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Förord 
Denna studie är ett examensarbete som utförts i slutet av utbildningen på 

samhällsbyggnadsprogrammet på KTH med inriktning huskonstruktion. Examensarbetet har utförts 
på Sweco och är en del av ett större projekt som kallas stålkretsloppet.  

 
Först och främst vill jag tacka de som hjälp mig att genomföra examensarbetet. Lars Cederfeldt 

har hjälp mig med beräkningar av stålkonstruktionen och är huvudkonstruktör för takkonstruktionen 
i Swedbank Arena.  Jan-Olof Sperle är metallurgiexpert som har hjälp mig med LCA-studien och 
tolkningen av resultat. Därefter vill jag även tacka medarbetare på Ruukki för deras hjälp med 
kostnadsberäkningen och min examinator som handlett mig under examensarbetet, 
universitetslektor Kjell Nilvér. 
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Sammanfattning 
Examensarbetet är en studie av den fasta delen av takkonstruktionen i Swedbank Arena. Syftet 

med examensarbetet är att undersöka hur valet av att använda höghållfast stål påverkat kostnader 
och miljö under hela konstruktionens livstid. I undersökningen har takkonstruktionen dimensionerats 
med tre olika alternativ där andelen höghållfast stål i konstruktionen har varierats. Nedan beskrivs 
översiktligt de stålsorter som alternativen är uppbyggda av. 

 
- Alternativ A innehåller endast konventionellt stål som har sträckgräns 355 MPa. 
- Alternativ B är det alternativ som byggts i verkligheten. Den verkliga konstruktionen 

innehåller stålsorter med sträckgränser mellan 355 MPa - 900 MPa. 
- Alternativ C innehåller en större andel höghållfast stål än den verkliga konstruktionen. Detta 

alternativ innehåller stålsorter med sträckgränser 355- 900 MPa. 
 
Dimensioneringen av takkonstruktionen har utförts med programmet Autodesk Robot Structural 

Analysis Professional 2010 som innehåller automatisk normkontroll enligt Boverkets handbok om 
stålkonstruktioner, BSK07. I analysen har två modeller skapats, alternativ A och C, för att kunna 
jämföras med den verkliga takkonstruktionen, alternativ B. Resultaten från analysen har använts i 
beräkningarna av kostnad och miljöpåverkan. 

 
För att beräkna miljöpåverkan användes ett livscykelanalysverktyg som är speciellt utvecklat för 

stål. I studien jämfördes miljöpåverkan för alternativen med höghållfast stål med ett alternativ som 
endast består av konventionellt stål. Det har antagits att miljöpåverkan under profiltillverkning, 
montage och användningsfasen är lika stora eller försumbar för studien. Miljöstudien är en 
jämförelsestudie. Det innebär att områden i konstruktionens livscykel som resulterar i lika stor 
miljöpåverkan för samtliga alternativ inte tas med i beräkningen. 

 
Kostnadsberäkningen har genomförts i samarbete med Ruukki. Med resultaten från analysen i 

Robot skapades ett frågeunderlag som Ruukki använde för att beräkna de totala kostnaderna för 
samtliga alternativ. Det som Ruukki beaktade vid prissättningen var materialpris, svetsning i verkstad, 
målning, transport och eventuellt byte av kran vid montage. I kostnadsanalysen har det antagits att 
projekteringskostnader och användning av takkonstruktionen är densamma för samtliga alternativ. 
Kostnadsanalysen har utförts som en jämförelsestudie mellan de olika alternativen. 
 
Stålmängderna minskar när man använder sig av höghållfast stål. Detta har medfört att både den 
totala kostnaden och miljöpåverkan för den verkliga konstruktionen blivit lägre i jämförelse med en 
konstruktion som endast består av konventionellt stål. Genom att använda höghållfast stål har man 
sparat mycket pengar och samtidigt reducerat miljöpåverkan. 
 
Nyckelord: Höghållfast stål, LCA, LCC, Swedbank Arena, Takkonstruktion 
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Abstract 
The thesis is a study of the fixed part of the roof structure in Swedbank Arena. The purpose of 

the study is to investigate how the choice of using high strength steel has influenced costs and 
environmental impact throughout the entire life cycle. The roof has been designed with three 
different alternatives in which the proportion of the high-strength has varied. The following text 
describes briefly which grades the alternatives are composed of. 

 
- Alternative A contains only conventional steel with a yield strength of 355 MPa. 
- Alternative B is the design that has been built. This structure contains steel with a yield 

strength between 355- 900 MPa. 
- Alternative C contains a larger proportion of high-strength steel than the existening 

construction. This alternative contains steel with a yield strength between 355-900 MPa. 
 
The calculations of the roof structure have been performed with the program Autodesk Robot 

Structural Analysis Professional 2010 which has an automatic code check according to BSK07, a 
publication from the Swedish national Board of Housing, Building and Planning. Two different 
models, alternative A and C, have been created and compared with the real structure, alternative B. 
The results from this analysis have been used in the calculations of cost and environmental impact. 

 
In the calculations of environmental impact a life cycle analysis tool was used that has been 

developed especially for steel. The study compared the environmental impact of the alternatives 
with high strength steel with the alternative that only consists of conventional steel. It has been 
assumed that the environmental impact in the manufacturing of the profiles, assembly of the steel 
construction and the use phase is equal or negligible for the study. The environmental study is a 
comparison study. This means that parts of the constructions life cycle that result in an equal 
environment impact for all alternatives are not calculated in the study. 

 
The cost estimation was calculated in collaboration with Ruukki. The result of the analysis in 

Robot was used as a tender request that Ruukki used to calculate the total costs of all alternatives. In 
the cost calculations Ruukki took into account the differences in material prices, welding in the steel 
factory, painting, transportation and possible replacement of the crane during assembly. In the cost 
analysis it has been assumed that the cost of designing the roof structure and the use phase is the 
same for all alternatives. The cost analysis has been performed as a comparison study between the 
different alternatives.  

 
The result of the study shows that the steel volume decreased when the structure consists of 

high strength steel. The decrease of the steel volume resulted in a reduced total cost and 
environmental impact. By using high strength steel a lot of money has been saved and in the same 
time the environmental impact has decreased. 
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1 Inledning 
Examensarbetet är en studie som genomförts för att undersöka möjligheter och fördelar med att 

använda höghållfast stål i stora komplexa stålkonstruktioner. Det som undersökts i studien är vilken 
inverkan det höghållfasta stålet har med hänsyn till kostnader och miljöpåverkan i jämförelse med 
ett alternativ som endast består av konventionellt stål. 

 
För en konstruktör är det viktigt att välja en lämplig design utifrån flera olika faktorer. Med de 

förutsättningar som ges skall man skapa en konstruktion tagit till kostnader, montage, miljöpåverkan 
mm. I arbetet som konstruktör ska man arbeta för att värna om natur och biologiskt mångfald. Ett 
sätt att uppnå dessa mål är att minska stålmängderna. 

 
Undersökningen har genomförts för att det vanligtvis inte används höghållfast stål i 

byggnadsverk. Normala stålsorter i byggbranschen har sträckgräns 355MPa. Med studien vill vi 
undersöka konsekvenserna med att använda höghållfast stål. 

 
I många andra branscher är det mer vanligt att använda sig av höghållfast stål. Högre 

stålhållfasthet används exempelvis i lastbilsindustrins maskiner för markarbeten och i mobilkranar. I 
mobilkranar använder man höghållfast stål i de yttre delarna av kranbommen med sträckgränser upp 
till 900- 1100 MPa [8]. 
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2 Syfte 
Examensarbetet syftar till att utreda effekterna av att använda sig av höghållfast stål med hänsyn 

till miljöpåverkan och byggkostnad för takkonstruktionen i Swedbank Arena. Förhoppningen är att 
man med ett konkret exempel kan exemplifiera fördelarna med att använda sig av höghållfast stål 
och att det därmed ska bli mer vanligt i framtida byggnadsverk.  
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3 LCA 
LCA är en engelsk förkortning för Life Cycle Assessment som betyder livscykelbedömning på 

svenska. Det är en metod som används för att bestämma och undersöka miljöpåverkan för en 
produkt, tjänst eller process under hela dess livstid.  I analysen undersöks miljöpåverkan vid 
utvinning av råmaterial, tillverkning, användning, nedmontering och återanvändning. 

  
Man börjar med att välja produkt och beskriver syfte med studien i mål- och 

omfattningsbeskrivningen. Inventeringsanalysen innehåller uppbyggnad av livscykelanalys, beräkning 
av emissionsutsläpp och bestämning av resursutnyttjande för produktens livscykel. I 
konsekvensbeskrivningen relateras emissioner och resursutnyttjande till olika miljöproblem genom 
klassificering och karakterisering.  Därefter kan alla typer av miljöpåverkan viktas för att erhålla ett 
slutgiltigt resultat. 

 
LCA- analyser används som ett verktyg av myndigheter, produktutvecklare och kunder av flera 

olika anledningar. Det kan vara för att studera produktens livscykel, främja produktutvecklingen, 
strategisk planering eller marknadsföringsverktyg.  

3.1 Mål och syfte 
Man börjar med att bestämma mål och syfte för projektet. Med mål och syfte fastställs kraven 

för modellen. Om de flesta val och specifikationer är bestämda i mål- och syftebeskrivningen samt 
om dessa krav är väldigt tydliga kommer det att behövas väldigt få beslut under det kommande 
arbetet. Arbetet med LCA är en iterativ process som innebär att vissa beslut inte är självklara från 
början utan måste bestäms i ett senare skede. Enligt ISO 14041 1998 ska måldefinitionen vara 
definierad enligt följande: ”Målet ska tydligt ange den avsedda användningen, anledning till att 
genomföra studien och den avsedda målgruppen” 

 
Det är viktigt att definiera mål för ett specifikt ändamål för att kunna utföra passande metodiska 

val i den kommande modellen. Ändamålet kan formuleras som en fråga i relation till studien t.ex. 
Vilket är det miljöfördelaktiga alternativet av produkt A, B, och C om det används i applikation X?  

I mål och syfte skall val av konstruktion, funktionell enhet, miljöpåverkanskategorier, metod för 
miljöpåverkansbedömning, systembegränsningar, principer för fördelning och datakvalitetskrav 
bestämmas. Det skall även beaktas att de valda alternativen för studien är jämförbara utifrån ett 
tekniskt perspektiv.  

3.1.1 Flödesschema 
Att arbeta fram ett översiktligt flödesschema underlättar det framtida analysarbetet. Ett 

flödesschema illustrerar LCA-modellen visuellt och illustrerar inflöde och utflöde för olika processers 
föroreningar och resurser.  

3.1.2 Funktionell enhet 
När mål, produkt och system har bestämts ska man bestämma den funktionella enheten. Den 

funktionella enheten uttrycker funktionen för det studerande objektet i kvantitativa termer som 
ligger till grund för beräkningar. Det kan exempelvis vara m2 x år för väggar, person x km för 
transporter eller kg ren tvätt för tvättmedel. Den funktionella enheten används som referens för alla 
flöden i LCA modellen. 
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3.1.3 Val av miljöpåverkanskategori 
I analysen är det av stor vikt att bestämma vilka typer av miljöpåverkan som ska beaktas i 

studien. Miljöpåverkan delas in i kategorier som t.ex. global uppvärmning, försurning och utarmning 
av resurser. Val av miljöpåverkanskategorier påverkar vilka inventeringsdata som skall samlas in. Det 
beror på att alla emissioner inte bidrar till alla typer av miljöpåverkan. Hur man skall tolka resultaten 
skall också bestämmas. Ett alternativ är att använda sig av färdiga miljöpåverkansmetoder och 
eventuellt vikta resultatet.  

3.1.4 Systemavgränsning 
Grunden för systemavgränsning och fördelning kommer att bestämmas under mål- och 

syftebeskrivningen. Vissa detaljer måste emellertid bestämmas i en senare del studien när tillräcklig 
information har samlats in under inventeringsanalysen. Följande typer av begränsningar måste 
specificeras för studien. 

 
- Begränsning i relation till natursystem 

- Geografisk begränsning 

- Tidsbegränsning 

- Begränsning för det tekniska systemet 

Ibland används andra systemavgränsningar än vaggan till graven. Ett alternativ är 
systemavgränsningen vaggan till grind som endast beaktar produktion och inte användning och 
avfallshantering av produkten.  

3.1.5 Datainsamling  
Att bestämma kraven för informationskvalitén är en viktig del under bearbetning av mål och 

syfte. Enligt ISO-standarden finns det olika aspekter av informationskvalité som har sorterats under 
relevans, tillförlitlighet och tillgänglighet.  Beroende på vilken information som används kan 
resultatet av verkligheten variera.  

3.1.6 Antagande och begränsning 
Enligt ISO 14040 skall antaganden som används i analysen vara väl övervägda och beskrivna. 

Detta är endast nödvändigt för större antaganden och inte för individuella komponenter. 
Begränsningar för studien skall även beskrivas. Det kan exempelvis gälla ifall de val som finns i syftet 
endast är giltig för en speciell region. I andra fall kan begränsningar uppstå i en senare del av studien 
som t.ex. misslyckande av att samla in viss typ av data.  

3.2 Inventeringsanalys 
Att genomföra en inventeringsanalys innebär att en flödesmodell skapas för ett tekniskt system. 

Dessa modeller är vanligtvis linjära vilket innebär att tiden inte används som variabel och att alla 
relationer är förenklade till linjära samband. Följande ingår i livscykelinventeringen: 

1. Skapandet av ett flödesschema enligt systemavgränsningarna. 

2. Datainsamling för alla aktiviteter för produkten och dokumentation av insamlad data. 

3. Beräkning av miljöpåverkan för systemet i relation till funktionell enhet. 
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Resultatet från inventeringen brukar presenteras i tabellform eller med ett histogram. Resultaten 
från inventeringsanalysen kan ibland vara tillräcklig eftersom det går att jämföra olika parametrar 
mellan produkterna. Om analysen avslutas efter inventeringsanalysen kallas studien 
livscykelinventering [21]. Nedan beskrivs de olika delarna i inventeringsanalysen mer ingående. 

3.2.1 Skapande av flödesschema 
Det tidigare översiktliga flödesschemat skall i detta skede utvecklas och bli mer detaljerat. 

Flödesschemat ska illustrera alla aktiviteter samt flödena mellan dessa. Om produkten är komplex 
med många olika typer av komponenter kommer det att medföra ett stort trädliknande 
flödesschema med ett stort antal grenar. Skapandet av flödesschemat är en växande och iterativ 
process som kontinuerligt kommer att uppdateras under arbetets gång.  

3.2.2 Datainsamling 
Datainsamlingen är den mest tidskrävande delen i analysarbetet. I praktiken innebär 

datainsamlingen att man letar efter data mer än att man samlar in data. Data som samlas in kan vara 
numerisk eller beskrivande kvalitativ. Numerisk data består av information om indata och utdata för 
alla modellerade aktiviteter, mängder och typer. Det kan exempelvis vara: 

 
- Indata i form av råmaterial och energi, kringliggande indata och andra fysiska indata. 

- Produkter 

- Emissioner till luft, vatten och mark och andra miljöpåverkansaspekter. 

Kvalitativa data beskriver teknologin bakom processerna som t.ex. hur och när emissioner 
uppmätts, den geografiska platsen av processen och uppkomst för inflöde och utflöde.  
Det ska även samlas in allokeringsinformation. Sådan typ av data kan vara fysiska relationer mellan 
flöden.   

Om LCA- studien genomförs på ett företag är det första steget att kontakta leverantörer och 
fråga efter miljödata och råmaterialinköp. Resultatet av denna undersökning kan variera väldigt 
mycket. Det förekommer att företagen har färdiga analyser för vagga till grav, men det är mer vanligt 
att det endast finns information från underleverantörernass processer. Ett annat alternativ är att 
använda sig av publicerade vaggan till grind analyser eller tidigare rapporter från LCA studier.  

3.2.2.1 Planering av datainsamling 
Tid och arbetsbördan för en LCA- studie beror mycket på datatillgänglighet. Om en stor del av 

informationen samlats in i tidigare studier och är väldokumenterade kommer det att medföra mindre 
arbete. Om man börjar helt från början kommer datainsamlingen bli väldigt tidskrävande. Det är bra 
ifall beställaren och personen som skall genomföra analysen kommer överens om vad som är rimligt 
avseende tid och hur mycket analysen får kosta. På grund av att den större delen av arbetet omfattar 
datainsamling är det viktigt att den planeras i detalj. Det underlättar exempelvis att planera vilka 
källor som skall användas för respektive del av livscykeln. Under datainsamlingen bör man även 
beakta validiteten för det data som samlas in. Ett sätt är att jämföra liknande data från andra källor. 
Detta är endast möjligt ifall data är väldokumenterade. 
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3.2.3 Beräkningsprocess 
Efter att ha konstruerat flödesschemat och all data har samlats in kan beräkningarna påbörjas. 

