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Sammanfattning 
Horisontella laster som uppstår från till exempel vindlast, snedställning och initialkrokighet 
kan ge upphov till vippning och måste därför hanteras. En vanlig metod som tillämpas för att 
hantera vippning är stagning, men för att kunna staga ett konstruktionselement är det viktigt 
att ha kännedom om hur elementet beter sig under vippning. Denna studie har behandlat 
stagningens betydelse för fackverk som utsatts för initialkrokighet.  
  
Med hjälp av ett FEM-program har krokiga modeller ritats upp och analyserats i syfte att ge 
en djupare förståelse för hur stagning av fackverk är betydande. För modellerna har flera olika 
typer av tvärsnittshöjder, upplagsförhållanden (fritt respektive kontinuerligt upplag) och 
randvillkor för diagonalerna prövats. 
 
Fackverk är ett konstruktionselement som i många avseenden verkar likt en balk, men hur det 
beter sig under vippning är ett hittills inte fullt utrett område. Vid en jämförelse mellan 
fackverksmodell och en anpassad balkmodell med samma förutsättningar påvisades att 
skillnaden mellan konstruktionselementen låg i underramens upplag. 
 
Studien har visat hur fackverkets överram kan stagas av ett takfackverk i horisontalplanet, 
men för att fackverket ska kunna uppnå global stabilitet är det kritiskt att underramen stagas 
via överramen från ovanliggande åsar. Detta realiseras först då diagonalerna kan tillgodogöra 
sig vridinspänningen från åsarna, vilket innebär att en fast inspänning mellan diagonaler och 
överram måste utformas på ett tekniskt korrekt sätt. 
  
Resultaten har påvisat att ett allmänt förhållande mellan stagkraft och axialkraft existerar, och 
att detta har kunnat jämföras mot rekommendationen från Eurokoderna EC3. Resultaten har 
också visat att en rekommendation för förhållande mellan lokala moment i knutpunkter och 
axialkraft kan ges, vilket är av betydelse vid knutpunktsutformning. 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Initialkrokighet, vippning, stagning, fackverk, FEM, Eurokod 
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Abstract 
Horizontal loads caused by, for example, wind loads, initial sway imperfections and initial 
bow imperfections, can result in lateral torsional buckling and must therefore be managed. A 
common method used to handle lateral torsional buckling is lateral and torsional restraints, 
but in order to restrain a constructional element it’s important to have knowledge of how the 
element behaves during lateral torsional buckling. In this study the importance of the restrain 
for truss elements affected by initial bow imperfections has been considered.  
 
The truss element is a constructional element that in many ways acts like a beam, but how it 
behaves during lateral torsional buckling is a non-fully investigated area. With the help of a 
FEM-software initial bow imperfect models have therefore been drawn up and analysed to 
provide deeper understanding for how and when lateral and torsional restraints are of 
importance. The models have been trialled with different section heights, support conditions 
(simply and continuously supported) and boundary conditions for the diagonals.  
 
When comparing a truss model to a beam model with the same conditions, it was 
demonstrated how the difference between the elements were due to the support conditions of 
the lower chord.  
 
The study has demonstrated how the upper chord of the truss element can be restrained by a 
horizontal truss construction, but for the truss element to reach global stability it’s critical that 
the lower chord is restrained via the upper chord by overlying ridges. This cannot be realised 
until the diagonals can utilize the torsional connection from the ridges, which means that a 
fixed connection between diagonals and upper chord of truss element must be executed in a 
technically correct manner.  
 
The results have shown that a general relationship between restraint force and axial force 
exists, and that it can be compared with the recommendation from the Eurocode EC3. The 
results have also shown that a recommendation for the relationship between local moment 
appearing in the truss connections and axial force can be provided, which is helpful to the 
design process of the connections.  
 
 
 
 
 
Key words: Initial bow imperfections, lateral torsional buckling, lateral and torsional restrain, 
truss element, FEM, Eurocode 
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Förord 
 
Detta arbete skrevs som en avslutande del inom högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik 
och Design på Kungliga Tekniska Högskolan. Arbetet motsvarar 15,0 högskolepoäng och har 
skrivits under 10 veckor under våren 2017. Idén till arbetet kom från teknologie doktor Kent 
Arvidsson, WSP Sverige AB, som även varit vår näringslivshandledare. Akademisk 
handledare från KTH har varit Peter Eklund. 
 
Vi vill tacka WSP för att ha fått förtroendet att skriva detta arbete hos dem. Vi vill även tacka 
Peter Eklund för guidning genom denna process. Slutligen vill vi tacka Kent Arvidsson för 
värdefull handledning och det engagemang han visat för vårt arbete. 
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Begrepp- och definitionslista 
 
Axialkraft  - Kraft som verkar axiellt genom 

konstruktionselementet. 
[kN] 

Normalkraft  - Se axialkraft. [kN] 

Tvärkraft  - Kraft som verkar vinkelrätt mot axialkraften. [kN] 

Reaktionskraft  - Den motkraft som uppstår i ett stöd. [kN] 

Stagkraft - Reaktionskraften som uppstår i ett stag. [kN] 

Stag - Typ av stabiliseringsstöd. [-] 

Initialkroghet (e0d) - Imperfektionsfall. I denna rapport antagen som 
en parabelkurva där största utböjning sker i 
mitten av kurvan. I rapporten även benämnd 
som krökning och krokighet. 

[mm] 

Eurokod, EC3 - I dagsläget gällande norm. [-] 

BSK - Tidigare gällande norm. [-] 

StBK - Tidigare gällande norm. [-] 
 
 
 

A - Area [mm2] 

I - Böjtröghetsmoment [mm4] 

z - Avstånd [mm] 

E - Elasticitetsmodul [MPa] 

P - Påförd last. Om påförda lasten är lika stor som 
normalkraften kan normalkraften även 
benämnas P. 

[kN] 

N - Normalkraft.  [kN] 

V - Tvärkraft [kN] 

ø - Vinkel [º] 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
En konstruktion som utsätts för någon typ av belastning måste kunna föra dessa laster till sina 
upplag. De vertikala lasterna som uppstår från belastningen kan tas upp av det vertikala 
bärverket (även benämnd det primära systemet), som vanligen utgörs av pelare och väggar i 
konstruktionen. De horisontella lasterna som uppstår kan dock inte tas upp i detta vertikala 
bärverk, utan för detta ändamål krävs ett kompletterande (stabiliserande) system [1].  
 
Det stabiliserande systemet syftar till att ta upp horisontella laster som uppstår från till 
exempel vindlast och imperfektioner såsom snedställning och initialkrokighet. De horisontella 
lasterna skapar moment och deformationer som utan åtgärd kan ge upphov till instabilitetsfall 
som exempelvis knäckning och vippning. Metoder som idag används som stabiliserande 
system är skivverkan, fast inspänning av pelare eller stagning [1]. Denna rapport kommer 
behandla fackverk som stabiliseras med hjälp av stagning i horisontalplanet. 
 
Ett fackverk brukar tillskrivas samma egenskaper som en balk men hur de i verkligheten beter 
sig vid vippning är ett icke fullt utrett område. Denna rapport undersöker därför stagningens 
betydelse för fackverk med olika upplagsförhållanden.  
 

1.2 Nulägesbeskrivning 
1.2.1 Kort om WSP 
Detta arbete har skrivits på, och med handledning av, WSP Sveriges industriavdelning på 
deras huvudkontor i Stockholm. 
 
WSP förvärvade år 2001 det svenska teknikkonsultföretaget J & W (Jacobsson och Widmark) 
och bildade WSP Sverige. WSP Sverige är en del av WSP Group som driver konsultföretag 
med kontor i fyrtio länder världen över och ungefär 36 000 anställda. I Sverige har WSP drygt 
3 500 medarbetare på kontor utspridda över hela landet [2]. 
 
1.2.2 Kort om dimensionering av stagkrafter 
I de, i dagsläget, styrande Eurokoderna uppskattas stagkraften på samma sätt som i de gamla 
BSK (Bestämmelser för stålkonstruktioner). I K18, vilket var ett komplement till BSK, 
uppskattades stagkraften, F1, till F1=0,01Affy, det vill säga 1 % av normalkraften i det stagade 
elementet [3]. Ur stålbyggnadsnormen, StBK-N2, utrycks den sidostagande kraften som 1,7 % 
av normalkraften i det stagade elementet [4]. Som nämnts uppskattas stagkraften i 
Eurokoderna på samma sätt som i BSK med skillnaden att F1=0,025Affy, det vill säga 2,5 % 
av normalkraften. Reduktionen, om staget skall dimensionera flera balkar, utförs på samma 
sätt som i de tidigare bestämmelserna [5, 6]. Då uppskattningens storlek varierar mellan dessa 
lagar och regler finns ett intresse från WSP att undersöka vad den bygger på för att på så vis 
kunna avgöra dess relevans och riktighet.  
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1.3 Mål och syfte 
Rapporten syftar till att ge en djupare förståelse för hur stagning av fackverk är avgörande för 
stabiliteten. Hur fackverken, genom stagning, förhindras att deformeras undersöks och för den 
kraft som stagen måste ta om hand söks en relation mellan stagkraft och normalkraft i det 
stagade elementet. Relationen söks för att styrka den rekommendation som anges i 
Eurokoderna och i förlängningen vara till hjälp vid dimensionering. 
 

