14 Utböjningen av både första och andra ordningens moment på en axialbelastad pelare 

(Norlin, 2010). 

Ifall en pelare är särskilt kort och har en stor tvärsnittsarea anses den vara oslank. 

Oslanka pelare drabbas inte lika mycket av effekterna från första och andra 

ordningens moment som en slank pelare med större längd och liten 

tvärsnittsarea. (Engström, 2007 s. 13-3)   

2.7.3 Dimensionering av stålelement enligt Eurokod 3 

Eftersom en centriskt tryckt stång i verkligheten alltid kommer ha en viss 

oavsiktlig excentricitet (den kommer aldrig vara helt rak, den är utsatt för 

egenspänningar och stången plasticeras i samband med pelarknäckning) måste 

detta på något vis beaktas (Isaksson et al., 2010 s. 380). Antingen kan detta 

beräknas genom andra ordningens teori, som kan vara en ganska tidskrävande 

metod, eller med en förenklad beräkningsmetod. I Eurokod 3 används en sådan 

förenklad metod för att beräkna bärförmågan hos en centriskt tryckt stång och 

denna anses ge resultat med bra precision i förhållande till den ”verkliga” 

bärförmågan (Norlin, 2010 s. 22). 
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I det tryckta elementets alla tvärsnitt ska tryckkraftskapaciteten utan hänsyn till 

knäckning uppfylla 

          

där 

     Dimensionerande normalkraft 

Nc, Rd    Tryckkraftskapacitet utan hänsyn till knäckning (c = compression) 

Tryckkraftskapaciteten utan hänsyn till knäckning beräknas enligt 

      
    

   
           för tvärsnittsklass 1, 2 eller 3 

      
       

   
          för tvärsnittsklass 4 

där 

A  Tvärsnittets bruttoarea 

 

Aeff  Effektiv tvärsnittsarea där hänsyn tagits till risken för lokal buckling  

 enligt SS-EN 1993-1-5 

    

fy   Karaktäristiskt värde på stålets sträckgräns 

γM0 = 1,0  Partialkoefficient som används vid beräkning av bärförmåga vid

 flytning och global buckling samt är oberoende av tvärsnittsklass, i

 Sverige har den värdet 1,0 

I det tryckta elementets alla tvärsnitt ska tryckkraftskapaciteten med hänsyn till 

knäckning uppfylla 

          

där 

Nb, Rd   Tryckkraftskapacitet med hänsyn till knäckning (b = buckling) 

Tryckkraftskapaciteten med hänsyn till knäckning beräknas enligt 

        
      

   
           för tvärsnittsklass 1, 2 eller 3 

      
         

   
           för tvärsnittsklass 4 

där 
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γM1 = 1,0 Partialkoefficient som används vid beräkning av bärförmåga med 

 hänsyn till global instabilitet, i Sverige är denna 1,0 men andra  

 europeiska länder kan välja att använda ett högre värde 

χ  Reduktionsfaktor för knäckning som beaktar initialkrokighet och 

  egenspänningar 

Reduktionsfaktorn, χ, beräknas enligt 

  
 

  √     
 

där 

                     

 

   Imperfektionsfaktor som i huvudsak beaktar inverkan av egenspänningar 

   Slankhetstal som beaktar upplagsförhållandena, tvärsnittets utformning

 samt elementets längd och hållfasthet  

Slankhetstalet,  , beräknas enligt 

 

  √
    

   
 

      

   
√
  

 
 

där 

   √
 

 
   Tröghetsradien 

Imperfektionsfaktorn,  , bestäms genom tabell 2.1. 

Tabell 2.1 Bestämning av värden på Imperfektionsfaktorn α från de knäckningskurvor som 

bestäms i tabell 2.2 (SS-EN 1993-1-1:2005). 

 

 Knäckningskurvorna avgörs utifrån tabell 2.2. 
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Tabell 2.2 Val av knäckningskurva (SS-EN 1993-1-1:2005). 

 

Reduktionsfaktorn, χ, kan också bestämmas grafiskt genom att läsa av figur 2.15. 

För att detta ska vara möjligt krävs att slankhetstalet först beräknats och 

knäckningskurvan bestämts.  
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Figur 2.15 Grafisk bestämning av reduktionsfaktorn för knäckning (SS-EN 1993-1-1:2005). 

Kurvorna i figur 2.15 benämns knäckningskurvor och skillnaden mellan dessa 

beror mestadels på egenspänningarna. Norlin beskriver en metod för att själv 

bestämma knäckningskurva genom att uppskatta fördelningen av egen-

spänningar och därefter se hur dessa interagerar med spänningarna från lasterna. 

Denna metod anses vara lämplig att använda då ett valt tvärsnitt, med en viss 

tillverkningsmetod, inte finns med i tabell 2.1 (Norlin, 2010 s. 25). 

Effekterna av knäckning kan försummas ifall pelaren har ett lågt slankhetstal, 

och därför kan betraktas som oslank, eller om axiallasten är väldigt liten i 

förhållande till eulerknäcklasten. Kriterierna för detta anges i Eurokod 3 som att 

inverkan av knäckning kan försummas om 

       

 

eller 

 

   

   
      

 

Ifall något av dessa två kriterier är uppfyllda blir, enligt Eurokod 3, kapaciteten 

densamma som tryckkraftskapaciteten utan hänsyn till knäckning. 