Hur beräkningen går till beskrivs nedan: 
 
1. Normalisera data för de aktiviteter som har inhämtats. Man skall relatera input- och 

outputdata för respektive aktivitet till en av produkterna. I det första steget skall man inte 
relatera flödena till den funktionella enheten utan bearbeta respektive aktivitet individuellt. 
Informationsdata är oftast inte data som passar modellen utan måste beräknas om till den 
valda enheten. Data kan exempelvis vara angivet för den totala årliga produktionen men i 
beräkningar vill man använda sig av data som är angivet för en genomsnittlig dag. 

2. Beräkna sedan flödena som sammanlänkar aktiviteter i flödesschemat. Detta utförs genom 
att använda flödet som representerar den funktionella enheten som referens. I detta skede 
används massbalanser för respektive individuell aktivitet i flödesschemat och sedan kan 
ekvationssystemet lösas.  

3. Beräkna flöden som passerar systemets avgränsningar i förhållande till flöden som 
representerar den funktionella enheten. 

4. Summera resursanvändning och emissioner till miljön för hela systemet. 

5. Dokumentera beräkningarna. 

3.2.4 Allokeringsproblem 
Ett tilldelningsproblem uppstår när flera produkter använder samma industriella process och 

miljölasten ska uttryckas i relation till en av produkterna. Man kan lösa detta problem med 
partitionering och systemexpandering.  

 
Att lösa tilldelningsproblem med partitionering innebär att man delar emissioner och 

resursanvändning för de olika produkterna med hänsyn till olika faktorer. Man kan utgå från vikt, 
energiinnehåll eller det ekonomiska värdet för produkterna. Systemexpandering innebär att det 
omgivande industriella system som påverkas av förändringar hos den studerade produkten skall vara 
inkluderade i LCA modellen.  

3.3 Livscykelkonsekvensbedömning 
I denna del skall miljökonsekvensen av miljöbelastningarna beskrivas. Miljölasten har tidigare 

utretts under inventeringsanalysen och ska översättas till miljöpåverkanskategorier. 
Miljöpåverkanskategorier kan vara växthuseffekt, försurning, ozonförstöring och effekt på biologisk 
mångfald. Anledning till varför man utför miljökonsekvensbedömningen beror på att resultaten blir 
lättare att tolka och förstå med hänsyn till miljö. Det är exempelvis lättare att förstå och tolka 
försurningens konsekvenser och påverkan på miljön i jämförelse med den kemiska beteckningen för 
sulfatdioxid SO2. En annan anledning är att antalet parametrar reduceras markant. 

 
Att bestämma miljöpåverkan blir väldigt komplext om en emission medför många sekundära 

effekter. När man exempelvis utvärderar växthuseffekten finns det ett stort antal gaser som orsakar 
miljöproblemet. Dessa gaser absorberar värmestrålning vilket leder till att energibalansen för jorden 
ändras. Denna typ av strålningstransportsändring kan ses som en primär effekt. Sedan kan ändringen 
av stråltransporten resultera i sekundära effekter som global uppvärmning.  Ett sätt att lösa detta 
problem är att använda sig av färdiga LCIA metoder. LCIA är en förkortning för Life cycle impact 
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assessment och utgör fasen i LCA där miljöpåverkan bedöms och utvärderas. Ett annat sätt är att 
använda sig av ISO- standardens miljöpåverkansbedömning som dock är mer tidsödande. ISO- 
standarden innehåller vägledning för miljöpåverkansdefiniering, klassificering, karakterisering, 
normalisering, gruppering, viktning och datakvalitetsanalys. Det delar som är obligatorisk för LCA är 
karakterisering och klassificering medan normalisering, grupper och viktning är frivillig. 

3.3.1 Val av miljöpåverkanskategorier 
I denna del analyseras och tolkas resultaten från inventeringsanalysen och utifrån 

inventeringsresultatet väljs lämpliga miljöpåverkanskategorier. Följande ska beaktas när 
miljöpåverkanskategorierna väljs: 

 
- Listan för miljöpåverkanskategorier skall innehålla alla de miljöpåverkanskategorier som 

anses relevanta för det aktuella fallet.  

- Listan bör inte innehålla för många kategorier. 

- Kategorierna som väljs bör vara oberoende varandra för att undvika dubbelräkning. 

- Det skall finnas en möjlighet att integrera LCI- resultatens parametrar i de valda 
miljöpåverkanskategorierna. 

- Den valda metoden skall ha vetenskaplig validitet. 

3.3.2 Klassificering 
Klassificering innebär att LCI- resultaten sorteras och placeras i de olika 

miljöpåverkanskategorierna [2]. Man ska bestämma vilka emissioner från inventeringsfasen som 
bidrar till vilken eller vilka påverkanskategorier [21]. 

3.3.3 Karakterisering 
I denna del av analysen beräknas de olika emissionernas bidrag till de olika 

miljöpåverkanskategorierna med hjälp av index som omvandlar emissionerna till ekvivalenter. Det 
kan exempelvis vara CO2- ekvivalenter för miljöpåverkanskategorin växthuseffekt [21]. 

3.3.4 Normalisering 
I normaliseringsprocessen relateras karakteriseringsresultaten till dess faktiska storlek för 

respektive miljöpåverkanskategori. Målet är att man vill erhålla en bättre förståelse för storleken av 
det studerade systemets miljöpåverkan. Det man vill studera är t.ex. om försurningen för produkten 
är stor i relation till den totala försurningen för området där produkten produceras och används.  

3.3.5 Gruppering 
Innebär sortering och rangordning av påverkanskategorierna till en eller flera grupper. Detta kan 

vara användbart vid presentation av resultat.  

3.3.6 Viktning 
Viktning är en metod som fastställer miljöeffekter för en förorening eller resurs i relation till 

andra förorening eller resurser. Viktade metoder utvärderar alla typer av miljöbelastningar eller 
miljöproblem på en skala och kan användas för att uttrycka den totala miljöpåverkan med ett enskild 
numerisk värde.  
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3.3.7 Datakvalitetsanalys 
Datakvalitetsanalysen innebär att man bestämmer de mest miljöfarliga aktiviteterna under 

produktens livscykel, mest avgörande inventeringsdata som påverkar rangordning av produkterna, 
avgörande miljöpåverkansdata, betydelse av olika metodikgenomförande och osäkerheten i 
resultaten.  

3.4 Tolkning av analys 
För att erhålla något användbart från resultaten i inventeringsanalysen och 

miljöpåverkansbedömningen är det viktigt att förfina resultaten på något sätt. Ett sätt är att 
råmaterialet förfinas till mer användbara, presentabla och slutgiltiga resultat genom en process som 
involverar att man undersöker råresultat, identifierar kritiska data och bedömer betydelsen av 
uppgifter som saknas. Sådana utvärderingar utförs med känslighetsanalyser, osäkerhetsanalyser och 
datakvalitetsbedömningar. De möjliga slutsatserna skall sedan även vara förenliga med mål- och 
syftedefinitionen.  

 
Man kan presentera resultaten kvalitativt eller kvantitativt. Kvantitativa resultat erhålls när LCA- 

studiens resultat för miljöbelastningen av en produkt beskrivs med siffror och beräkningar. Det är 
inte alltid möjligt eller önskvärt att utföra en LCA- studie av den kvantitativa typen. De kvalitativa 
resultat erhålls när miljöbelastningen av en produkt beskrivs med ord istället för att beräknas.  
Kvalitativa studier är sämre än kvantitativa studier med hänsyn till detaljer och noggrannhet men är 
oftast bättre med hänsyn till snabbhet. Kvalitativa studier är inte mindre kommunikativa eller 
avgörande än kvantitativa.  

 
Redogörelsen i detta avsnitt bygger på en bok av Henrikke Baumann och Anne-Marie Tillman om 

ingen annan referens angivits. (Baumann, Henrikke, Tillman, Anne-Marie, 2004. The hitchhiker´s 
guide to LCA: an orientation in life cycle assessment methodology and application. Lund: 
Studentlitteratur.) 



9 
 

4 LCC 
LCC är en förkortning för Life Cycle Cost som betyder livscykelkostnad. Det som menas med 

livscykelkostnad är kostnaden för en produkt eller anläggning som uppkommer under hela dess 
livslängd. Analysen används för att jämföra och undersöka olika alternativ utifrån ett ekonomiskt 
perspektiv. Med analysen kan man fastställa vilken produkt som medför den lägsta totala kostnaden. 
Det finns även andra parametrar som inverkar på val av konstruktion som t.ex. estetik, miljö, 
funktion mm [4]. 

 
LCC- analyser beaktar den framtida kostnaden och inte bara investeringskostnaden. När 

exempelvis energikrävande produkter ska inhandlas är det viktigt att undersöka vilken produkt som 
har lägst energikostnad och kräver minst totala underhållsåtgärder. Om man bara skulle använda 
investeringskostnaden skulle resultatet bli missvisande [16]. Ofta används två olika definitioner för 
att beskriva LCC: 

 
1. ”LCC är ett mått på ett systems eller en utrustnings samlade ekonomiska konsekvenser under 

hela dess livslängd” 

2. ”LCC är ett jämförelsetal för ett systems eller en utrustnings samlade ekonomiska 
konsekvenser under hela dess livslängd där vissa förenklingar och uteslutningar skett för att 
underlätta användningen av jämförelsetalet”  

Den första definitionen är den som definierar vad LCC är mest exakt. Men det är i praktiken mest 
tillämpbart att använda sig av en definition som inte strävar efter att ha med alla ekonomiska 
konsekvenser. Man bör bestämma begränsning och mål på ett sådant sätt att modellen kan hanteras 
i beräkningarna. Det medför att vissa kostnadselement kommer att väljas bort på grund av att de är 
för små, anses lika eller att de redan har förbrukats och därmed inte påverkar det framtida beslutet. 
Denna förenkling får följden att LCC- metoden inte kan användas som budgethjälpmedel [16]. 

För att kunna överleva som tillverkare och leverantör på en marknad med hård konkurrens är det 
viktigt att tillgodose kundens behov.  Om man tillgodoser kundens behov kommer kunden med stor 
sannolikhet återkomma och använda sig av samma leverantör. LCC- analyser är ett bra 
försäljningsargument mot kunder som anser att alla kostnader för produktens livslängd är av 
intresse. Grundförutsättningen för att tillverkare, kund och leverantör ska kunna använda sig av LCC 
beror på kundens känslighet mot framtida kostnader, produktens kostnader i förhållande till andra 
produkter och att den större kostnaden finns i drift och underhåll.  

Figur 4-1 illustrerar vilka kostnader som skall beaktas vid LCC och WLC. WLC är en förkortning för 
Whole life cycle cost och är den totala kostnaden som uppkommer under ägandeskapet för en 
tillgång. Inom bygg- och fastighetssektorn använder man sig ofta av investeringskostnaden vid val av 
alternativ. Det har dock på senare visats ett större intresse för energieffektivisering och kostnaden 
för hela investeringens livslängd [3]. 
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Figur 4-1 WLC och LCC [3]. 

4.1 Arbetsgång för LCC 
När man arbetar med en LCC-analys är det viktigt att arbetet är planerat och organiserat. De 

olika delarna för analysen skall utföras i rätt ordning för att undvika att behöva göra om delar. Den 
arbetsgång som kommer att användas i projektet är beskriven nedan. 

1. Identifiering av problem  
2. Ambitionsnivå och målformulering 
3. Planering av analys 
4. Krav, begränsningar och förutsättningar 
5. Referenslösningar 
6. Ta fram LCC- modell 
7. Generera data 
8. Skapa alternativ till referenslösningar 
9. Genomför beräkningar och analyser 
10. Utför värdering, jämförelse och dokumentation 

[22] 

4.1.1 Identifiering av problem 
LCC är ett hjälpmedel för att utarbeta ett beslutsunderlag för att klargöra viket alternativ som är 

bäst utifrån ett ekonomiskt perspektiv. [22]. När man skall påbörja analysarbetet är det viktigt att 
underlaget som skall presenteras har tillgodosett sin uppgift som beslutsunderlag. Det är även viktigt 
att fastställa vilka beslut som skall fattas, att minst behandla de alternativ som är identifierade, 
presentera analysen på ett begripligt sätt och redovisa de antaganden som påverkar resultaten [3]. 

4.1.2 Ambitionsnivå och formulering av mål 
Eftersom arbetet med analysen utförs under begränsad tid och med begränsade resurser är det 

viktigt att man väljer metod och kvalitetsnivå utifrån detta. Det kan resultera i att man använder sig 
av en mindre fullständig kostnadsmodell dvs. att en del av informationen inte kan hämtas från källan 
och att man blir tvungen att arbeta med uppskattningar. När man definierar målet skall det 
definieras på ett så enkelt och klart sätt som möjligt. Det medför att mindre relevanta parametrar 
elimineras ur analysarbetet. 

När man skapar en LCC- modell för att jämföra olika alternativ ställs oftast lägre krav på 
modellen. Det beror på att målet med LCC- modellen är att få en konsekvent rangordning av de olika 
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alternativen och därmed blir inte absolutnivån avgörande. Modellen kan därmed förenklas till 
kostnadsposter som skiljer de olika alternativen ifrån varandra och krav på säkerheten för indata kan 
minska genom att alla alternativen analyseras med samma basindata [3]. 

4.1.3 Planering av analys 
När man planerar analysen är det viktigt att klargöra när arbetet ska vara klart, beakta faktorer 

som medför ett ”yttre” beroende och slutligen justera start- och sluttid och om det behövs placera 
aktiviteter parallellt [22]. 

4.1.4 Krav, begränsningar och förutsättningar 
När man arbetar med LCC- analyen är det viktigt att definiera mål, krav och förutsättningar. Om 

dessa bestäms väldigt klart och tidigt i analysarbetet minskar risken för fel ambitionsnivå, 
problemställning eller att väsentliga delar missas [3]. 

Det som är LCC- modellens huvudsakliga uppgift är att ge en uppskattning av de kostnader som 
är relevanta för ett beslut. För att kunna jämföra de olika kostnaderna måste de framtida 
kostnaderna räknas om till en bestämd tidpunkt. När man skall göra omräkningarna av de framtida 
kostnaderna måste man bestämma kalkylränta, livslängd och tidpunkt för kostnaderna. Ett annat 
fenomen som kan påverka LCC- modellen är inflationen. Det man kan göra är att anta att alla 
kostnadselement påverkas lika av inflationen och därmed förenkla modellen genom att använda sig 
av real kalkylränta [3]. 

4.1.5 Referenslösningar 
Vid LCC- analysen utgår man från referenslösningar som hela tiden uppdaterats under 

projekttiden. Man skall först ta fram en referenslösning som uppfyller de funktionskrav som är 
fastställda för projektet.  Därefter skapar man andra lösningar som är konkurrenskraftiga i jämförelse 
med referenslösningen. Man brukar oftast inte totalt omarbeta ursprungslösningen utan endast 
utföra mindre förändringar och uppdatera referenslösningen [3]. 

4.1.6 Skapa en LCC- modell 
När man använder sig av LCC ingår oftast endast de stora kostnaderna under livslängden. De 

stora kostnadsposterna brukar bestå av energikostnad och investeringskostnad. När man summerar 
de framtida kostnaderna måste man utföra en omräkning av dessa. Detta beror på att räntan och 
tiden påverkar de framtida kostnaderna. Detta får konsekvensen att beloppet som behöver placeras i 
banken idag blir lägre för den framtida kostnaden med högre ränta. Detta kallas nuvärdesberäkning. 
Man brukar beskriva livscykelkostnad med följande formel: 

LCC = Grundinvestering + LCCenergi + LCCunderhåll + LCCövrigt – restvärde 

Grundinvestering: I denna post ingår de kostnader som uppkommer under investeringsskedet. 
Här ingår materialinköp, installationskostnader mm. 
LCCenergi: I denna post innehåller all energikostnad som alternativet leder till.  Här ingår el, värme, gas, 
kyla osv. 
LCCunderhåll: I denna post ingår alla underhållskostnader som åtgärden leder till. 
Restvärde: Det värde som anläggningen anses ha efter den studerade kalkyltiden [4]. 
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4.1.7 Generera data 
När man bearbetar LCC- analysen brukar ett argument mot LCC vara att det fattas indata. Att 

använda sig av dålig indata är givetvis inte är bra. Om LCC- analysen ska användas för att jämföra 
olika alternativ behövs dock väldigt stora osäkerheter i indata för att påverka vilket alternativ som är 
mest ekonomiskt [3]. 

4.1.7.1 Teknisk indata 
Den valda kalkylperioden brukar ofta vara densamma som systemets livslängd. Denna brukar 

vara den ekonomiska livslängden. Den ekonomiska livslängden är den tid man anser att systemet 
fungerar och är ekonomiskt försvarbart att ha i drift. Den tekniska livslängden är den tid som en 
åtgärds tekniska funktioner är tillfredställande. För att säkerställa den tekniska livslängden behövs 
kontinuerligt underhåll [16]. 