1.4 Avgränsningar 
Stagning används i ett stabiliserande system för att ta upp horisontella krafter. Dessa krafter 
kan uppstå av till exempel vindlaster, snedställning och initialkrokighet. I denna rapport 
begränsas studien till att endast omfatta krafter som uppstår från initialkrokighet eftersom 
dessa, till skillnad från vindlaster och snedställning, kan studeras utan att hänsyn måste tas till 
byggnadens läge och utformning.  
 
Rapporten har delats upp i tre delar. Del 1 undersöker en pelare utsatt för initialkrokighet i 
syfte att ge förståelse hur horisontella krafter uppstår på grund av denna imperfektion. Del 2 
och 3 undersöker fackverk, fritt respektive kontinuerligt upplagt. Detta för att uppnå 
rapportens mål och syfte, att undersöka stagningens betydelse för fackverk med olika 
upplagsförhållanden.  
 
För fackverken har endast överramen modellerats krokig. Fall där både under- och överram 
böjer ut åt samma håll ger, enligt bilaga 1, ett mindre farligt utfall för deformationer och 
moment. Fysisk utformning av knutpunkter i fackverken har inte behandlats i denna studie 
men ett förslag på kontroll av anslutningen har redovisats under del 2. Förutsättningar vad 
gäller profilval, spännvidd och laster finns redovisat under respektive kapitel.  
 

1.5 Metoder 
En inledande litteraturstudie av Eurokoderna EC3, som är de i dagsläget gällande 
dimensioneringsreglerna, gjordes för att se hur stagkrafter beräknas och dimensioneras i 
dagsläget.  
 
De konstruktioner som analyserades i rapporten har studerats med en påförd initialkrokighet, 
det vill säga att konstruktionerna har modellerats krokiga. När laster påförs på en krokig 
konstruktion uppkommer tvärkrafter och deformationer som bidrar till att konstruktionen kan 
vippa. Reaktionskrafter, de krafter som krävs för att motverka dessa deformationer, jämförs 
mot normalkraften för att påvisa förhållandet mellan stag- och axialkraft. Reaktionskrafterna 
kontrollerades mot gällande regler och normer.  
 
Analys av de krafter och deformationer som uppstod gjordes till största delen i programvaran 
FEM-design från StruSoft. Då studien behandlar ämnen som kräver komplexa 
differentialekvationsberäkningar är programvaran överlägsen handberäkningar vad gäller 
tidsåtgång och felaktigheter. För att säkerställa att rimliga resultat erhölls kontrollerades 
resultaten från FEM-design kontinuerligt mot överslagsberäkningar för hand.  
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2 Teoretisk referensram 
 

2.1 Hallbyggnader och fackverk 
Lätta enplans-hallbyggnader dominerar som industri- och lagerbyggnader samt används med 
fördel för andra ändamål såsom garage, samlingslokaler, sporthallar. Stommen är ofta en lätt 
stålstomme av pelare, takbalkar och väggreglar. Taket kan läggas antingen direkt på 
takbalkarna alternativt på takåsar. För att stabilisera stommen mot horisontalkrafter kan 
skivverkan av plåten i taket användas eller så kan så kallade takfackverk väljas. [1] 
 
Fackverk består av stänger som sammanfogas till en lastbärande enhet. Fackverk kan 
utformas plana, där stängerna ligger i ett plan, eller som så kallade rymdfackverk där 
stängerna bildar en tredimensionell konstruktion. Plana fackverk används med fördel i 
byggnader som en stabilisering mot horisontalkrafter eller, där stora spännvidder eftersträvas, 
som takbalkar. Dessa fackverk verkar i stort sett på samma sätt som en vanlig I-balk och 
kallas därför även för fackverksbalk. De består av en över- och underram samt diagonaler och 
transversaler. Komponenterna kan jämföras med balkens överfläns, underfläns och liv. 
Konstruktionselementen skiljer sig dock i sättet de kan deformeras på, eftersom balken består 
av ett element medan fackverket är uppbyggt av flera sammankopplade komponenter. [7] 
 

 
Figur 2.1 - Benämning av delar i fackverk (egen version av [7]) 
 
Anslutningarna mellan fackverkets komponenter kallas för knutpunkter. Knutpunkterna i 
fackverket brukar generellt antas fungera som leder, där inga moment uppstår. En ledad 
knutpunkt realiseras med hjälp av skruvförband som endast klarar av att belastas med 
normalkrafter. I verkligheten tillämpas dock inte skruvförband för fackverkets anslutningar. 
Fackverkens komponenter svetsas, i största möjliga mån, ihop i fabrik. Om delarna blir för 
stora för att transportera kan bultförband koppla samman delarna på plats. Detta får till följd 
att moment kan uppkomma i anslutningarna och att en så kallad fast inspänning uppstår. 
Varför det generella antagandet ändå är en ledad inspänning beror på att handberäkningar blir 
enklare eftersom metoder som till exempel snittmetoden kan tillämpas. Dessutom blir 
dimensioneringen på säkra sidan, eftersom knutpunkterna inte kan dra nytta av den 
inspänning som uppstår. [7, 8] 
 
Ett fackverk eller en fackverksbalk läggs vanligtvis fritt upplagt mellan två stöd vilket ger 
tryckkrafter i överram och dragkrafter i underram. Om underramen i mitten fästs in till en 
pelare verkar fackverket som en kontinuerlig balk. Då uppstår tryckkrafter i underramen och 
drag i överramen vid upplagssnittet. Beroende på var lasten verkar kan den tryckta delen av 
underramen bli olika lång, se figurer 2.2, 2.3, 2.4. Medan dragkrafter är ofarliga ur 



 

4 
 

vippningssynpunkt eftersom de rätar ut konstruktionen, så innebär tryckkrafter att 
konstruktionen trycks ihop och att instabilitetsfenomen kan uppstå. Till skillnad från 
dragkrafterna så bör tryckkrafterna hanteras, exempelvis med hjälp av stagning. Med hänsyn 
till vippning är det således viktigt att förstå var tryck/drag uppstår i balken. Mer om 
instabilitetsfall beskrivs i 2.2. 
 

Figur 2.2 Fritt upplagd balk/fackverk med jämnt fördelad last (Boman, Svensson) 
 

 
Figur 2.3 Kontinuerligt upplagd balk/fackverk med jämnt fördelad last (Boman, Svensson) 
 

 
Figur 2.4 Kontinuerligt upplagd balk/fackverk med last i ena facket (Boman, Svensson) 
 

2.2 Instabilitetsfallen knäckning och vippning 
2.2.1 Knäckning 
Knäckning är ett instabilitetsfenomen som nästan alltid, på grund av stor slankhet, är 
avgörande vid dimensionering av stålpelare. Instabilitetsfenomenet innebär att konstruktionen 
böjer ut i sidled under påverkan av en viss last. Knäckning kan ske på tre olika sätt, 
böjknäckning, böjvridknäckning samt vridknäckning. [7]  
 
Vid böjknäckning böjer pelaren ut i ett plan. Vid böjvridknäckning är ena flänsen stagad och i 
förlängningen orörlig i horisontalplanet, vilket innebär att endast den fria flänsen kan knäcka 
ut i sidled och tvärsnittet förvrids. Vid vridknäckning förblir tyngdpunktaxeln rak och 
tvärsnittet vrids kring denna. [7] 
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2.2.2 Vippning 
Vippning är ett instabilitetsfall som kan uppträda i balkar, och därmed fackverk, utsatta för 
böjande moment. Vid vippning sker en utböjning av balken samtidigt som en vridning av 
tvärsnittet sker. Den tryckta delen, till exempel en tryckt fläns, är den del som är pådrivande 
vid övergången till ett utböjt läge. Laster på dessa utböjda delar ger upphov till en vridning av 
tvärsnittet. På grund av initialkrokighet kommer alltså tryckkrafter i konstruktionen öka 
utböjningen medan de påförda vertikala lasterna skapar en vridning av tvärsnittet. Balkar som 
löper störst risk för att vippa är de med låg vridstyvhet och som är veka i sidled. IPE och HEA 
balkar är exempel då vippningsrisken måste beaktas vid dimensionering medan slutna 
tvärsnitt som cirkulära eller fyrkantiga rör normalt ej kan vippa. [9]  
 
Hur fackverk beter sig under vippning är ett område som hittills inte har utretts till fullo. 
Anledningen till detta kan tänkas bero på att fackverk i många avseenden tillskrivs samma 
egenskaper som en balk, men på grund av uppbyggnadsskiljaktigheter så beter sig inte 
konstruktionselementen på samma sätt i vippningsavseende [7]. Om över- eller underflänsen i 
en balk skulle utsättas för en viss tryckkraft uppstår ett nettotryck i konstruktionselementet. 
Då överramen i ett fackverk utsätts för tryckkrafter kommer underramen, som en motreaktion, 
att bli dragen. Därmed utjämnas krafterna och inget nettotryck uppstår. En annan skillnad 
mellan konstruktionselementen är att underramen för ett fackverk går upp i överramen i 
yttersta diagonalen. 
 
