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I 

Sammanfattning 

Denna rapport beskriver framtagandet av Katastrofsjukhus, robustare fältsjukhus med 

förbättrad standard. Jämförelse görs mellan det framtagna Katastrofsjukhuset och uppblåsbara 

tältsjukhus samt standarden i svenska sjukhus. En färdig produkt finns ännu inte framtagen och 

rapporten lämnar en hel del lösa trådar, men är en bra grund för mer omfattande utveckling av 

konceptet och som en idéstudie till en vetenskaplig avhandling eller annan fortsatt forskning. 

Problemet med befintliga fältsjukhus är främst miljön i operationsavdelningen. Detta är något 

det lagts stor vikt vid och en strävan att uppnå svensk standard har genomsyrat hela processen. 

En annan viktig punkt vid framtagandet av Katastrofsjukhus har varit konstruktionens vikt, 

vilket är tältsjukhusens största fördel. Vikten är av stor betydelse vid både transport och 

uppbyggnad. 

Katastrofsjukhusets konstruktion utgår ifrån standardcontainrar för att skapa goda 

transportmöjligheter. Containrarna är en del av konstruktionen och de rymmer prefabricerade 

element som utgör Katastrofsjukhusets huvudmodul. Konstruktionen är dimensionerad för att 

klara kraftiga snö- och vindlaster. Trots detta har elementen gjorts så lätta att det är möjligt att 

bygga upp hela sjukhuset för hand. Dimensionering efter laster som verkar under en 

jordbävning har också beräknats redovisas inte i detta arbete då de ej är fullständiga.  

Utformningen av Katastrofsjukhuset har gjorts för att på bästa sätt fylla det stora behov som 

finns av sterila operationssalar, samtidigt som planlösningen är anpassningsbar för att 

Katastrofsjukhuset ska kunna erbjuda olika typer av vård. 

Rapporten ger även rekommendationer för fortsatt utveckling av Katastrofsjukhuset. 
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II 

Abstract 

This report describes the development of Emergency Hospital, a robust field hospital with an 

improved standard. Comparison is made between the developed Emergency Hospital and 

inflatable tent hospitals and with the standard in Swedish hospitals. A completed product is not 

presented in this report and it leaves a lot of loose ends, but is a good basis for more extensive 

development of the concept and as a conceptual study of a scientific treatise, or other continued 

research. 

The problem with existing field hospitals is mainly the environment in the operating theater. 

This is something that has been a strong focus, and a desire to achieve the Swedish standard has 

permeated the entire process. Another important point in the development of Emergency 

Hospital has been the mass of the structure, which is the tent hospitals' greatest advantage. The 

weight is of great importance in both transportation and construction. 

The Emergency Hospital's design is based on standard containers to provide good 

transportation possibilities. The containers are a part of the design and they also contain all the 

prefabricated elements which create the Emergency Hospital's main module. The structure is 

dimensioned to handle heavy snow and wind loads. Nevertheless, the elements made so light 

that it is possible to build up the hospital by hand. The design for loads acting during an 

earthquake has been calculated, but is not included in this report since they are not complete. 

The hospital has been designed to fill the large needs for sterile operating room, but at the same 

time the layout is adaptable for different types of care needs. 

The report also gives recommendations for further development of the Emergency Hospital. 
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Förord 

Denna rapport syftar till att beskriva framtagandet av Katastrofsjukhus, robustare fältsjukhus 

med förbättrad standard. Den jämför de framtagna idéerna med befintliga fältsjukhus och med 

standarden i svenska sjukhus – med fokus på operationssalar. 

De resultat som framkommit hade aldrig varit möjliga utan inspiration och stöd från alla de som 

ägnat tid åt att hjälpa till, med allt från ren information till att förklara Eurocode och känslan av 

att operera i ett katastrofområde. 

Många har varit delaktiga och vi vill rikta ett extra stort tack till Petter Swedin på Sweco för all 

hjälp med konstruktionsberäkningar, Marpe Tanaka på MSF för hjälp med kontaktförmedling 

och insikt i arbete i fält, Henrik Jörnvall och Carola Kunze för information under studiebesök och 

till rapporten, samt till Emin Yener, Ali Gürkan Demircan och Onur Yetkin som utan tvekan 

ägnade tid åt att förklara jordbävningssäkring i Turkiet och ge oss tips på lösningar. 

Vi vill även rikta ett tack till vår handledare, Kai Ödeen, för stöd och råd från början till slut. 

 

Stort tack till alla er som hjälpt till och gjort detta möjligt! 

 

 

Samarbetspartners: 

Marpe Tanaka – MSF (Medecins Sans Frontieres, Läkare utan gränser) Sweden 

Petter Swedin – Byggnadskonstruktör, Sweco 

 

Övriga kontaktpersoner: 

Henrik Jörnvall – Narkosläkare, Karolinska Solna (KS)/MSF 

Carola Kunze – operationssköterska/hygiensamordnare Karolinska Solna (KS) 

Onur Yetkin – Byggnadsingenjör, Yetkin Hotels (Turkiet) 

Hilmi Tokus – Konsul, Svenska Konsulatet i Alanya (Turkiet) 

Emin Yener – Arkitekt, Costello Construction (Turkiet) 

Ali Gürkan Demircan – Civilingenjör/konstruktör, Alyap Yapi Denetim (Turkiet) 
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1. Inledning 

Fältsjukhus blir ofta mer permanenta än de är byggda för att vara och kan behöva stå emot olika 

klimat, eventuella efterskalv, m.m. Det finns därför behov av en robustare typ av fältsjukhus än 

tält, framförallt för användarvänliga och sterila operationssalar. I rapporten presenteras en 

lösning för Katastrofsjukhus bestående av containrar och prefabricerade element, 

dimensionerade för jordbävningsresistens, som går snabbt och smidigt att transportera och 

sätta upp på flyktingläger och vid katastrofer. 

Definitioner 
Katastrofsjukhus – produktnamn för det framtagna robusta fältsjukhuset. 

Eurocode - dimensioneringsstandard gällande för medlemsländer i EU.  

1.1 Bakgrund 

Naturkatastrofer står för ungefär en tredjedel av alla olyckor med mer än 20 dödsfall. Till 

naturkatastrofer räknas jordbävningar, vulkanutbrott, översvämningar och orkaner.1 Då en 

naturkatastrof skett så att människor skadats och närmaste vårdinrättning är mer än 60 minuter 

bort sätts fältsjukhus oftast upp av någon hjälporganisation. Fältsjukhus sätts även upp i 

flyktingläger och liknande inrättningar. Inom 48 timmar från larm om en katastrof, alternativt 

önskan om hjälp, bör fältsjukhuset vara på plats. Därmed är transport och uppbyggnad de mest 

tidskritiska faktorerna.  

Idag används framförallt olika typer av tält vid uppbyggnad av fältsjukhus, dessa har både för- 

och nackdelar. Många av tältens fördelar är svåra för Katastrofsjukhuset att leva upp till, 

däremot finns det ett flertal nackdelar som helt eller delvis kan elimineras. 

De främsta fördelarna med tältsjukhus: 

 Enkla att bygga upp utan maskiner 

 Billig tillverkning och underhåll 

 Lätt och billigt att transportera 

 Kan bäras av människor och djur till svåråtkomliga platser 

 

De största nackdelarna med tältsjukhus: 

 Svårkontrollerad smittspridning 

 Svårt att hålla sterilt 

 Dålig/okontrollerad ventilation 

 Dålig isoleringsförmåga 

 Begränsad beständighet mot yttre påverkan 

 Bristande säkerhet (ej låsbart, oskyddat) 

  

                                                             
1 http://www.redcross.se/teman/katastrof/sa-har-arbetar-vi-i-kris-och-katastrof/ 
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1.2 Problemformulering 

I vilken mån är det möjligt att förbättra befintliga fältsjukhus med avseende på katastrof- och 

klimatbeständighet, smittspridning, sterilitetsgrad och säkerhet? 

Detta är den frågeställning som ligger till grund för framtagandet av Katastrofsjukhus. Nedan 

specificeras de frågor som bör besvaras under arbetets gång. 

 

 Vad gäller i operationsavdelningar i Sverige och hur ser befintliga fältsjukhus ut? 

(konstruktion, hygien, installationer, krav) 

 

 Hur dimensioneras jordbävningsresistenta konstruktioner? (Eurocode) 

 

 Hur ska Katastrofsjukhusets konstruktion dimensioneras och vilka krav ska den 

uppfylla? 

 

 Behöver konstruktionen anpassas för att vara genomförbar i verkligheten, och hur görs i 

så fall detta? Hur kan konstruktionen anpassas efter olika förhållanden, till exempel då 

det inte finns risk för jordbävningar? 

 

 Hur snabbt kan Katastrofsjukhuset tas i drift efter vetskap om att en katastrof 

skett/hjälp tillkallats? 

 

 Hur transporteras Katastrofsjukhuset snabbt och smidigt från lager till fält? 

 

 Hur monteras sjukhusen smidigast på plats? Monteringsanvisningar. Utplacering på 

byggplatsen? 

 

 Vilket underhåll krävs för att bibehålla Katastrofsjukhusets standard? 

 

 Hur kan Katastrofsjukhuset finansieras? Hur hålls tillverknings- och driftskostnaderna 

nere? Vilka byggnadsdelar och material kan utnyttjas från dagens marknad? Hur skiljer 

sig tillverknings- och driftskostnaderna för dessa sjukhus från befintliga fältsjukhus? 

 

 Vilka fördelar och nackdelar har Katastrofsjukhuset jämfört med befintliga fältsjukhus? 

Hur står de sig jämfört med standarden i svenska sjukhus? Vad är bästa planlösning för 

Katastrofsjukhuset utifrån det verkliga behovet samt optimal sjukhusmiljö? 
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1.3 Mål 

Syfte 
Syftet med Katastrofsjukhus är att förbättra standarden i de fältsjukhus, och framförallt 

operationssalar, som används vid katastrofer och i flyktingläger. 

Övergripande mål 
Målet är att ta fram en plan med ett alternativ till tältsjukhus, då dessa har brister i framförallt 

isolerförmåga, smittspridningsskydd, sterilitet och jordbävningsstabilisering. Tanken är att de 

ska vara färdiga moduler/paket, smidiga och enkla att transportera och montera. 

Förhoppningen är att med hjälp av detta inspirera till utveckling av en ny robust typ av 

fältsjukhus där många av nackdelarna med befintliga tältsjukhus är eliminerade, för att sedan 

kunna börja producera dessa. 

Specifika mål 
Sjukhusen ska bestå av containrar samt prefabricerade byggnadsdelar med plats för samtliga 

installationer. De prefabricerade delarna ska kunna transporteras i containrarna och hela 

sjukhusen ska vara mer eller mindre beständiga mot yttre påverkan, framförallt jordbävningar. 

De egenskaper den färdiga konstruktionen bör ha är att den ska vara enkel att bygga upp utan 

maskiner, smidig att transportera (inte för tung, få plats i containrar), ge god komfort 

(värme/kyla/ventilation), ha plats för installationer, vara användarvänlig, ge säker förvaring, ha 

hög renhetsgrad, minimerad smittspridning och vara ekonomiskt genomförbar. 