Den förenklade modellen som används i Eurokod 3 tar dock inte upp eventuella 

håltagningar för fästdon men dessa kan ofta försummas eftersom själva fäst-
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donen ändå kommer kunna föra över kraften när elementet trycks samman 

(Johansson, 2006 s. 5). 

2.8 Double grade stål 

Ståltillverkaren Ruukkis alla KKR-profiler, utförda enligt SS-EN 10219, är 

certifierade enligt både S355J2H och S420MH. Detta innebär att de kan utnyttja 

en sträckgräns på 420MPa, samtidigt som de säljs för samma pris som KKR-

profiler med en sträckgräns på 355Mpa (Ruukki, u.å). I prisjämförelsen i denna 

rapport tas ingen hänsyn till möjligheten att använda double grade stål, enligt 

avgränsningarna i kapitel 1.4. 

2.9 Prissättning av stålprofiler 

Stålprofiler prissätts ofta genom att ange kostnaden som pris per kg. Priset kan 

variera beroende av flera olika faktorer som exempelvis ståltyp, profiltyp, profil-

storlek, stålkvalitét och eventuella behandlingar som utförts på stålet (Tibnor, 

u.å) (BE Group, u.å). 
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3 Skillnader mellan VKR och KKR 

3.1 Kostnad 

Utan att ta någon hänsyn till de två profiltypernas olika egenskaper har Puthli 

ställt upp en jämförelse mellan priser på VKR och KKR sålda av tyska stål-

distributörer. Denna visade att VKR är 24-54 % dyrare än KKR (Puthli & Packer, 

2013 s. 2). 

För att ställa upp en liknande jämförelse i Sverige har priser hämtats från Tibnors 

prislista (Tibnor, u.å) och prisdifferensen mellan vissa utvalda profilstorlekar 

redovisas i figur 3.1. Prisdifferensen har beräknats enligt 

        

        
                   

 

 

Figur 3.1 Prisdifferens mellan VKR och KKR av vissa utvalda profilstorlekar. 

Resultatet av denna jämförelse visar att i Sverige kan prisdifferensen på dessa två 

profiler ligga någonstans runt 15-23 %.  

3.2 Knäckningskurvor 

Egenspänningarna från varmformning är mindre än de från kallformnings-

processen och detta resulterar i att de två profiltyperna dimensioneras utifrån 
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olika knäckningskurvor enligt Eurokod 3 (Norlin, 2010 s. 18-19), se tabell 2.2. När 

stålkvaliten S355J2H används ska VKR beräknas utifrån knäckningskurva a och 

KKR beräknas genom knäckningskurva c. 

Det finns ståltillverkare som kan garantera att deras KKR-profiler, S355J2H, går 

att dimensionera enligt knäckningskurva b. SSAB erbjuder sina kunder denna 

möjlighet och tillhandahåller de nödvändiga dokument som behövs för att detta 

ska vara möjligt (Österholm, u.å). I prisjämförelsen i denna rapport tas ingen 

hänsyn till möjligheten att använda en gynnsammare knäckningskurva, enligt 

avgränsningarna i kapitel 1.4. 

3.3 Hörnradie 

Enligt SS-EN 10210-2:2006 och SS-EN 10219-2:2006 är kraven gällande hörnradier 

olika för VKR och KKR, se tabell 3.1 och tabell 3.2. I dessa tabeller betecknas 

plåtens godstjocklek med T (millimeter). 

Tabell 3.1 Krav gällande hörnradiernas storlek på VKR enligt SS-EN 10210-2:2006. 

 

Tabell 3.2 Krav gällande hörnradiernas storlek på KKR enligt SS-EN 10219-2:2006. 

 

Exempelvis, då godstjockleken är 5 mm, kan den maximala hörnradien vara 3T, 

för VKR, och för KKR blir den maximala hörnradien 2,4T. Detta resulterar i att 

KKR ofta har rundare hörn än VKR, som istället kan ha ganska snäva hörnradier. 

De rundare hörnen på KKR anses lättare att svetsa samt enklare att måla och 

täcka med korrosionsskydd än de skarpa hörnen (Puthli & Packer, 2013 s. 4). De 

snävare hörnen på VKR leder däremot till att det blir lättare att svetsa ihop två 

rör med samma bredd i exempelvis en ramkonstruktion där en diagonal ska 

svetsas mot en ramstång.  
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3.4 Skillnad i tvärsnittsarea 

På grund av skillnaden i hörnradier skiljer sig tvärsnittsarean på de två profil-

typerna från varandra, även om de har samma yttermått och godstjocklek. 

Tvärsnittsarean på VKR är 1-8 % större än den på KKR, beroende på förhållandet 

mellan profilens sidlängder och godstjockleken (Puthli & Packer, 2013 s. 1). 

3.5 Geometriska imperfektioner 

Tester utförda av Gardner visar på att de geometriska imperfektionerna är av 

ungefär samma storleksordning för VKR och KKR (Gardner et al., 2010). 