För hallbyggnader, som denna rapport behandlar, brukar vippning av fackverk hanteras med 
hjälp av separata stagningsåtgärder för överram och underram. Överramen stagas av 
horisontella fackverk i taket, ovanliggande åsar eller av takplåten. Underramen kan stagas 
genom att ansätta sneda stöttor från underram upp till åsar som har möjlighet att ta upp tryck- 
och dragkrafter. [1] Således är en överram med ovanliggande åsar och takfackverk, av rätt 
dimensioner, per automatik stagad i sidled medan underramen alltid måste kompletteras med 
stag där vippningsrisk föreligger.  

 
Figur 2.5 – Olika exempel på stagning ur BSK (egen version av [3]) 
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2.3 Imperfektioner 
Inom stålkonstruktion innebär imperfektioner geometriska avvikelser som, oavsiktligt men 
ofrånkomligt, uppstår i produktionen. Imperfektioner ger upphov till krafter som verkar 
vinkelrätt mot bärverkets bärande axel, till exempel horisontalkrafter på en pelare. När dessa 
krafter tas i beaktning talas det om att andra ordningens elasticitetsteori tillämpas. Kortfattat 
innebär andra ordningens teori att deformationernas inverkan på kraftfördelningen tas i 
beaktning, det vill säga att de uppkomna horisontalkrafterna ger ett tillskott till momenten och 
i förlängningen utböjningen av bärverksdelen. [10] 
 
De två typer av imperfektioner som är aktuella vid dimensionering av fackverk i 
hallbyggnader är initialkrokighet och initial förvridning av tvärsnittet.   
 
Initialkrokighet är en typ av imperfektion där konstruktionen eller konstruktionsdelen kröker 
ut i någon riktning på grund av att elementet ej är rakt. Hur mycket konstruktionen tillåts 
kröka är beroende av tvärsnittets knäckningskurva och finns tabellerat i Eurokoderna. [9] 
Förutom snedställning och krokighet påverkas bärförmågan även av egenspänningar som kan 
uppkomma av till exempel svetsar och riktning av elementen. För att förenkla andra 
ordningens elasticitetsanalys har tabellen i eurokoderna tagit hänsyn till dessa 
egenspänningar, det vill säga det tabellerade värdet på krokigheten inkluderar effekten av 
egenspänningar. [10] För initialkrokigheten har maximalt acceptabel krokighet valts ur 
Eurokoderna. Denna krokighet utgår ifrån konstruktionens längd eller höjd, det vill säga att 
för längre element kan en större initialkrokighet accepteras. I praktiken är ofta denna 
krokighet reglerad av föreskrifter från konstruktören där den tillåtna krökningen är väsentligt 
lägre än de värden som anges i Eurokoderna. [9] 
 
Snedställning sker genom att pelare monteras lutande. Vid dimensionering skall en 
reduktionsfaktor för bärförmågan tas fram där värdet för grundsnedställning, pelarhöjd samt 
antal pelare har betydelse. Lutningen antas till en viss del vara slumpmässig, exempelvis lutar 
alla pelare ej åt samma håll, därav mildras andra ordningens effekter. [10] 
 

2.4 FEM och FEM-Design 
FEM står för finita elementmetoder och är ett sätt för att lösa flervariabla 
differentialekvationer. FEM används flitigt inom konstruktionssammanhang då det ger 
resultat på hållfasthetsberäkningar där just differentialekvationer kan förekomma. [10]  
 
FEM-Design är en programvara från företaget StruSoft som används för applicera FEM på 
olika bärverk. Programmet består av tre delar; ”Model”, ”Analyse” och ”Design”.  
Under ”Model” ritas modellen upp, detta kan vara allt från en balk till en komplett byggnad. 
Rätt upplagsförhållanden anges innan laster påförs. Programmet använder sig av Eurokoder 
för alla beräkningar och dimensioneringar. I ”Analyse”-delen körs en analys av modellen. Här 
kan sedan resultat som uppkomna tvärkrafter och moment eller nedböjningar redovisas, både 
som diagram samt i själva modellen i form av grafer eller färgpaletter. [11] 
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Figur 2.6 – Olika redovisningssätt av krafter ur FEM-Design (Boman, Svensson) 
 
”Design”-delen finns för att ge förslag på optimala konstruktionslösningar, som tidigare 
nämnts beräknade efter Eurokoder. Beräkningarna beaktar, beroende på material, allt från 
spänningar i stålet till erforderlig armering i en bjälklagsplatta. [11]  
I denna rapport kommer designdelen ej att användas. 
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3 Del 1: Pelare 
Denna del behandlar en pelare utsatt för initialkrokighet. Syftet är att ge förståelse hur de 
horisontella krafterna uppstår utan att några horisontella laster påförts samt redogöra för 
förhållandet mellan dimensionerande axialkraft och resulterande tvärkraft.  
 

3.1 Förutsättningar 
Vid studien antas en påförd last P angripa i pelarens topp. P verkar konstant som axialkraft 
genom hela pelaren. Förhållandet mellan P och uppkomna tvärkraften V kan liknas vid 
förhållandet mellan dimensionerande axialkraft och stagkraft. Enligt Eurokoderna skall varje 
stag dimensioneras för 0,025 gånger normalkraften, det vill säga 2,5 % av axialkraften. [5, 6] 
 
Vid studien antas pelaren ledad i båda ändar och utgörs av ett valsat I-tvärsnitt i stålkvalitet 
S275. Pelaren utsätts för en initialkrokighet på 1/300 gånger pelarens höjd. Utkrökningen 
antas vara parabelformad med största utböjning mitt på pelaren, det vill säga vid halva höjden. 
För att kunna genomföra analys av problemet var det nödvändigt att göra ett antagande om att 
deformationen följde en matematisk modell. Valet stod mellan parabelkurva, sinusbåge och 
cirkelkurva. Vid analys av lutningen för dessa tre kurvor framkom att parabeln gav största 
vinkeln vid pelarens ändpunkter och därmed största tvärkraft, se bilaga A. Det framkom 
dessutom att denna typ av kurva används som standard i FEM-design (resultatet 0,013kN för 
tvärkraft gällde både för handberäkningar och i resultat från FEM-design), vilket var en 
ytterligare anledning till varför valet föll på parabelkurvan som matematisk modell. Då 
handberäkningar och FEM-analys överensstämde accepteras programvaran som ett pålitligt 
verktyg vid vidare studier.    
  

3.2 Genomförande 
Med hjälp av antagandet om att pelaren böjs ut som en parabel kunde en vinkel, ϕ, vid 
pelarens ändar avläsas. Denna vinkel kommer vid h/2 vara två gånger initialkrokigheten ifrån 
utgångsläget. Med denna vinkel kunde ett förhållande mellan krafterna påvisas, se figur 3.1 
och 3.2 samt (3:1) och (3:2).  

  
Figur 3.1 - Pelare utsatt för initialkrokighet        Figur 3.2 - Relation mellan axialkraft, P, och tvärkraft, V 
                   (Boman, Svensson)                                                            (Boman, Svensson) 
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φ = ∙ , = ∙ , = 	
∙

= = 	    (3:1)	

φ = 	 = 	 	→ = 	 ∙ 	 → = 	0,013 ∙ 		 	 (3:2)	
 
Modellen av den deformerade pelaren ritades upp i FEM-design. Kraften P ansattes till 1kN. 
Figur 3.3a) visar att antagandet, som gjorts under förutsättningen att P verkar konstant genom 
pelaren, stämmer. Figur 3.3b) visar att maximal uppträdande tvärkraft uppstår vid pelarens 
ändpunkter och att använda vinkeln, ϕ, vid ändarna var ett rimligt antagande. Figur 3.4 visar 
hur förhållandet stämmer oberoende av vilken last som påförs.  

 
             3.3a  3.3b 
Figur 3.3 – 3.3a Normalkraftsdiagram [kN] och 3.3b tvärkraftsdiagram [kN] över pelarmodell. (Boman, Svensson) 

 
Figur 3.4 – Kontroll av förhållandet mellan normal- och tvärkraft. Här med påförd last 1422 kN. Förhållandet dem 
emellan blir detsamma. (Boman, Svensson) 
 

3.3 Delresultat 
Pelarstudien konstaterar att det finns ett förhållande mellan en påförd last P och resulterande 
tvärkraft. I figur 3.3b) påvisas att vid 1kN av påförd last P genereras en resulterande tvärkraft 
på 0,0131kN. Kontroller med olika P genomfördes för att säkerställa att förhållandet stämmer 
oberoende av kraftstorlek, se figur 3.4. Den resulterande tvärkraften V motsvarar 1,3 % av 
den påförda lasten P. Slutsatsen blir att riktlinjen i Eurokoderna som statuerar att V kan 
approximeras till 0,025P är en konservativ betraktelse.  
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4 Del 2: Fritt upplagt fackverk 
Denna del behandlar olika typer av stagningsåtgärder för ett fritt upplagt fackverk där 
överramen har utsatts för initialkrokighet. Syftet är att redogöra för när och hur stagning 
skall beaktas. 
 