Förväntat resultat 
Ett rimligt resultat efter projektets 10 veckor är ett preliminärt förslag på hur robusta 

fältsjukhus kan dimensioneras och planeras. Detta kan förhoppningsvis leda till vidare 

utveckling, för att så småningom kunna möjliggöra användning av denna typ av fältsjukhus.  
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1.4 Avgränsning 

Sjukhus är ett väldigt brett område att behandla, och anpassning till arbete i fält är mycket 

komplicerat. Med detta som grund har avgränsning skett till främst operationssalar och arbetet 

begränsats genom att inte: 

 behandla hur isärtagning och hopsättning av containrar sker. 

 beräkna containrarnas hållfasthet. 

 beräkna grundläggning i mark. 

 dimensionera konstruktionen för andra typer av naturkatastrofer än jordbävningar. 

 beräkna fuktbeständighet för konstruktionen. 

 beräkna ventilation. 

 påvisa i vilken grad smittspridning begränsas. 

 undersöka hur sanitet ska lösas. 

 behandla pre- och postoperativ vård. 

Förslag på hur ovanstående kan lösas ges till viss del i rapporten.  

1.5 Metod 

Examensarbetet kräver mycket informationssamling genom olika kommunikationskanaler och 

utmaningen ligger i att förstå, tolka och dra nytta av informationen för att sedan dra slutsatser 

om vad som är relevant för projektet. Problemlösning är en avgörande faktor genom hela 

processen. 

För att uppnå de mål som satts har information samlats in genom intervjuer med relevanta 

företag och organisationer med erfarenheter inom området. Information har även hämtats från 

företags och organisationers hemsidor, samt byggnadstekniska handböcker. En studieresa till 

jordbävningsutsatt land samt ett studiebesök på svenskt sjukhus har gjorts under projektets 

gång för att ge ökad förståelse, inblick och kunskap. För att enkelt kunna redovisa 

konstruktionen görs ritningar och beskrivande bilder i BIM -programmen CAD och REVIT. 

För att framtagande av en hållbar konstruktion har Eurocode 0, 1, 3 samt 8 använts i 

kombination med vägledning från kontaktpersoner och handböcker. Eurocode samt de 

dokument och handledande böcker som används är internationellt vedertagna och används av 

folk i branschen. 

Kunskap och förståelse för planering, uppbyggnad och användning har främst framkommit 

genom information på hemsidor, informativa videoklipp, intervjuer och mailkonversationer 

samt genom egna erfarenheter.  

Ekonomi- och underhållsinformation kommer mestadels från kontaktpersoner och fakta på 

företags och organisationers hemsidor. 

Information funnen genom tveksamma källor har kontrollerats i välkända uppslagsverk, bland 

annat Nationalencyklopedin. 

För att vidare utveckla Katastrofsjukhuset krävs främst intressenter och investerare, vilket 

bland annat upprättas genom tidig kontakt med MSF och liknande organisationer.   
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2. Kunskapsgrund och -utveckling 

Projektet krä ver fo rstä else fo r en mä ngd olikä moment och problem som kän uppkommä vid en 

byggnätion, sämt fo rmä gä ätt tä in, beärbetä och änvä ndä helt ny informätion inom nyä omrä den 

med hjä lp äv den kunskäp som inhä mtäts frä n tidigäre kurser.  

Projektet kräver även en förmåga att ta kontakt med andra människor, väcka intresse och 

kritiskt ta del av erfarenheter och kunskaper. Kunskaper från utbildningen används på det sätt 

som framtidens arbetsuppgifter kan komma att vara utformade. 

Som grund för projektet finns kunskaper inom både konstruktion och produktion. Bland annat 

finns erfarenhet från beräkningar med Eurocode, teoretisk uppbyggnad av hållbar konstruktion, 

förståelse för lastpåverkan och samverkan av laster i byggnader men även kunskap om 

mängdning, ekonomi, planering och ledarskap. Grundkunskaper om arbete med BIM i CAD och 

REVIT finns också sedan tidigare. 

Utveckling av tidigare kunskaper 

De omrä den som det utveckläts mest kunskäp inom ä r projektering och plänering äv ett projekt, 

genom sjä lvstä ndigt ärbete. Uto ver dettä här fä rdigheter i räpportskrivning utveckläts under 

projektets gä ng. Under projektet här det byggts upp en stor kunskäpsmässä fo r ätt skäpä bä de 

grundlä ggände och specifik fo rstä else. Dettä här värit no dvä ndigt fo r ätt inte motverkä brä 

lo sningär, ä ven om det inte älltid värit mo jligt ätt utvecklä dem inom rämen fo r exämensärbetet. 

En detäljeräd plänering här värit ä och o fo r ätt drivä projektet främä t. Storä delär äv projektet 

här inneburit ätt noggränt underso kä märknäden, hittä informätionskänäler och knytä givände 

kontäkter. Att sämmänstä llä äll dennä informätion och plänerä fo r vidäre kontäkter och mer 

specifik informätionsso kning här inneburit krä vände, och mä ngä timmärs, ärbete. Regelbunden 

kontäkt mellän utformning äv konstruktion och o vrigä moment här värit mycket viktigt fo r 

främgä ngen, bä de fo r ätt änpässä plänlo sning och logistik(tränsport, uppbyggnäd, med merä) till 

konstruktionens utformning och vikt – men ä ven fo r ätt konstruktionen skä kunnä änpässäs till 

verkligä fo rhä lländen och fo rutsä ttningär. Kontäkternä med experter inom olikä omrä den här 

betytt mycket fo r ätt fo rä ärbetet främä t, utvecklä äv ide n, fä  fungerände plänlo sning, undvikä 

opräktiskä lo sningär, med merä. 

Examensarbetet har innefattat beräkningar med bland annat Eurocode 8, vilket krävt förståelse 

och kunskaper om Eurocode från tidigare kurser. Erfarenheter av beräkningsmetoder har 

utvecklats, då lastpåverkan i detta examensarbete beräknats i både horisontell och vertikal 

riktning vilket inte tidigare utförts under utbildningen. Examensarbetet har gett en 

grundläggande inblick i dimensionering för seismiska laster, dock har förenklad metod använts 

på grund av bristande erfarenheterer. Ritningsprogrammet CAD används för att utforma 

konstruktionsritningar och kunskaper i detta har utvecklats genom hela utbildningen. 
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3. Nulägesbeskrivning 

I detta avsnitt redovisas vad som idag används och vilka produkter som finns ute på 

marknaden, i syfte att skapa underlag till framtagandet av Katastrofsjukhus.  

Det redogörs för hur en specifik typ av fältsjukhus är konstruerad och planerad idag, hur 

miljön i operationssalar i fält ser ut och dessutom hur standarder i svenska sjukhus är 

formulerade och efterföljda. Avsnittet behandlar även hur jordbävningsresistenta 

konstruktioner utformas samt innefattar en beskrivning av prefabricerade element. 

Nedan följer en kort sammanfattning av dessa områden. 

Fältsjukhus: 

Diverse organisationer har länge upprättat så kallade fältsjukhus vid katastrofområden då 

människor skadats och hjälp inom det drabbade området inte går att få eller inte är tillräcklig. 

Det finns många olika fältsjukhus idag med ett flertal olika lösningar och informationen om 

dessa är riklig. Utöver den vanligaste konstruktionen med tält av olika typer finns idag även 

fältsjukhus av sammansatta containrar. Dock är befintliga fältsjukhus bristande i många 

aspekter och de nyframtagna varianterna av containrar eller liknande är antingen för 

svårtransporterade, dyra, avancerade, tunga, otympliga eller kräver omfattande arbete för att 

byggas upp. 

Svenska operationsavdelningar: 

I svenska sjukhus ska europeiska standarder följas för att uppnå en så hög renhetsgrad som 

möjligt. Detta är framförallt viktigt i operationsavdelningen där risk för infektion är stor. Utöver 

undvikande av luftburen smitta samt kontaktsmitta genom olika typer av ventilation och 

rengöring, har utformning och planlösning stor betydelse för undgå smittspridning.  

Containrar: 

Containrar finns i en mängd olika utföranden och har många olika användningsområden. 

Tekniska lösningar för lastning, lossning och säkring är väl kända inom hela transportsektorn. 

Prefabricerade element: 

Användning av prefabricerade byggnadsdelar är idag utbrett och förbättringar av dessa görs 

ständigt. Prefabricerade element ger en kortare monteringstid och en lägre vikt för byggnaden. 

Jordbävningsstabilisering: 

Jordbävningsstabilisering av redan befintliga byggnader och vid nybyggnation görs alltmer i 

områden där risken för jordbävningar är stor. Metoderna för att uppnå jordbävningsresistens är 

många och kan göras för de flesta byggnadstyper och material, men dimensioneringen 

underlättas förstås om vissa principer efterföljs.  
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3.1 Befintliga fältsjukhus 

Fältsjukhus är sjukhus som främst sätts upp av hjälporganisationer i flyktingläger, vid 

katastrofer och i situationer då den lokala infrastrukturen inte klarar av att tillfredsställa det 

behov som finns. Det är tänkt att de bara ska användas under en mycket begränsad period men 

blir ofta betydligt mer permanenta än de är byggda för att vara. 

Fältsjukhus finns idag i en mängd olika varianter. Bland annat finns olika typer av 

containersjukhus, men dessa används i princip bara av Försvarsmakten. De fältsjukhus som 

normalt används är olika typer av tält, vilket gör att det är mycket svårt att kontrollera 

smittspridning och sjukhusets renhetsgrad blir mycket bristfällig. Detta är ett stort problem i 

framförallt operationssalarna där sterilitet är avgörande för det medicinska resultatet. Tälten 

brister även i säkerheten för både människor och material då de är svåra att skydda mot stölder 

och åverkan genom att de inte är låsbara och det är lätt att skära sig igenom tältduken. 

Det finns många typer av tältsjukhus som kan delas i två kategorier, vanliga tält som sätts upp 

med pinnar och linor och uppblåsbara tält som oftast blåses upp med hjälp av tryckluft. Den typ 

av fältsjukhus som MSF, och många andra hjälporganisationer, oftast använder är uppblåsbara 

tält. Dessa uppblåsbara tält finns i flera olika utformningar och konstruktionstyper med olika 

egenskaper och är designade för att kunna användas under både långa och korta perioder. 

Vilken modell som väljs beror på behovet som kan vara allt från förråd eller tillfälliga sovplatser 

till avancerade vårdinrättningar.2 

De fältsjukhus som syftas till i denna rapport är uppblåsbara sjukhus av tillverkaren GUMOTEX 

rescue systems. 

3.1.1 Logistik 
Fältsjukhusens huvuduppgift är att tillfredsställa ett akut behov av sjukvård. Detta gör att 

förmågan att snabbt kunna fraktas, byggas upp och tas i drift är avgörande moment för 

välfungerande fältsjukhus. 

Då vetskap om att en katastrof skett, alternativt en önskan om hjälp av annan anledning, når 

allmänheten ska tältsjukhusen helst kunna ta emot sin första patient inom 48 timmar. 

Hjälporganisationernas fältsjukhus ligger i lager redo att skickas iväg när de behövs. Ett vanligt 

scenario är att transport sker i ett första steg med flyg och/eller båt, för att sedan fortsätta med 

lastbil, personbilar eller med hjälp av människor och lastdjur bäras till behovsområdet. 

För att kunna nå områden där vägar förstörts eller där fordon helt enkelt inte kan ta sig fram är 

möjligheten till transport med människor eller djur avgörande. Denna möjlighet finns tack vare 

tältsjukhusens låga vikt, GUMOTEX rescue systems tält i olika storlekar väger endast 60-150 kg. 