4.1.7.2 Ekonomisk indata 
I analysen finns det ekonomiska indata som ska beaktas som investeringskostnad, drift- och 

underhållskostnad, kalkylränta och inflation. [16]. Investeringskostnad är den kostnad som uppstår 
vid inköp av produkten. Kostnaden behöver inte omräknas eftersom inköpet sker vid startperioden 
för kalkylen. Drift- och underhållskostnader är återkommande kostnader som uppstår av att 
funktionen hos systemet skall vara tillfredställande. Denna kostnad skall räknas om till ett nuvärde. 
Kalkylräntan är den ränta som beskriver avkastningskrav på investerat kapital. Inflation innebär att 
prisnivån i en ekonomi ökar. Det får konsekvensen att varor och tjänster blir dyrare [3]. 

4.1.8 Skapa alternativ till referenslösningar 
I denna del skapar man alternativ till referenslösningen. Ofta skapas det för många alternativ 

vilket leder till svårigheten att på ett effektivt sätt välja och administrera alla resultat. Man skall välja 
de alternativ som anses mest fördelaktiga och sedan utföra beräkningar [22]. 

4.1.9 Genomför beräkningar och analys 
Efter skapandet av referenslösningar utförs beräkningar och analyser för alternativen. När man 

skall undersöka vad som påverkar modellen används oftast en känslighetsanalys. Vanligtvis brukar 
det vara en liten del av kostnadselementen som påverkar mest. För att känslighetsanalysen skall vara 
lättarbetad är det viktigt att automatisering av beräkning används. Ett problem med 
känslighetsanalyser är att delar av indata kan vara sammankopplade och vid ändring av en parameter 
behövs korrigering av andra sammankopplade parametrar [22]. 

4.1.10 Gör värderingar, jämförelser samt dokumentera 
I denna del utförs värdering, jämförelse och dokumentation. Eftersom livscykelkostnadsanalyser 

inte är ett bestämt mått utan grundar sig på modeller och analysarbete är det viktigt att man 
använder sig av noggrann rapportering. Man bör i slutet av analysen sammanfatta vad analysen har 
medfört för resultat [22]. 
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5 Stål 

5.1 Tillverkning av stål 
Stål är en metallegering med låg kolhalt som huvudsakligen består av järn och en mindre andel 

legeringsämnen. Termen järn används för att beskriva legeringar med högt kolinnehåll och 
föreningar som gjutjärn och tackjärn. Förr användes järn för att beskriva alla typer av järnlegeringar, 
även det som idag kallas stål.  

 
Tillverkning av stål kräver hög noggrannhet för att resultatet skall bli ett stål med de sökta 

egenskaperna. Eftersom att man under tillverkningen bearbetar stora mängder material, arbetar 
med höga temperaturer och sekundsnabba processer krävs det datorstyrning och modern teknik. Det 
som huvudsakligen bestämmer stålets egenskaper är den kemiska sammansättning och hur stålet har 
bearbetas och värmebehandlats. I dagens ståltillverkning använder man främst två 
tillverkningsmetoder och dessa brukar delas upp i: 
 

- Användning av järnmalm som reduceras till järn med olika processer.  

- Användning av skrot som smälts. 

[9] 

5.1.1 Brytning av järnmalm och masugnsprocess 
Grundämnet järn finns i jordskorpan mestadels som järnföreningar där järnet är bundet till andra 

ämnen. När järnmalm bryts i Sverige förekommer det främst som föreningarna magnetit och 
hematit. Magnetit och hematit är kemiska föreningar som består av järn och syre. För att kunna 
extrahera järn ur dessa måste syre reduceras. Den vanligaste metoden för att åstadkomma detta är 
med masugnsprocessen. I processen används en masugn som är en vertikal ugn som fylls med 
järnmalm, koks och kalk. I botten av masugnen blåses luft in som får koks att brinna och bilda 
kolmonoxid. Kolmonoxid reagerar med järnmalm som reducerar syret. Den höga temperaturen i 
masugnens botten smälter råjärnet i ugnens botten [9]. 

5.1.2 Konverter 
I stålverket transporteras det flytande råjärnet till en syrgaskonverter. Syrgaskonvertern är en 

ugn som reducerar kolet från råjärnet med syrgas genom förbränning. Kolet extraheras till största del 
i form av koldioxid och processen kan sänka kolhalten till 0,01 % - 1,0 %. Det stål som kommer från 
syrgaskonvertern kallas råstål och tappas slutligen i skänkar. En skänk är en behållare som används 
för att transportera smält metall och måste vara tillräckligt stark med hänsyn till metallens vikt, de 
höga temperaturerna och ha en tillräckligt isolerande förmåga [7]. 

5.1.3 Ljusbågsugn 
I ljusbågsugnen placeras skrotet i ugnen på sådant sätt att det inte skadar eller förstör 

grafitelektroderna. Locket läggs sedan på och strömmen aktiveras. När strömmen aktiveras bildar 
elektroderna ljusbågar som smälter skrotet. När skrotet är helt smält tillsätts slaggbildare för att få 
bort oönskade ämnen som inte skall finnas i stålsmältan. Det kan vara t.ex. svavel och fosfor. 
Om man skall tillverka rostfritt stål skickas skänken även till en AOD- konverter som är en process 
som renar stålsmältan från kolet utan att kromet oxideras och blir till slagg. Därefter skickas stålet till 
skänkmetallurgin [7]. 
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5.1.4 Skänkmetallurgi 
Råstålet som skickats från konvertern eller ljusbågsugnen placeras i en skänk för att genomgå en 

process som raffinerar stålet. För att stålet skall få de eftersökta egenskaperna justeras halten av 
legeringsämnen och inställning till rätt temperatur vid gjutning [9]. Det som mest påverkar 
stålegenskaperna är kolhalten. Ju högre kolhalt desto högre blir stålets hållfasthet samtidigt som 
svetsbarhet och seghet försämras. Efter det transporteras skänken till stränggjutningsanläggningen 
[7]. 

5.1.5 Stränggjutning 
När stålsammansättningen är tillfredställande skall stålet gjutas. Stålet gjuts fortlöpande i 

stränggjutningsmaskiner i olika format beroende av vilken produkt som skall tillverkas. Nedan 
beskrivs vilka typer av format som används för olika produkter 

 
- Platta format, sk slabs, används för plåt- och bandprodukter. 

- Mer eller mindre fyrkantiga format, sk blooms, används för stångprodukter. 

- Fyrkantiga format, sk billets, används till trådprodukter.    

Skänkarna med det flytande stålet transporteras till en gjutlåda där det töms. När skänken är 
tömd kommer nästkommande skänk som tillgodoser att gjutlådan hela tiden är fylld för att 
gjutningen inte skall avbrytas. Stålet leds från gjutlådan ner i en vattenfylld gjutform som ger 
stålmaterialet dess form. Den vattenkylda kopparkokillen kyler ytan på strängen vilket skapar ett 
omgivande skal kring stålsmältan. Under denna process är det viktigt med rätt temperatur och rätt 
gjuthastighet. Annars kan den inre smältan förstöra skalet eller medföra att stålsmältan stelnar i 
gjutformen. Efter det riktas stålsträngen horisontellt i en båge och skickas till ett riktverk där det sker 
en uträtning. Därefter kapas strängen till bestämda längder [7]. 

5.1.6 Bearbetning 
När stålet smälts vid gjutning får det en grov struktur, gjutstrukturen blir ojämn i kornstorlek och 

kornens kemiska sammansättning varierar. Detta löses med plastisk bearbetning och den vanligaste 
metoden är valsning som delas in i kallvalsning och varmvalsning. Varmbearbetning innebär att stålet 
bearbetas vid temperaturer kring 800-1300 ᵒC vilket får stålet att mjukna. När materialet deformeras 
i kombination med hög temperatur uppstår en process som kallas rekristallation. Rekristallation 
innebär att stålets stora korn ombildas till flera små. Uppvärmning av stålet utförs med ugnar som 
överför värme genom konvektion och strålning. Konvektion överför värme till stålet genom de varma 
gasmolekylerna som transporterar värmeenergin. Strålning överför värme till stålet genom att 
värmeenergi från lågan och ugnsvägarna [21].  

 
Stålet transporteras sedan till valsarna som utgörs av roterande cylindrar. Materialets egenskaper 
kan påverkas genom ändring av tid, temperatur, valstryck och kylning. Liknande förfarande kan 
användas i kallt tillstånd som kallas kallvalsning. Kallvalsning är billigare och resulterar i ökad 
sträckgräns och hårdhet [9].  

 
Efter det kapas stängerna i verkstaden med kallcirkelsåg eller bandsåg till rätt längd. Klenare 

profiler och plattstång kapas med plåtsax eller profilsax. Man kan även använda sig av gas- och 
plasmaskärare för stänger. Gasskärning innebär att stången kapas med gaslåga. Vid plasmaskärning 
används gaslåga som övergått till plasmafas vid temperaturer kring 40 000 ᵒC  
[9]. 
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5.2 Tillverkning av stålkonstruktioner och montage 

5.2.1 Sammanfogningsmetoder 
När man skall sammanfoga enheter eller detaljer till konstruktionselement i verkstaden utförs 

det vanligtvis med svetsning. När konstruktionselementen skall monteras ute på bygget används 
mestadels skruvförband. Det som påverkar val av sammanfogningsteknik är förbandets åtkomlighet, 
tillgängligt arbetsutrymme, tid för montering, sammanfogningsplats och förbandets utseende. Om 
sammanfogningen kan ske i verkstaden är det mest ekonomiskt att använda sig av svetsning. I 
verkstaden förbereds även montageenheter med håltagning och svetsning för anslutningsdetaljer 
[9]. 

5.2.2 Transporter 
Konstruktionen transporteras sedan i enheter till monteringsplatsen med lastbil, järnväg eller 

båt. Att använda sig av vägtransport är oftast snabbast, smidigast och billigast. Järnvägstransport kan 
vara fördelaktigt för konstruktioner som är långa och för projekt med tillgång till järnvägsspår. 
Båttransporter kan vara gynnsamt om monteringsplatsen ligger i nära anslutning till hamn [9]. 

 
För normala lastbilar begränsas elementlängden till 18 m och fordonsbredden till 2,6 m. Den fria 

höjden är begränsad till 4,5 m vilket innebär en maximal lasthöjd på ca 2.9- 3.0 m. För större 
konstruktionselement kan man ansöka om dispens till en högre transportkostnad. 
Järnvägstransporter begränsas till elementlängder på 20 m, bredder på 3,4 m och höjder på 3,2 m. 
Med speciella åtgärder kan element på 35 m transporteras på järnvägarna [9]. 

5.2.3 Montage 
Monteringsarbetet omfattar lyftning, inpassning och ihopfästning av de förtillverkade 

konstruktionsdelarna till fundament och övriga konstruktioner. Vid montering krävs det att man har 
valt rätt lyftanordning, arbetsställning, verktyg och planerat den väl. När skruvförband skall monteras 
tar det vanligtvis endast några minuter att skruva fast ett antal skruvar i skruvhålen för att sedan 
kunna använda kranen till något annat. Skruvförbandet kan sedan färdigställas vid ett senare tillfälle. 
Fördelarna med skruvförband är att man får en automatisk uppriktning av konstruktionen och det 
inte kräver bättringsmålning. Vid montering av svetsförband behöver kranen låsas i ett läge under en 
längre tid vilket ökar kostnaden. När stålkonstruktioner monteras används vanligtvis mobil- och 
tornkranar. Kranarnas lyftkapacitet varierar från under 10 till över 100 ton. Det är därför viktigt med 
en bra planering som är väl utförd för att undvika onödiga kostnader [9]. 

 
När man monterar konstruktionen är det inte alltid säkert att alla delar är stabila förrän hela 

konstruktionen är färdigställd. För att lösa detta problem använder man sig av tillfällig stagning. Hur 
mycket man behöver staga beror på i vilken ordning som respektive del monteras och hur den 
slutliga konstruktionen är stabiliserad. Exempel på olika stagning är wirestag, förankringsstag, 
diagonaler och kryssförband [9]. 
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5.3 Beställning av plåt och stång 
När stång och plåt beställs sker beställning som lager- eller direktmaterial. Direktmaterial innebär 

att man inte använder sig av någon mellanhand och materialet levereras direkt från tillverkaren. 
Lagermaterial är material som beställs från grossist. Det som skiljer de olika beställningstyperna är 
att leveranstiden för lagermaterial kan bli upp till en månad eller längre i jämförelse mot 
lagermaterial som kan ta någon dag. Vid större stålkonstruktioner brukar materialet beställas som 
direktmaterial. Man brukar sträva efter att använda sig av direktmaterial på grund av lägre pris och 
minskat skrotavfall. Det krävs en beställningsorder på minst 10- 15 ton för att kunna använda sig av 
direktbeställningar. Priset för varmvalsad plåt och stång är uppdelade i grund-, dimensions- och 
kvalitetsöverpriser. Grundpriset är den del som utgör det huvudsakliga priset och är mest 
konjunkturkänsligt. Kvalitetsöverpriset baseras på hållfasthet och seghetsklass. Dimensionsöverpriset 
baseras på dimension och format. Utöver detta tillkommer vanligtvis kvantitetstillägg rabatter och 
frakt [9]. 

5.4 Stålsorter i SSAB 
Stålplåt kan tillverkas i tjocklekar mellan 0,4 till 130 mm. I SSAB finns det ett stort utbud på olika 

produkter med varierande egenskaper. De varmvalsade stålsorterna har produktnamnen Domex, 
Weldox och Hardox. Vid tillverkning av tunnare plåt används produktnamnet Docol som innebär att 
plåten har kallvalsats och glödgats. Om plåten beläggs med ett korrosionsskyddande metallskikt 
används produktnamnet Dogal och innebär att man skyddar stålet med en beläggning av zink. Det 
finns även en stålprodukt som är färgbelagd som har produktnamnet Prelaq. När plåten ges en 
metallbeläggning och därefter beläggs med en polymerfolie erhålls produkten Dobel. I följande 
avsnitt beskrivs några av de stålsorter som finns på SSAB [8] 

 

5.4.1 HSLA- stål 
Detta är ett stål med låga halter av niob, titan och vanadin. Trots att halterna av legeringsämnen 

är väldigt låga bidrar dessa till en ökning av stålproduktens hållfasthet. Med en kombination av dessa 
legeringsämnen och kol, kväve, karbider och nitrider erhålls ett stål som genom en styrd 
valsningsprocess får fin kornstorlek. Varmformade HSLA-stål tillverkas av SSAB med produktnamnet 
Domex. Kallvalsade och metallbelagda HSLA-stål tillverkas under namnet Dogal [8].  

 
På grund av att HSLA-stål har låga halter av kol, fosfor och svavel blir svetsbarheten god. De låga 
halterna av kol och svavel medverkar till att bockbarheten blir god och medför att stålet inte spricker 
vid valsning. Domex används exempelvis i kranarmar och i lastbilar. Docol och Dogal används 
exempelvis i bilar och möbler. De varmvalsade HSLA-stål tillverkas med sträckgränser upp till 700 
MPa [8]. 

 

5.4.2 Baitinistiska stål 
För att tillverka varmvalsat stål med högre sträckgränser används hårdare faser som bainit och 

martensit. Man kan generellt säga att hållfastheten kommer att öka i dessa faser som en funktion av 
kolhalten. För att ytterliggare öka hållfastheten kan kylförloppet styras efter varmvalsningen som 
leder till att stålet erhåller en mikrostruktur av bainit. Med detta tillverkningsförfarande kan 
stålsorter med sträckgränser upp till 800 MPa tillverkas. Under denna process är det viktigt att stålets 
sammansättning är rätt under kylförloppet för att stålet skall få den eftersträvade hållfastheten samt 
andra egenskaper som god svetsbarhet och formbarhet. Dessa stål används för 
stålkonstruktionsdelar med en godstjocklek som understiger 10 mm. Denna typ av stål används 
exempelvis i lyft- och lasthantering. Bockbarheten för stålet är god men på grund av den högre 
hållfastheten ställs det större krav vid formning av profilerna [8]. 
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5.4.3 Refos-stål och BH-stål 
Refos- stål erhåller sin hållfasthet genom inlösning av ämnen som bildar en fast lösning med järn. 

Huvudprincipen för dessa stål är att den inlösta atomen har en avvikande storlek jämfört med järn 
vilket resulterar i spänningar i strukturen som ger stålet en högre hållfasthet. Denna typ av stål 
legeras med legeringsämnen kisel, fosfor och mangan. 