3.6 Utmattning 

Vid dimensionering mot utmattning av knutpunkter hanteras VKR och KKR 

likadant enligt Eurokod 3 (Puthli & Packer, 2013 s. 5). 

3.7 Brand 

Enligt CIDECT Design guide 4 är det i praktiken liten skillnad mellan VKR och 

KKR som blir utsatta för brand och därför anses det inte nödvändigt att särskilja 

dessa vid dimensionering (Dutta et al., 1994). 

Skillnaden mellan de knäckningskurvor som i normala fall används för VKR och 

KKR är borttagen vid dimensionering mot brand enligt Eurokod 3, SS-EN 1993-1-

2:2005 4.2.3.2, genom att α-faktorn för tryckta konstruktionsdelar i tvärsnittsklass 

1,2 eller 3 inte är beroende av formningsmetod, istället beräknas den enligt 

       √
   

  
 

3.8 Svetsning i närheten av kallbockade hörn 

Vid svetsning på, eller i närheten, av ett kallbockat hörn ökar risken för sprick-

bildning på grund av de stora egenspänningarna i dessa områden, se kapitel 

2.6.1. Detta kan särskilt leda till problem vid utmattningsbelastning (Norlin, 

2010). 
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Enligt Eurokod 3, SS-EN 1993-1-8, är det bara tillåtet att svetsa på det kallbockade 

hörnet eller inom 5t från detta hörn, där t är godstjockleken på stålet, ifall stålet 

uppfyller minst ett av fyra kriterier. Dessa är: 

1. De kallformade zonerna är normaliserade efter kallformning men före 

svetsning. 

2. Kraven enligt tabell 4.2 i SS-EN 1993-1-8 är uppfyllda, se tabell 3.3. 

3. Stålet är kallformat enligt SS-EN 10219, har en godstjocklek på max 12,5 

mm, är fullt aluminiumtätat stål, har en kvalitet enligt J2H, K2H, MH, 

MLH, NH eller NLH och innehåller mindre än 0,18 % kol, 0,02 % fosfor 

och 0,012 % svavel, se figur 3.2. 

4. Genom tester bevisas det att svetsning är möjligt för det specifika 

användningsområdet. 

Jan Österholm, product manager på SSAB, anger att SSAB har uppfyllt dessa 

krav på deras hålprofiler i mer än tio år (Österholm, u.å). 

Tabell 3.3 Villkor för svetsning i kallformade områden och närliggande zoner (SS-EN 1993-1-

8:2005). 

 

 

 

Figur 3.2 Korrigering till 4.14 i SS-EN 1993-1-8 som ökar möjligheterna att svetsa kallbockade hörn. 
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3.9 Maximal bärförmåga bland lagerförda profil-

storlekar 

De profilstorlekar, av VKR och KKR, som har högst bärförmåga och samtidigt är 

lagerförda redovisas, under angivna förhållanden, med profilstorlek och bär-

förmåga i tabell 3.4 (Tibnor, u.å). Bärförmågan har beräknats enligt kapitel 2.7.3. 

Tabell 3.4 Maximal tryckkraftskapacitet med hänsyn till knäckning för lagerförda VKR- eller KKR-

profiler. Indata är fy = 355MPa, NEd = 100kN, Längd = 3 meter, ej stagad i veka riktningen.  

 

Eftersom lasten är låg i förhållande till eulerknäcklasten kan inverkan av 

knäckning försummas oavsett om upplagsförhållandena är ledad eller fast 

inspänd i båda ändarna. Därmed blir det alltså samma bärförmåga för båda 

upplagsfallen utifrån de indata som använts i tabell 3.4. 



 
 Metod 
 
 

27 
 

4 Metod 

4.1 Utförande 

Genom en litteraturstudie har det tagits fram olika skillnader mellan VKR och 

KKR. Utifrån dessa skillnader har det sedan valts ut en för att undersökas vidare. 

Den som har valts ut i denna undersökning är skillnaden i knäckningskurvor. 

I nästa steg har det utförts en experimentell studie där en centriskt tryckt 

konstruktionsdel dimensionerats under olika varierande förutsättningar och 

priset för den resulterande profilstorleken beräknats utifrån Tibnors prislista 

(Tibnor, u.å). De lägsta priserna för VKR och KKR, under samma förutsättningar, 

har jämförts och prisdifferensen sammanställts i tabellform samt diagram. Varje 

jämförelse beskrivs hädanefter som en mätning. 

Det har utförts två olika mätserier på hundra mätningar vardera med varierande 

längd samt dimensionerande last. I den första mätserien utfördes hundra 

mätningar där ändarna var ledade och i den andra mätserien utfördes hundra 

mätningar där ändarna var fast inspända. 