Tälten förvaras i säckar, vilka liknar större sovsäckar, och tältens inredning, verktyg och kilar 

transporteras i väskor. 3 4  

  

                                                             
2 http://www.lakareutangranser.se/ 
3 Muntlig källa: Marpe Tanaka 
4 http://www.gumotex-rescue-systems.com/clanek/149-inflatable-rescue-tents/ 

http://www.gumotex-rescue-systems.com/clanek/149-inflatable-rescue-tents/


KATASTROFSJUKHUS  KTH 2012  KARIN FOSS  
  MALIN PEHRSON 
 
 

9 

Uppbyggnad 

De uppblåsbara tältsjukhusen är, tack vare sin låga vikt, mycket enkla att bygga upp med endast 

ett fåtal personer. Uppbyggnaden sker med människokraft samt ett flertal kraftfulla 

lufttillförselaggregat, antingen tryckluft eller elektrisk fläkt, som blåser upp tältens bärande 

ramverk på bara ett par minuter. Tälten kräver att marken som de uppförs på är jämn och 

någorlunda mjuk. Vanligen uppförs tälten på fält men marken kan innan uppbyggnad behöva 

plattas till och större stenar måste plockas bort. De flesta underhålls- och reparationsarbeten 

sker enkelt på plats.5 

Underhåll och reparation vid skador 

Tälten kräver väldigt lite underhåll och reparation görs med tillhörande reparationsset. 

Handpump används vid eventuella läckage för att tältet snabbt ska kunna återfå sin hållfasthet. 

Tälten repareras på så sätt att eventuella hål lappas med bitar av det material som vägg, golv 

respektive tak är gjort av och limmas dit med mycket starkt och tätt lim. Speciella ankare ingår 

som kan användas då tältet måste säkras ytterligare, exempelvis vid storm.5 

 
Bild 1. Reparationsset.6 

Ekonomi 
Tälten är mycket billiga att transportera tack vare sin låga vikt och kompakta förvaring, vilket 

även är något som håller nere lagerkostnaden. Tillverkningskostnaden av de uppblåsbara tälten 

är också den låg då de består av mjukplast, vilket är ett mycket billigt och väl utvecklat material. 

Tillverkning kräver inte heller förbrukning av andra material, vilket krävs vid till exempel 

tillverkning av aluminium.7  

Inget kostnadskrävande underhåll erfordras och då skador oftast repareras på plats undviks 

kostnader för extra transport. Det krävs ingen specifik kunskap för varken uppbyggnad eller 

reparation, vilket gör att vem som helst kan hjälpa till med byggandet utan påkostad utbildning. 

Något som kan skapa stora onödiga kostnader är det faktum att tält varken har stabiliserande 

golv eller ett robust och skyddande yttre skal. Detta gör att saker i tältet kan gå sönder vid till 

exempel en jordbävning eller annan yttre påverkan. Dessutom är det lätt att ta sig in och stjäla 

material, maskiner och instrument då tält inte är låsbara och det alltid går att skära sönder en 

tältduk.8 

                                                             
5 http://www.gumotex-rescue-systems.com/clanek/149-inflatable-rescue-tents/ 
6 http://www.gumotex-rescue-systems.com/clanek/153-photogalery-inflatable-rescue-tents/#standard 
7 Burström, Per Gunnar – Byggnadsmaterial, kap 19. Plast och gummi 
8 Muntlig källa: Marpe Tanaka 

http://www.gumotex-rescue-systems.com/clanek/149-inflatable-rescue-tents/
http://www.gumotex-rescue-systems.com/clanek/153-photogalery-inflatable-rescue-tents/#standard
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3.1.2 Operationsavdelning - fältsjukhus 

Storlek och utformning 
De redskap/möbler som måste finnas i operationssalarna är bord för operationsinstrument 

(cirka 50*100 cm), operationsbord (cirka 50*200 cm) samt bord för anestesiutrustning9. 

Eventuellt finns även respirator och syrgaskoncentrator som förvaras under bordet. Två 

hyllsystem behövs i varje sal för förvaring av operationstillbehör och anestesin. Det finns inga 

måttkrav för hur allt ska vara placerat.10 

Installationer och utrustning 
El fås från en kraftig generator, från denna kopplas mindre kopplingsstationer med vanliga 

grenuttag, i vilka permanenta uttag för belysning finns. Operationslampan är ofta golvmonterad. 

Strömförsörjningen sker ungefär som på en vanlig byggarbetsplats, den kräver alltså många och 

långa skarvsladdar. 

De kirurgiska maskiner som behövs är sug, diatermi11, autoklav12 och operationslampa. 

Anestesiologiska maskiner är respirator, övervakning av vitalparametrar och 

syrgaskoncentrator. Förutom detta så behövs även värmetillförsel för patienten, då nedkylning 

bland annat påverkar koagulationsförmågan. Även droppställning/fäste för dropp behövs. 

I en katastrof/traumasituation är blödning den absolut vanligaste dödsorsaken och tillgången 

till syrgas är sällan kritisk för patientens överlevnad. Därför räcker det oftast med tillförsel av 

vanlig luft med hjälp av andningsballong, annars används (av MSF) syrgaskoncentratorerna. I de 

fall respiratorer används så är de inte tryckluftsdrivna, utan går på el. I princip används alltså 

inga gaser i fält. 

De installationer och det material som nämnts ovan är saker som bör finnas i ett fältsjukhus 

operationsavdelning, dock finns det vissa av dessa saker som är helt nödvändiga för att bedriva 

operationssjukvård. Det som är absolut nödvändigt är: vattentillgång, operationsbord, lampa, 

sug, diatermi, övervakningsutrustning(portabel), andningsballong, värme och plats för dropp.10 

 

Bild 2. Operation i uppblåsbart tältsjukhus.13 

                                                             
9 Sövnings- och bedövningsutrustning 
10 Muntlig källa: Henrik Jörnvall 
11 Instrument för stark upphettning av kroppsvävnad med elektricitet för att stoppa blödning 
12 En form av tryckkokare som används för sterilisering av instrument 
13 http://www.botnia.org/redcrossvasa/bilder/anneoperation.jpg 
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Ventilation 
Tälten har naturlig ventilation men även installationer så att ventilationsutrustning kan kopplas 

till enskilda delar av tälten.14 Detta kräver dock mycket el och används sällan då tillgången på el 

är undermålig. Detta innebär att ventilation sker okontrollerat.15 

Sterilitet/hygien 
Miljön i fältsjukhusen skiljer sig mycket från den svenska standarden i operationssalar. I tält är 

det i princip omöjligt att uppnå de höga sterilitetskrav som finns vad gäller kirurgiska ingrepp. 

Dock är de moderna uppblåsbara tältsjukhusen betydligt mer sterila än äldre typer av 

sjukhustält.15 

Det finns olika hygieniska tillägg för tälten, exempelvis avdelare som hindrar luftburen smitta. 

Kontaktsmitta är svårt att undvika, men genom att tälten enkelt kan spolas rena och desinficeras 

kan tälten hållas mycket rena. I de delar av tälten där operationer ska utföras sätts speciella 

rumsavdelare upp, som är av hygieniskt material som är tätt och inte avger luftburna partiklar.14 

 

 

Bild 3. Hygienisk avdelare vid sammanfogning av tält.16 

 

  

                                                             
14 http://www.gumotex-rescue-systems.com/clanek/149-inflatable-rescue-tents/ 
15 Muntlig källa: Henrik Jörnvall 
16 http://www.gumotex-rescue-systems.com/clanek/153-photogalery-inflatable-rescue-tents/#standard 

http://www.gumotex-rescue-systems.com/clanek/149-inflatable-rescue-tents/
http://www.gumotex-rescue-systems.com/clanek/153-photogalery-inflatable-rescue-tents/#standard
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3.1.3 Konstruktion av uppblåsbara fältsjukhus 
Konstruktionen av uppblåsbara tält är mycket enkel och kräver inga komplicerade beräkningar. 

Nedan beskrivs struktur och utformning av konstruktionen, samt dess fördelar och nackdelar. 

De bärande delarna består av uppblåsbara ramverk. Tältet fästs med kilar som slås ned i 

marken, detta kräver mjukare jord, och golvet och väggarnas undre del har flikar längs hela 

tältet som fästs i kilarna. Rep från taket vid balkarna fästs även i kilar vilket gör tältet stabilt 

även vid hårdare väder. Där underlaget är sådant att kilarna inte kan fästas förankras tältet med 

sand- eller vattenfyllda säckar som placeras på flikarna från golv och tak. 

Golvet är av beständigt galon, likt väggarna, antingen fast eller bortagbart, det senare 

alternativet fästes i väggarna med starkt kardborrband. Alternativt kan hårt plastgolv läggas. 

Väggarna består av Galon. Ingången till tälten stängs med drägkedjä och i golvet fästes ”dörren” 

med fästelement i form av ringar som kopplas samman.  

Tälten kan användas fristående men även kopplas ihop för att bygga upp ett större fältsjukhus. 

Utöver att tälten kan kopplas ihop med varandra kan tälten även kopplas till containrar. 

De uppblåsbara tälten finns i flera storlekar vilket såklart ger olika vikter på tälten.  GUMOTEX 

rescue systems har tält som väger från 60 kg upp till 150 kg. 17 

 
Bild 4. Sidoingång.18  Bild 5. Hårt golv.18 

 

      Bild 6. Fästflikar.18  Bild 7. Trelager fönster.18 

                                                             
17 http://www.gumotex-rescue-systems.com/clanek/149-inflatable-rescue-tents/ 
18 http://www.gumotex-rescue-systems.com/clanek/153-photogalery-inflatable-rescue-tents/#standard  

http://www.gumotex-rescue-systems.com/clanek/149-inflatable-rescue-tents/
http://www.gumotex-rescue-systems.com/clanek/153-photogalery-inflatable-rescue-tents/#standard
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Material 
Golvet är av PES textil med dubbelsidig PVC19 beläggning, materialet är vattentätt, har hög 

hållfasthet och tåligt mot nötning samt väger ytterst lite. Golvet är ytbehandlat så att det inte 

glider mot underlaget eller är halt även då det är blött. 

Det uppblåsbara bärande ramverket är tillverkat av PAD20 tyg med dubbelsidig 

gummiblandningsbeläggning med samma egenskaper som golvmaterialet och även extremt 

lufttät så att lufttrycket bibehålls och ramverket behåller sin beständighet.  

De avdelande tygstyckena inuti tältet är av PES21 tyg som på ena sidan har PUR22 yta vilket gör 

dem vattenresistenta.  

Isoleringen i väggarna består av quiltat material i tre skikt: PES tyg, PES fleece och PES tyg med 

non-woven. Liksom golvet väger isoleringen mycket lite. 

Taket består av PES tyg med antingen enkelsidig eller dubbelsidig PVC beläggning som är 

mycket tåligt, vattenresistent och även självsläckande vid eventuell brand. Även taket har en 

liten vikt per kvadratmeter. 

Fönstren är i tre lager. Ytterst finns samma material som i taket, detta lager viks upp för att få 

ljusinsläpp, sedan finns en tålig plastfilm och innerst ett nät för att hindra insekter och större 

partiklar att komma in i tältet.23 

Beständighet vid jordbävning 
Eftersom tälten vilar på mark och är fäst i kilar i mark som stabilisering följer tälten markens 

rörelser och kan slitas sönder under en pågående jordbävning. All vård måste alltså upphöra 

under skalven och tälten kan bli svåra att reparera. En positiv egenskap hos tälten är deras lätta 

konstruktion som inte skadar människor ifall de skulle kollapsa vid ett skalv.22 

Installationer 
Lampor och annan behövlig apparatur sätts fast i rep i insida av taket vid de bärande ramverken. 