En liknande produkt är BH-stålen som erhåller en hållfasthetsökning genom att en formad detalj 
målas och sedan utsätts för en värmebehandling när lacken härdas. Anledning till 
hållfasthetsökningen är en kombination av deformationshårdnande, formning och åldring vid 
värmebehandling. Åldring uppstår när trimvalsade stål efter en tid hårdnar och återfår flytområdet. 
Detta metallfysikaliska fenomen accelererar vid högre temperaturer och innebär att formbarheten 
försärmras. Åldring kan dock ge en positiv effekt genom varmhårdnande. Hållfasthetsökningen är 
normalt mellan 30-80 MPa där en lackerad pressad detalj torskas i 20 minuter i ugn vid 170 ⁰ C. För 
dessa stål kan sträckgränserna bli upp till 300 MPa och används exempelvis i personbilar [8]. 

5.4.4 Tvåfas- stål (Dual phase) 
Denna typ av stål är ett omvandlingshärdat stål vilket innebär att stålet består av två faser. Ena 

fasen som är mjuk är ferrit och andra är martensit som är hårt.  Genom att öka andelen martensit 
erhålls ett stål med högre hållfasthet. Stålets hållfasthet regleras med legeringsinnehåll och 
temperaturändringen under värmebehandlingen. Värmebehandlingen har funktionen att ge stålet 
den önskade fördelningen av martensit och ferrit och att martensiten skall få eftersträvad hårdhet. 
Dessa typer av stål har god svetsbarhet trots den höga hållfastheten. Det beror på att man kyler 
stålet väldigt hastigt i ett vattenbad och kan därmed använda sig av en låg legeringshalt. Dessa stål 
finns som kallvalsat och varmförzinkat. Tvåfas stål används exempelvis i energiupptagande detaljer i  
fordon [8]. 

5.4.5 Martensitiska stål 
För kallvalsade produkter finns det stål som är helt martenistiska stål. Det som bestämmer 

hållfastheten för dessa typer av stål är främst kolhalten. Exempel på produkter i SSAB som är 
martenistiska är Docol 1200 M och Docol 1400 M. Dessa stål har god svetsbarhet och 
formningsegenskaper trots den höga hållfastheten. Denna produkt används exempelvis i i 
containerväggar som utsätts för stötar och slitage [8]. 

5.4.6 Korrosionströga stål 
De korrosionströga stålen har högre beständighet mot atmosfärisk korrosion än de olegerade 

eller låglegerade stålen. Detta har uppnåtts genom att använda sig av legeringsämnena kisel, koppar, 
krom och ibland fosfor. När korrosionströga stål rostar skapas en tät oxid på ytan och 
korrosionenshastigheten minskar med tiden. Det beror på att oxidskiktet som bildas har god 
vidhäftning vilket förhindrar fukt att tränga in och få kontakt med plåtytan. Korrosionströga stål 
används exempelvis i containrar, sopbilar, skorstenar och master [8]. 

5.4.7 Inverkan av kortvarig uppvärmning 
När HSLA- stål, DP-stål och martensitiska stål tillverkas utsätts dessa för härdningsmekanismer 

som medför att en del av hållfastheten försvinner. Därför används en maxtemperaturer som anger 
till vilken temperatur dessa får värmas. DP-  och martensitiska stål är de mest känsliga stålen. DP- stål 
får inte härdas i temperaturer som överstiger ca 300 ⁰ C och de martenitiska stålen får inte härdas i 
temperaturer som överstiger 200 ⁰ C. HSLA- stål kan dock värmas upp till 650 ⁰ C. När man lokalt 
värmer DP- stål och martenistiska stål medför det till en lägre hållfasthet och bättre formbarhet [8]. 
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5.5 Stålets egenskaper 
De viktigaste egenskaperna för konstruktionsstål är hållfasthet, seghet och svetsbarhet. De 

materialparametrar som används för hållfasthet är sträckgräns fy och brottgräns fu. Dessa värden 
bestäms genom dragprovning och beskrivs med arbetskurvor. På den vertikala axeln anges spänning 
för odeformerad area och på den vertikala axeln anges töjning med avseende på längdändring. Figur 
1 visar ett exempel på stålets arbetskurva. Vid den initiala belastningen blir lutningen för kurvan lika 
med stålets elasticitetsmodul vilket kallas att materialet beter sig elastiskt. I det elastiska området 
återgår hela töjningen om provstaven avlastas. När provkroppen lastas på ytterligare börjar 
materialet flyta och får en plastisk deformation. Det får konsekvensen att en del av töjning blir 
bestående vid avlastning. Efter ytterligare pålastning uppnås brottgränsen och gränstöjningen εg som 
är ett maximum av den streckade kurvan. Efter ytterligare pålastning går provstaven till brott. Figur 
6-1 illustrerar stålets arbetskurva[9]. 

 

 
Diagram 5-1 Stålets arbetskurva [9]. 
 
Det är stålets seghet som bestämmer vilket typ av brott som kommer att uppstå. Brottet kan 

uppkomma som ett segt eller sprött brott och är beroende av temperaturer och kemisk uppbyggnad. 
Ett sprött brott uppstår utan plastisk deformation och risken för detta brott kan minskas med rätt val 
av seghetsklass. En annan faktor som ökar risken för denna typ av brott är en ökande plåttjocklek.  

Idag finns det ett stort antal stålsorter med varierande egenskaper. För att säkerställa kvalitet 
och internationell överensstämmelse finns det materialstandarder som beskriver materialegenskap 
och utförande av provningsmetod. En stålsort beskrivs med uttrycket SXXX YY, där bokstaven S anger 
att det är konstruktionsstål, sifferkombination XXX anger sträckgränsen och 
sifferbokstavskombinationen YY anger seghetsklass [9].  

5.6 Svetsbarhet 
Det är viktigt att det höghållfasta stålet är svetsbart och att man använder sig av rätt 

svetsningsmetod. De typer av höghållfast stål som tillverkas genom styrd avkylning får inte utsättas 
för varmbearbetning med temperaturer som överstiger 580 ᵒC. Det beror på att de högre 
temperaturerna resulterar i att stålet förlorar sina speciella egenskaper. Dock påverkas inte 
materialet av normal gasskärning eller svetsning [1]. 

5.7 Regelverk 
När man använder ett stål med en hög hållfasthet kan det påverka 

dimensioneringsförutsättningarna. En konsekvens blir att tvärsnittsklassen kan påverkas. Det beror 
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på att godstjockleken minskas och att bredden blir oförändrad vilket ger slankare tvärsnitt. En annan 
faktor som påverkas är att den högre hållfastheten även sänker gränsvärdet för tvärsnittsklasserna. 
De formfaktorer som används vid böjningsberäkningar samt kontroll av livbuckling som påverkas av 
böjande moment, normalkraft och tvärkraft beräknas olika beroende på tvärsnittsklass. Detta 
medför att reduktionen med hänsyn till tvärsnittsklass kan bli högre för en profil med höghållfast stål 
i jämförelse med en profil med vanligt stål. Det finns även regler för val av seghetsklass som påverkas 
av stålhållfastheten. Värdet minskas med minskande godstjocklek och ökar med ökande 
stålhållfasthet. En annan dimensioneringsförutsättning som påverkas är toleranserna. De kan anges 
som absolutvärden, relateras till godstjocklek eller tvärsnittets slankhet [1]. 
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6 Swedbank Arena 
Swedbank Arena kommer att bli Sveriges nya nationalarena för fotboll och är under byggnation i 

Solna mars 2012. Arenan kommer att ha en kapacitet på 50 000 sittande gäster vid 
idrottsarrangemang och 65 000 gäster vid konserter när en del av den nedre ytan används. De typer 
av evenemang som kommer att arrangeras i arenan är fotboll, speedway, vintersporter, konserter 
etc. Underlaget i arenan kommer att kunna varieras mellan gräs, grus, is och parkett. Taket kommer 
att vara öppningsbart vilket möjliggör att arrangemang kan anordnas både sommar och vintertid 
[18]. 

6.1 Arenastaden 
Arenan ingår i ett nytt område som heter Arenastaden. I den nya stadsdelen planeras det 

bostäder, kontorslokaler och ett shoppingcentrum. Byggandet av arenan kommer att medföra ett 
betydande ekonomiskt lyft för området [5]. Figur 6-1 visar hur arenastaden kommer att se ut. 

 

 
Figur 6-1 Arenastaden [17]. 

6.2 Grundkrav 
Arbetet med att utforma arenan har utförts i samarbete med arkitekter, konstruktörer och 

beställare med grundkrav att arenan ska ha en kapacitet för 50 000 åskådare, att det skall kunna 
arrangeras olika typer av evenemang med lastkapacitet i tak och att det skall finnas ett tak som är 
öppningsbart [5]. 

6.3 Projektering 
Det är Sweco Structure som har haft ansvaret för takkonstruktionen och har varit delaktiga under 

idéstadiet, framtagande av programhandlingar, systemhandlingar, bygghandlingar och 
monteringshandlingar. Under projekteringsarbetet har man arbetat efter ett system innehållande 
olika processer där man har valt personer som är ansvariga för respektive process samt använt 
rutiner för egenkontroll och granskning. Man har även genomfört riskanalyser över vad som kan gå 
fel. Vid slutleverans av respektive etapp har man utfört kontroller att de förbestämda 
kvalitetsåtgärderna har genomförts [5]. 
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6.4 Transport av stål och profiler 
Under- och överramen för det triangulära huvudfackverket, ringkonstruktionen och kantbalkar 

vid taköppning tillverkades i Ruukkis ståltillverkningsfabrik i Rahee och transporteras till 
profiltillverkningsfabriken i Ylivieska i Finland. Efter att stålet tillverkats och profilerna varmvalsats 
transporterades profilerna med lastbil till Naantali och med färja över till Kapellskär och slutligen 
med vägtransport till byggarbetsplatsen i Stockholm. Figur 6-2 illustrerar en ungefärlig transportväg 
för stålet och profilerna [11]. 

 

 
Figur 6-2 Transportväg för överram, underram,  
ringkonstruktion och kantbalkar i taköppning. 
 
Konstruktionsdelarna som bestod av diagonalerna i det triangulära huvudfackverket, de 

horisontella diagonalerna och primärbalkar vid taköppning tillverkades i ståltillverkningen i Raahe 
och profiltillverkningen i Peräseinäjoki. Profilerna transporterades med lastbil till Naantali och färja 
över till Kapellskär och slutligen med lastbil till byggarbetsplatsen i Stockholm. Figur 6-3 illustrerar en 
ungefärlig transportväg för dessa stålet och profilerna [11]. 

 

 
Figur 6-3 Transportväg för diagonaler i huvudfackverk, 
horisontella diagonaler och primärbalkar 
 
Dragstagen i huvudfackverken som består av Weldox 900 tillverkades av Dillinger i Tyskland och 

har transporterats med vägtransport och färja till byggarbetsplatsen i Stockholm [13]. 
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Allt annat stål som gångbryggor och räcken tillverkades i Oborniki i Polen och i Tallin i Estland. Stålet 
transporterades med vägtransport och färja till byggarbetsplatsen i Stockholm [11]. 
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7 Konstruktion 
Det som bestämde takets utformning var läktarnas geometri och att det rörliga taket skulle 

placeras på cirkulära banor samtidigt som man försökt att skapa en så ekonomisk konstruktion som 
möjligt. Man valde att använda sig av en taköppning med genomgående takkonstruktioner av 
ekonomiska skäl. Utomhuskänslan kunde behållas genom att använda sig av en ljus stomme och 
väldigt slanka konstruktionsdelar i taköppningen [5]. 

 
Arenan har en takkonstruktion som har delats upp i ett fast och ett rörligt tak. Det rörliga taket 

kan öppnas och stängas på 8 st cirkelformade löpbanor och är uppdelat i två delar. Med det rörliga 
taket kan en yta på 107x68 m2 öppnas och varje rörlig del utgör 107x34 m2  [6]. I följande avsnitt 
beskrivs konstruktionsdelarna för takkonstruktionen och hur de samverkar med varandra. Figur 7-1 
visar takkonstruktionen. 

 

 
Figur 7-1 Swedbank Arena [18]. 

7.1 Skalverkan 
Lasterna som påverkar takkonstruktionen upptas genom skal- och balkverkan. Skalverkan 

medverkar till att huvudfackverken inte blir lika hårt belastade och används framförallt för att avlasta 
de yttre fackverken. Punkterna i hörnen av kantbalkarna vid taköppningen vill förskjutas ner på grund 
av lasterna. Det som förhindrar att dessa trycks ner är fackverken i hörnen som blir tryckta och 
medför att ringkonstruktionen utsätts för dragkraft samtidigt som kantbalkarna i taköppningen blir 
tryckt [12]. Figur 7-2 illustrerar de viktigaste konstruktionsgrupperna för skalverkan i taket. 

 

 
Figur 7-2 Skalverkan [5] 
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7.2 De triangulära fackverken 
I mitten av takkonstruktionen finns de fyra triangulära huvudfackverken som spänner från 

långsida till långsida. Fackverken är 162 m långa med höjden 15,3 m. Respektive fackverk består av 
två överramar, en underram och diagonaler.  Figur 7-3 illustrerar de fyra triangulära huvudfackverken 
från robotmodellen och figur 7-4 är ett fotografi av det triangulära fackverket från byggskedet. 
 

 
 

 

 
 

7.2.1 Grupp MT- Överram 
Överramen för huvudfackverken består av rör med diameter 1067 mm i stål S460M. 

Överramarna har till uppgift att uppta tryckkrafter. Totalt består överramarna av 96 stänger och 
väger totalt 766 ton.  

7.2.2 Grupp MB- Underram 
Underramen utgörs av VU-profiler som är cirkulär nedtill och viker sedan ut tangentiellt. 

Anledningen till att man valde en öppen profil beror på att man önskade svetsa profilen, utföra 
kontroller från båda sidorna, ansluta diagonalerna till underramen och att tvärsnittet skulle kunna 
bockas från en enda plåt. Stängerna för underramen är kontrollerade med hänsyn till 
dragkraftskapacitet med beaktande av håltagningar [12]. Totalt består underramarna av 48 stänger 
med en total vikt på 267 ton. Figur 7-5 illustrerar VU-profilens utseende i Robot och figur 7-6 visar en 
bild på profilen i verkstaden. 
  

Figur 7-4 Huvudfackverk 

Figur 7-3 Överram, underam och diagonaler 
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7.2.3 Grupp MD- Diagonaler 
Diagonalerna mellan överram och underram utgörs av konstruktionsrör i stål S355J2H. Totalt 

består diagonalerna av 160 stänger som tillsammans väger 352 ton. Till denna grupp hör även 
dragstagen som utgörs av figurskurna plåtar med sträckgräns 900 MPa. Dessa tvärsnitt kallas PS- 
tvärsnitt i beräkningarna och är skurna ur en enda valsad plåt och är helt utan svetsförbindningar 
[12]. Totalt består dragstagen av 16 stänger och väger 38 ton. Figur 7-7 visar dragstagets utseende 
och figur 7-8 visar diagonalerna utseende. 

 

 
 

Figur 7-5 VU-profil från Robotmodell 

Figur 7-6 VU-profil i verkstaden  

Figur 7-7 Dragstag 
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Figur 7-8 Diagonaler 

7.2.4 Grupp ST- Huvudfackverk på kortsidan 
Denna grupp utgörs av fackverken på kortsidan som har till uppgift att bära taket mellan pelare i 

kortsida och det yttre huvudfackverket [12]. Alla stänger i fackverken på kortsidan består av stål 
S355J2H. Överramen utgörs av I-profiler och diagonaler samt underram utgörs av konstruktionsrör. 
Totalt består huvudfackverken på kortsidan av 848 stänger med en total vikt på 301 ton. Figur 7-9 
illustrerar var huvudfackverken på kortsidan är placerade och hur de är uppbyggda. 

 

 
Figur 7-9 Huvudfackverk på kortsida 

7.2.5 Grupp PB- Primärbalkar 
Primärbalkarna har till uppgift att binda samman de olika fackverken för att skapa stabilitet och 

fungera som upplag för takåsarna [12]. Konstruktionsgruppen utgörs av konstruktionsrör, HEA- och 
HEB- profiler i stål S355J2H. Totalt består primärbalkarna av 285 stänger med totaltvikten 222 ton.  
Figur 7-10 visar hur primärbalkarna är placerade i takkonstruktionen. 

 

 
Figur 7-10 Primärbalkar 
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7.2.6 Grupp EG – Kantbalkar vid taköppning 
Kantbalkarna samverkar vid skalverkan med de tvärgående huvudfackverken, fackverken på 

kortsidan och ringkonstruktion [12]. Konstruktionsdelen består av I-profiler i stål S355J2H. Totalt 
består kantabalkarna vid taköppningen av 28 stänger med totalvikten 55 ton. Figur 7-11 visar 
placeringen av kantbalkarna vid taköppningen. 