4.1 Förutsättningar 
För ett vertikalt och fritt upplagt fackverk valdes total spännvidd l = 24m, total tvärsnittshöjd  
h = 2m och diagonaler som monteras med 45° lutning. I knutpunkter mellan diagonal och 
överram angriper den dimensionerande lasten, som till storleken fullt nyttjar den givna stål- 
och tvärsnittsbärförmågan, se bilaga B. För materialförutsättningar gäller att profil HEA 300 
och stålkvalitet S275 tillämpas för hela fackverkskonstruktionen. Även diagonalerna har valts 
till denna profil för att förenkla modelleringsarbetet. För stagande åsar gäller profil IPE270 
som antagits från bilaga C. 
 
Imperfektionsfallet som tillämpas är initialkrokighet i form av parabelkrokig överram. Fall 
där även underramen är initialt krokig har prövats och, enligt bilaga 1, gett ett mindre farligt 
utfall för deformationer och moment. Detta beror på att stödlinjen ligger på samma plats för 
de båda fallen och i förlängningen att momentet som uppkommer från lasterna på överramen 
blir samma för de båda fallen.  

   
a) b) 

Figur 4.1 – a) Fall där överram är initialkrokig och underram rak. b) Fall där både över- och underram är 
initialkrokiga. Båda fallen kommer ge samma moment runt stödlinjen. (Boman, Svensson) 
 
Imperfektionen innebär således att överramen är maximalt deformerad i enlighet med 
gällande knäckningskurva ”a”, för den valda HEA-profilen. Knäckningskurvan staterar att 
utböjningen får vara maximalt l/300. Den maximala utkrökningen uppträder på halva 
spännviddslängden, det vill säga vid l = 12m, med en storlek på 0,080m. Underramen är rak, 
men påverkas till följd av överramens imperfektion.  
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För beräkningsmodeller har programvaran FEM-design använts. I del 1, där studie gjordes av 
en enkel pelarmodell, påvisades att resultat från FEM-design stämde överens med 
handberäkningar och därav anses programvaran vara pålitlig.  
 

4.2 Genomförande 
4.2.1 Överram 
Vid studie av fackverksmodellen i FEM-design uppmärksammades att de påförda 
punktlasterna genererade ytterligare deformationer för den initialkrökta överramen, i detta fall 
1126mm.  

 
Figur 4.2 – Hur den fria, initialkrökta överramen deformeras under belastning (Boman, Svensson) 
 
Eftersom överramen är tryckt innebär deformationer att vippningsrisk föreligger och att 
stagningsåtgärd krävs. Stagningen sker vanligtvis av ovanliggande takåsar och takfackverk 
som med en viss tryck- och dragkraftskapacitet kan hålla överramen i sitt ursprungsläge [1].  

 
Figur 4.3 – Två vertikala fackverk stagade av takfackverk samt ovanliggande åsar (Boman, Svensson) 
 
För att undersöka vilka stagkrafter som erfordras gjordes en beräkning av hur mycket det 
sammansatta tvärsnittet, det vill säga takfackverket, krökte ut i horisontalplanet. Två vertikala 
fackverk med spännvidd l = 24m ansattes med ett avstånd på z = 8 m. Tvärsnittets 
tröghetsmoment för takfackverket kunde räknas fram med hjälp av Steiners sats, se (4:1).  
 

= 2 ∙ ∙ ( ) 	 	 	 (4:1)	
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För att beräkna tackfackverkets deformation användes balkteori. Det sammansatta tvärsnittets 
I-värde sattes in i (4:2). 
 

= ∙ 	 	 	 	 (4:2)	
 
Med hjälp av uttrycket för deformationen y och Hookes lag kunde en fjäderkonstant räknas 
fram. Fjäderkonstanten är ett mått på materialets elastiska egenskap och vad som krävs för att 
i en viss punkt hålla tillbaka den deformation som annars uppkommer. Vid en konservativ 
betraktelse kan antas att fjäderkonstanten fördelas jämnt över hela takfackverket, vilket 
innebär att om fem knutpunkter mellan takfackverk och vertikalt fackverk existerar blir 
fjäderkonstanten i respektive knutpunkt en femtedel av den totala fjäderkonstanten. För två 
vertikala fackverk om fem knutpunkter vardera blir fjäderkonstanten i varje knutpunkt en 
tiondel av den totala fjäderkonstanten. En fjäderkonstant kunde beräknas med (4:3) och (4:4). 
 

= =
∙

	 	 	 (4:3)	

	
= 	 	 	 	 (4:4)	

	
 
Beräknad fjäderkonstant från tackfackverk ansattes sedan i beräkningsmodell i FEM-design. 
Med ansatta fjädrar och påförda laster studerades deformationerna för första och andra 
ordningens teori i en jämförelse mellan fackverkskonstruktion för ledade respektive fast 
inspända diagonaler. Ledat randvillkor eftersom det gav teoretiska värden som anses vara ”på 
säkra sidan” och fast inspänning som randvillkor eftersom det gav faktiska värden. 
 

 
Figur 4.4 - Hur fjädrarna ansattes i modellen (Boman, Svensson) 
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Tabell 4.1 – Deformationer för överramen då enbart takfackverk stagar (åsar tas ej i beaktning).  
 Deformationer i y-led 
Randvillkor för diagonaler 1:a ordningens teori 2:a ordningens teori 
Ledad anslutning av diagonaler 
vid över- och underram 0,8 mm 18,6 mm 

Fast inspänning av diagonaler 
vid över- och underram 0,74 mm 9,3 mm 

 
Enligt tabell 4.1 gav villkoret om diagonaler med ledad inspänning till överram (och 
underram) ett högre tillskott i andra ordningen vid en jämförelse mot randvillkoret om fast 
inspända diagonaler till över- och underram. För att kunna avgöra om de ansatta 
fjäderkonstanterna var tillräckliga beräknades knäcksäkerhet enligt formel (4:5), där kravet 
var att knäcksäkerheten skulle vara större än 3. Enligt bilaga D, kunde knäcksäkerheten 
accepteras för båda randvillkoren, men blev säkrare för fallet med fast inspända diagonaler.  
 

= 	    (4:5) 

 
Då knäcksäkerheten kunde accepteras innebar det att ansatta fjäderkonstanter var tillräckliga 
och godtagbara. Med hjälp av dessa fjäderkonstanter kunde reaktionskrafter avläsas. De 
stagande elementen, det vill säga takfackverket, måste dimensioneras för att ta upp dessa 
reaktionskrafter. Reaktionskrafterna motsvarar på så vis de erforderliga stagkrafterna. Genom 
att ta kvoten av stagkraft och normalkraft kunde ett förhållande mellan stagkraft och axialkraft 
bestämmas och kontrolleras mot rekommendation i Eurokoderna som är 2,5 %.  

 
Figur 4.5 – Reaktionskrafter i knutpunkterna från det stabiliserande takfackverket, [kN]. (Boman, Svensson) 
 
 
Figur 4.5 visar vilka reaktionskrafter som erhölls för knutpunkterna i fackverkmodellens 
överram. Förhållandet mellan stagkraft och axialkraft bestämdes genom att ta kvoten av det 
maximala värdet för reaktionskrafterna, det vill säga 19,0 kN, och maximal normalkraft för 
överramen som enligt bilaga 2 var 2488 kN. Kvoten visade att stagkraften för 
fackverkmodellen var 0,76 % av axialkraften. 
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4.2.2 Underram 
Med ansatta fjäderkonstanter, enligt ovan och bilaga C, ansågs överramen stabil. För att 
kunna acceptera hela den vertikala fackverkskonstruktionen som en stabil enhet förflyttades 
fokus till underramen. Underramens deformationsbild påverkas av den initialkrökta 
överramen. Då överramen styrdes enligt ovan beskrivning kunde underramens 
deformationsbild och storlek avläsas för en jämförelse mellan diagonalernas randvillkor om 
ledad alternativt fast inspänning.  

 
   a)   b)  
Figur 4.6 – 1:a ordningens deformationsbild för underram då överram är styrd av takfackverk.  
a) ledade diagonaler och b) fast inspända diagonaler. (Boman, Svensson) 
 
Tabell 4.2 – Deformationer för underram då överram är styrd av endast takfackverk (inga åsar) 
 Deformationer i y-led 
Randvillkor för diagonaler 1:a ordningens teori 2:a ordningens teori 
Ledad anslutning av diagonaler 
vid över- och underram 1960 mm 2800 mm 

Fast inspänning av diagonaler 
vid över- och underram 

1435 mm 1356 mm 

 
Enligt tabell 4.2 gav båda fallen oacceptabelt höga värden för deformationer och därmed var 
stagningen från takfackverket via överramen otillräcklig. Underramens deformationer 
uppkommer på grund av att den påförda lasten skapar en vridning av tvärsnittet. För att uppnå 
erforderlig stagning prövades om ett kompletterande bidrag från åsar, som placerades ovanpå 
överramen i dess knutpunkter, var tillräckligt för att motverka denna vridning.  
 
Åsarnas bidrag ansattes som vridinspänningskonstanter kring överramens knutpunkter på 
grund av att deras position i förhållande till det vertikala fackverket innebar att fackverket 
förhindrades att rotera kring x-axeln. Vridinspänningarnas fjäderkonstant kø beräknas fram på 
liknande sätt som takfackverkets fjäderkonstant k, men istället för en kvot mellan last P och 
deformation y fås kø av en kvot mellan vridmoment M och vinkel ø, se (4:6) samt bilaga C. 
Observera att vridinspänningskonstanten fördelas jämnt över åsarna. Det innebär att en ås som 
stagar två vertikala fackverk, det vill säga två knutpunkter, får en vridinspänning motsvarande 
kø /2 i respektive ände och knutpunkt. 
 