I väggarna finns två öppningar för värmare och AC samt två öppningar för vattenledningar och 

elektroniska installationer. Vid ingången finns nättäckta öppningar för naturlig ventilation.23 

 

Bild 8. Vattendistribution.24 

                                                             
19 PVC – polyvinylklorid   
20 PAD – vinylbelagd polyesterväv 
21 PES – polyester  
22 PUR – polyuretan  
23 http://www.gumotex-rescue-systems.com/clanek/149-inflatable-rescue-tents/ 
24 http://www.gumotex-rescue-systems.com/clanek/153-photogalery-inflatable-rescue-tents/#standard 

http://www.gumotex-rescue-systems.com/clanek/149-inflatable-rescue-tents/
http://www.gumotex-rescue-systems.com/clanek/153-photogalery-inflatable-rescue-tents/#standard


KATASTROFSJUKHUS  KTH 2012  KARIN FOSS  
  MALIN PEHRSON 
 
 

14 

Inneklimat 

Ventilation 

Ventilation sker både naturligt genom de nät som täcker de ventilationshål finns placerade över 

ingången samt genom att ventilationsmaskiner kopplas in i tältens väggar där installationer 

finns för detta.25 

Temperatur 

Tälten kan isoleras och klarar extrema temperaturer, men isoleringen behåller endast den 

uppvärmda eller kylda luften i tältet och därför måste maskiner finnas för forceras ventilation 

med uppvärmd respektive kyld luft. Tälten klarar ett temperaturområde på -30°C till +70°C.25 

  

 Bild 9. Visar isolering och lampor/installationer i tak.26  Bild 10. Ventilationshål.26 

Montering 
För att stabilisera tältet och göra det motståndskraftigt mot vind fästs tältets duk med kilar som 

slås ned i marken. Tilluftsaggregaten kopplas snabbt och lätt på anslutningen till 

inmatningsventilen och säkerhetsventil finns för att undvika att för högt tryck bildas i 

ramverket. Uppbyggnaden går mycket snabbt eftersom hela tältet är paketerat i en och samma 

säck och endast kräver luft samt kilar som slås ned i marken för att byggas upp och stabiliseras. 

Kräver ingen speciell kunskap vad gäller uppbyggnad och konstruktion.24  

                                                             
25 http://www.gumotex-rescue-systems.com/clanek/149-inflatable-rescue-tents/ 
26 http://www.gumotex-rescue-systems.com/clanek/153-photogalery-inflatable-rescue-tents/#standard 

http://www.gumotex-rescue-systems.com/clanek/149-inflatable-rescue-tents/
http://www.gumotex-rescue-systems.com/clanek/153-photogalery-inflatable-rescue-tents/#standard
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3.2 Svenska sjukhus 

3.2.1 Svensk/europeisk standard 
Krav på renhetsgrad i ett sjukhus varierar stort världen över. Metoder för att uppnå bästa 

möjliga vårdmiljö utvecklas ständigt, och Sverige är ledande vad gäller ventilationssystem som 

ger ultraren luft. Operationsavdelningarna på svenska sjukhus är noga planerade och kräver 

många installationer. 

Standarder för sjukhus tas fram av bland annat den europeiska standardiseringsorganisationen 

CEN27, dessa standarder är Sverige skyldiga att följa. Dock är en specifik teknisk standard inte 

legalt bindande, och det går att undgå att följa standarden genom användning av en annan 

metod som uppnår samma eller bättre resultat, om detta kan bevisas. 

I Sverige kan de publicerade standarderna köpas från Standardiseringsorganisationen SIS. Ej 

publicerade standarder kan fås på förfrågan av Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen HSS, som 

är en avdelning hos SIS.28 

3.2.2 Operationsavdelning  

Storlek och utformning 
Hur operationsavdelningen utformas och planeras, bestäms av vilken aspekt som måste tas 

hänsyn till, storlek och utrymme eller tid mellan operationer. För att uppfylla de krav som 

dagens operationsmetoder kräver behövs operationssalar på mellan 50 -70 kvadratmeter. Trots 

att Sverige är ett land med ledande sjukvård och universitetssjukhus finns få operationssalar i 

dessa storlekar, vanligare är att operationssalar är mellan 25-30 kvadratmeter. En av de främsta 

orsakerna till varför operationssalar bör vara av de större storlekarna är att de då är mer 

optimerade ur hygienisk synpunkt.29 

 

Bild 11. Karolinska sjukhusets minsta operationssal. Egen bild. 

                                                             
27 Committée Européenne de Normalisation 
28 Arbetsgruppen FYFFE, Birthe Oskarsson m.fl. Förrådshantering och transport av medicintekniska produkter med specificerad 
renhetsgrad till och inom hälso-, sjuk- och tandvård. 
29 FRIO - Framtidens Interventions- och Operationsenhet 

http://www.karolinska.se/upload/Innovationsplatsen/Verksamhet/Rapport%20fr%C3%A5n%20projektet%20Framtidens%20Int
erventions-%20och%20Operationsenhet%20Karolinska%20Universitetssjukhuset,%20Huddinge.pdf  

http://www.karolinska.se/upload/Innovationsplatsen/Verksamhet/Rapport%20fr%C3%A5n%20projektet%20Framtidens%20Interventions-%20och%20Operationsenhet%20Karolinska%20Universitetssjukhuset,%20Huddinge.pdf
http://www.karolinska.se/upload/Innovationsplatsen/Verksamhet/Rapport%20fr%C3%A5n%20projektet%20Framtidens%20Interventions-%20och%20Operationsenhet%20Karolinska%20Universitetssjukhuset,%20Huddinge.pdf
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För att optimera områden för operationssalar och minimera storlek och omgivande 

arbetsmoment bör operationssalar placeras i moduler som innefattar 4 operationssalar. Detta 

utformningssätt minskar avsevärt behovet av stora ytor och dött utrymme undviks. 

Enligt europeisk standard krävs till varje sådan modul ett arbetslag; narkospersonal, kirurg, 

sköterskor med flera, på cirka 15-20 personer. Eftersom salarna samlas kan dessa använda ett 

gemensamt avvecklings- och uppdukningsrum samt gemensamt sterilförråd. Avvecklings- och 

uppdukningsrummen ska ligga i direkt anslutning till operationssalarna. 

För att få detta upplägg att fungera krävs avancerad preoperativ och postoperativ avdelning som 

kan hantera och ta emot patienter som kommer direkt från operation. 

Antalet förrådsrum behöver inte vara många, ofta används ett fåtal större förrådsrum samt ett 

läkemedelsförråd. Större hjälpmedel såsom röntgenutrustning ska ha bestämda platser i nära 

anslutning till operationssalarna. Avfall från operationer ska transporteras direkt från salen där 

operationen utförts till central miljöstation för att undvika smittspridning. 30 

Utformning och utrustning i operationssalar 
Det mesta i operationssalarna är antingen vägghängt eller fäst i taket för att inte vara i vägen. 

Maskiner, lådor och annat material som står på golvet har hjul för att lätt kunna flyttas. Många av 

de vägghängda skåp som finns i främst salar för känsliga operationer kan fyllas på utifrån, så 

kallade genomräckningsskåp. De flesta skåp har dessutom dörrar i plexiglas för att skapa 

överblick och underlätta hantering. 

Sammanfattat så finns följande i svenska operationssalar: Checklista för säkerhet vid 

operationer, operationsbord, operationslampa, allmänbelysning, rullbord för instrument, 

narkosapparat (eller i vissa fall respirator), revivator/andningsballong, tillgång till syrgas, 

värme för patient, maskin för övervakning av vitalparametrar, droppställning, sug, diatermi, 

förvaringsmöjligheter och avställningsytor. I vissa salar finns även röntgenutrustning och 

tillgång till en mängd övriga maskiner och material, till exempel autoklav och blodvärdesmätare, 

finns nära till hands på operationsavdelningen.31 

          

  Bild 12. Värmare. Egen bild Bild 13. Narkosapparat. Egen bild.  

                                                             
30 Brismar, Bo. Framtida kapacitet och utformning av operationssalar vid akutsjukhusen 
http://www.vardbyggnad.se/konferenser/Konferenser_2007/Varkonferens_2007/Dokumentation/Slutrapport_opprojekt_SLL.pdf  
31 Se bilaga: 9.3.2 Studiebesök 

http://www.vardbyggnad.se/konferenser/Konferenser_2007/Varkonferens_2007/Dokumentation/Slutrapport_opprojekt_SLL.pdf
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Sterilitet/hygien 
Operationssalarna ska vara medicinskt renare än andra avdelningar på sjukhuset och möjlighet 

till desinfektion av utrustning, verktyg och personal ska finnas. Rummets ytor och 

medicinteknisk apparatur ska ha ett sådant ytskikt att det lätt går att tvätta av med 

desinfektionsmedel. Så mycket som möjligt av utrustningen i salarna ska sitta i tak eller på 

väggar för att inte vara i vägen samt underlätta rengöring. Ofta finns vägghängda skåp som fylls 

på utifrån för att minska smittspridning in till operationssalen. De saker som ändå är placerade 

på golvet ska vara på hjul för att lätt kunna flyttas vid städning.32 

I uppdukningsrum33 ska samma klimat råda som i operationssalarna, uppdukningen kan alltså 

ske i operationssalen, vilket sparar utrymme men även blir en tidskrävande aspekt då 

förberedelser inför operation i salen (rengöring, placering och sövning av patient, med mera) 

inte bör göras samtidigt som uppdukning. Uppdukningsrum som kan användas för 2-3 

operationssalar har en minsta yta på cirka 20 kvadratmeter och ska ha direkt anslutning till 

samtliga operationssalar som den tjänar för att inte behöva lämna den sterila miljön. Det finns 

även möjlighet att söva patienten i ett rum precis utanför operationssalen, men detta görs inte i 

Sverige. 

God ventilation ger en mindre mängd bakteriepartiklar i luften, den påverkar alltså endast den 

luftburna smittan. För att minska infektionsrisken vid infektionskänslig kirurgi ska patienten 

vara duschad med desinficerande medel innan operation. Medicintekniska produkter och 

instrument ska plockas ur sina yttre förpackningar i ett specifikt avemballeringsrum. Det krävs 

även omklädningsrum för att personal ska kunna byta om till operationsarbetsdräkt i hygienisk 

miljö, möjlighet till handdesinfektion och rengöring ska finnas i rummet.34 

  

                                                             
32 Se bilaga: 9.3.2 Studiebesök 
33 Rum där sterilförpackningar tas bort och instrument dukas upp 
34 Brismar, B. Framtida kapacitet och utformning av operationssalar vid akutsjukhusen 
http://www.vardbyggnad.se/konferenser/Konferenser_2007/Varkonferens_2007/Dokumentation/Slutrapport_opprojekt_SLL.pdf 

http://www.vardbyggnad.se/konferenser/Konferenser_2007/Varkonferens_2007/Dokumentation/Slutrapport_opprojekt_SLL.pdf
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Förpackningar och material 
Det finns en mä ngd ständärder fo r ätt gäränterä kvälitet och renhet hos medicinskt mäteriäl och 

sjukhusmiljo er. Fo r ätt en produkt skä fä  mä rkäs STERILE/ benä mnäs steril mä ste den hä 

genomgä tt en välideräd steriliseringsprocess, nä got som gä ller bä de vid tillverkning äv 

engä ngsprodukter och vid sterilisering äv flergä ngsinstrument. 