De variabler som var låsta i dessa mätningar är: 

 Stålkvalitet, fy = 355 MPa 

 Knäckningskurva för VKR: a  α = 0.21 

 Knäckningskurva för KKR: c  α = 0.49 

 Pris (kr/kg) 

 Konstruktionsdelen är inte stagad i veka riktningen 

De variabler som ändrades mellan mätningarna är: 

 Längd, mellan 1-10 m i intervaller på en meter vardera 

 Dimensionerande tryckkraft, mellan 100-1000 kN i intervaller på 100 kN 

vardera 

 Upplagsförhållanden, antingen ledad i båda ändarna eller fast inspänd i 

båda ändarna 

Tio olika längder, tio olika laster och två olika upplagsförhållanden resulterar i 

två hundra kombinationer och det var alla dessa som undersöktes. 
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Beräkningarna utförs i ett exceldokument där tryckkraftskapaciteten med hänsyn 

till knäckning för alla profilstorlekar beräknas enligt kapitel 2.7.3. Excel-

dokumentet programmeras sedan att automatiskt plocka fram den profilstorlek 

med tillhörande pris som klarar av lasten och de övriga förhållanden som 

angivits men samtidigt har det lägsta priset. Ett exempel på resultatsidan i 

exceldokumentet anges i figur 4.1 och figur 4.2. 

Den exakta prisdifferensen, i procent, mellan VKR och KKR vid varje undersökt 

längd redogörs för att bättre kunna sätta denna prisskillnad mot andra faktorer 

som också kan påverka priset i valet mellan VKR och KKR. Exempel på dessa 

faktorer kan vara ökade transport- och montagekostnader som en följd av att 

mängden stål ökar vid användande av KKR. Mätdata och grafer redogörs i Excel 

där det är möjligt att, vid behov, ändra prislistorna för att informationen ska 

kunna hållas aktuell och dessutom ge möjlighet att anpassa priserna efter 

eventuella mängdrabatter eller liknande. 
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Figur 4.1 Första delen av den resultatsida till exceldatabladet som använts under beräkningarna. 

Här matas alla variabler in och resultatet blir den profilstorlek som har lägst pris men samtidigt 

uppfyller brottkriteriet för den angivna längden. Beräkningarna kan utföras för tio olika längder 

samtidigt.  
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Figur 4.2 Andra delen av den resultatsida till exceldatabladet som använts under beräkningarna. 

Här visas prisdifferensen mellan de VKR- och KKR-profiler som beräknats enligt exakt samma 

förutsättningar där varje mätning motsvarar en specifik längd, se figur 4.1. Hur resultaten av de 

olika mätningarna förhåller sig till varandra visas i diagrammet. 
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4.2 Kvalitativ och kvantitativ datainsamling 

I en kvalitativ datainsamling undersöks ord, begrepp och beskrivningar (Höst et 

al., 2006 s. 114). Kvalitativa data kan vara av olika nyanser och kvantifieras 

därmed inte på samma sätt som kvantitativ data. Genom denna information 

klargörs sedan egenskaperna hos det undersökta objektet (Hartman, 1998 s. 238). 

Kvalitativ data kan samlas in genom arkivsökningar, intervjuer eller 

observationer. 

I en kvantitativ datainsamling klassificeras först det som ska undersökas och 

sedan tas en mätbar mängd fram genom själva datainsamlingen. Denna mängd 

representerar någon egenskap hos det som klassificerats. Egenskaperna som 

undersöks måste vara mätbara för att en kvantitativ datainsamling ska vara 

möjlig (Hartman, 1998 s. 173-175). Metoder baserade på kvantitativa data är ofta 

experiment där erhållna data undersöks statistiskt (Hartman, 1998 s. 215). 

Metoden börjar med en kvalitativ datainsamling genom litteraturstudien där 

olika skillnader mellan VKR och KKR ställs upp. Därefter fortsätter metoden som 

en ren kvantitativ studie när beräkningar utförs och statistiken sammanställs för 

en slutlig analys. En svaghet med denna metod är att den kan ha undgått någon 

viktig skillnad mellan VKR och KKR och för att läsaren ska kunna göra sin egen 

bedömning har de skillnader som undersökts redovisats i kapitel 3. 

4.3 Positivistisk eller Hermeneutisk vetenskapsteori 

Positivistisk vetenskapsteori går ut på att den kunskap som inhämtas ska vara så 

säker som möjligt. Denna kunskap kan komma från enbart två källor, de 

iakttagelser vi gör med våra fem sinnen och det som går att räkna ut med logik. 

Det finns dock brister med båda dessa kunskapskällor eftersom vi kan missta oss 

med våra sinnen och logik kan ibland vara självmotsägande. De två, iakttagelser 

och logik, kan däremot komplettera varandra. Exempelvis kan något som vi 

iakttar visa sig vara helt ologiskt och slutsatsen kan dras att det är en 

hallucination eller någon annan vanföreställning (Thurén, 2007 s. 18). 

Hermeneutisk vetenskapsteori grundar sig på en annan kunskapskälla än 

iakttagelser och logik, nämligen empatin. Genom empatin är det möjligt att sätta 

sig in i en annan persons situation och relatera denna till sina egna erfarenheter, 

detta ger en förståelse för det som iakttas. Hermeneutiska tolkningar kan 
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däremot vara osäkra eftersom de är subjektiva och beror av den person som utför 

tolkningen (Thurén, 2007 s. 94). 

Denna metod bygger på positivistisk vetenskapsteori då först iakttagelser 

används för att ta fram de skillnader som finns mellan VKR och KKR och 

därefter används logik för att utföra beräkningar och ta fram statistik.  