 

 
Figur 7-11 Kantbalkar vid taköppning 

7.2.7 Grupp PG – Ringkonstruktion 
Denna konstruktionsdel är en ringkonstruktion som samverkar med de övriga konstruktionerna 

vid skalverkan. Konstruktionsdelen blir dragen och utgörs av I-profiler i stål S355J2H [12]. Totalt 
består ringkonstruktionen av 132 stänger med en totalvikt på 193 ton. Figur 7-12 visar 
ringkonstruktionens placering och dess uppbyggnad. 

 

 
Figur 7-12 Ringkonstruktion 

7.2.8 Grupp CB- Pendelpelare 
Konstruktionsgruppen utgörs av 40 pendelpelare med möjlighet att vinkeländras. Dessa har till 

uppgift att föra ner laster till underliggande konstruktion och möjliggör att konstruktionen kan 
förskjutas [12]. Konstruktionsgruppen utgörs av konstruktionsrör i stål S355J2H. Totalt består 
pendelpelarna av 44 stänger med totalvikten 62 ton. Figur 7-13 pendelpelarnas placering. 
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Figur 7-13 Pendelpelare 

7.2.9 Grupp HB- Horisontella diagonaler 
De horisontella diagonalerna skapar en horisontell skivverkan och är en skjuvkraftsupptagande 

konstruktion [12]. De horisontella diagonalerna utgörs av konstruktionsrör i stålsort S355J2H. Totalt 
består de horisontella diagonalerna av 268 stänger med en totalvikt 179 ton. Figur 7-14 visar de 
horisontella diagonalerna. 

 

 
Figur 7-14 Horisontella diagonaler 
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8 Laster 

8.1 Egentyngd 
Stålstrukturens egentyngd genereras i analysen med densiteten 7850 kg/m3 och utgör ca 25 

procent av den totala lasten. Detaljer som exempelvis knutplåtar har beaktats genom en ökning av 
egenvikten med 15 % i lastkombinationer. Utöver stålstrukturens egentyngd har även tak, 
väggkonstruktioner, gångbanor, installationer, bildskärm, mekaniska komponenter och andra 
konstruktionsdelar tagits med i beräkningarna [6].  

8.2 Snö 
Snölasten för det rörliga taket har beräknats för Stockholm som ett pulpettak med lutning 10 ⁰ 

för stängt läge och 20 ⁰ för öppet läge. Det fasta takets långsidor har beräknats  som ett bågtak vid 
stängt läge med en nivåskillnad som är 3,0 m till det rörliga taket. Nivåskillnaden medför att det 
bildas en snöficka intill det rörliga taket. Normenlig jämnt fördelad snölast är 1,6 kN/m2. Ett antal 
ojämnt fördelade snölaster är beaktade varvid last är 2,0 kN/m2 på vissa ytor och 2,0 kN/m2 på andra 
ytor [6]. 

8.3 Vind 
Vindlaster har beaktats både i öppet och stängt läge. För att utröna effekter av taköppning och 

eftersom arenan är mer strömlinjeformad än de kantiga byggnader som anges i regelverket har man 
låtet SMHI utföra en CFD-analys på byggnaden. CFD- analyser  är en teoretisk analys som används för 
att simulera strömningsförhållandena runt byggnader. Det man kom fram i analysen var att 
väsentliga reduktioner av den yttre vindpåverkan kunde tillämpas i beräkningsmodellen [6]. 

8.4 Temperatur 
Taket är byggt som en enhet som placerats på pendelpelare. Konstruktionen fixeras horisontellt 

genom diagonaler mitt på varje kortsida och långsida. Därmed låses takets mittpunkt fast mitt i 
arenans centrum. Den jämna temperaturförändringen medför att stålstrukturen kan expandera och 
dras ihop utan att tvångsspänningar uppstår och utan att taket förflyttas från sin mittpunkt. Ojämn 
temperatur kan uppstå ifall takkonstruktionen i öppningar blir utsatt för in- och utstrålning mot 
himlen samtidigt som övriga delar är skyddad av taktäckning [6]. 

8.5 Nyttig last 
Både det fasta och rörliga taket kommer att utsättas för lastfall som beror på vilket evenemang 

som arrangeras. I analyserna har man beaktat olika belastningsalternativ och möjligheten till flera 
olika upphängningspunkter i det fasta och rörliga taket. Totalt finns möjlighet att samtidigt hänga ca 
400 ton laster [6]. 

8.6 Snedställning av pendelpelare 
Eftersom takytan är krökt kommer pelartopparna att förskjutas utåt när taket sjunker ned vid 

belastning av snö tex. pendelpelarna kommer att få relativt stora lutningar på grund av 
pelartopparnas horisontella förflyttningar. När taket är osymmetriskt belastat kommer 
pelartopparna att få olika rörelser på de båda långsidorna och detta resulterar i snedställningskrafter 
som via takets skjuvstyvhet belastar de stabiliserande diagonalerna mitt på kort- och långsidor [6]. 
Tabell 8-1 redovisar de största reaktionskrafterna för baslastfallen i den verkliga konstruktionen.  
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 Fz(kN) 
Max 2399 
Lastfall 29 (C) 
  
Min -1708 
Lastfall 62 (C) 

Tabell 8-1 Maximala reaktionskrafter för baslastfallen för den verkliga konstruktionen. Max och min anger största och 
minsta vertikala reaktionskrafterna i den verkliga konstruktionen. Lastfall anger vilket lastfall som ger upphov till dessa 
krafter. 

8.7 Dimensionering i bruksgränstillståndsrstånd.  
Takets funktion kontrolleras i bruksgränstillstånd med hänsyn till deformation. Nedan ges några 

exempel på kontroller som utförts för takkonstruktionen: 
 
- Kontroll av fri höjd över spelplan med kontroll av nedböjning av huvudbalk. 
- Kontroll av vattenavrinning och tätskikt med kontroll av nedböjning av åsar och profilerad 

takplåt. 
- Kontroll av lutning av pendelpelare. 
- Kontroll av tätning mellan fast och rörligt tak. 

[6] 

8.8 Dimensionering i brottgränstillstånd 
Takkonstruktionen har dimensionerats enligt BSK i säkerhetsklass 3. Kontroll att 

takkonstruktionen har tillräcklig bärförmåga har utförts i programmet Autodesk Robot Structural 
Analysis Professional med automatisk normkontroll. Med Robot kan man modellera, utföra analyser, 
verifiera resultat, genomföra normenlig dimensioneringskontroll för olika konstruktionselement samt 
ta fram dokumentation för beräknade och designade konstruktioner. 

 
Ett speciellt fall som beaktades under monteringsskedet var monteringen av huvudfackverken. 

Takkonstruktionens skalverkan kunde inte utnyttjas förrän hela takkonstruktionen var monterad. 
Man valde att lösa detta genom att överhöja takkonstruktionen för att kompensera bort 
nedböjningen av egentyngden. En korrekt vald överhöjning möjliggör montage och medför att 
axialkrafterna i de rundade hörnen i ringkonstruktionen blir lika med noll. Valet att överhöja 
konstruktionen innebar att man starkt kunde begränsa mängden tillfälliga konstruktioner som annars 
kan orsaka stora kostnader vid montaget [12].  
 

Varje stång i takkonstruktionen har dimensionerats lika i de fyra kvadranterna. Det innebär att 
om en stång skall ändras, skall även tre stänger som är placerade på samma plats i de tre andra 
kvadranterna som ges likadana egenskaper. En kvadrant utgörs av en fjärdedel av taket som är 
uppdelat x- och y-led. Figur 8-1 illustrerar hur kvadranterna är uppdelade, där linje C och linje 1 utgör 
mittlinjerna. Totalt finns det 6 726 stänger i takkonstruktionen. Under dimensionering av 
takkonstruktionen användes 71 baslastfall och 2014 lastkombinationer. Dimensionering av 
takkonstruktionen har varit är en iterativ process där egentyngder och styvhetsförhållanden 
kontinuerligt uppdateras. 
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 Figur 8-1 De fyra kvadranterna 
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9 Stålstudien 
Stålstudien har genomförts för att undersöka effekterna av att använda höghållfast stål i stora 

komplexa stålkonstruktioner. Det som undersökts i studien är miljö- och kostnadseffekterna av att 
använda höghållfaststål i takkonstruktionen i Swedbank Arena. I den ekonomiska studien har 
verktyget LCC använts i form av en jämförelseanalys som beaktar konstruktionens kostnader under 
hela konstruktionens livstid. För att undersöka miljöeffekterna har verktyget LCA använts som 
beaktar miljöbelastningen under hela dess livstid. I analyserna har en del miljö- och kostnadsposter 
tagits bort eftersom de ansetts vara lika för de olika alternativen. Det resulterar i att analyserna inte 
kan användas i absoluta belopp utan endast i jämförande syfte för den genomförda studien. 

9.1 Konstruktion 
Takkonstruktionen består av ett rörligt och ett fast tak som totalt innehåller 4300 ton stål.  

Det fasta taket väger totalt 4000 ton, varav ca 1300 ton utgörs av gångbanor, åsar och annat 
sekundärstål. Då sekundärstål i hög grad dimensioneras med hänsyn till styvhetskrav och 
minimidimensioner bedömdes det mest intressant att begränsa studien till det fasta takets 
huvudstomme. Den fasta takkonstruktionens huvudstomme har en totalt vikt på 2 700 ton [12]. 

 
Konstruktionsanalysen har utförts med programmet Robot med automatisk normkontroll. I 

modellerna har konstruktionen uppdelats i ett flertal konstruktionsgrupper vilket underlättar arbetet 
med modellerna och gör analysförfarfarandet mer effektivt och lättförståeligt. Med programmet kan 
man på ett enkelt sätt ändra stålhållfasthet, tvärsnitt, utföra kontroller av stålstrukturer och redovisa 
resultat. I bilaga Kontroll av stänger i Robot med automatisk normkontroll redovisas ett antal 
hållfasthetskontroller för stänger i den verkliga konstruktionen.  

9.1.1 Konstruktionsalternativ 
Undersökningen har delats upp i alternativ A, B och C. De olika alternativen har samma design 

och typ av balk. Det som har ändrats för respektive fall är stålets hållfasthet, godstjocklek och i en del 
fall även tvärsnittshöjd för valda konstruktionsgrupper. Det har genomförts en fullständig 
dimensionering för alternativ A och alternativ C som innefattar effekter av ändrade egentyngder och 
styvhetsförhållande. När stålhållfastheten ökas för en konstruktionsgrupp i förhållande till 
referenskonstruktionen medför det att utnyttjandegraden blir lägre. Utnyttjandegraden anger hur 
väl konstruktionsdelen blir utnyttjad med hänsyn till bärförmåga och lastpåverkan. Att 
utnyttjandegraden blir lägre medför till att konstruktionsdelens vikt kan minskas för att få samma 
utnyttjande som referenskonstruktionen. Det kan åstadkommas genom att minska godstjockleken 
för rör eller minska flänstjockleken för I-tvärsnitt. 

9.1.1.1 Alternativ A- Takkonstruktion med endast konventionellt stål 
I alternativ A har grupper med höghållfast stål ersatts med konventionellt stål. I den verkliga 

konstruktionen har man använt höghållfast stål i huvudfackverken för att få en mer slankare 
konstruktion.  Alternativ A används för att jämföra den verkliga konstruktionen med en konstruktion 
som enbart består av konventionellt stål. Att takkonstruktionen utförs helt med konventionella stål 
medför att en del konstruktionsdelar behöver ökas i dimension för att inte gå till brott.  Effekten 
förstärks av att egentyngden samtidigt ökar. Anledningen till att en stålsort med sträckgräns 355 MPa 
användes var för att det är den vanligast förekommande i stålkonstruktioner. I de följande avsnitten 
beskrivs vilka ändringar som utförts i alternativ A för respektive konstruktionsgrupp. 
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9.1.1.1.1 Grupp MT- Överram för huvudfackverk 
Grupp MT bildar överramarna för huvudfackverken och för denna konstruktionsgrupp har 

sträckgränsen för stålet ändrats från 460 MPa till 355 MPa. Konstruktionsgruppen består av 
rörtvärsnitt och ändringen av hållfasthet medför att tvärsnittets godstjocklek har ökas. Det medför 
till att hela konstruktionsgruppens egentyngd har ökat. Den ökade egentyngden påverkar även andra 
konstruktionsgrupper. Överramstängerna är ständigt tryckta men genom att fackverkens geometri är 
utformad så att knäcklängderna är relativt små med hänsyn till storleken på rören är reduktionen på 
grund av knäckning relativt begränsad. 

9.1.1.1.2 Grupp MB- Underram för huvudfackverk 
Konstruktionsgruppen utgörs av underramen för huvudfackverken. Underramen består av  

VU-profiler och stålets sträckgräns har ändrats från 690 MPa till 355 MPa. Underramen är dragen och 
en försämring av stålets hållfasthet leder till att godstjockleken måste ökas. Effekten förstärks av att 
egentyngden samtidigt ökar. Viktändringen av gruppen kommer att medföra en högre egentyngd.  
Denna konstruktionsdel är ständigt dragen. 

9.1.1.1.3 Grupp MD- Yttre diagonaler 
De yttre diagonalerna i huvudfackverken består av två stålplåtar som svetsats ihop och utsätts 

endast för dragkrafter. Denna konstruktionsdel innehåller den stålsort med den högsta sträckgränsen 
i referenskonstruktionen. Den har ändrats från 900 MPa till 355 MPa. För att tvärsnittet skall klara av 
de påverkande krafterna måste plåtarnas bredd och höjd ökas. På grund av den betydande 
hållfasthetsminskningen kommer egentyngden för plåtarna att öka avsevärt. Denna konstruktionsdel 
är ständigt dragen. 

9.1.1.2 Alternativ B 
Alternativ B är den verkliga konstruktionen som håller på att byggas. Den verkliga konstruktionen 

är referenskonstruktion i miljö- och kostnadsanalysen. Det har inte utförts några ändringar i 
alternativ B och en mer detaljerad beskrivning och bakgrund av arenaprojektet finns i avsnitt 
konstruktion. 

9.1.1.3 Alternativ C 
I alternativ C har andelen höghållfast stål ökats för takkonstruktionen. Detta alternativ används 

för att undersöka möjligheterna att använda sig av en större andel höghållfast stål än vad som redan 
används i referenskonstruktionen. 

9.1.1.3.1 Grupp MD- Diagonaler 
I den verkliga konstruktionen består de inre diagonalerna i huvudfackverket av en stålsort med 

sträckgräns på 355 MPa som har ökats till 460 MPa. Ökningen av hållfasthet medför att 
konstruktionsrörens godstjocklek kan minskas. Många av dessa diagonaler är emellertid tryckta och 
har i allmänhet stor slankhet varför besparing vid ökad stålhållfasthet är begränsad. 

 

9.1.1.3.2 Grupp EG- Kantbalk 
Grupp EG utgör kantabalkarna vid taköppningen och är uppbyggd av I-tvärsnitt och består i 

referenskonstruktionen av en stålsort med sträckgräns på 355 MPa som ökats till 460 MPa. 
Ändringen av hållfasthet medför att flänstjockleken har minskats. Denna konstruktionsdel har stora 
tryckrafter men samtidigt även transversallaster som ger stora moment. 
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9.1.1.3.3 Grupp PG- Ringkonstruktion 
Ringkonstruktionen är uppbyggd av I-tvärsnitt och består av en stålsort med sträckgräns 355 MPa 

i referenskonstruktionen som ändrats till 460 MPa för alternativ C. Denna konstruktionsgrupp utgör 
den dragna ringkonstruktionen och ändringen av hållfasthet resulterar i att flänstjockleken kan 
minskas. Denna konstruktionsdel har stora dragkrafter men samtidigt även transversallaster som ger 
stora moment. 

9.1.1.3.4  Grupp CB- Pendelpelare 
Konstruktionsgruppen består av 40 pendelpelare uppbyggda av konstruktionsrör. I 

referenskonstruktionen består konstruktionsrören av en stålsort med sträckgräns 355 MPa som 
ändrats till 460 MPa. Ökning av stålets hållfasthet ger upphov till att konstruktionsrörens 
godstjocklek kan minskas. Dessa konstruktionsdelar är ständigt tryckta. 

9.1.1.3.5 Grupp HB- Horisontella diagonaler  
De horisontella diagonalerna utgörs av konstruktionsrör som i referenskonstruktionen består av 

en stålsort med sträckgräns 355 MPa som ändrats till en stålsort med sträckgräns 460 MPa. 
Ändringen medför att konstruktionsrörens godstjocklek kan minskas. Dessa konstruktionsdelar är 
ofta tryckbelastade och utformade med stor slankhet. 

9.1.1.4 Sammanställning av ändringar 
Förutom de ändringar som beskrivits i föregående avsnitt finns det stänger i andra grupper som 

påverkats av de genomförda ändringarna. Det kan exempelvis vara att en pendelpelare har gått till 
brott när egentyngden ändrats för en annan konstruktionsgrupp eller att fördelning mellan 
takkonstruktionens balkverkan och skalverkan påverkats. Tabell 9-1 är en sammanställning av vilka 
stålsort som använts för de olika alternativen. 