Förutom klassificeringen sterilt så kan produkter ha en definierad renhetsgrad. En del 

produkter, till exempel undersökningshandskar och kompresser, bör ha en mycket hög 

renhetsgrad och klassas då som höggradigt rena. 

Både för sterila och höggradigt rena produkter är det viktigt att transport och förrådshantering 

sker så att de inte utsätts för fukt och föroreningar. För att minska riskerna för detta finns regler 

kring hur produkterna ska förpackas. För sterila produkter strävar Sverige efter att ha tre lager 

förpackningar där det yttersta lagret är en transportförpackning eller samförpackning. Denna 

förpackning skyddar under transporten mot fukt, smuts och skador och ska tömmas utanför 

sjukhusavdelningarna för att inte ta med föroreningar in. I transportförpackningarna ligger 

avdelningsförpackningarna, som kräver handdesinficering innan hantering. Dessa bör vara 

obrutna så långt som möjligt och förvaring/transport av dessa sker enligt särskilda riktlinjer. 

Avdelningsförpackningen rymmer produktförpackningar, vars uppgift är att se till att produkten 

skyddas helt mot mikroorganismer, fukt och skada ända fram till patienten. Denna förpackning 

öppnas i, eller i direkt anslutning till, operationssalarna.35 36 

Riktlinjer och krav gällande förpackningar och material finns i Tabell 1, s. 20. 

 

 

Bild 14. Rengöring av instrument samt autoklav för sterilisering. Egen bild. 

  

                                                             
35 Muntlig källa: Carola Kunze 
36 Arbetsgruppen FYFFE, Birthe Oskarsson m.fl. Förrådshantering och transport av medicintekniska produkter med specificerad 
renhetsgrad till och inom hälso-, sjuk- och tandvård. 
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Förråd 
Materialförråden ska förhindra försämring av produkterna och behöver därför skydda mot allt 

från fysisk skada och skadedjur till damm, fukt, temperaturväxlingar och direkt solljus. De bör 

även planeras så att produkterna är lättillgängliga för att motverka onödig kontakt med 

människohänder. För att bibehålla produkternas kvalitet får de inte förvaras på golv och ska 

vara separerade efter renhetsgrad i skåp eller avskilda förråd. När det gäller sterilt gods är detta 

extra noga och förvaras det inte i skåp bör förrådet inte användas som genomgångsrum. Denna 

typ av förvaring kräver mycket utrymme och gör, tillsammans med kostnaden, att det inte är 

lönsamt med stora sterilförråd. 

Renhållning av förrådsutrymmen sker regelbundet (se Tabell 1, s. 20) och det är viktigt att alla 

ytor är hela och släta för att motverka ansamling av föroreningar. Förvaring bör, av samma 

anledning, inte heller ske i plastbackar utan trådbackar eller hyllor är att föredra. 

Närförråd på vagnar, brickor och i korgar utsätts för föroreningar och ska inte ligga framme 

längre perioder före användning, utan bör vara kvar i förrådet så länge som möjligt.37  

 

 

Bild 15. Sterilförråd. Egen bild. 

  

                                                             
37 Arbetsgruppen FYFFE, Birthe Oskarsson m.fl. Förrådshantering och transport av medicintekniska produkter med specificerad 
renhetsgrad till och inom hälso-, sjuk- och tandvård. 
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Miljökrav Tfp, sfp 
38 Afp 

39 Pfp 
40 

Transport Täckt. Rengöring vid behov. 
Ej samtransport med orena 
produkter. 

Ej tillämpligt. Ej tillämpligt. 

Temperatur Frostfritt Rumstemperatur 10-30 
o
C 

Relativ fuktighet Ej tillämpligt. Ej tillämpligt. 30-70 % 
Ventilation Ej tillämpligt. Som kontorsrum Övertryck 

Filtrerad tilluft 
Halt av bakterie- 
bärande partiklar 

Ej tillämpligt. Ej tillämpligt. ≤ 200 cfu/m
3 

Byggstandard vid 
förvaring och 
ompackning 

Sluten lokal, så att 
inträngandet av fukt, 
insekter, skadedjur och andra 
djur förhindras För brytning 
av tfp krävs särskilt 
avemballeringsrum/område. 

Avskilt rum. Transporteras 
direkt in i avskilt rum t.ex. 
genom lucka/ på 
transportband Avskilt rum, ej 
genomgång. 

Rent rum. Brytning av afp för 
ompackning är att jämställa 
med tillverkning. God 
tillverkningssed skall gälla. 

Fönster Ej tillämpligt. Ej tillämpligt. Ej direkt solljus 
Lokalvård golv 1 gång/vecka 1-2 ggr/vecka 1 gång/dag 
Förvaring Pallställ eller hylla Definierat 

och utmärkt område  
Hylla eller skåp. 
Korgställning. Närförråd 

Hylla i särskilt rum eller skåp. 
Korgställning. Närförråd 

Rengöring hyllor Vid behov 1 gång/månad 1 gång/vecka 
Klädsel Ej tillämpligt. Ren arbetsdräkt, rena skor 

Skyddsrock vid hantering av 
tfp, sfp 

Ren arbetsdräkt rena skor. 
Skyddsrock vid hantering av 
tfp, sfp 

Handhygien Handtvätt Handdesinfektion Handdesinfektion 

Tabell 1. Hantering av medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad.41 

  

                                                             
38 Transportförpackning, samförpackning 
39 Avdelningsförpackning 
40 Produktförpackning 
41 Utdrag ur: Arbetsgruppen FYFFE, Birthe Oskarsson m.fl. Förrådshantering och transport av medicintekniska produkter med 
specificerad renhetsgrad till och inom hälso-, sjuk- och tandvård. 
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Installationer 

Elektricitet 

Operationsavdelningar ska ha tillgänglig medicinsk teknisk service och alltid vara försedda med 

avbrottsfri elförsörjning. 

Medicinsk gas 

I operationssalen måste installationer för instrumentluft (IL), syrgas, andningsluft (AL), 

andningsoxygen (O2), koldioxid (CO2) och lustgas (N2O) finnas. Operationssalen förses med 

gaser genom centralgasanläggning, med undantag för koldioxid som förvaras i gasflaska inne i 

operationssalen.42 

Ventilation 
Riktvärden för luftflöde fastställt 1974 säger att operationssalar ska ha en ventilation om ger ett 

luftflöde på 14 l/s per m2 golvyta.43 

Ultra-clean air system 

Mycket få operationssalar har särskilda installationer med ventilation som ger ultraren luft. 

Systemet benämns även LAF-ventilation eller uni-directional air flow och används vid rum som 

kräver specialventilation och har speciella renhetskrav, framförallt operationssalar. I 

operationssalens centrala delar eftersträvas en lufthastighet på cirka 0,4-0,5 m/s, detta ger ett 

stort luftflöde jämfört med traditionell omblandande ventilation.43 

Vid användning av LAF-ventilation krävs att denna har kapacitet att klara ett rum belastat med 

minst 10 personer och då uppnå värden på mindre än 2 cfu44/m3 luft vid operationsbord och 

mindre än 10 cfu/m3 luft i övriga delar av rummet, vilket är måttkraven för ultraren luft. Med 

modernt och komplext LAF-system kan så låga nivåer som 0-5 cfu/m3 uppnås. Vid operationer 

då ultraren luft inte är ett krav räcker det med att den mikrobiologiska luftkvaliteten är mindre 

än 100 cfu/m3 luft. 

LAF systemet ger rikliga luftflöden och många luftväxlingar per timme, vilket ger en bra 

omsättning där mycket ren luft hela tiden cirkulerar vid operationsbordet. Det faktum att 

luftkvaliteten i salens perifera områden är avsevärt sämre är dess främsta nackdel då luftburen 

smitta kan komma i kontakt med instrument och övrig utrustning.42  

Konventionell omblandande ventilation 

I äldre operationssalar är vanligen omblandande, även kallad turbulent, ventilation installerad. 

Kapaciteten är mellan 18-20 luftväxlingar per timme, detta ger att i en sal där 10 personer 

arbetar uppnås en mikrobiologisk luftkvalitet av 50-100 cfu/m3, vilken är tillräcklig vid 

utförande av operationer där risken för infektion hos patienten är liten. Om 

operationspersonalen bär specialarbetsdräkt kan antalet luftburna bakterier minskas till 10-20 

cfu/m3.  I vissa specifika fall kan luftkvaliteten nå ultraren kvalitet.43 

                                                             
42 Brismar, Bo. Framtida kapacitet och utformning av operationssalar vid akutsjukhusen 
http://www.vardbyggnad.se/konferenser/Konferenser_2007/Varkonferens_2007/Dokumentation/Slutrapport_opprojekt_SLL.pdf 
43 Dellga, Uno m.fl. Ventilation ur vårdhygieniskt perspektiv 
http://www.udr.se/Forstudie_Ventilation_ur_vardhygieniskt_perspektiv.pdf 
44 cfu (colony-forming unit) anger antalet luftburna bakterier. 

http://www.vardbyggnad.se/konferenser/Konferenser_2007/Varkonferens_2007/Dokumentation/Slutrapport_opprojekt_SLL.pdf
http://www.udr.se/Forstudie_Ventilation_ur_vardhygieniskt_perspektiv.pdf
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3.3 Containrar och prefabricerade element  

Containrar 
Containrar finns i en mängd olika utföranden och storlekar. För att fraktning av containrar ska 

kunna samordnas har standarder upprättats och följs av de flesta tillverkare. Dessa standarder 

gäller bland annat containrarnas storlek, utformning av hörn för stapling och förankring samt 

maximal vikt för container och last. Långa transporter av containrar sker ofta med båt då dessa 

rymmer väldigt många containrar, men kan även ske med flyg eller tåg. Speciella fartyg och 

specialbyggda lastbilar för containrar finns också, vilket gör transport av containrar mycket 

smidig. Nedan följer produktinformation om två 20-fotscontainrar, vilka har en maximal lastvikt 

på 24 ton.45 
 

Containrar används idag i alla möjliga syften. Förutom enbart transport används de bland annat 

som bostäder47, skyddad transport48 och sjukvårdsanrättningar. Även om containrar är smidiga 

att frakta har de en hög vikt och går, i standardutförande, inte att komprimera, vilket gör att 

konstruktioner av enbart containrar blir både tunga och utrymmeskrävande. Containrar 

används dock flitigt av till exempel Svenska försvarsmakten vars transportmöjligheter är goda 

tack vare längre planering och stora resurser. De utnyttjar containrar för bland annat 

läkarmottagningar och bostäder i fält.49 

Vissa av dessa containrar har en sådan konstruktion att de kan klara ett kärnvapenanfall, vilket 

även innebär att de bör klara jordbävningar. Utöver användning av containrar hos Försvaret, 

finns i Ryssland hela sjukhus byggda av containrar, dock ej av standardcontainrar.50 

       
 Bild 16. Containertransport med båt.51  Bild 17. Standardiserat containerhörn.52   

                                                             
45 http://sv.wikipedia.org/wiki/ISO-container 
46 http://www.canonsparkcontainers.com/containers_fact.html 
47 http://www.containercity.com/ 
48 http://www.nyteknik.se/tidningen/article3282364.ece 
49 Muntlig källa: Anna Tiderman 
50 Cadolto Prefabricated Buildings, Produced in modules to create a convincing solution 
51 http://static.flickr.com/3252/2984873350_d46e2d33fe.jpg 
52 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Container_02_KMJ.jpg 

20-fotscontainer, originalutförande: 
 

Mått Invändigt Utvändigt 

Längd (m) 5,90 6,06 
Bredd (m) 2,35 2,44 
Höjd (m) 2,39 2,59 
Vikt (kg)  2350 

 

20-fotscontainer, öppningsbar långsida: 
 

Mått Invändigt Utvändigt 

Längd (m) 5,90 6,06 
Bredd (m) 2,29 2,44 
Höjd (m) 2,30 2,59 
Vikt (kg)  3180 

Tabell 2. Containerfakta. 46 
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Prefabricerade element 
Definitionen av prefabricerade element är industriellt förtillverkade byggnadsprodukter. Det är 

alltså delar av en byggnad där samtliga material redan sammanfogats till den färdiga 

konstruktionen och levereras i block med vissa mått, dessa byggnadselement monteras sedan 

samman på byggplatsen till en färdig byggnad. 