4.4 Litteraturstudie 

I en inledande litteraturstudie har det undersökts vad som hittills tagits fram på 

området samt klargjorts vilka skillnader som finns mellan VKR och KKR. Källor 

som använts är främst böcker, Eurokod 3 och databaser som primo och google 

schoolar där vetenskapliga artiklar inhämtats. Vid sökningen I databaserna har 

det använts sökord som HFRHS, CFRHS, cold formed, hot rolled, steel hollow 

sections, compressive strength, comparative. För att bedöma trovärdigheten i de 

böcker och vetenskapliga artiklar som använts har utgivaren kontrollerats och 

trovärdigheten bedömts utav författaren av denna rapport. 

I vissa fall har källor hämtats från internet genom sökningar i google. Detta 

handlar främst om bilder för att förklara information som inhämtats från någon 

av de ovanstående källorna men också prislistan som ligger till grund för 

beräkningarna.  

4.5 Deduktiv argumentation 

Genom deduktiv argumentation används logik för att gå från ett argument till 

nästa och slutligen nå fram till slutsatsen. Argumentationen består alltså av en 

serie logiskt sammanhängande premisser som sedan leder fram till en 

observation. Detta grundar sig på att premisserna är sanna och kan bli 

missvisande om inte premisserna undersöks utförligt (Thurén, 2007 s. 28). 

Detta examensarbete har grundats på en deduktiv argumentation där 

beräkningsregler används för att arbeta sig fram till en slutsats. Undersökningens 

första premiss ligger i den kvalitativa delen av studien och, som förklarats under 

kapitel 4.2, skulle denna kunna visa sig vara osann ifall litteraturstudien inte 

varit tillräckligt uttömmande. Författaren har därmed grundat sina slutsatser 

enbart på det som framkommit under litteraturstudien och redovisar resultatet 

av denna i kapitel 2 och 3. Eftersom beräkningsreglerna utgör grunden för 
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premisserna i den kvantitativa delen av undersökningen måste de genomgå en 

granskning för att garantera att de är trovärdiga. 

4.6 Validitet 

Validitet innebär att hålla sig till den ursprungliga frågan och inte undersöka 

något annat. Genom att använda en metod som, med en korrekt argumentation, 

leder fram till ett svar på den fråga som ställdes från början har undersökningen 

en hög validitet (Thurén, 2007 s. 26-27). 

Genom en deduktiv argumentation erhålls svaret på den fråga, med tillhörande 

avgränsningar, som ställdes i kapitel 1.3 och leder fram till de slutsatser som 

redovisas under kapitel 7. Denna validering sker i samråd med handledare för 

detta examensarbete. 

4.7 Reliabilitet 

Med reliabilitet menas att undersökningen ska vara korrekt utförd och slump-

mässiga fel minimieras. Ifall undersökningen baseras på ett urval krävs det att 

detta är representativt för att resultatet ska vara applicerbart på hela 

populationen av det som undersöks. För att undersökningen ska få en hög 

reliabilitet måste andra personer kunna utföra undersökningen på samma sätt 

och erhålla samma resultat (Thurén, 2007 s. 26-27) (Hartman, 1998 s. 215). 

Beräkningarna har utförts enligt den europeiska konstruktionsstandarden, 

Eurokod 3. De beräkningar som används granskas genom en jämförelse av redan 

kända profilers tryckkraftskapacitet med hänsyn till knäckning. Dessa kända 

profilers indata matas in i exceldokumentet och det resultat som erhålls jämförs 

med det kända värdet. Detta ska garantera att beräkningarna är korrekt utförda 

och eftersom Eurokod 3 är uppbyggd och granskad av experter bör beräknings-

gången också kunna betraktas som pålitlig. 

Urvalet av undersökta profilstorlekar med tillhörande prislistor har hämtats från 

en av Sveriges större stålleverantörer och genom diskussion med handledare på 

Sweco structures, Martin Eriksson, har dessa bedömts vara representerbara för 

de profilstorlekar som normalt lagerförs samt det allmänna prisläget i Sverige.  

Eftersom de variabler som förändras mellan mätningarna kan anta ett oändligt 

antal värden har först ett intervall valts ut i samråd med handledare på Sweco 
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structures och därefter har ett systematiskt urval utförts genom att var tionde 

värde inom intervallet undersöks i alla de 200 kombinationer som är möjliga 

utifrån förutsättningarna i denna rapport. Det systematiska urvalet, med jämna 

intervaller, valdes för att få överskådliga och representativa värden och diagram. 

Genom att använda denna logiska, och allmänt accepterade, beräkningsgång ska 

undersökningen kunna utföras och leda till samma resulterande mätdata om 

någon annan person utför undersökningen. 

4.8 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet beskriver hur väl det urval som ligger till grund för under-

sökningen kan representera hela populationen (Höst et al., 2006, s. 42).  

De beräkningsgångar som använts kommer från Eurokod 3 och bör därmed 

kunna sägas vara generaliserbara inom Europa. Däremot leder användandet av 

de nationella parametrarna till att det beräknade resultatet bara gäller i Sverige. 

Genom diskussion med handledare har de undersökta profilstorlekarna, med 

tillhörande priser, bedömts vara generaliserbara inom Sverige då de kommer 

från en av de större stålleverantörerna i landet. 