∅ =
∅
	 	 	 	 (4:6)	
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Figur 4.7 – Hur vridinspänningarna ansattes i knutpunkterna samtidigt som fjädrarna (Boman, Svensson) 
	

 
a)   b) 

Figur 4.8 – 1:a ordningens deformationsbild för underram då överramen är styrd av takfackverk och åsar a) ledade 
diagonaler och b) fast inspända diagonaler. (Boman, Svensson) 
 
Tabell 4.3 – Deformationer för underram då överramen är styrd av takfackverk och åsar 
 Deformationer i y-led 
Randvillkor för diagonaler 1:a ordningens teori 2:a ordningens teori 
Ledad anslutning av diagonaler vid 
över- och underram 1600 mm 1990 mm 

Fast inspänning av diagonaler vid 
över- och underram 8,7 mm 7,9 mm 

 
Enligt figur 4.8 och tabell 4.3 gav randvillkor om ledade diagonaler stora och, ur 
knäckningssynpunkt enligt bilaga D, oacceptabla deformationsvärden medan randvillkor om 
fast inspända diagonaler gav små och godtagbara värden. Figur 4.8 visar också att den 
farligaste deformationen för detta randvillkor skedde vid underramens ändar. På grund av att 
underramen är dragen och vippningsrisk därmed inte föreligger anses dessa deformationer 
som ofarliga och godtas.  
 
4.2.3 Randvillkorens betydelse för stabilitet 
När skillnaden mellan randvillkoren för diagonaler fastställts gjordes vidare tester med 
kombination av ledad och fast inspänning för diagonaler. Syftet var att undersöka hur 
komponenterna i fackverkskonstruktionen samverkade. En jämförelse gjordes mellan 
diagonaler som var fast inspända i underramen och ledade till överramen samt vice versa, fast 
inspända i överramen och ledade till underramen. 
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a) 1:a ordningen. Ledade diagonaler vid överram       b) 1:a ordningen. Fasta diagonaler vid överram 

 
c) 2:a ordningen. Ledade diagonaler vid överram      d) 2:a ordningen. Fasta diagonaler vid överram. 
Figur 4.9 – Deformationsbilder för underramen vid olika randvillkor. (Boman, Svensson) 
 
Figur 4.9 visar att underramen deformationsbild för kombinationsfallet där diagonalerna var 
ledade till överram och fast inspända till underram, 4.9a) och 4.9b), liknade den 
deformationsbild som erhållits då diagonalerna var ledade i båda ändar, se figur 4.8a). Figur 
4.9 visar också att det andra kombinationsfallets deformationsbild, då diagonalerna var fast 
inspända till överram och ledade till underram, motsvarade den deformationsbild som erhållits 
då diagonalerna var fast inspända i båda ändar, se 4.6b). Kombinationsfallens 
deformationsbild var beroende av diagonalernas anslutning till överramen, eftersom det var 
beroende för huruvida diagonalerna kunde tillgodogöra sig överramens vridinspänning. För 
kombinationsfallet där diagonalerna var fast inspända till överramen och ledade till 
underramen erhölls en tillfredsställande knäcksäkerhet. 
 
4.2.4 Kraftförhållanden 
Genom att undersöka vilka förutsättningar som krävdes för att hålla den 2 meter höga 
fackverksmodellen stabil hade erforderliga fjäderkonstanter och randvillkor för överram och 
diagonaler (kombinationsfallet då diagonalerna var fast inspända mot överram och ledade mot 
underram) tagits fram. Med hjälp av dessa kunde förhållandet mellan stag- och axialkraft 
studeras. Fackverksmodellen justerades och en jämförelse mellan tvärsnittshöjderna 1 
respektive 3 meter gjordes, se bilaga 2.  
 
Tabell 4.4 – Förhållandet mellan stag- och axialkraft ökar med högre tvärsnittshöjd 

Förhållande mellan stagkraft och axialkraft 
Tvärsnittshöjd [m] Normalkraft [kN] Reaktionskraft [kN] Förhållande [%] 

1 2268,63 8,78 0,39 
2 2501,37 19,51 0,78 
3 2595,84 24,38 0,94 

 



 

18 
 

Då förhållandet mellan stagkraft och axialkraft kontrollerats för de tre tvärsnittshöjderna 1, 2 
respektive 3m förflyttades fokus till fackverkets knutpunkter. Med hjälp av ansatta randvillkor 
för diagonalerna (kombinationsfallet för fast inspänning mot överram och ledad mot 
underram) kunde moment i z-led avläsas. Förhållandet mellan moment och normalkraft kunde 
fastställas genom att ta kvoten av maximalt moment som uppmätts i en knutpunkt och 
maximal normalkraft gånger dess hävarm (=tvärsnittshöjd), se (4:7). 
 

,
∙

= %	 	   (4:7) 

 
Tabell 4.5 – Förhållandet mellan moment och normalkraften i underram ökar med högre tvärsnittshöjd 

Förhållande mellan moment i z-led och normalkraft 
Tvärsnittshöjd [m] Normalkraft [kN] Maximal Mz [kNm] Förhållande [%] 

1 2246,21 11,84 0,53 
2 2633,01 39,51 0,75 
3 2963,57 79,02 0,89 

 
4.2.5 Exempel på kontroll av moment 
För det maximala moment, som behandlats i 4.2.4 måste, anslutningen mellan diagonal och 
överram kunna ta om hand. Ett exempel på hur detta kan göras är att en så kallad laskplåt, 
med en viss bredd, höjd och tjocklek, tar hand om anslutningen. Böjmotståndet, W, kan 
beräknas och genom att ta kvoten av det maximala momentet och böjmotståndet fås en 
spänning som plåten måste kunna hantera, se (4:8) och (4:9). 

 

= ∗     (4:8) 
 

=     (4:9) 
 
På detta sätt kan böjmotståndet brytas ut och plåtdimensioner väljas för att uppnå en 
accepterad spänningspåverkan.  
 
4.2.6 Jämförelse mellan fackverksmodell och balkmodell 
Då fackverk i många avseenden verkar som en balk alternerades FEM-modellen i syfte att 
belysa jämlikheter och skillnader mellan de båda konstruktionselementen. Genom att förlänga 
underramen i horisontalled så att den motsvarade överramens spännvidd samt ansätta styrning 
i y-led i underramens ändpunkter erhölls en modell som antogs verka som en balk, se figur 
4.10. Observera att inga förändringar gjordes av tidigare ansatta fjäderkonstanter och 
vridinspänningar i överram samt randvillkor där diagonaler var fast inspända till överram och 
ledade mot underram.  
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Figur 4.10 – Balkmodell, underramen styrs i y-led i ändpunkterna (Boman, Svensson) 
 
Den inledande, och kanske viktigaste, jämförelsen som gjordes var för hur de båda 
modellerna betedde sig under vippning och hur knäcksäkerheten skilde sig mellan dem. 
Genom att ställa fackverksmodellens deformationsbild mot balkmodellens kunde skillnader 
och likheter påvisas för det vippningsfall som initialkrokigheten av överramen gav upphov 
till.  
 

 
a) Balkmodell    b) Fackverksmodell  

Figur 4.11 – Deformationsbild för underramen för de olika modellerna (Boman, Svensson) 
 
Figur 4.11 visar att ingen nämnvärd deformationsskillnad kunde påvisas för mitten av 
spännvidden av modellernas underramar. Eftersom överramens maximala initialkrokighet 
uppstod i denna punkt innebar det att vippningsrisken här var som störst. Att det inte uppstod 
någon deformationsskillnad innebar därmed att ingen förändring vad gäller vridning uppstod 
mellan fackverks- och balkmodellen. Därmed blev den globala bilden ur knäckningssynpunkt 
oförändrad mellan fackverks- och balkmodellen.  
 
Den andra jämförelsen som gjordes var för förhållandet mellan moment och axialkraft 
eftersom det antas kunna vara behjälpligt vid knutpunktsutformning. Därmed avlästes 
maximalt moment och normalkraft för de båda modellerna och förhållandet kunde därefter 
fastställas enligt formel (4:7). Notera att hävarmen (= tvärsnittshöjden) för de båda 
modellerna var 2m. 
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Tabell 4.6 – Förhållandet mellan moment och normalkraft gånger tvärsnittshöjden för fackverks- och balkmodell 

Förhållande mellan moment i z-led och normalkraft gånger tvärsnittshöjden 
Modell: Normalkraft [kN] Maximal Mz [kNm] Förhållande [%] 
Fackverksmodell med 
traditionell underram 2633,01 39,51 0,75 

Balkmodell med 
hellång underram 2633,01 14,66 0,28 

 
Tabell 4.6 visar att momentet blir avsevärt mindre för en balkmodell än för en 
fackverksmodell och att förhållandet till normalkraften därmed blir lägre. Detta förklaras 
genom att underflänsen (= underramen) inte har lika stora möjligheter att skjuta iväg då den är 
styrd i y-led i ändpunkterna. Därmed krävs inte lika stora moment för att hålla tillbaka 
underramen.  
 