  
Grupp: Fall A- 

Konventionellt stål 
Fall B-  
Verklig 

konstruktion 

Fall C- Högre andel 
höghållfast stål 

Grupp MT- 
Överram 

S355J2H S460M S460M 

Grupp MB- 
Underram 

S355J2H S690QL S690QL 

Grupp MD- 
Diagonaler 

S355J2H S355J2H S460M 

Grupp MD- PS S355J2H Weldox 900 Weldox 900 
Grupp ST S355J2H S355J2H S355J2H 
Grupp PB S355J2H S355J2H S355J2H 
Grupp EG S355J2H S355J2H S460M 
Grupp PG S355J2H S355J2H S460M 
Grupp CB S355J2H S355J2H S460M 
Grupp HB S355J2H S355J2H S460M 

Tabell 9-1 Sammanställning av stålsorter för samtliga alternativ 
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9.1.2 Resultat- stålmängd 
Den totala besparingen i stål för den verkliga konstruktionen, alternativ B, är 584 ton i jämförelse 

med en takkonstruktion som endast består av konventionellt stål. Stålmängdsbesparingen uppstår 
huvudsakligen där man valt att byta höghållfast stål mot konventionellt stål. De andra 
konstruktionsgrupperna påverkas genom att takkonstruktionen upptar laster till en större grad med 
skalverkan istället för balkverkan i jämförelse med ett alternativ som endast består av konventionellt 
stål. Det har visats i studien att den totala vikten för de stänger som inte finns i huvudfackverket 
kommer att öka.  

 
Om man skulle använda sig av en större andel höghållfast stål enligt alternativ C skulle den totala 

besparingen bli 732 ton stål. Genom att använda höghållfast stål i ett större antal 
konstruktionsgrupper har stålvikterna minskats ytterligare. 

 
 De olika alternativen som använts i undersökningen är alternativ A, där mängden höghållfast stål 

har ändrats till konventionellt stål, alternativ B som är den verkliga konstruktionen och alternativ C 
som är en konstruktion som består av en ännu högre andel höghållfast stål. Resultaten för denna del 
av studien finns i bilaga Stålmängd. 

9.1.2.1 Huvudfackverk 
För huvudfackverken har man sparat totalt 625 ton ton stål för den verkliga konstruktionen i 

jämförelse med om man skulle använda sig av en takkonstruktion som endast består av 
konventionellt stål.  

 
För alternativ C skulle man spara totalt 665 ton stål i jämförelse med alternativet som enbart 

består av konventionellt stål. I avsnitten nedan beskrivs besparingarna i stålmängd mer detaljerat för 
huvudfackverken. 

9.1.2.1.1 Grupp MT- Överram 
För överramen har man sparat 230 ton stål genom att använda sig av en stålsort med en 

sträckgräns på 460 MPa istället för 355 MPa. Genom att använda en stålsort med en sträckgräns som 
är 30 % högre än konventionellt stål har man erhållit en besparing av stålvikt på 25 %. Anledning till 
att vikten ökar när man använder sig av konventionellt stål beror på att stålets sträckgräns är lägre 
vilket medför att egentyngderna blir högre och att fackverket blir styvare. När fackverket blir styvare 
kommer denna del att belastas mer genom balkverkan.  

 
Om man skulle använda en högre andel höghållfast stål i takkonstruktionen än den verkliga 

konstruktionen skulle det innebära en viktökning med 1 % för överramen jämfört med den verkliga 
konstruktionen. De totala mängderna och vald stålhållfasthet redovisas i diagram 9-1. 
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Diagram 9-1 Stålmängder för grupp MT 

9.1.2.1.2 Grupp MB- Underram 
I underramen har man sparat 293 ton stål genom att använda sig av en stålsort med en högre 

sträckgräns istället för vanlig konventionellt stål. Det innebär att om man använder sig av 
konventionellt stål istället för höghållfast stål i underamen ökar stålvikten med 95 %. Den 
procentuella sträckgränsökningen i jämförelse med konventionellt stål är 94 %. Anledning till 
viktökningen för alternativet med konventionellt stål beror på att fackverket belastas till i en större 
grad genom fackverken, egentyngden har minskat och sträckgränsen är lägre. 

 
Besparingen när man använder sig av en högre andel höghållfast stål än den verkliga 

konstruktionen blir lika stor. De totala mängderna och vald stålhållfasthet redovisas i diagram 9-2.  
 

 
Diagram 9-2 Stålmängder för grupp MB 

9.1.2.1.3 Grupp MD- Diagonaler 
I diagonalerna har man sparat 38 ton stål genom att använda sig av höghållfast stål i överram, 

underram och i dragstagen för diagonalerna för den verkliga konstruktionen. Det innebär att 
stålvikten skulle öka med 9 procent om man använder sig av enbart konventionellt stål i 
takkonstruktionen. Anledningen till att stålmängderna har minskat för den verkliga konstruktionen 
beror på att egenvikterna har minskat och att fackverket inte belastas lika hårt på grund av 
skalverkan. 

 
När takkonstruktionen innehåller en högre andel höghållfast stål än verkliga takkonstruktionen 

blir stålbesparingen totalt 85 ton stål. Den procentuella viktökningen skulle bli 24 % om man 
använder sig av konventionellt stål och den procentuella sträckgränsökningen mellan alternativen är 

Alternativ A- S355J2H 1 149 226 kg
Alternativ B- S460M 919 571 kg
Alternativ C- S460M 926 557 kg
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30 %. Den huvudsakliga skillnaden i stålvikt beror på att man använt sig av höghållfast stål i 
diagonalerna och att takkonstruktionen belastas till en större grad genom skalverkan. De totala 
mängderna och vald stålhållfasthet redovisas i diagram 9-3. 

 

 
Diagram 9-3 Stålmängder för grupp MD 

9.1.2.1.4 Grupp MD- PS 
För dragstagen på sidorna av huvudfackverken har man sparat 64 ton stål i jämförelse med en 

konstruktion som endast utgörs av konventionellt stål. Det innebär att dragstagens vikt ökar med 149 
% om man endast skulle använda sig av konventionellt stål. Den procentuella sträckgränskvoten är 
154 % vilket är ungefär lika stor som viktminskningen. Den procentuella viktminskningen beror på att 
dragstagen har dimensionerats med hänsyn till dragkraftskapaciteten. De totala mängderna och vald 
stålhållfasthet redovisas i diagram 9-4. 

 

 
Diagram 9-4 Stålmängdsresultat för dragstagen 

9.1.2.2 Grupp ST- Huvudfackverk på kortsida 
För huvudfackverken på kortsidan har man sparat 2 ton genom att använda sig av höghållfast stål 

för alternativ B och alternativ C. Besparingen av stål beror på att egenvikterna har minskat och att 
det triangulära fackverket är mindre styvt vilket medfört att krafterna upptas till en större andel av 
skalverkan. De totala mängderna och vald stålhållfasthet redovisas i diagram 9-5. 

 

Alternativ A- S355J2H 443 228 kg
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Diagram 9-5 Stålmängder för grupp ST 

9.1.2.3 Grupp PB- Primärbalkar 
För primärbalkarna har man sparat 2 ton stål för alternativen med högre andel höghållfaststål. 

Besparingen beror på att egentyngderna har blivit lägre för den totala takkonstruktionen när man 
använder sig av höghållfast stål. De totala mängderna och vald stålhållfasthet redovisas i diagram 9-
6.  

 

 
Diagram 9-6 Stålmängder för grupp PB 

9.1.2.4 Grupp EG- Kantbalk vid taköppning 
För kantbalkarna i taköppningen har stålvikten ökat med 13 ton stål för den verkliga 

konstruktionen i jämförelse med alternativet med enbart konventionellt stål.  
 
För konstruktionsalternativet med högre andel höghållfast stål blir ökning av stålvikten ungefär 

lika stor fastän att stålsorten har en högre sträckgräns. Anledningen till varför vikterna har ökat beror 
på att takkonstruktionen belastas till en större del genom fackverkan istället för balkverkan för de 
höghållfasta alternativen. De totala mängderna och vald stålhållfasthet redovisas i diagram 9-7. 

 

Alternativ A- S355J2H 318 162 kg
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Diagram 9-7 Stålmängder för grupp EG 

9.1.2.5 Grupp PG- Ringkonstruktion 
För ringbalkskonstruktionen har vikten ökat med 41 ton stål i jämförelse med en takkonstruktion 

med enbart konventionellt stål. Den huvudsakliga anledningen till viktökningen beror på att 
ringkonstruktionen belastas till en högre grad genom skalverkan för alternativen med högre andel 
höghållfast stål. 

 
För alternativet med högst andel höghållfast stål kommer stålmängden minska med 52 ton stål i 

jämförelse med den verkliga konstruktionen. Den procentuella viktminskningen är 24 % och den 
procentuella sträckgränsökningen är 30 % i jämförelse med den verkliga konstruktionen. Den största 
anledning till varför stålvikten har minskat för alternativ C beror på att stålsorten har en sträckgräns 
som är högre och att de totala egenvikterna för takkonstruktionen har blivit lägre. De totala 
mängderna och valda stålhållfasthet redovisas i diagram 9-8. 

 

 
Diagram 9-8 Stålmängder för grupp PG 

9.1.2.6 Grupp CB- Pendelpelare 
För pendelpelarna har man sparat 2 ton stål för den verkliga konstruktionen. Det beror på att 

egenvikterna för andra konstruktionsdelar har minskat jämfört med en konstruktion som endast 
består av konventionellt stål. 

 
Om man skulle använda sig av en takkonstruktion som endast består av en högre andel 

höghållfast stål skulle det innebära att man skulle sparar 19 ton stål jämförelse med en 
takkonstruktion som endast består av konventionellt stål. Den procentuella viktminskningen är 25 % 
och den procentuella sträckgränsökningen är 30 %. Anledningen till varför stålvikten minskat mellan 
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den verkliga konstruktionen och det alternativ med högst andel höghållfast stål beror på att stålets 
hållfasthet har ökats. De totala mängderna och valda stålhållfasthet redovisas i diagram 9-9. 

 

 
Diagram 9-9 Stålmängder för grupp CB 

9.1.2.7 Grupp HB- Horisontella diagonaler  
För de horisontella diagonalerna har man sparat 8 ton stål i jämförelse med en takkonstruktion 

av konventionellt stål. Det beror främst på att egentyngderna för takkonstruktionen har ökat och att 
lasterna upptas till en större grad genom skalverkan än balkverkan i jämförelse med en 
takkonstruktion med enbart konventionellt stål. 

 
Om man skulle använt sig av en takkonstruktion med högre andel höghållfast stål skulle man 

stålviktsbesparingen bli totalt 47 ton stål jämfört med alternativet med enbart konventionellt stål. 
Den procentuella minskningen av stålvikt blir 23 % i och den procentuella sträckgränsökningen är 30 
%. Den huvudsakliga förändringen av stålvikten beror på att stängerna för alternativ C består av 
höghållfast stål. De totala mängderna och valda stålhållfasthet redovisas i diagram 9-10. 

 

 
Diagram 9-10 Stålmängder för horisontella diagonaler 
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9.1.3 Resultat- Nedböjning 
Takkonstruktionen har kontrollerats i bruksgränstillstånd för kantbalkarna i taköppningen och de 

längsgående balkarna i mitten av konstruktionsgruppen som utgör primärbalkarna. De kontrollerade 
konstruktionsdelarna är rödmarkerade i figur 9-1. Nedböjningen för dessa konstruktionsdelar visar 
hur takkonstruktionen deformeras på ett tydligt sätt [12]. 

 
När man ökar eller minskar hållfastheten för en konstruktionsgrupp ändrar man även tvärsnittets 

area för att maximalt utnyttja balktvärsnittets egenskaper. Efter ändringarna kommer stålet att få 
samma elasticitetsmodul men med ändrad area. Det påverkar konstruktionsdelens böjstyvhet som 
inverkar på nedböjning i bruksgränstillstånd.  När böjstyvheten minskas kommer konstruktionsdelens 
nedböjning att öka. I det följande avsnittet redovisas nedböjningsresultat för de olika alternativen. 
Huvudfackverkens böjstyvhet påverkar även hur stor del av lasterna som upptas genom skalverkan 
respektive balkverkan för takkonstruktionen. Figur 9-1 visar vilka delar som använts för att undersöka 
nedböjningen för de olika alternativen. 

 

 
Figur 9-1 Konstruktionsdelar som kontrollerats med hänsyn till nedböjning. 

9.1.3.1 Alternativ A – Konventionellt stål 
Resultaten från nedböjningsanalysen visar att nedböjningen är lägre för en konstruktion med 

konventionellt stål än för en konstruktion med högre andel höghållfast stål. Den minskade 
nedböjningen i förhållande till den verkliga konstruktionen beror på att konstruktionens böjstyvhet 
ökat. Figur 9-2 illustrerar hur nedböjningen varierar för alternativ A och att den maximala 
nedböjningen blev 385 mm.  
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Figur 9-2. Figuren visar de maximala nedböjningsvärdena i brukgränstillstånd i en vy ovanifrån för alternativ A. 
Nedböjningen uppkommer i z-riktning. Figur 9-1 illustrerar vilka konstruktionsdelar som kontrollerats. 

9.1.3.2 Alternativ B- Referenskonstruktion 
Resultaten för nedböjningsanalysen för alternativ B används som referensvärde för alternativ A 

och B. Figur 9-3 illustrerar hur nedböjningen varierar för den verkliga konstruktionen och att den 
maximala nedböjningen blev 510 mm.  

 

 
Figur 9-3 . Figuren visar de maximala nedböjningsvärdena i brukgränstillstånd i en vy ovanifrån för alternativ B. 
Nedböjning uppkommer i z-riktning och figur 9-1 illustrerar vilka konstruktionsdelar som kontrollerats. 

9.1.3.3 Alternativ C – Högre andel höghållfaststål 
Resultaten från nedböjningsanalysen för alternativ C visar att nedböjningen har ökat marginellt i 

jämförelse med referenskonstruktionen. Figur 9-4 illustrerar hur nedböjningen varierar för de 
utvalda konstruktionsdelarna för alternativ C och att den maximala nedböjningen blev 515 mm. Figur 
9-4 redovisar nedböjningsresultaten för alternativ C. 
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Figur9-4 . Figuren visar de maximala nedböjningsvärdena i brukgränstillstånd i en vy ovanifrån för alternativ C. 
Nedböjning uppkommer i z-riktning och figur 9-1 illustrerar vilka konstruktionsdelar som kontrollerats. 

9.1.3.4 Nedböjningsdifferenser 
Nedböjningsanalysen visar att den maximala nedböjningen har ökat med 125 mm för 

konstruktionen som skall byggas i jämförelse med en konstruktion som endast består av 
konventionellt stål. Nedan finns en sammanställning av resultaten för maximal nedböjning och den 
procentuella nedböjningsförändringen i förhållande till referenskonstruktionen. Tabell 9-2 visar den 
maximala nedböjningen och procentuella förändringen i förhållande till alternativet med 
konventionellt stål. Nedböjningsskillnaden mellan den verkliga konstruktionen och för alternativet 
med högre andel höghållfast stål är väldigt liten och kommer inte begränsa konstruktionen i 
bruksgränstillstånd. Det verkliga alternativet har stora marginaler för att uppfylla bruksgränskraven. 
Anledning till att nedböjningen ökar för alternativ B beror på att överram och underram består av 
höghållfast stål. Nedböjningen för alternativ C ökar ytterliggare på grund av att hela det triangulära 
fackverket består av höghållfast stål. 

 

Tabell 9-2 Nedböjning 

 Maximal nedböjning  Procentuell förändring 
Alternativ A 385 mm -24,5 % 
Alternativ B 510 mm 0 % 
Alternativ C 515 mm + 1,0 % 
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9.2 LCA- Metod 
Idag ökar användandet av höghållfast stål i olika typer av konstruktioner. Det har medfört en 

förändring av miljöpåverkan i samtliga steg i stålkonstruktionens livscykel. När man beaktar 
miljöpåverkan för en produkt baserad på höghållfast stål är det viktigt att analysera hela produktens 
livscykel. I studien har ett verktyg använts som är utvecklat i samarbete med IVL, Svenska 
Miljöinstitutet AB, i ett delprojekt inom Jernkontorets miljöforskningsprogram ”Stålkretsloppet” med 
ekonomiskt stöd från svensk stålindustri och MISTRA. Projektet The Environmental Value of 
Advanced High Strength Steel [19] syftar till att utveckla metoder för att bedöma miljövärdet av att 
använda höghållfast stål istället för konventionella stål i olika stålkonstruktioner. I projektet utvecklas 
också en mjukvara, EcoSteel, för ingenjörsmässiga livscykelanalyser. Slutmålet är att utveckla nya 
pålitliga, råvaruvänliga och förnyelsebara produkter som uppfyller samhällets ökade krav [19]. Det 
huvudsakliga målet med miljöstudien är att studera hur miljöpåverkan ändrats för den fasta delen av 
takkonstruktionen i Swedbank Arena av att man använt höghållfast stål istället för konventionellt 
stål. 