Urvalet av litteratur redovisas i referenslistan och en redogörelse av litteratur-

studien finns under kapitel 4.4. En svaghet skulle kunna vara att litteraturstudien 

inte varit tillräckligt uttömmande och därmed inte tar upp alla de relevanta 

skillnader som finns mellan VKR och KKR. Genom att redovisa hur litteratur-

studien har utförts kan därmed läsaren själv bedöma detta. 
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5 Resultat 

Resultatet av mätningarna redovisas som prisdifferensen, i procent, mellan VKR 

och KKR under samma förutsättningar. Denna prisdifferens har beräknats enligt 

        

        
                   

Ett positivt värde visar hur mycket dyrare VKR är i förhållande till KKR och ett 

negativt värde visar hur mycket billigare VKR är i förhållande till KKR. 

5.1 Vilket var det mest ekonomiskt lönsamma 

alternativet i flest antal mätningar? 

Resultatet av mätningarna har sammanställts i tabell 5.1 och tabell 5.2. 

Tabell 5.1 Prisdifferenser mellan VKR och KKR under samma förutsättningar. Här visas pris-

differenserna vid ledade ändar. 
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Tabell 5.2 Prisdifferenser mellan VKR och KKR under samma förutsättningar. Här visas pris-

differenserna vid fast inspänning i båda ändarna. 

 

Utifrån dessa mätningar beräknades hur många mätningar som resulterade i att 

antingen VKR eller KKR blev mest ekonomiskt lönsam, se tabell 5.3. Exempelvis 

för fallet Ledad i båda ändarna var KKR mest lönsam i 80 % av mätningarna 

samtidigt som VKR blev mest lönsam i 20 % av mätningarna. 

Tabell 5.3 Andelen mätningar som resulterade i att respektive profiltyp blev mest ekonomiskt 

lönsam. 

 

5.2 Läges- och spridningsmått 

Resulterande läges- och spridningsmått redovisas i tabell 5.4. 

Tabell 5.4 Läges- och spridningsmått på mätningarna som redovisas i tabell 5.1 och tabell 5.2. 

 



 
 Resultat 
 
 

37 
 

5.3 Frekvensdiagram 

Efter avrundning av alla prisdifferenser till heltal har frekvensdiagram skapats, 

se figur 5.1 och figur 5.2. 

 

Figur 5.1 Frekvensdiagram över de mätningar som utförts och redovisats i tabell 5.1. Värdena har 

avrundats till närmsta heltal. 

 

 

 

Figur 5.2 Frekvensdiagram över de mätningar som utförts och redovisats i tabell 5.2. Värdena har 

avrundats till närmsta heltal. 

5.4 Undersökning av trender i prisdifferensernas 

variation 

De mätdata som visas i tabell 5.1 och tabell 5.2 finns grafiskt representerad i 

bilaga A och bilaga B.
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6 Diskussion 

Litteraturstudien visade att vid dimensionering enligt Eurokod 3 är skillnaderna 

mellan VKR och KKR relativt små. Av de skillnader som tas upp i denna rapport 

är det skillnaderna i kostnad, knäckningskurvor och tvärsnittsarea som påverkar 

de prisdifferenser som ställs upp i tabell 5.1 och tabell 5.2. Ingen hänsyn har 

tagits till skillnaden i hörnradier och det faktum att den större mängden stål som 

går åt för att uppnå samma kapacitet med KKR som med VKR skulle kunna leda 

till ökade kostnader på andra områden, som exempelvis transport och montage. 

Båda dessa skulle kunna påverka den slutliga prisbilden åt antingen det ena eller 

det andra hållet. Författaren anser däremot att det är KKR som kommer få en 

högre kostnad ifall dessa faktorer hade tagits med i beräkningarna. Detta på 

grund av ökade transportkostnader, men också besvärligare montage för de fall 

där det måste tas hänsyn till de rundare hörnen. 

Den större mängden stål i KKR leder till att dessa profiler ibland måste använda 

profilstorlekar med större yttermått än vad som skulle behövas för VKR under 

samma förhållanden. Detta kan leda till problem när konstruktionsdelen ska 

användas på ett begränsat utrymme. 

Något som inte tas upp i redovisningen av litteraturstudien är att VKR och KKR 

uppvisar mer varierande egenskaper i experimentella tester än vad som tas 

hänsyn till i Eurokod 3. Värt att nämna är att kvalitén kan variera stort mellan 

olika tillverkare och det har visats att KKR-profiler utförda av vissa stål-

tillverkare inte har tillräckligt god seghet vid låga temperaturer. Då stål från 

dessa tillverkare beräknas enligt Eurokod 3 kommer exempelvis knutpunkts-

kapaciteten med hänsyn till utmattning att bli högre än vad den är i verkligheten. 

Björk säger att detta beror på hur tillverkningen utförs och att KKR-profiler 

tillverkade av finkornigt stål enligt EN 10219 har visat sig uppfylla kraven vad 

gäller knutpunktskapaciteter för X- och K-förband (Björk, 2014). Detta visar hur 

viktigt det är att välja en bra leverantör som tillverkar stål av hög kvalitét. 