4.3 Delresultat 
Studien visar hur underramen är beroende av överramen för ett fritt upplagt fackverk. Ur 
knäcksynpunkt fungerar överramen i fackverket som en kontinuerligt upplagd balk, med 
styrning i horisontalplanet från elementets knutpunkter. Fackverkets underram hänger fritt, 
vilket innebär att den inte kan få stöd från denna typ av upplag utan blir istället beroende av 
överramen för detta ändamål. Eftersom alla typer av element kräver stabila upplag för att 
själva kunna uppnå full stabilitet innebär det att underramen i fackverksmodellen förblir 
instabil så länge överramen är det. Enligt tabell 4.2 uppnår överramen full stabilitet med hjälp 
av stagning från takfackverk.  
 
För stabilitet i underramen krävdes bidrag från ovanliggande åsar som förhindrade tvärsnittet 
att vrida sig. Enligt figur 4.6 och tabell 4.3 skilde sig underramens deformationer avsevärt till 
utseende och storlek mellan randvillkor för ledad och fast inspänning av diagonaler till den 
vridinspända överramen. Detta förklaras med hjälp av teorin kring ledade anslutningar, som 
säger att dessa inte kan ta upp eller överföra moment. För fackverksmodellen innebar detta att 
underramen tilläts deformera som om den vore helt fri på grund av att den var opåverkad av 
överramens vridinspänning. Den faktiska deformationen, som randvillkoret för fast inspända 
diagonaler gav, visar att underramen i själva verket blev stagad via överramen av åsarna. 
  
Genom att studera hur stabiliteten påverkades av en kombination av randvillkoren, där ledad 
och fast inspänning alternerades för underram och överram, påvisades att diagonalernas 
inspänning till överramen var kritisk för fackverkskonstruktionens stabilitet. När diagonalerna 
kan tillgodogöra sig den ansatta vridinspänningen i överramen så klarar de av att hålla 
underramen stabil. Detta gäller oberoende av vilket randvillkor som gäller mellan diagonal 
och underram.  
 
Genom att testa framtagna värden för fjäderkonstanter och randvillkor på en mindre 
respektive högre tvärsnittshöjd än 2 meter kunde tvärsnittshöjdens inverkan på stabiliteten 
studeras. Deformationerna ökar för fackverkskonstruktioner med högre tvärsnittshöjd. Enligt 
tabell 4.4 ökade även förhållandet mellan stagkraft och axialkraft då tvärsnittshöjden ökade. 
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Dock uppgick förhållandet aldrig till ett så stort värde som 2,5 %, vilket enligt Eurokoderna är 
ett krav. Tabell 4.4 visar hur relationen maximalt uppnår drygt 1 %. Den uppskattning som 
beskrivs i Eurokoderna kan därmed sägas vara konservativt tilltagen.  
 
Med hjälp av fackverksmodellerna kunde ett förhållande mellan moment och normalkraft 
utläsas, vilket är intressant för dimensionering av knutpunkter. Utifrån dessa resultat skulle en 
rimlig ansättning för momentet i en knutpunkt vara 1 % av normalkraft gånger hävarm.  
 
Vid jämförelse mot en balkmodell med samma förutsättningar som fackverksmodellen 
påvisades att den globala bilden inte förändrades ur knäckningssynpunkt. Eftersom 
balkmodellens underram inte var lika benägen att sticka iväg som fackverksmodellens så 
uppträder ett lägre moment i överramens knutpunkter. Därmed blev förhållandet mellan 
moment och normalkraft lägre för balkmodellen än för fackverksmodellen, vilket i sin tur 
innebär att knutpunktsutformningen inte är lika kritisk. Notera dock att för att realisera denna 
typ av balkmodell måste anslutningen mellan underramens ändpunkter och upplag beaktas, 
det vill säga att underramen endast är styrd i horisontalled.  
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5 Del 3: Kontinuerligt upplagt fackverk 
Denna del behandlar olika typer av stagningsåtgärder för ett kontinuerligt upplagt fackverk 
där överramen har utsatts för initialkrokighet. Syftet är att redogöra för när och hur stagning 
skall beaktas. 
 

5.1 Förutsättningar 
För ett vertikalt och kontinuerligt upplagt fackverk valdes en konstruktion bestående av två 
fack som vardera har spännvidd l = 24m. Fackverket ligger kontinuerligt över en pelare som 
styr underramen i horisontalled vid upplagssnittet. Total tvärsnittshöjd h = 2m och diagonaler 
monteras med 45° lutning. I knutpunkter mellan diagonal och överram angriper den 
dimensionerande lasten, som till storleken fullt nyttjar den givna stål- och 
tvärsnittsbärförmågan, se bilaga B. För materialförutsättningar gäller att profil HEA 300 och 
stålkvalitet S275 tillämpas för hela fackverkskonstruktionen. För stagande åsar gäller profil 
IPE270 som antagits från bilaga C. 

 
Figur 5.1 – Två fackverk bildar ett kontinuerligt fackverk då underramen svetsas till en pelare. (Boman, Svensson) 
 
Imperfektionsfallet som tillämpas är initialkrokighet i form av S-krökt överram. 
Imperfektionen innebär att överramen är maximalt deformerad i två riktningar i enlighet med 
gällande knäckningskurva a – l/300. Den maximala utkrökningen uppträder på halva 
spännviddslängden för respektive fack, det vill säga vid l = 12m och l = 36m. Storleken på 
den maximala utkrökningen mäter ± 0,080m. Underramen är rak, men påverkas till följd av 
överramens imperfektion.  

 
Figur 5.2 – Hur överramen ”s-kröker”, det vill säga kröker lika mycket åt olika håll. (Boman, Svensson) 
 
Förutsättningar för upplag och knutpunkter bygger på resultat från rapportens del 2: Fritt 
upplagt fackverk. Där fastslogs vilka konstanter för knutpunkter i överram samt randvillkor 
för diagonaler som krävs för att erhålla realistiska resultat. För denna del gäller därmed 
samma fjäderkonstanter och vridinspänningskonstanter för överram. Randvillkor för 
diagonaler sätts som ledad mot underram och fast inspänd mot överram. Med dessa 
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ansättningar som utgångspunkt kan vidare undersökningar för det kontinuerligt upplagda 
fackverket göras. 
 
För beräkningsmodeller har programvaran FEM-design använts. I del 1, där studie gjordes av 
en enkel pelarmodell, påvisades att resultat från FEM-design stämde överens med 
handberäkningar och därav anses programvaran vara pålitlig.  
 

5.2 Genomförande 
5.2.1 Kontroll av villkor 
Den första analysen som gjordes var av fackverkets antagna fjäderkonstanter och 
vridinspänningar för överram samt randvillkor för diagonaler. Syftet med att applicera 
förutsättningar som beräknats fram för ett fritt upplagt fackverk på ett kontinuerligt upplagt 
fackverk var att undersöka om samma typ av stagning kunde tillämpas för båda fallen. 
Kontrollen gjordes genom att studera deformationsbilden för det kontinuerligt upplagda 
fackverkets underram, då konstruktionen belastades av en jämnt utbredd last över båda 
facken, se bilaga 3.  
 
 

 
Figur 5.3 – deformation i 1:a, till vänster, och 2:a ordningen, till höger, för fackverkets underram. Konstruktionen är 
jämnt belastad. (Boman, Svensson) 
 
Figur 5.3 visar att underramens deformation naturligt ville formas likt överramens krökning 
men att underramen blir styrd i horisontalled vid pelaren. Detta gav positiva effekter för 
underramens stabilitet eftersom deformationerna därmed höll sig förhållandevis små och 
förutsättningarna kunde godtas.  
 
Eftersom det för kontinuerliga balkar och fackverk uppstår tryckkrafter i underkant, som vid 
ojämnt fördelad last verkar över en längre del än för jämnt fördelad last, undersöktes vidare 
om antagna förutsättningar kunde tillämpas för ett sådant fall. För att uppnå fall med ojämnt 
fördelad belastning belastades endast ena facket. Detta innebar att den del av underramen som 
befann sig under det belastade facket förblev dragen medan del av underramen som befann 
sig under det obelastade facket övergick till att bli tryckt i hela sin längd.  
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Figur 5.4 – deformation i 1:a, till vänster, och 2:a ordningen, till höger, för fackverkets underram. Ojämnt belastad 
konstruktion på grund av att ena facket är helt obelastat. (Boman, Svensson) 
 
Figur 5.4 visar att precis som för fallet med jämn belastning så styrdes underramen i punkten 
mot pelaren. Observera att de största deformationerna för underramen kunde avläsas för den 
belastade och därmed dragna delen av underramen medan den tryckta delen stagades 
tillräckligt av vridinspänningen från åsarna.  
 
5.2.2 Kraftförhållanden 
Med hjälp av de antagna fjäderkonstanterna och vridinspänningarna för överram samt 
randvillkor för diagonaler kunde reaktionskrafter avläsas i fackverksmodellerna. Genom att 
jämföra dessa mot normalkraften kunde förhållandet avläsas och jämföras mot 
rekommendationen från Eurokoden, EC3, på 2,5 % [5, 6]. Förhållandet avlästes för 
fackverksmodellen med jämnt utbredd last, last i båda facken, och för fackverksmodellen med 
ojämnt utbredd last, last enbart i ena facket. Se bilaga 3.  
 