9.2.1 Studie 
I studien har programmet EcoSteel använts för att beräkna miljöpåverkan vid ståltillverkning 

inklusive tillverkning av råmaterial som järnmalm, legeringsämnen samt miljöpåverkan med hänsyn 
till transport av råvaror under ståltillverkningen och transport av material till profiltillverkning och 
byggarbetsplats. Beräkningarna av miljöpåverkan utfördes för de resultat som erhållits vid 
dimensionering av stålet enligt BSK07 med FEM- programmet Robot.  

 
Resultat av analysen redovisas i koldioxidekvivalenter som är ett mått som används för att 

jämföra utsläpp av olika växthusgaser baserat på deras globala uppvärmningspotential [14]. Alla 
växthusgaser har en global uppvärmningspotential som används för att jämföra deras förmåga att 
fånga värme i atmosfären. Global uppvärmningsfaktor baseras på växthusgasens värmeabsorberande 
förmåga för varje gas i förhållande till koldioxid [15].  

 
I studien antas det att miljöpåverkan under montage, svetsning, profiltillverkning och 

användningsfasen för den fasta delen av takkonstruktionen är lika stora eller försumbara. För att 
bestämma miljöpåverkan för den fasta takkonstruktionen i Swedbank Arena för hela livscykeln har 
studien delats upp i mindre delar. I följande avsnitt beskrivs tillvägagångsättet för beräkning av 
miljöpåverkan för de olika delarna. 

9.2.2 Tillverkning av stål 
Det första som kartlagts är miljöpåverkan för de stålsorter som används i studien. Denna del har 

utförts i en annan studie som programmet EcoSteel baseras på. I denna del har information om 
miljöpåverkan för de olika ståltillverkningsprocesserna i form av energianvändning och utnyttjande 
av råvaror samlats in. Det innebär att miljöpåverkan för olika stålsorter har kartlagts från vaggan till 
färdiga produkter vid ståltillverkningen. I denna del av studien ingår inte miljöpåverkan med hänsyn 
till profiltillverkning och transport efter ståltillverkningen. 

 
När man har valt vilka ståltyper man vill använda i konstruktionen beaktas stålets kemiska 

sammansättning och processväg vid tillverkningen. När man väljer ett stål skall man försöka välja ett 
stål som påverkar miljön så lite som möjligt. Det kan finnas två olika stålsorter med samma 
egenskaper fast med olika legeringsinnehåll. Det innebär att man skall försöka använda en stålsort 
med låg andel legeringsämnen eftersom dessa ofta medför stor miljöpåverkan [13]. 
 
De data som använts i beräkningarna av miljöpåverkan under vagga till grind för den fasta delen av 
takkonstruktionen i Swedbank Arena kommer från publicerad data från Ruukki som omräknats [10] 



45 
 

med metoder som rekommenderas av worldsteel [20]. Inverkan av stålets hållfasthet har utvärderats 
med data från SSAB i Oxelösund [13]. I den verkliga konstruktionen tillverkades stålsorterna med 
sträckgräns 355- 690 MPa av Ruukki i Finland och stålsorten med sträckgräns 900 MPa tillverkades av 
Dillinger i Tyskland. Diagram 9-12 redovisar miljöpåverkan med hänsyn till global uppvärmning från 
vagga till grind, beräknad enligt ovan för de stålsorter som använts i studien.  

 

   
 
 

9.2.3 Uppgradering till höghållfast stål 
Under analysberäkningarna i Robot bestämdes vilka konstruktionsdelar som skulle bestå av 

höghållfast stål och vilka delar som skulle utgöras av konventionellt stål för alternativ A med enbart 
S355 och alternativ C. Valet grundandes på vilka av konstruktionsgrupperna som verkligen kunde 
utnyttja höghållfast stål. En del av konstruktionsgrupperna hade för slanka profiler. 

9.2.4 Tillverkning av stålkonstruktion 
I studien antas det att miljöpåverkan med hänsyn till tillverkning av stålkonstruktion kan 

försummas eftersom miljöpåverkan är väldigt liten i förhållande till ståltillverkningens miljöpåverkan 
och för att miljöpåverkansskillnaderna mellan de olika alternativen blir väldigt små.  

9.2.5 Transport av stål och profiler 
I studien valdes det att förenkla beräkningarna genom att anta att allt stål i studien tillverkades i 

Ruukkis fabriker i Finland. Den totala transportsträckan med lastbil från ståltillverkningen i Raahe till 
byggarbetsplatsen i Stockholm är 676 km. Transportfordonet som vald i studien är en lastbil med en 
maximal lastkapacitet av 40 ton. Den totala transportsträckan med färja mellan Naantali till 
Kapellskär blev totalt 275 km. Val av transportfordon över Östersjön är en färja med total vikt 10 750 
ton inklusive last och besättning.  

9.2.6 Användning av stålkonstruktion 
Eftersom takkonstruktionen är en passiv konstruktion kommer användningsfasen inte att 

påverka resultaten nämnvärt. Denna post kommer bli lika stor för samtliga alternativ. Det innebär att 
denna miljöpåverkanspost inte medräknats i beräkningarna på grund av att studien är en 
jämförelsestudie. 
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Diagram 9-12 Koldioxidemission/kg stål som funktion av sträckgräns för de stål som 
använts I studien [10]. 
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9.2.7 Resultat- LCA 
Den totala miljöbesparingen för den verkliga takkonstruktionen i jämförelse med en 

takkonstruktion som endast består av konventionellt stål blev 895 675 CO2eq. Den huvudsakliga 
miljöbesparingen uppstod under ståltillverkningen. Diagram 9-14 och tabell 9-3 redovisar resultat för 
LCA beräkningen som en jämförelse mellan den verkliga takkonstruktionen och en takkonstruktion 
med endast konventionellt stål.  

 

 
Diagram 9-14 Miljöpåverkansresultat för den verkliga konstruktionen 
 

Livscykelfaser Global uppvärmning: GWP 
Alternativ A  
(kg CO2eq) 

Alternativ B  
(kg CO2eq) 

Miljöbesparing  
(kg CO2eq) 

Stålproduktion 8 150 707 6 802 655 1 348 052 
Transport 106 250 86 000 20 250 
Återvinning -2 930 735 -2 458 108 -472 627 
Totalt 5 326 222 4 430 547 895 675 

 
Tabell 9-3 Miljöpåverkansresultat för den verkliga konstruktionen. 
 
Om man använder en takkonstruktion med en ännu högre andel höghållfast stål än den verkliga  

konstruktionen kommer miljöbesparingen att bli 1 107 526 kg CO2eq jämfört med alternativ A. Det 
innebär att man gör en ytterligare besparing på 211 851 CO2eq i jämförelse med den verkliga 
takkonstruktionen. Diagram 9-15 och tabell 9-4 redovisar resultatet från beräkningen av 
miljöpåverkan för det alternativet med högst andel höghållfast stål i jämförelse med alternativet som 
endast består av konventionellt stål.  
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Diagram 9-15 Miljöpåverkansresultat för alternativ C 

 
 

Livscykelfaser Global uppvärmning: GWP 
Alternativ A 
(kg CO2eq) 

Alternativ C  
(kg CO2eq) 

Miljöbesparing  
(kg CO2eq) 

Stålproduktion 8 150 707 6 475 647 1 675 060 
Transport 106 250 86 000 20 250 
Återvinning -2 930 735 -2 342 951 -587 784 
Totalt 5 326 222 4 218 696 1 107 526 

 
Tabell 9-4 Miljöpåverkansresultat för alternativ C 
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9.3 LCC- metod 
LCC analysen har genomförts i samarbete med Ruukki som tillhandahållit information om 

kostnaderna för samtliga alternativ. Med resultaten från dimensioneringen av stålet i FEM-
programmet Robot skapades ett förfrågningsunderlag som bestod av materiallista, 
projektbeskrivning och kostnadssammanfattning. Materiallistan beskrev skillnaderna i stålmängd för 
konstruktionsgrupperna i en tabell. Projektbeskrivningen illustrerade skillnaderna med bilder och 
beställningssammanfattningen sammanfattade den totala förändringen med hänsyn till stålvikt för 
respektive konstruktionsgrupp. Kostnaderna är uppdelade i tillverkning av stål och profiler, transport 
och montering. Förfrågningsunderlaget skickades till Ruukki som utförde kostnadsberäkningar för 
samtliga alternativ. Det som Ruukki beaktade vid prissättningen för konstruktionsgrupperna var 
materialpris, viktändring, svetsning, målning och ändring av kran vid montage.  I princip fick Ruukki 
samma typ av förfrågningsunderlag för de höghållfasta alternativen som de tidigare offererat på för 
alternativ B och som de sedan utförde. I kostnadsanalysen har det antagits att 
projekteringskostnader, underhållskostnader och kostnader under användning av takkonstruktionen 
är lika stor för samtliga alternativ.  

9.3.1 Resultat- LCC 
Resultaten av kostnadsberäkningen visar att användandet av höghållfast stål i den fasta delen av 

takkonstruktionen resulterat i att kostnaderna minskat markant i jämförelse med en takkonstruktion 
som endast består av konventionellt stål. Det beror främst på att kostnaderna för stål- och 
profiltillverkningen minskat. Resultaten från LCC-beräkningen finns i bilaga LCC. 

9.3.1.1 Stål- och profiltillverkning 
Den totala kostnadsbesparingen för stål- och profiltillverkning av den verkliga konstruktionen 

jämfört med en konstruktion som består av konventionellt stål blev 19,6 miljoner kronor.  
Kostnadsökningen för alternativet med en högre andel höghållfast stål och den verkliga 
konstruktionen blev 203 000 kr. Diagram 9-16 redovisar de totala kostnaderna för stål- och 
profiltillverkningen för de tre alternativen. 

 

 
Diagram 9-16 Kostnader under stål- och profiltillverkningen 

 

9.3.1.1.1 Á-priser 
I följande avsnitt beskrivs anledning till att á-priserna för stål- och profiltillverkningen har ändrats för 
respektive konstruktionsgrupp mellan de alternativ som innehåller höghållfast stål i jämförelse med 
ett alternativ som endast består av konventionellt stål. Á-priserna som används i diagrammen är 
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angivna i euro/kg konstruktionsdel. En minskat stålmängd och ett lågt á-pris under stål- och 
profiltillverkningen kan ge ett lägre totalpris för konstruktionsgruppen.  

9.3.1.1.1.1 Överramen i huvudfackverket 

Anledning till att á-priset för överramen för det triangulära fackverket blir lika stort för samtliga 
alternativ beror på att godstjockleken är mindre för alternativen med höghållfast stål vilket medför 
att svetskostnaderna minskat. Den lägre svetskostnaden för det höghållfasta stålet har sedan 
kompenserats av att materialet för de höghållfasta stålen är dyrare. Diagram 9-17 redovisar á-priser 
för överramen i huvudfackverket. 

 

 
Figur 9-17 Á-priser för överram i huvudfackverket 

9.3.1.1.1.2 Underramen för huvudfackverket 

För underramen har kostnaderna ökat med 0,2 euro/kg stål för de höghållfasta alternativen. Det 
som påverkat kostnaderna för konstruktionsgruppen för de höghållfasta alternativen är att 
godstjocklekarna har minskat vilket medfört att bokningskostnader och svetsningskostnader minskat. 
Diagram 9-18 redovisar á-priserna för underramen i huvudfackverket. 

 

 
Diagram 9-18  Á-priser för underram i huvudfackverket 

9.3.1.1.1.3 Diagonaler i huvudfackverket 

För diagonalerna i huvudfackverket har kostnaderna för alternativet med högst andel höghållfast 
stål ökad på grund av att diagonalerna består av en stålsort med en högre sträckgräns och 
godstjocklekens minskning inte kompenserar lika mycket för stålpriset som för andra 
konstruktionsdelar. Diagram 9-19 redovisar á-priserna för diagonalerna i huvudfackverket. 

4,0 € 4,0 € 4,0 € 

0,0 € 

1,0 € 

2,0 € 

3,0 € 

4,0 € 

5,0 € 

Eu
ro

/k
g 

ko
ns

tr
uk

tio
ns

gr
up

p 

Alternativ A- S355

Alternativ B- S460

Alternativ C- S460

3,3 € 
3,5 € 3,5 € 

0,0 € 

1,0 € 

2,0 € 

3,0 € 

4,0 € 

Eu
ro

/k
g 

ko
ns

tr
uk

tio
ns

gr
up

p 

Alternativ A- S355

Alternativ B- S690

Alternativ C- S690



50 
 

 
Diagram 9-19 Á-priser för diagonaler i huvudfackverket 

9.3.1.1.1.4 Dragstag 

Á-priserna för dragstagen i huvudfackverken har ökat när man använder sig av höghållfast stål. 
Det beror på att kostnaden för en stålsort med en sträckgräns som är 900 MPa är väsentligt högre än 
för konventionellt stål. Dock har godstjockleken för dragstagen blivit mycket lägre. Diagram 9-20 
redovisar á-priser för dragstagen. 

 

 
Diagram 9-20 Á-priser för dragstagen 

9.3.1.1.1.5 Huvudfackverk på kortsidan och primärbalkar 

För huvudfackverken på kortsidan och primärbalkarna är á-priset lika stort för samtliga 
alternativ. Det beror på att dessa konstruktionsgrupper har liknande godstjocklekar och samtliga 
diagonaler består av konventionellt stål. 

9.3.1.1.1.6 Kantbalkar vid taköppning 

Á-priset för kantbalkarna är lika stort för alternativet med endast konventionellt stål och den 
verkliga konstruktionen. Det beror på att godstjocklekarna har liknande godstjocklekar för profilerna 
och båda består av konventionellt stål för denna grupp. För alternativet med högre andel höghållfast 
stål ökar á-priset beroende av att kantbalkarna består av höghållfast stål. Diagram 9-21 redovisar á-
priser för kantbalkarna vid taköppning. 
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Diagram 9-21 Á-priser för kantbalkar vid taköppning 
 

9.3.1.1.1.7 Ringkonstruktion 

Ringkonstruktion består av konventionellt stål för alternativet med konventionellt stål och för 
den verkliga konstruktionen. Det har medfört att á-priserna har blivit lika stora på grund av att 
godstjocklekarna är i samma storlek. För alternativet med högre andel höghållfast stål har 
kostnaderna ökat vilket beror på att de består av höghållfast stål. Anledningen till att á-priserna inte 
ökat mer beror på att godstjocklekarna har minskat jämfört med det konventionella alternativet. 
Diagram 9-22 redovisar á-priser för ringkonstruktionen. 

 

 
Diagram 9-22 Á-priser för ringkonstruktion 

9.3.1.1.1.8 Vinkelpelare 

Vinkelpelarna för alternativet med konventionellt stål och den verkliga konstruktionen har 
samma á-pris på grund av stängerna har liknande godstjocklekar och att de består av samma stålsort. 
För alternativet med högre andel höghållfast stål ökar priset beroende av att vinkelpelarna består av 
höghållfast stål. Anledning till varför priset inte ökat mer beror på att godstjocklekarna har minskat 
vilket resulterat med att bockningskostnaderna och svetskostnaderna minskat. Diagram 9-23 
redovisar á-priser för vinkelpelarna. 
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Diagram 9-23 Á-priser för vinkelpelare 

9.3.1.1.1.9 Horisontella diagonaler 

De horisontella diagonalerna för alternativet med konventionellt stål och den verkliga 
konstruktionen har samma á-pris. Det beror på att de liknande godstjocklekar och båda består av 
konventionellt stål. För alternativet med högre andel höghållfast stål har á-priset ökat beroende av 
att de innehåller höghållfast stål. Anledningen till varför priset inte ökat mer beror på att 
godstjocklekarna minskat och därmed även svetskostnaderna. Diagram 9-24 redovisar á-priser för de 
horisontella diagonalerna. 

 

 
Figur 9-24 Á-priser för horisontella diagonaler 

9.3.1.2  Transport 
Den totala kostnaden för transport av stålet blev lika stor för samtliga alternativ. Det beror på att 

transportkostnaderna till stor del är relaterade till transportsträckan och volymen för elementen. 
Diagram 9-25 redovisar de totala kostnader för transport av stål och profiler för samtliga alternativ. 

 

 
Diagram 9-25 Kostnader under transport 
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9.3.1.3 Montage 
Den totala kostnaden för montage av takkonstruktionen blev ca 31 miljoner kr för samtliga 

alternativ. Att kostnaderna blev nästan lika stora beror på att kostnaden vid montage är nära 
anknuten till antalet element som skall monteras. Eftersom designen och antalet element är 
densamma samt att kranarna som används för den verkliga konstruktionen har tillräcklig kapacitet 
för samtliga alternativ medförde att montagekostnaden blev lika stor. Om man skulle bli tvungen att 
använda sig av en större montagekran för alternativet med konventionellt stål skulle 
kostnadsskillnaderna bli större.  
Diagram 9-26 redovisar de totala montagekostnaderna för samtliga alternativ. 