De beräkningar som har utförts för att nå fram till resultatet i kapitel 5 har inte 

tagit någon hänsyn till hörnradien vid beräkning av slankhetstalet för att 

bestämma tvärsnittsklass. Detta beror på att hörnradierna inte angetts i Tibnors 

konstruktionstabeller. Den beräknade tryckkraftskapaciteten med hänsyn till 

knäckning ska därför vara på säkra sidan men samtidigt är det möjligt att vissa 

profiler har klassats enligt en tvärsnittsklass högre än vad de borde. KKR bör 
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påverkas starkast utav detta eftersom den generellt sett har en större hörnradie 

och hade kunnat dra störst nytta av denna för att få ner tvärsnittsklassen och på 

så vis få en ännu bättre lönsamhet än vad som redovisats under kapitel 5. 

Av de lagerförda profilstorlekarna i Tibnors sortiment, och utifrån de 

förhållanden som angetts i tabell 3.4, kan KKR bara uppnå en maximal tryck-

kraftskapacitet med hänsyn till knäckning på 4863,5 kN. VKR kan däremot 

uppnå en maximal kapacitet på 8626,5 kN. Eftersom urvalet av profilstorlekar 

utgått från de som är lagerförda måste det alltså specialbeställas KKR-profiler vid 

utförande av konstruktionsdelar som ska bära en tryckkraft över 4863,5 kN. 

Detta kan leda till ökade kostnader och längre leveranstid. Det är dock ingenting 

som tagits hänsyn till i de prisdifferenser som ställts upp i tabell 5.1 och tabell 5.2 

eftersom det lastintervall som undersökts ligger mellan 100 – 1000 kN. Detta 

borde inte ha någon större påverkan på valet mellan VKR och KKR då laster av 

storlekar som är större än 4863,5 kN är väldigt ovanliga. 

Mätningarna tar inte upp det faktum att det i vissa fall går att räkna upp 

kapaciteten för KKR-profiler genom att vissa ståltillverkare erbjuder både KKR 

utfört med double grade stål och möjligheten att tillhandahålla de projekt-

specifika dokument som behövs för att använda en mer gynnsam knäcknings-

kurva på deras KKR-profiler. Den ökade kapacitet som går att erhålla på KKR 

genom något av dessa två ovanstående alternativ skulle alltså leda till en ännu 

lägre kostnad för KKR och på så vis förstärka denna än mer i jämförelsen mellan 

VKR och KKR. 
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7 Slutsatser 

Utifrån de mätningar som har utförts går det att dra slutsatsen att KKR i de flesta 

fall är det mest ekonomiskt lönsamma alternativet i förhållande till VKR. Genom 

att använda enbart KKR är det möjligt att göra en besparing på ca 10-11 % i stål-

kostnader, jämfört med att enbart använda VKR. Spridningsmåtten visar 

däremot att denna siffra kan variera inom ett stort intervall. 

Under vissa förhållanden är det mer lönsamt med VKR och en optimering där 

den mest lönsamma profilen används är att föredra för att uppnå maximal 

besparing. 

KKR är oftare det mest lönsamma alternativet då konstruktionsdelen är fast 

inspänd i båda ändarna i förhållande till om den är ledad i båda ändarna. 

Däremot visar mätningarna att medelvärdet på prisdifferensen sjunker då det 

går från ledat till fast inspänt och detta gynnar därmed VKR. Dessa motsägande 

uppgifter visar att det inte är möjligt att dra några klara slutsatser om hur de två 

typerna av inspänning påverkar skillnaden i lönsamhet mellan VKR och KKR. 

Resultaten från mätningarna visar inga tydliga tendenser på att VKR eller KKR 

ska vara mer lönsam än den andra inom något specifikt längd- eller lastintervall. 

Det framgår att slutpriset för de olika profiltyperna varierar mycket och är till 

stor del beroende av de förhållanden som konstruktionsdelen blir utsatt för. 

Detta visar särskilt på hur viktigt det är att optimera och använda den profiltyp 

som är mest lönsam för just de förhållanden som är aktuella och därmed inte låsa 

sig till att alltid använda bara den ena av VKR eller KKR. 



 Praktiska rekommendationer 
 
 

41 
 

8 Praktiska rekommendationer 

Vid valet mellan VKR och KKR är rekommendationen att i första hand optimera 

och välja den som är mest lönsam för de aktuella förhållandena. Om en 

optimering inte är möjlig blir istället rekommendationen att alltid använda KKR, 

detta förutsätter att det inte finns någon specifik anledning till att VKR istället 

bör användas. Denna rekommendation handlar främst om tryckbelastade kon-

struktionsdelar men den bör vara ännu mer lämplig när det handlar om ren 

dragning eftersom då behövs ingen hänsyn tas till KKR:s sämre kapacitet mot 

knäckning. 

Vid användande av KKR bör några punkter särskilt beaktas 

 Använd stål av bra kvalitet från pålitliga leverantörer, förslagsvis till-

verkat enligt EN 10219. 

 Ifall det kallformade konstruktionsröret ska svetsas på, eller i närheten av, 

hörn måste röret uppfylla de krav som finns angivna i EN 1993-1-8, 4.14, 

eller det som anges i korrigeringen till denna paragraf enligt EN 1993-1-

8:2005/AC:2009. Dessa krav finns sammanfattade i denna rapport under 

kapitel 3.8. 