Användning av prefabricerade byggnadsdelar är idag utbrett och förbättringar av dessa görs 

ständigt. Idag efterfrågas prefabricerade element på grund av dess fördelar, framförallt ger de en 

kortare monteringstid och oftast en lägre vikt för byggnaden, risken för fuktskador minskar, då 

”just in time” – konceptet53 utnyttjas och produktionen till största del utförts i fabrik. Logistiken 

kring prefabricerade byggen blir ofta utan större svårigheter.54 

  

                                                             
53 Montering sker direkt vid materialtillförsel, och lagring av material på byggplatsen elimineras delvis. 
54 Examensarbete: Prefabricerade byggelement – en konceptbeskrivning. Högskolan i Gävle. 
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3.4 Dimensionering av jordbävningsresistent konstruktion 

Här redovisas i förklarande textformat hur dimensionering av jordbävningsresistenta 

konstruktioner enligt Eurocode 8 utförs. Detta för att ge en förståelse för vilka aspekter som 

fokus ska läggas på vad gäller konstruktionens utformning och dess lastpåverkan. För exakt 

beräkningsprocess enligt förenklad metod, finns beräkningsförklaring samt beräkningsmetoder 

under bilaga 9.4.4 Beskrivning av seismiska beräkningar enligt EC8 och EC0. 

3.4.1 Orsak till att konstruktioner inte klarar jordbävningar 
Vanligen dimensioneras byggnader för att klara av sin egentyngd samt laster såsom snölast på 

taket, tryck och sug från vind och för de laster som uppkommer på bjälklagen beroende på vad 

byggnaden har för användningsområde. Konstruktionerna klarar alltså huvudsakligen endast 

vertikala laster, problemet uppstår då marken rör sig horisontellt, vilket är fallet vid 

jordbävning. Detta betyder att byggnaden faktiskt kan hålla ihop men helt enkelt bara falla åt 

sidan vid plötsliga horisontella rörelser. 

Hur stora skadorna blir beror på var lasterna ligger i byggnaden, stora laster högt upp i 

byggnaden ger stora krafter och svängningar under en jordbävning och konstruktionen hjälper 

faktiskt till för att få byggnaden att kollapsa. 

Byggnader som inte kollapsar under huvudskalv är ofta så försvagade i konstruktionen att 

eventuella efterskalv får dem att rasa.55 

3.4.2 Krav på jordbävningsresistenta byggnader 
Utöver jordbävningens styrka är det ett antal andra faktorer som påverkar hur stor skada 

skalvet gör. Hur byggnaderna som påverkas är konstruerade och hur de geologiska 

förhållandena ser ut är de främsta faktorerna. 

Byggnadens bärverk ska helst vara placerat i ytterfasaden och vara utformat i en symmetrisk 

form, exempelvis punkthus. Vid bristfälliga konstruktioner krävs inget stort skalv för att hela 

städer ska förstöras. Styrkan på en jordbävning utifrån Richterskalan56 visar inte hur eller vilka 

krafter byggnaden utsätts för, i dessa fall är Mercalli- eller Shindoskalan56 att föredra.  Med 

översättning mellan Mercalliskalan och Richterskalan ska en jordbävningsresistent byggnad 

dimensioneras efter den zon den är placerad i och ska kunna klara 7,0- 8,0 på Richterskalan. 

Hur byggnadskonstruktioner ska dimensioneras bestäms utifrån den horisontella G-kraften som 

uppkommer i marken vid en jordbävning. I kohesionsjord, exempelvis lera, förstärks 

svängningarna från skalvet och G-krafterna som påverkar byggnaderna blir väldigt stora. 

Det är endast byggnader belägna ovan jord som kräver jordbävningssäkring. Det är ytterst sällan 

underjordsfaciliteter tar skada av jordbävning, exempel på sådana konstruktioner är tunnlar och 

gruvor.57 

Enligt Eurocode 8 del 2 finns två nivåer av prestanda för en jordbävningsresistent konstruktion. 

Alla konstruktioner ska vara dimensionerade så att de inte kollapsar av en jordbävning med 

                                                             
55 http://www.reidsteel.com/information/earthquake_resistant_building.htm  
56 Se bilaga: 9.2 Beskrivning av jordbävningar, avsnitt 9.2.3 
57 http://www.nicee.org/iaee/E_Chapter2.pdf 

http://www.reidsteel.com/information/earthquake_resistant_building.htm
http://www.nicee.org/iaee/E_Chapter2.pdf
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återkomsttid på 475 år. Konstruktionen ska även ha en sådan prestanda att skadorna blir så små 

som möjligt vid jordbävningar med återkomsttid på 95 år.58 

3.4.3 Principer för jordbävningsresistent konstruktion 
Att go rä en byggnäd jordbä vningsresistent ä r fo rhä lländevis komplicerät och krä ver god 

konstruktions präxis. Att fo ljä principernä fo r jordbä vningsresistentä konstruktioner innebä r 

dock inte ätt de kän stä  emot sämtligä skädor som kän uppkommä under mä ttligä eller sto rre 

jordbä vningär, men byggnädernä skä värä konstrueräde sä  de inte kolläpsär och ätt de skädor 

som kän uppstä  ä r repärerbärä. 

Principerna är många och indelade efter olika kategorier. 

I. Övergripande planering och utformning av byggnaden.  

i.  Geografisk plats och utformning av fundament. 

ii. Antal våningar. 

iii. Hänsyn måste tas till placering av rum och väggar. 

iv. Läge och utformning av öppningar, exempelvis fönster och dörrar. 

 

II. Allmän utformning av byggnadens strukturella system med avseende på lateral 

resistens. 

III. Hänsyn till högt belastade och kritiska sektioner och dimensionering av förstärkning 

om sådan krävs. 

Allmänna, enkla principer för hur just konstruktionen ska anpassas har även de tagits fram, 

nedanstående punkter är sammanfattning av dessa principer. 

I.  Konstruktionens struktur ska vara av kompakta material och ska under deformation 

bibehålla bärförmågan. 

II.  Konstruktionens delelement, exempelvis anslutningar mellan elementen eller element 

med hålrum för dörrar/fönster, ska placeras jämnt över byggnaden. Både vad gäller 

vertikalt och horisontellt i elementet. 

III.  Under en jordbävning ska krafter överföras i anslutningarna så att samtliga element 

fungerar som en enhet för att förhindra separering. 

IV.  Grundläggningens undre del ska samverka med jorden, medan byggnadens väggar ska 

vara väl anslutna till grundens övre del. 

V.  De material som används ska vara av god kvalitet och konstruktionen ska vara 

uppbyggd så att känsliga material är skyddade från regn, sol, insekter, m.m. så att dess 

bärförmåga inte försvagas. 

VI.  Icke förstärkt jord och murverk har ingen tålighet vad gäller spänning och de är spröda 

vid tryck. Dessa måste förstärkas av stål eller trä. Därmed är stål och trä optimala 

material i jordbävningsresistenta konstruktioner.59 

 

                                                             
58 Swedin, Petter. Seismic Design of Buildings – An Introduction To Earthquake Engineering 
59 http://www.nicee.org/iaee/E_Chapter3.pdf  

http://www.nicee.org/iaee/E_Chapter3.pdf
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3.4.4 Olika kategorier av jordbävningsresistenta byggnader 

Jordbävningsresistenta byggnader kategoriseras efter den seismiska motståndskraft som krävs. 

Nedanstående tre parametrar är centrala och kombineras för att bestämma lämplig förstärkning 

för seismisk resistens. 

Den seismiska zonen i vilken byggnaden är placerad 
För att lätt kunna beskriva hur stor risken för jordbävning är i olika områden används MSKs 

intensitetsskala60, ett område kan få riskbedömningen zon A, B, C samt D.  

Zon A/MSK IX: Risk för utbredd kollaps och förstörelse. 

Zon B/MSK VIII: Risk för kollaps och stora skador. 

Zon C/MSK VII: Risk för skador. 

Zon D/MSK VI: Risk för mindre skador.  

Byggnadens betydelse 
Graden av hur betydande en byggnad är utgår från den verksamhet som byggnaden ska tjäna. 

Därmed gäller att hus som klassificeras som viktiga är sjukhus/kliniker, brand- och 

polisstationer, skolor, statliga byggnader, kraftverk, anordningar för vattenförsörjning, 

byggnader av kulturellt värde samt byggnader där många människor vistas samtidigt, 

exempelvis biografer, teatrar, mötessalar, sovsalar, m.m. 

Exempel på byggnader som inte klassas som lika betydande är kontorsbyggnader, lager, 

fabriker, m.m. 

Geotekniska egenskaper och bärighet hos underliggande jord61 
Under tre huvudtyper har jordarternas egenskaper samlats för att enkelt kunna bestämma 

vilken typ av jordbävningsresistent grundläggning som kan användas. 

Till typen fast jord ingår de jordar som har en bärighet på mer än 10 t/m2, under mjuka 

jordtyper klassas de jordar som har en bärighet på 10 t/m2 eller mindre och till de svaga 

jordtyperna räknas de jordar som har tendens att bilda stora sättningar eller kondensering62 

under en jordbävning. Följaktligen är det att föredra att bygga på fasta eller mjuka jordarter. För 

att få en ordentlig bild av markens egenskaper och tillåtna bärighet bör en geoteknisk 

undersökning göras.  

Om byggnation måste utföras på en svag jordtyp måste denna kompakteras så att dess bärighet 

korrigeras så pass mycket att den kan uppnå tillåtna bärigheten för mjuk eller fast jord.63 

  

                                                             
60 Medvedev-Sponheuer-Karnik skalan. Makroseismisk intensitetsskala som används för att utvärdera graden av markens skakning 

grundad på observerade effekter under en jordbävning. 
61 Denna del av kategoriseringen kommer inte behandlas i examensarbetet, då grundläggning inte beräknas för Katastrofsjukhus. 
62 Porvatten utsöndras i jorden 
63 http://www.nicee.org/iaee/E_Chapter3.pdf 

http://www.nicee.org/iaee/E_Chapter3.pdf
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3.4.5 Normer och standarder 

De svenska konstruktionsreglerna innehåller ett system där Eurocode kompletteras med 

nationella standarder i föreskriftsserien EKS. De nationella standarderna för Europas 

medlemsstater baseras på olika förutsättningar med avseende på geografi, klimat, säkerhetsnivå 

och levnadssätt.  

Det finns totalt 58 Eurocode - delar, ett fåtal av dessa Eurocode - delar förses inte med dessa 

nationella standarder i EKS, varav Eurocode 8:s samtliga delar är några av dessa. Dessa är 

istället bara fristående handböcker.64 

För dimensionering av bärverk med avseende på jordbävning används Eurocode 8 (SS-EN 

1998), denna innehåller 6 delar som varje behandlar olika delar av byggnaden. 