Tabell 5.1 – Förhållande mellan stag- och axialkraft i överram 

Förhållande mellan stagkraft och axialkraft 
Belastningstyp Normalkraft [kN] Reaktionskraft [kN] Förhållande [%] 
Jämn, last i båda 
facken 1802,56 24 1,33 

Ojämn, last i endast 
ena facket 1720,63 16,78 0,98 

 
Då förhållandet mellan stagkraft och axialkraft kontrollerats för de två belastningsfallen 
förflyttades fokus över till fackverkets knutpunkter. Med hjälp av ansatta randvillkor för 
diagonalerna (kombinationsfallet för fast inspänning mot överram och ledad mot underram) 
kunde moment i z-led avläsas, se bilaga 4. Genom att ta kvoten av maximalt moment som 
uppmätts i en knutpunkt och maximal normalkraft gånger hävarm, se (4.6) så kunde ett 
förhållande mellan moment och normalkraft fastställas.  
 
Tabell 5.2 – Förhållande mellan moment och normalkraft i underram 

Förhållande mellan moment i z-led och normalkraft gånger tvärsnittshöjd 
Belastningstyp Normalkraft [kN] Maximal Mz [kNm] Förhållande [%] 
Jämn, last i båda facken 1921,89 30,66 0,80 
Ojämn, last i endast ena facket  2139,32 36,10 0,84 
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5.3 Delresultat 
De fjäderkonstanter, vridinspänningar och randvillkor för diagonaler som beräknats fram för 
den fritt upplagda fackverksmodellen i del 2 klarade av att hålla den kontinuerligt upplagda 
fackverksmodellen stagad och stabil. Stagning kan således gå till på samma sätt för både 
kontinuerligt och fritt upplagda fackverk. Värdena var därmed oberoende av fackverkets 
upplagsförhållanden. Observera att endast två typer av upplag (fritt respektive kontinuerligt) 
har undersökts och att antagandet därmed endast gäller för dessa två typer av 
upplagsförhållanden om fackverksmodellerna i övrigt har samma tvärsnittshöjd, 
fackspännvidd och stålkvalitet. Då fjäderkonstanter, vridinspänningar och randvillkor för 
diagonalerna är kända kan dessa värden tillämpas för både fritt och kontinuerligt upplagda 
fackverk med samma tvärsnitt och fackspännvidd.  
 
Pelarens styrning av underramen, vilken krävdes för att uppnå kontinuerligt upplag, gav 
stagande effekter åt fackverket i denna punkt och inga deformationer tilläts. Vid jämnt 
utbredd last uppstår den tryckta och vippningsbenägna delen endast över denna mittpunkt, 
vilket innebär att för ett kontinuerligt upplagt fackverk kommer pelaren alltid att staga och 
därmed behöver andra stagningsåtgärder för underramen ej beaktas i denna punkt. För att 
detta skall fungera krävs det givetvis att raminfästningen till pelaren dimensioneras och utförs 
korrekt.  
  
För ett ojämnt belastat kontinuerligt fackverk där ena facket är obelastat och det andra jämnt 
belastat uppstår en större tryckt del än för ett jämnt belastat kontinuerligt fackverk. Det 
ojämnt belastade fackverket borde därmed ha större benägenhet att vippa, men som figur 5.4 
visar så uppstår inga farliga deformationer i den tryckta delen av konstruktionen.  
  
Vid en jämförelse mellan de två belastningsfallen av kontinuerligt upplagt fackverk så blir 
förhållandet mellan stagkraft och axialkraft större för det jämnt belastade fackverket. 
Förhållandet mellan moment och normalkraft, vilket är kritiskt för knutpunktsutformning, 
skiljer sig däremot marginellt. Samma typ av knutpunktsutformning borde därför kunna 
tillämpas för fackverksmodellerna.  
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6 Diskussion och slutsatser 
 

6.1 Diskussion 
För att förstå hur och när stagning av fackverk är betydande erfordrades förståelse för hur ett 
fackverk verkar under vippning. Till skillnad från en balk, som vanligen verkar på samma 
sätt, kan fackverkets tvärsnitt deformeras i fler plan än ett. För att fastställa hur de olika 
elementen i ett fackverk samverkade ansattes olika stabilitetsvillkor steg för steg och utfallet 
kontrollerades. Testerna visade att en vridinspänd överram verkar som upplag för en fri 
underram, det vill säga att underramen är beroende av stabilitet från både överram och åsar. 
Testerna visade även att en fast inspänning mellan diagonaler och överram erfordrades för att 
möjliggöra för underramen att dra nytta av överramens vridinspänning. Detta innebär i sin tur 
att när diagonalerna kan tillgodogöra sig överramens inspänning så kan underramen hållas 
stabil. Underramen blir därmed stagad via diagonaler och överram av åsarna. Observera att 
detta gällde för fall där underramen var initialt rak. För att hålla överramen, som var utsatt för 
initialkrokighet, stabil mot vippning var stagning från takfackverk tillräckligt. Notera att 
nämnda tester genomfördes för olika typer av tvärsnittshöjder, upplagsförhållanden (fritt 
respektive kontinuerligt upplagt fackverk) och lastfall.  
  
Vid en jämförelse mellan fackverksmodell och en anpassad balkmodell med samma 
förutsättningar påvisades att skillnaden mellan konstruktionselementen låg i underramens 
upplag. För ett fackverk går underramen hela vägen upp till överramen, medan en balks 
under- och överfläns separeras genom livet. Balken får således något mindre deformationer i 
underramen som i sin tur gör att lokala knutpunktsmomenten endast uppgår till cirka en 
tredjedel av motsvarande knutpunktsmoment i fackverket.   
  
Under testernas genomförande framkom att för ett kontinuerligt och jämnt belastat fackverk 
är den tryckta zonen av underramen ej vippningsbenägen. Detta beror på att underramen 
ansluts på ett sådant sätt så att pelaren i denna punkt styr underramen i horisontalled. För ett 
kontinuerligt fackverk belastat över endast ena facket uppstår inga farliga deformationer i den 
tryckta zonen och de största deformationerna uppkommer istället i den dragna zonen, som ej 
är vippningsbenägen.  
  
Eftersom det under testerna framkommit en relation mellan underram och överram blev det 
intressant att hitta ett förhållande mellan det moment som krävdes för att uppnå stabilitet i 
knutpunkter och normalkraften. Eftersom fackverk ofta dimensioneras med ledade 
knutpunkter, trots kunskap om att det råder en viss inspänning, fanns en tanke om att kunna 
påvisa en relation som skulle kunna vara behjälplig vid dimensionering av knutpunkter trots 
detta antagande. Testerna påvisade att förhållandet ökade för en högre tvärsnittshöjd samt att 
det var större för en kontinuerlig fackverksmodell än en fritt upplagd fackverksmodell med 
samma tvärsnittshöjd. Dock uppgick förhållandet aldrig över 1 %. Ett förhållande mellan 
stagkraft och axialkraft kunde fastställas genom att studera uppkomna reaktionskrafter i 
överramen då erforderliga fjäderkonstanter hade ansats. Förhållandet uppkom till omkring 
1,5%. 



 

28 
 

 

6.2 Slutsatser 
 
Ur en global knäckningssynpunkt skiljer sig en balkmodell, modellerad för att efterlikna en 
balk, och ett traditionellt fackverk inte nämnvärt. Skillnaden finns vid de lokalt uppkomna 
momenten i diagonalerna som för ett fackverk enligt studien är ungefär tre gånger större. 
 
För att uppnå global stabilitet för en initialkrökt fackverkskonstruktion erfordras att 
överramen stagas av takfackverk och är vridinspänd till åsar samt att diagonalerna är fast 
inspända till överramen.  
 
Knutpunktsutformning mellan diagonaler och överram måste utföras som en fast inspänning 
på ett tekniskt korrekt sätt. 
 
För kontinuerligt upplagda fackverk, då tryckkrafter uppkommer även i underramen, fås en 
styrning av underramen, från mittpelaren, i horisontalled. Alltså kan sägas att vid detta 
mittstöd verkar fackverket som en balk med styrning i underramen.  
 
Även om knutpunkten mellan överram och diagonal antagits som ledad bör anslutningen 
kontrolleras för att, i knutpunkterna, klara av ett moment som motsvarar 1 % av 
normalkraften gånger tvärsnittshöjden. Detta gäller för både fritt och kontinuerligt upplagda 
fackverk.  
 
Rekommendation från Eurokoderna EC3 på 2,5 % gällande förhållande mellan stagkraft och 
axialkraft är konservativt, men rimligt, tilltaget för den påförda initialkrokighet som används i 
denna studie.  
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7 Rekommendationer och förslag på vidare studier 
 

7.1 Rekommendationer 
Studien har kunnat påvisa två riktlinjer som kan användas vid dimensionering av fackverk: 
 
- Att dimensionera en stagkraft för 2,5 % av normalkraften i det stagade elementet. 
- Att kontrollera så att knutpunkterna vid överramen, även om de teoretiskt utförs som leder, 
kan ta hand om moment till storlek av 1,5 % av normalkraften i underram gånger 
tvärsnittshöjden.  
 