 Tänk gärna på hur den rundare hörnradien påverkar konstruktionen, 

framförallt vid montage. Skillnaden bör i många fall vara marginell men 

skillnaden finns ändå där och kan påverka resultatet. 

 KKR behöver i vissa fall konstrueras med större yttermått än VKR. Detta 

kan leda till problem då konstruktionsdelen ska användas på begränsade 

utrymmen, exempelvis då den ska byggas in i väggar. 

 Det är möjligt att räkna upp kapaciteten på KKR-profiler genom att 

utnyttja den högre sträckgränsen som erbjuds med double grade stål och 

vissa leverantörers möjlighet att tillhandahålla de projektspecifika 

dokument som behövs för att räkna med en mer gynnsam 

knäckningskurva på deras KKR-profiler. 
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9 Förslag till fortsatta studier 

Denna studie tar bara upp tryckbelastade konstruktionsdelar och eftersom pelare 

i många fall blir belastade av både tryckkraft och moment, exempelvis ytter-

väggspelare, kan det vara av intresse att undersöka vilket som är det mest 

ekonomiskt lönsamma alternativet under belastning av både tryck och moment. 

Andra orsaker som skulle kunna påverka den ekonomiska lönsamheten, men 

som inte räknats med i denna rapport, är exempelvis de ökade montage- samt 

transportkostnader som möjligtvis kan uppstå vid användande av KKR istället 

för VKR. Ett förslag till vidare studier vore därför att undersöka eventuella 

merkostnader som kan uppstå inom dessa områden. 

Inom denna studie har ingen hänsyn tagits till möjligheten att räkna upp 

kapaciteten för KKR genom att utnyttja den högre sträckgränsen som går att 

använda med double grade stål och vissa leverantörers möjlighet att till-

handahålla de projektspecifika dokument som behövs för att räkna med en mer 

gynnsam knäckningskurva på deras KKR-profiler. En studie där skillnaden i 

ekonomisk lönsamhet undersöks vid utnyttjande av dessa faktorer vore därmed 

intressant. 

I en fallstudie skulle resultaten från denna rapport kunna tillämpas på en verklig 

konstruktion där kostnadseffekten undersöks då alla VKR-profiler byts ut mot 

KKR-profiler. Genom en sådan studie går det då att pröva antagandet att det är 

möjligt att spara 10-11 % i stålkostnader ifall det används enbart KKR, istället för 

enbart VKR. 

Avslutningsvis skulle det vara intressant att ta reda på varför det byggs så lite 

med KKR och hur det skulle vara möjligt att öka användandet av dessa för att 

därigenom få en bättre ekonomisk lönsamhet i projekt där sådana konstruktions-

delar används. Förslagsvis skulle detta kunna utföras som en mer kvalitativ 

studie där personer inom branschen blir intervjuade eller får svara på enkät-

frågor. 
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Bilaga A - Diagram, ledad i båda 

ändarna 

I denna bilaga visas grafiska representationer av den information som finns i 

tabell 5.1. Diagramen har skapats för att på ett tydligare sätt visa ifall det finns 

några tendenser på att VKR eller KKR ska vara mer lönsam än den andra inom 

något särskilt längd- eller lastintervall. 

Bilagan är uppdelad i tio olika diagram där varje diagram visar det slutliga 

prisets variation med längden vid en specifik last då konstruktionsdelen är ledad 

i båda ändarna.  

NEd = 100 kN: 
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NEd = 200 kN:  

 

 

  



Bilaga A - Diagram, ledad i båda ändarna 
 
 

48 
 

NEd = 300 kN:  

 

 

  



Bilaga A - Diagram, ledad i båda ändarna 
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NEd = 400 kN:  

 

 

  



Bilaga A - Diagram, ledad i båda ändarna 
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NEd = 500 kN:  
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NEd = 600 kN:  
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NEd = 700 kN:  
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NEd = 800 kN:  
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NEd = 900 kN:  
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NEd = 1000 kN:  
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Bilaga B - Diagram, fast inspänd i båda 

ändarna 

I denna bilaga visas grafiska representationer av den information som finns i 

tabell 5.2. Diagramen har skapats för att på ett tydligare sätt visa ifall det finns 

några tendenser på att VKR eller KKR ska vara mer lönsam än den andra inom 

något särskilt längd- eller lastintervall. 

Bilagan är uppdelad i tio olika diagram där varje diagram visar det slutliga 

prisets variation med längden vid en specifik last då konstruktionsdelen är fast 

inspänd i båda ändarna. 

NEd = 100 kN:  
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NEd = 200 kN: 
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NEd = 300 kN: 
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NEd = 400 kN: 
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NEd = 500 kN: 

 

  



Bilaga B - Diagram, fast inspänd i båda ändarna 
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NEd = 600 kN: 

 

  



Bilaga B - Diagram, fast inspänd i båda ändarna 
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NEd = 700 kN: 
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NEd = 800 kN: 
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NEd = 900 kN: 

 

  



Bilaga B - Diagram, fast inspänd i båda ändarna 
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NEd = 1000 kN: 

 