Del 1 behandlar de allmänna reglerna för byggnader vid seismisk påverkan, denna ger en 

överblick i vad konstruktionen måste klara av. 

Del 2 behandlar dimensionering av broar. 

Del 3 behandlar förstärkning och reparation av byggnader. 

Del 4 behandlar silor, tankar och stuprör. 

Del 5 behandlar grundkonstruktioner, stödkonstruktioner och geotekniska aspekter. 

Del 6 behandlar torn, master och skorstenar.65 

  

                                                             
64 http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Bygg--och-konstruktionsregler-ESK/Konstruktionsregler-EKS/ 
65 Eurocode 8  

http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Bygg--och-konstruktionsregler-ESK/Konstruktionsregler-EKS/
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3.4.6 Beräkning av jordbävningslaster 
Byggnaderna dimensioneras efter två olika metoder/beräkningsmodeller beroende på hur 

byggnaderna påverkas av en jordbävning.  

Den första metoden innebär att konstruktionen ska vara stark och styv men samtidigt vara så 

elastisk att den inte knäcks under en jordbävning. Metoden tillämpas för de byggnader som 

ligger inom kategorin viktiga byggnader.  

Då en byggnad dimensioneras enligt metod två, klarar den en medelstor jordbävning men blir 

deformerad under ett kraftigare skalv. Denna metod ger en mer ekonomisk konstruktion men 

eftersom kapaciteten av formbarhet måste ha en väldigt exakt elasticitet för att konstruktionen 

inte ska kollapsa blir dimensionering svårare.66 

Ekvationen som behandlar rörelse i en konstruktion, påfrestad av jordbävningskrafter, visar att 

konstruktionens massa, styvhet och dämpning hos strukturen påverkar ekvationens utfall vad 

gäller hur konstruktionen påverkas. Massan och styvheten bestämmer byggnadens naturliga 

period, vilken är relaterad till den kraft som i konstruktionen upplevs som en ökning av den 

respons som fås från effekten av förstärkningen från byggnadens naturliga frekvens till den 

uppkomna lasten. 

Vid beräkning av jordbävningsresistenta konstruktioner kan styvheten ökas för att begränsa 

våningarnas förflyttning, detta kan göras genom att välja material och dimensioner som kan 

motstå de krafter som verkar på byggnaden. Om konstruktionens motståndsförmåga inte är 

tillräcklig, finns två alternativ att välja. Antingen ökas dimensionerna eller så väljs material med 

högre kvalitet, båda metoderna påverkar massan och styvhetsegenskaperna hos konstruktionen. 

Den naturliga perioden påverkas, likaså de krafter som verkar på konstruktionen. 

Det är oftast mest effektivt att öka dämpningen för att öka byggnadens jordbävningskapacitet, 

detta görs enklast genom att utrusta byggnaden med ett extern dämpningssystem.67  

3.4.7 Samband mellan nyttiga laster och jordbävningslast 

I Eurocode 8 beräknas lasteffekten av både egentyngd, nyttiga laster och jordbävningslaster. 

Därmed är det många faktorer som ger påverkan på den slutliga effekten. En 

jordbävningsresistent byggnad måste först dimensioneras för variabla laster och 

konstruktionens egentyngd för att sedan tillsammans med den beräknade jordbävningslasten få 

ett resultat på lasteffekten från samtliga laster. Det är därför nödvändigt att använda flera 

Eurocode – delar för att få en förståelse för byggnadens slutliga dimensionering.68 

  

                                                             
66 Elghazouli Y. Ahmed. Sesmic Design to Buildings to Eurocode 8 
67 Swedin, Petter. Seismic Design of Buildings – An Introduction To Earthquake Engineering 
68 Eurocode 0, Eurocode 8 
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3.4.8 Grundisolatorer 
För att reducera rörelserna och vibrationerna som uppkommer i konstruktionen då en 

jordbävning sker används ofta isolatorer i grunden. Vanligen används isolatorer med gummi – 

och metallager mellan flänsplattor som omges av ett gummiskikt, med en eller flera blykärnor. 

Isolatorerna deformeras vid stora laterala laster, vilket låter överbyggnaden röra sig 

horisontellt. Isolatorerna är designade så att de har tillräcklig duktilitetsförmåga69 för att 

deformeras utan risk för påverkan på konstruktionen i övrigt.  

Viktigt att tänka på är att placering av isolatorer görs så att de inte motverkar varandra vid 

rörelse, om detta sker reduceras isolationsförmåga betydligt.70 

 
 

 

Bild 18. Visar isolatorernas uppbyggnad.71 

 

  

                                                             
69 Mått på materials förmåga att utsättas för plastisk deformation utan att sprickbildning uppstår. 
70 Swedin, Petter. Seismic Design of Buildings – An Introduction To Earthquake Engineering 
71 http://www.maurer-soehne.de/files/bauwerkschutzsysteme/pdf/de/prospekt/Prospekt_MAURER_Bleikernlager_englisch.pdf 

Referenser för kunskap och förståelse, avsnitt 3.4: 

http://articles.architectjaved.com/earthquake_resistant_structures/building-stiffness-and-flexibility-earthquake-engineering/ 

http://articles.architectjaved.com/earthquake_resistant_structures/design-earthquake-resistant-buildings-engineering-tips/  

http://www.earthquakescanada.nrcan.gc.ca/info-gen/prepare-preparer/eqresist-eng.php  

http://articles.architectjaved.com/earthquake_resistant_structures/earthquakes-and-natural-calamities/ 

http://www.maurer-soehne.de/files/bauwerkschutzsysteme/pdf/de/prospekt/Prospekt_MAURER_Bleikernlager_englisch.pdf
http://articles.architectjaved.com/earthquake_resistant_structures/building-stiffness-and-flexibility-earthquake-engineering/
http://articles.architectjaved.com/earthquake_resistant_structures/design-earthquake-resistant-buildings-engineering-tips/
http://www.earthquakescanada.nrcan.gc.ca/info-gen/prepare-preparer/eqresist-eng.php
http://articles.architectjaved.com/earthquake_resistant_structures/earthquakes-and-natural-calamities/
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Denna sida har avsiktligt lämnats blank.  
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4. Katastrofsjukhus 

Detta avsnitt beskriver framtagandet av Katastrofsjukhus. Här behandlas de 

problemställningar som fanns vid projektets start, med utgångspunkt i den insamlade 

informationen under föregående avsnitt 3. Nulägesbeskrivning. 

Då fältsjukhus sätts upp i en mängd helt olika klimat, och ofta blir mer permanenta än de är 

tänkta att vara, finns ett behov av en bättre lösning än tältsjukhus för att höja standarden och 

öka både komfort och patientsäkerhet. 

Efterforskningar gällande fältsjukhus har visat att det finns ett stort behov av sterila 

operationssalar. Utformningen och planlösningen för Katastrofsjukhuset har planerats utifrån 

hur smittspridning ska minskas och hur renhetsgraden ska kunna hållas hög, samtidigt som de 

ska vara både smidiga att transportera och enkla att montera. 

Tanken med Katastrofsjukhuset är att så långt det är möjligt följa de svenska och europeiska 

standarder som finns, samtidigt som sjukhusen inte får bli så komplexa att något av övriga 

moment, till exempel kostnad eller uppbyggnad, inte blir praktiskt genomförbart. 

Katastrofsjukhuset utgår från tre standardcontainrar. Övriga byggnadsdelar är anpassade för att 

kunna få plats och transporteras i containrarna, för att sedan monteras i fält. Lösningar för 

transport av standardcontainrar finns redan idag vilket både är en ekonomisk och en logistisk 

fördel. De material och byggnadsdelar som används i konstruktionen finns redan idag på 

marknaden, vilket gör att framtagning av nya produkter undviks och tillverkningskostnaden 

hålls nere. 

I många av de fall då fältsjukhus används är orsaken till behovet en förödande jordbävning, 

vilket innebär att det finns risk för både efterskalv och nya jordbävningar. Den viktigaste 

aspekten för konstruktionen, utöver det att samtliga delar ska hålla innermåtten för 

containrarna, är därför att den ska vara dimensionerad för att klara jordbävningar. Denna 

dimensionering har utförts men redovisas inte i rapporten, då den inte är helt komplett. 

Beräkning av de seismiska laster som verkar på byggnaden under en jordbävning redovisas 

dock, och dimensionering kan utföras med denna lastberäkning som grund. Byggnadens 

stabilitet vid jordbävningssäkring möjliggörs genom att hela byggnaden är placerad på 

isolatorer, vilka håller Katastrofsjukhuset stilla vid eventuella skalv. 
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4.1 Logistik 

Under hela projektets gång har målet varit att Katastrofsjukhuset ska kunna tas i drift lika 

snabbt efter ett uttalat behov som tältsjukhusen kan idag. Konstruktionen har gjorts så lätt och 

enkel som möjligt att bygga upp och hela sjukhuset utgår ifrån standardcontainrar, för att 

underlätta för transport. Så länge transport med lastbil fungerar från flyg eller båt finns 

ingenting som talar mot att Katastrofsjukhuset kan öppna sina dörrar inom samma tidsramar, 

det vill säga inom två dygn efter att till exempel en katastrof har inträffat. 

Hela byggnaden utgår från tre containrar som rymmer alla övriga byggdelar, vilket innebär att 

de kan stå färdigpackade i väntan på att skickas iväg. De färdigpackade containrarna väger 

knappt 10 ton vardera, inklusive containerns vikt på cirka 3 ton st. Det som finns i containrarna 

är: 

 40 prefabricerade element för väggar, golv och tak samt huvudbalkar och två pelare 

 Utdragbar ramp 

 Mjuka mellanväggar på rulle med tillhörande skenor 

 Solcellsfilm på rulle, med tillhörande ställbart ramverk och laddningsbart batteri 

 Eventuella tätningslister för väggar, golv och tak samt containerkoppling 

Dessutom behöver sjukhuset grundklossar, vilka inte ryms i containrarna utan förvaras separat. 

Detta gäller även sjukhusets medicinska utrustning, liksom utrustning för el- och 

vattenförsörjning. 

 

 

Bild 19. Containerlogistik.72  

                                                             
72 http://www.hafen-hamburg.de/sites/default/files/hhla_ctd_1.jpg 
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4.1.1 Uppbyggnad 
Katastrofsjukhusets grund består av speciella klossar eller isolatorer som fästs i undersidan av 

det prefabricerade golvet. Detta gör att marken inte behöver jämnas ut under hela sjukhuset 

utan det räcker att grundklossarna ligger platt och i samma höjd. Hur grundläggning och 

fastsättning av grundklossarna i mark och golv sker behandlas inte i denna rapport.  

De prefabricerade elementen väger cirka 150 – 290 kg och har handtag för att smidigt kunna 

lyftas på plats. Detta gör att byggnationen av Katastrofsjukhuset ute i fält inte kräver några 

maskiner utan det kan, efter utplacering av de tre containrarna, byggas upp med endast 

mänsklig byggkraft. Dock underlättar, om möjligt, lyfthjälp med en mindre kran då delarna är 

både stora och tunga. Sjukhuset ska ha en lättförståelig manual för montering för att i princip 

vem som helst ska kunna hjälpa till. 

Montering sker så att golvets bärande huvudbalkar placeras på grundklossarna och därefter 

monteras golvelementen. Nästa steg är att montera väggelementen och de invändiga pelarna, för 

att därefter placerat ut takbalkarna och sedan fästa takelementen. 