 
Diagram 9-26 Kostnader under montage 

 

9.3.1.4 Restvärde av stål 
När Swedbank Arenas livslängd är uppnådd och man skall riva konstruktionen kommer det 

resultera i att en stor del av materialet kan återvinnas. Det innebär att en stor del av stålet i 
takkonstruktionen kan återvinnas och stålet får ett skrotvärde. Anledningen till varför stålets 
skrotvärde inte medräknas i kalkylen beror på att det vanligtvis är oklart hur stor återvinningsgrad 
som är acceptabel att använda för stålkonstruktioner. Återvinningsgraden diskuteras fortfarande på 
internationell nivå och ligger vanligtvis mellan 60 -90 % [13]. 

9.3.1.5 Totala kostnader 
Den totala besparingen för den verkliga konstruktionen jämfört med en konstruktion som endast 

består av konventionellt stål blev 20,1 miljoner kronor. Om man skulle använda sig av en 
konstruktion med en högre andel höghållfast stål än den verkliga konstruktionen skulle kostnaden 
öka med 203 283 kr. Den totala kostnaden har därmed minskat med 14 % när man använder sig av 
höghållfast stål i den fasta delen i Swedbank Arena. Diagrammet nedan redovisar de totala 
kostnaderna för stål- och profiltillverkning, transport och montage för den fasta delen av 
takkonstruktionen i Swedbank Arena. Diagram 9-27 redovisar de totala kostnaderna som beaktats i 
LCC beräkningen. Den huvudsakliga kostnadsminskningen för alternativen med högre andel 
höghållfast stål jämfört med alternativet med enbart konventionellt stål uppstod på grund av att 
överram, underram och dragstag för det triangulära fackverket bestod av höghållfast stål för den 
verkliga konstruktionen.  
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Diagram 9-27 Totala kostnader 
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10 Diskussion och slutsats 
Studien har visat att användandet av höghållfast stål i den fasta delen av takkonstruktionen i 

Swedbank Arena medfört stora besparingar i stålmängd. Den totala stålbesparingen blev 584 ton i 
jämförelse med en takkonstruktion som enbart består av konventionellt stål. Om man skulle använt 
sig av en takkonstruktion med högre andel höghållfast stål än den verkliga skulle besparingen bli 
ytterligare 148 ton. Besparingen i stålmängd för den verkliga konstruktionen har medfört att de 
totala kostnaderna och den totala miljöpåverkan har blivit lägre. Den huvudsakliga besparingen i 
stålmängder uppstår i överram, underram och dragstag. 

 
För alternativet med en högre andel höghållfast stål blir den totala kostnaden lite högre än den 

verkliga konstruktionen. Besparingen med hänsyn till miljön har dock blivit högre för alternativet 
med högst andel höghållfast stål. 

 
Den totala miljöbesparingen för den verkliga konstruktionen i jämförelse med en konstruktion 

som endast består av konventionellt stål blev 895 675 kg CO2eq. Den huvudsakliga 
miljöpåverkansbesparingen uppstod under stål- och profiltillverkningen. Om man skulle använda sig 
av en takkonstruktion med högre andel höghållfast stål skulle miljöbesparingen bli 1 107 526 kg CO2eq 
jämfört med en takkonstruktion som endast består av konventionellt stål. Det innebär att 
miljöbesparingen för alternativet C blir ytterligare 211 851 kg CO2eq. Det mest miljövänliga 
alternativet är alltså alternativet med högst andel höghållfast stål. 

 
Den totala kostnadsbesparingen för den verkliga konstruktionen blev 20,1 miljoner kr i 

jämförelse med en takkonstruktion som endast består av konventionellt stål. Den huvudsakliga 
besparingen uppstod under stål- och profiltillverkningen. Det beror främst på att mängden stål har 
minskat och att godstjocklekarna för profilerna har ökat. Att godstjocklekarna minskar medför att 
kostnaderna för svetsning och bockning av profiler minskar när profilerna innehåller höghållfast stål. 
När man jämför den verkliga konstruktionen och en konstruktion med högre andel höghållfast stål är 
kostnaderna ca 0,2 miljoner kr lägre. Det innebär att det mest kostnadseffektivaste alternativet är 
den verkliga konstruktionen. 

 
Kostnadsskillnaderna under transport borde blivit större på grund av att stålvikterna skiljer sig 

ganska mycket mellan de olika alternativen. Den låga skillnaden beror förmodligen på att denna 
kostnadspost också bygger på en grov uppskattning av Ruukki. 

 
Nedböjningen har ökat för den verkliga konstruktionen i jämförelse med en takkonstruktion med 

endast konventionellt stål. Det beror på att överramen, underramen och dragstagen består av 
höghållfast stål. Nedböjningsökningen för alternativ C beror främst på att man använt höghållfast stål 
även för diagonalerna i det triangulära fackverket vilket resulterar med att styvheten minskar.  

 
De alternativen som är bäst utifrån resultaten i studien av kostnader och miljö är de alternativ 

som består av höghållfast stål. Det beror på att kostnaderna minskar och att miljöpåverkan blir lägre i 
jämförelse med alternativet som endast består av konventionellt stål. När man jämför resultaten 
mellan den verkliga konstruktionen och alternativet med högre andel höghållfast stål kommer den 
verkliga konstruktionen att vara något bättre utifrån en kostnadssynpunkt. Men alternativet med 
högre andel höghållfast stål är bättre när man beaktar den totala miljöpåverkan.  
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12.1 Stålmängd 

12.1.1 Alternativ A- Takkonstruktion med konventionellt stål 

Konstruktionsgrupp Stålmängd 
Group MT- Top chord, S355J2H 1 149 226 kg 
Group MB - Bottom chord, S355J2H 599 730 kg 
Group MD - Diagonals, S355J2H 443 228 kg 
Group MD - PS section, S355J2H 107 340 kg 
Group ST - Main trusses short ends, S355J2H 318 162 kg 
Group PB - Primary beams, S355J2H 246 208 kg 
Group EG - Edge girder of opening, S355J2H 47 216 kg 
Group PG - Perimeter girder, S355J2H 170 036 kg 
Group CB - Columns, S355J2H 76 248 kg 

Group HB - Horisontal diagonals, S355J2H 204 817 kg 

  Totalt 3 362 211 kg 
 

12.1.2 Alternativ B- Verklig takkonstruktion 

Konstruktionsgrupp Stålmängd 
Group MT- Top chord, S460M 919 571 kg 

Group MB - Bottom chord, S690QL 307 027 kg 

Group MD - Diagonals, S355J2H 405 068 kg 

Group MD - PS section, Weldox 900 43 181 kg 

Group ST - Main trusses short ends, S355J2H 315 790 kg 

Group PB - Primary beams, S355J2H 244 241 kg 

Group EG - Edge girder of opening, S355J2H 60 638 kg 

Group PG - Perimeter girder, S355J2H 211 957 kg 

Group CB - Columns, S355J2H 74 224 kg 

Group HB - Horisontal diagonals, S355J2H 196 458 kg 

  Totalt 2 778 155 kg 
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12.1.3 Alternativ C- Konstruktion med högst andel höghållfast stål 

Konstruktionsgrupp Stålmängd 
Group MT- Top chord, S460M 926 557 kg 

Group MB - Bottom chord, S690QL 307 027 kg 

Group MD - Diagonals, S460M 357 741 kg 

Group MD - PS section, Weldox 900 43 181 kg 

Group ST - Main trusses short ends, S355J2H 316 432 kg 

Group PB - Primary beams, S355J2H 244 241 kg 

Group EG - Edge girder of opening, S460M 59 743 kg 

Group PG - Perimeter girder, S460M 160 252 kg 

Group CB - Columns, S460M 57 038 kg 

Group HB - Horisontal diagonals, S460M  157 807 kg 

  Totalt 2 630 019 kg 
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12.2 LCC 

12.2.1 Alternativ A 

12.2.1.1 Kostnader under ståltillverkning 

Konstruktionsgrupp Stålmängd 
Á-pris Euro 

(2011) Kostnad 
Group MT- Top chord, S355J2H 1 149 226 kg 4,0 4 596 904 € 
Group MB - Bottom chord, S355J2H 599 730 kg 3,3 1 979 109 € 
Group MD - Diagonals,  S355J2H 443 228 kg 2,2 967 485 € 
Group MD - PS section, S355J2H 107 340 kg 3,6 386 424 € 
Group ST - Main trusses short ends, S355J2H 318 162 kg 2,5 794 260 € 
Group PB - Primary beams, S355J2H                                                          246 208 kg 1,9 464 742 € 
Group EG - Edge girder of opening, S355J2H 47 216 kg 2,1 99 154 € 
Group PG - Perimeter girder,  S355J2H 170 036 kg 2,0 340 072 € 
Group CB - Columns, S355J2H 76 248 kg 3,2 244 573 € 
Group HB - Horisontal diagonals, S355J2H                                                               204 817 kg 2,1 425 405 € 

12.2.1.2 Sammanställning 

 Kostnadspost Total kostnad i Euro 
Stål- och profiltillverkning 10 298 127 € 
Montage 3 253 463 € 
Transport 758 279 € 

  Total kostnad 14 309 869 € 
 

12.2.2 Alternativ B 

12.2.2.1 Kostnader under ståltillverkning 

Konstruktiongrupp Stålmängd 
Á-pris  
Euro 2011 Kostnad 

Group MT- Top chord,, S460M 919 571 kg 4,0 € 3 638 880 € 

Group MB - Bottom chord, S690QL 307 027 kg 3,5 € 1 071 248 € 

Group MD - Diagonals,  S355J2H 405 068 kg 2,3 € 930 725 € 
Group MD - PS section, Weldox 900 43 181 kg 4,2 € 181 360 € 
Group ST - Main trusses short ends, S355J2H 315 790 kg 2,5 € 788 338 € 
Group PB - Primary beams, S355J2H 244 241 kg 1,9 € 461 029 € 
Group EG - Edge girder of opening, S355J2H 60 638 kg 2,1 € 115 212 € 
Group PG - Perimeter girder, S355J2H 211 957 kg 2,0 € 368 593 € 
Group CB - Columns, S355J2H 74 224 kg 3,2 € 238 081 € 
Group HB - Horisontal diagonals, S355J2H 196 458 kg 2,1 € 408 043 € 
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12.2.2.2 Sammanställning 

Kostnadspost Total kostnad i Euro 
Stål- och profiltillverkning 8 268 959 € 
Montage 3 210 000 € 
Transport 750 000 € 

  Total kostnad 12 228 959 € 

12.2.3 Alternativ C 

12.2.3.1 Kostnader under ståltillverkning 

 
 Konstruktionsgrupp Stålmängd Á-pris i Euro 2011 Kostnad 
Group MT- Top chord, S460M 926 557 kg 4,0 € 3 666 525 € 
Group MB - Bottom chord, S690QL 307 027 kg 3,5 € 1 071 248 € 
Group MD - Diagonals, S460M 357 741 kg 2,7 € 978 158 € 
Group MD - PS section, Weldox 900 43 181 kg 4,2 € 181 360 € 
Group ST - Main trusses short ends, S355J2H 316 432 kg 2,5 € 789 941 € 
Group PB - Primary beams, S355J2H                                                          244 241 kg 1,9 € 461 029 € 
Group EG - Edge girder of opening, S460M 59 743 kg 2,5 € 113 512 € 
Group PG - Perimeter girder, S460M 160 252 kg 2,4 € 331 627 € 
Group CB - Columns, S460M 57 038 kg 3,8 € 217 717 € 
Group HB - Horisontal diagonals, S460M                                                                                 157 807 kg 2,5 € 390 041 € 

12.2.3.2 Sammanställning 

Kostnadspost Total kostnad i Euro 

Stål- och profiltillverkning 8 289 981 € 
Montage 3 210 000 € 
Transport 750 000 € 

  Total kostnad 12 249 981 € 
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12.3 Kontroll av stänger i Robot med automatisk normkontroll 

12.3.1 Kontroll av diagonal i det triangulära huvudfackverket 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CODE:   BSK 07 
ANALYSIS TYPE:   Member Verification 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CODE GROUP:        
MEMBER:   3947  Bar y=1 z=1 b=1_3947 POINT:   4 COORDINATE:   x = 0.75 L 
= 14.564 m 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOADS: 
Governing Load Case:   181 Event  1*1.15+(2+3+4+10+8)*1.00+6*0.75+16*1.30+(24+25+28)*0.70+32*0.25 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAL 
S355J2H       fyk = 355 MPa 
gm = 1.00   -   Partial coefficient for tolerances  
gn  = 1.20   -   Partial coefficient for safety class  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   SECTION PARAMETERS:  KR 355.6x10 
ht=355.6 mm   
bf=355.6 mm  Ay=65.400 cm2  Az=65.400 cm2  Ax=109.000 cm2  
tw=10.0 mm  Iy=16220.000 cm4  Iz=16220.000 cm4  Ix=32446.999 cm4  
tf=10.0 mm  Wely=912.261 cm3  Welz=912.261 cm3  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INTERNAL FORCES 
Nsd = 444 kN   Msyd = 19 kN*m    
Tsd = -1 kN*m Msybd = 26 kN*m  Vszd = -3 kN 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CAPACITIES 
Nrd = 3225 kN  Mryd = 337 kN*m    
KL = 1 N,y = 1.25  Vrzd = 1064 kN 
Trd = 313 kN*m 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  LATERAL BUCKLING PARAMETERS:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BUCKLING PARAMETERS: 

      About Y axis:       About Z axis: 
Ly = 19.418 m  Lam,yc = 2.08  Lz = 19.418 m  Lam,zc = 2.08  
Bet,ly = 1.00 curve,y: c Bet,lz = 1.00 curve,z: c 
Lcy = 19.418 m  Om,yc = 0.17  Lcz = 19.418 m  Om,zc = 0.17  
Lam,y = 159.18  Nrycd = 548 kN  Lam,z = 159.18  Nrzcd = 548 kN  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VERIFICATION FORMULAS:  
Section check 
Nsd/Nrd = 0.14 < 1.00   (BSK 6:23) 
Vszd/Vrzd + Tsd/Trd = 0.00 < 1.00   (BSK 6:261,271) 
Member stability check 
(Nsd/Nrcd)^psi,c + [(Msybd/Mryd)^1.7 + (Mszbd/Mrzd)^1.7]^0.6 = 0.92 < 1.00   (BSK 6:251c) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Section OK !!! 
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12.3.2 Kontroll av vinkelpelare 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CODE:   BSK 07 
ANALYSIS TYPE:   Member Verification 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CODE GROUP:        
MEMBER:   87  Bar curve a y=1 z=1 b=0_87 POINT:   1 COORDINATE:   x = 0.00 L 
= 0.000 m 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOADS: 
Governing Load Case:   1811 Snö Ej Vind  1*1.15+(2+3+4+10+8)*1.00+23*0.75+(24+25+28)*1.30 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAL 
S355J2H       fyk = 355 MPa 
gm = 1.00   -   Partial coefficient for tolerances  
gn  = 1.20   -   Partial coefficient for safety class  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   SECTION PARAMETERS:  KR 244.5x14.2 
ht=244.5 mm   
bf=244.5 mm  Ay=61.800 cm2  Az=61.800 cm2  Ax=103.000 cm2  
tw=14.2 mm  Iy=6837.000 cm4  Iz=6837.000 cm4  Ix=13674.391 cm4  
tf=14.2 mm  Wely=559.264 cm3  Welz=559.264 cm3  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INTERNAL FORCES 
Nsd = 2146 kN       
   Vszd = 0 kN 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CAPACITIES 
Nrd = 3047 kN      
KL = 1   Vrzd = 1164 kN 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  LATERAL BUCKLING PARAMETERS:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BUCKLING PARAMETERS: 

      About Y axis:       About Z axis: 
Ly = 3.500 m  Lam,yc = 0.56  Lz = 3.500 m  Lam,zc = 0.56  
Bet,ly = 1.00 curve,y: a Bet,lz = 1.00 curve,z: a 
Lcy = 3.500 m  Om,yc = 0.90  Lcz = 3.500 m  Om,zc = 0.90  
Lam,y = 42.96  Nrycd = 2743 kN  Lam,z = 42.96  Nrzcd = 2743 kN  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VERIFICATION FORMULAS:  
Section check 
Nsd/Nrd = 0.70 < 1.00   (BSK 6:23) 
Vszd/Vrzd = 0.00 < 1.00   (BSK 6:261) 
Member stability check 
Nsd/Nrycd = 0.78 < 1.00   (BSK 6:23) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Section OK !!! 
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