7.2 Förslag på vidare studier 
Beslutet om att använda samma profil för alla fackverkets delar togs i ett tidigt skede i ett 
försök att spara tid och kunna lägga mer fokus på de områden som ansågs som mer intressanta 
för studien. Nu i efterhand, då kunskap om ämnet har inhämtats, anses detta som en mindre 
bra avgränsning. Bättre avgränsning hade varit att begränsa sig till en typ av profil för över- 
och underram samt en annan (bättre lämpad) typ av profil för diagonalerna. För att stärka de 
riktlinjer som påvisats rekommenderas därmed vidare studier där denna typ av avgränsning 
tillämpas.  
 
Vidare studier skulle även kunna göras då egenspänningarna och initialkrokigheten hanteras 
explicit, alltså att i ett mer komplext FEM-program analysera dessa var för sig.  
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34 
 

  



 

 
 

Bilaga A - Beräkning av olika bågvinklar 

 
Förutsättning: , =  
 
 
1. Parabel 

 
= , = 4 ∗ , 	 →	 = 4 ∗ ∗ = = ≈ 0,0133	 

 
 
 
 
2. Sinuskurva 

 
= , ∗ sin

∗
	

= , ∗ ∗ cos
∗

	

( = 0) = , ∗ = ∗ , = ∗ 300 ∗
1

= 300 ≈
1

95 ≈ 0,0105 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

3. Cirkelbåge 

 
 
Kordasatsen ger: 

2 ∗ 2 = , ∗ 2 − , 	

2 = 2 ∗ , − , 	

2 + , = 2 ∗ , 	

0,5 + 300 = 2 ∗ 300	

150 +
300
300 = 2 ∗ 	

150 + 300 = 2 	

= 75 + 600 ≈ 75  

 

= cos
0,5
75 = cos

0,5
75 ≈ 89,61°	

= 90− 89,61 = 0,39°	

′ ≈
1

150 ≈ 0,0067 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
Bilaga B – Beräkning av dimensionerande last 
 
 

  



 

 
 

Bilaga C – beräkning av fjäderkonstanter 
L (fackverk) = 24m 
A (HEA300) = 11253mm2 
E = 210 000 MPa 
z (mellan fackverk) = 8m 
 
Takfackverk:  

= 2 ∙ ∙ 2 = 2 ∗ 11253 ∗
8000

2 = 3,6 ∗ 10  

= ∙   
 

= =
∙ 48

 

 

=
48

=
48 ∙ 210000 ∙ 3,6 ∙ 10

24000 = 262500	 /  

 
 
Åsar: 
IPE270 väljs som åsar 
Iy = 57,9*106 mm4  
lås = 8 m 
 

= ∙
2 ∙ å

6 = ∙ å

3  

 

= =
∙ å

3
 

 

=
3

å
=
3 ∙ 210000 ∙ 57,9 ∙ 10

8000 = 4559  

 
 



 

 
 

Bilaga D - Knäcksäkerhet 
 
Ett sätt att kontrollera om deformationerna är acceptabla är att kontrollera knäcksäkerheten.  

= ∙  
= ∙  

Där  
M0=Första ordningens moment 
M= andra ordningens moment 
e0=första ordningens utböjning 
e= andra ordningens utböjning 
Detta ger: 

=
∙
∙ =  

 
M/M0 kan även skrivas som 

=
1

1 − 1 =  

Där n = knäcksäkerheten 
n kan då brytas ut som  

=
1

1 −
 

 
Ett krav på knäcksäkerhet är att n>3,0. 
För att uppnå detta måste e0/e vara minst 2/3 vilket i sin tur innebär att e maximalt får vara 1,5 
gånger större än e0.  
 
 
Kontroll av knäcksäkerhet för överram: 

 
 
 
 



 

 
 

För att kontrollera knäcksäkerheten av överramen gjordes en förenkling som innebar att 
hänsyn ej togs till underramens deformation. Bestämning av TP (=tyngdpunkt), e0 och e 
gjordes på följande vis: 
 

=
80 + 0,74

2 = 40,37	  

 
 
 
 
 

 

=
80 + 0,74 + 9,3

2 = 45,02	  

 
 
 
 
 

 
 
Knäcksäkerheten kunde därmed bestämmas till: 

=
1

1 − 40,37
45,02

	= 9,68	 > 3 

 
 
Kontroll av knäcksäkerhet för underram då takfackverk och åsar stagar: 
För att kontrollera knäcksäkerheten av underramen beaktades deformation för både överram 
och underram. 
Randvillkor om ledade diagonaler: 

=
80 + 0,8 + 1600

2 = 840,4	  

 

=
80 + 0,8 + 12,3 + 1600 + 1990

2 = 1841,55	  

 
Knäcksäkerheten kunde därmed bestämmas till: 

=
1

1 − 840,4
1841,55

	= 1,84	 < 3 

 
Randvillkor om fast inspända diagonaler: 

=
80 + 1,1 + 8,7

2 = 44,9	  



 

 
 

=
80 + 1,1 + 0,9 + 8,7 + 7,9

2 = 49,3	  

 
Knäcksäkerheten kunde därmed bestämmas till: 

=
1

1 − 44,9
49,3

	= 11,2	 > 3 

 
Kontroll av knäcksäkerhet för kombinationsfall där diagonaler är fast inspända till överram 
och ledade mot underram: 
 

=
80 + 0,9 + 10,87

2 = 45,89	  

 

=
80 + 0,9 + 0,84 + 10,87 + 9,16

2 = 50,89	  

 

Knäcksäkerheten kunde därmed bestämmas till: 

=
1

1 − 45,89
50,89

	= 10,18	 > 3 

 

 

  



 

 
 

Bilaga 1 – Skillnad mellan krökt överram (A) och krökt över- samt underram (B) 
 
Deformationer 

 
 Överram (A)  Underram (A) 

 
Överram (B)  Underram (B) 

 
Normalkrafter 

 
Modell A 

 
Modell B 
 
 
 
 
 



 

 
 

Reaktionskrafter 
 
 
 
 
 
 
 
Modell A 
 
 
 
 
 
 
Modell B 
 
 
 
Moment i z-led 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modell A 

 
Modell B 
 
Notera: Deformationerna skiljer sig inte nämnvärt mellan modellerna. Normalkrafterna är 
desamma för de båda fallen. Reaktionskrafterna och momentet blir lägre för modell (B). 
Därav har modell A valts att kontrollera.  



 

 
 

Bilaga 2 – Resultat vid fritt upplagda fackverk 
 
1 meter högt fackverk 
 
Deformationer överram 

 
1a ordningen   2a ordningen 
 

Deformationer underram 

 
1a ordningen   2a ordningen 
 

Normalkrafter 
 
 
 
 
 
Reaktionskrafter 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moment i z-led 
 
  



 

 
 

2 meter högt fackverk 
 
Deformationer överram 

 
1a ordningen   2a ordningen 

 
Deformationer underram 

 
1a ordningen   2a ordningen 

 
Normalkrafter 
 
 
 
 
 
 
Reaktionskrafter 
 
 
 
 
 

 
 
Moment i z-led 
  



 

 
 

3 meter högt fackverk 
 
Deformationer överram 

 
1a ordningen   2a ordningen 

 
Deformationer underram 

 
1a ordningen   2a ordningen 

 
Normalkrafter 
 
 
 
 
 
 
 
Reaktionskrafter 
 
 
 
 
 
 
 
Moment i z-led 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

Bilaga 3 – kontroll av förutsättningar för kontinuerligt upplagda fackverk 
 
ÖVERRAM (observera endast halva längden, andra halvan ser likadan ut fast spegelvänd) 
 
Utgångsläge (endast last, ingen stagning), ledade diagonaler 

 
Stora deformationer, ej ok! 
 
Sätter på takfackverk och åsar (samma fjädring som för fritt upplagt fackverk) 

 
Ok! 

 

UNDERRAM 

Ledade diagonaler: 

 

Stora deformationer, ej ok 

Ledat i underram, fast i överram: 

 

OK!  



 

 
 

Bilaga 4 – Resultat vid kontinuerligt upplagda fackverk 
 
Fackverk med jämnt fördelad last 
2 meter högt fackverk 
 
Deformationer överram (observera endast halva längden, andra halvan ser likadan ut fast spegelvänd) 

 
  1a ordningen   2a ordningen 
 
Deformationer underram 

 
 1a ordningen   2a ordningen 
 
Normalkrafter 
 
 
 
 
 
 
 
Reaktionskrafter 
 
 
 
 
 
 
Moment (z-led) 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
3 meter högt fackverk 
 
Deformationer överram (observera endast halva längden, andra halvan ser likadan ut fast spegelvänd) 

 
1a ordningen   2a ordningen 
 

Deformationer underram 

 
1a ordningen   2a ordningen 
 

Normalkrafter 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reaktionskrafter 
 
 
 
 
 
 
 
Moment (z-led) 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Fackverk med last i endast ena facket 
 
Lastfördelning: 
 
 
 
 
 
 
 
Normalkrafter: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deformationer underram: 

 
1a ordningen  2a ordningen 

 
 
Reaktioner: 
 
 
 
 
 
 
 
Moment i z-led: 
 
 
 
 



 

 
 

 