På två av containrarna tas ena långsidan bort så att de kan byggas ihop. Den tredje containern 

placeras parallellt med de andra två och utifrån dessa placeras sjukhusets golv ut. I varje byggdel 

finns ankarfästen som fälls ut och fäster ihop väggdelarna med varandra, golv och tak. 

Vid varje skarv krävs tätning, både in och utvändigt, och i anslutningen mellan containrarna och 

den övriga byggnaden krävs en tät sluss för genomfart. Hur detta löses behandlas inte i denna 

rapport. 

Invändigt sätts mellanväggar upp för att dela av mellan de olika rumsfunktionerna. 

Mellanväggarna består av ett presenningsliknande material med ytskikt som inte drar åt sig 

smuts och är lätt att göra rent. Mellanväggarna fästs med hjälp av skenor som monteras på 

väggar, golv och i tak. Närmare undersökning av materialval och fästskenor har inte gjorts i 

denna rapport. 

De dieselaggregat som används är tänkta att placeras mellan de två containermodulerna och den 

prefabricerade modulen. För att motverka spridning av ljud till omgivningen, och minska risken 

att någon kommer nära och skadas, placeras de två borttagna containersidorna omlott mot 

baksidan sidan av containrarna. 

 

Bild 20. Katastrofsjukhus – Patiententré 



KATASTROFSJUKHUS  KTH 2012  KARIN FOSS  
  MALIN PEHRSON 
 
 

34 

4.2 Utformning - operationsavdelning 

Varje Katastrofsjukhus är tänkt att kunna anpassas efter det aktuella behovet. I ett flyktingläger 

är inte behovet av operationssalar lika stort som till exempel precis efter en 

jordbävningskatastrof. Dessutom gäller att ju längre tid som gått efter katastrofen, desto färre 

operationer görs och istället finns ett ökat behov av eftervård med dialys, omläggningar, med 

mera. I denna rapport beskrivs Katastrofsjukhusets grundutförande, som är utformat för att fylla 

just jordbävningskatastrofernas stora behov av goda operationsmöjligheter. En alternativ 

planlösning har också tagits fram, men beskrivs endast översiktligt i avsnitt 4.2.6 Anpassningsbar 

planlösning. 

För ritningar och illustrerande bilder, se bilaga: 9.6.1 Planritningar, samt bilaga: 9.7 Bilder. 

4.2.1 Planlösning och utrustning 
Det finns två entréer, den ena är personalingången som går till omklädningsrummet, genom 

tvättrummet och vidare till operationsavdelningen. Den andra entrén är för patienter som leder 

direkt in till preparationsrummet där patienterna tvättas och förbereds för operation innan de 

fortsätter in till operationsavdelningen. I denna stora modul, som byggs upp av de 

prefabricerade delarna, ryms i övrigt tre operationssalar med delade tvätt- och sterilitetsrum för 

utrustning och instrument. Till två av operationssalarna, operationssal 3 och 4, finns möjlighet 

till två dörröppningar för att rummen lätt ska kunna modifieras. Samtliga byggelement och 

ytterdörrar har många fönster för maximalt ljusinsläpp, då tillgång på el ofta är bristfällig. Alla 

fönster är placerade högt för att minska insyn utifrån. 

I anslutning till prefab-modulen rymmer en av de låsbara containrarna kontor och förråd för 

mediciner, vårdmaterial, med mera. De andra två sammankopplade containrarna ger utrymme 

för Katastrofsjukhusets mest avancerade operationssal. 

  

Bild 21. Planlösning – Operationsavdelning. De gröna linjerna symboliserar golvplattornas placering. 
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Operationssal 1, de två sammansatta 20fots-containrarna, har drygt 2,20 meter i takhöjd och 

kommer att fungera som operationssal även om övriga salar anpassas till annan verksamhet. 

Denna sal har en area på cirka 28 kvadratmeter - lite större än de fyra övriga operationssalar på 

22-24 kvadratmeter, och med en takhöjd på 2,20 meter. Operationssalarna är därmed så stora 

att det är bekvämt och enkelt att arbeta och operera, vilket tillsammans med övriga rum, och 

den samlade operationsavdelningen, bidrar till att möta den svenska standarden. 

Samtliga operationssalar har plats för nödvändig utrustning som operationsbord, bord för 

operationsinstrument, syrgaskoncentrator, droppställning, sug, diatermi73, värmare, 

avfallsbehållare, hyllor och skåp. Då salarna är mycket rymliga finns även plats för respirator vid 

behov.  

I väggarna finns förmonterade hyllor och i övrigt används skåp eller trådbackslådor för att 

underlätta renhållning. Allt som är placerat på golv har hjul för att lätt kunna flyttas. Det finns 

även möjlighet att fästa lampor och liknande i taket då konstruktionen är mycket stabil, specifik 

fästanordning presenteras dock inte i denna rapport. Större hjälpmedel, så som till exempel 

röntgenutrustning, förvaras antingen utanför i respektive transportcontainer, i tält eller i det 

stora utrymmet mellan operationssalarna.  

Det finns endast plats för cirka fem patientsängar i utrymmet utanför operationssalarna. Dessa 

platser är främst till för patienter som väntar på att tas in till operation. I vissa fall kan även 

patienter efter kritiska operationer bli kvar här under uppvaknandet, men detta gäller bara i 

undantagsfall. Då en välfungerande operationsavdelning, med många operationssalar, varit 

prioritet finns inte utrymme för pre- och postoperativ vård i detta möbleringsförslag av 

Katastrofsjukhuset. Denna typ av vård sker istället i tält precis utanför. 

Samtliga dörröppningar och golvytor saknar trösklar för att underlätta när operationsbord, 

sängar och olika typer av vagnar förflyttas inom sjukhuset. Det följer därför även med en 

utdragbar ramp till patiententrén, för att underlätta förflyttning av patienter och större 

maskiner mellan operationsavdelningen och omkringliggande tält. 

 

Bild 22 och 23. Möbleringsförslag – Operationsavdelning 

                                                             
73 Instrument för stark upphettning av kroppsvävnad med elektricitet för att stoppa blödning 
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4.2.2 Sterilitet/hygien 
Ytskikten invändigt i hela sjukhusen är av material som inte drar åt sig luftburna bakterier och 

operationssalarna kan desinficeras enkelt, vilket minskar riskerna för kontaktsmitta. 

Katastrofsjukhusets planlösning är utformad för att underlätta renhållning och minska insläpp 

av luftföroreningar. De två ingångar som finns motverkar att smitta och skadliga partiklar följer 

med personal och patienter i operationssalarna. Utanför personalingången finns handfat där den 

värsta smutsen kan tvättas av. Ingången leder till omklädningsrummet där alla personliga kläder 

och tillhörigheter lämnas i skåp och rena operationskläder tas på. Från detta rum finns ingen 

direkt ingång till operationsavdelningen utan personalen måste gå igenom tvättrummet, med 

handfat och desinfektion, innan de kommer vidare. Huvudentrén leder inte heller direkt in, först 

passerar patienterna preparationsrummet där de tvättas noga innan de får fortsätta in mot 

operation. Via huvudentrén tas även material in för rengöring innan de släpps in på avdelningen. 

Detta gör att ingen kommer direkt från utomhusmiljö in till operationssalarna. Förtält eller 

annat byggnadsskydd bör dessutom sättas upp för att hålla utomhussmuts borta från entréerna. 

För att underlätta god handhygien finns desinfekteringsmedel och engångshandskar utplacerade 

i hela sjukhuset. Tätning av skarvar i tak, golv och väggar förhindrar ansamling av partiklar och 

underlättar rengöring. 

Uppdukning sker i operationssalarna då salarna inte har något lämpligt uppdukningsrum i 

direkt anslutning. Alla operationssalar har avfallsbehållare där de yttre engångskläderna, 

eventuella engångsinstrument och annat avfall slängs för att inte sprida föroreningar in till den 

övriga avdelningen. För att minska risken för smittspridning är ingången till materialtvätten 

placerad så långt som möjligt från operationssalarnas ingångar, men även från passagen till 

steriltvätten.  

4.2.3 Förpackningar och material 
Alla de riktlinjer som nämns i Förpackningar och material efterföljs i Katastrofsjukhuset. 

Allt material tas in via huvudentrén för avemballering och eventuell rengöring för att förhindra 

spridning av föroreningar. De flergångsinstrument som används kräver en korrekt rengörings- 

och steriliseringsprocess. För att detta ska ske på bästa möjliga sätt finns två sammankopplade 

tvättrum. De använda instrumenten tas först in i materialtvätten(orent område) för en första 

tvätt. Därifrån finns sedan en direkt ingång till steriltvätten(rent område) med en autoklav, där 

flergångsutrustning packas och steriliseras. 

Förråd 
Förrådet, som är placerat i en container, släpper inte in något skadligt solljus och är utformat för 

att främja renhållning. Förrådet delar containerutrymmet med ett mindre kontor, men är 

avdelat med en likadan mellanvägg som i den prefabricerade modulen och placerat innerst för 

att undvika genomgång. Av samma skäl är sterilförråd, i form av överskådliga skåp med 

plexiglasdörrar, placerat i den inre delen av förrådet. 

Samtliga ytor är släta och tåliga, för att förhindra skador och ansamling av partiklar, och all 

förvaring sker på hyllor eller i trådbackar. För att undvika att utsätta materialen för kondens och 

temperaturvariationer bör luftavfuktare och någon typ av klimatanläggning placeras i förrådet. 
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4.2.4 Installationer 
Installationer kan dras i de prefabricerade väggarna, men är inget som det dimensioneras för i 

denna rapport utan kan göras vid vidare arbete. Det kommer istället att finnas fästen för att 

hänga strömkablar i undersidan av taket. Kablarna kopplas sedan till de fastmonterade uttag 

som är strategiskt placerade i operationssalar, kontor, med mera. 

El fås delvis av vattenresistent och mjuk solpanel som är rull- eller vikbar74. Denna placeras på 

ett ramverk av aluminium som läggs ut på taket. Ramverket kan ställas in i olika vinklar för att ta 

upp ljuset på bästa sätt. Solcellerna är kopplade till batterier, som laddas upp under dygnets 

ljusa timmar, och tillsammans med de dieselaggregat som normalt används i fält står de för all 

behövlig eltillförsel. För att bäst utnyttja solcellernas kapacitet bör sjukhusets elsystem anpassas 

till att fungera på 12 volt.75  

Förvaring av samtliga nödvändiga gaser sker i tuber inne i operationssalarna, som är relativt 

stora. 

Vatten/handfat är placerade mot ytterväggar. Ledningar är lätt att dra in mellan 

konstruktionens bärande ramverk men behöver tätas för att förhindra partikelinsläpp. 

4.2.5 Ventilation 
Luftburen smitta kan, förutom från personer inne i sjukhuset, även komma från utomhusluft. 

Detta motverkas genom filter i alla ventilationsöppningar. 

Ventilation kommer i första hand att ske genom naturlig ventilation. Innan operation vädras 

operationssalen ordentligt genom ventilationsdon i väggar, försedda med HEPA-filter76, och 

sedan rengörs luften med hjälp av en portabel luftrenare så krav på ultraren luft77 kan 

tillgodoses vid behov. HEPA-filter är ett högeffektivt partikelfilter som filtrerar bort nästintill 

100 % av luftburna partiklar med en minsta storlek av 0,3 mikrometer. 

För att förbättra ventilationen finns möjlighet att placera luftsolfångare på väggarnas utsida. 

Luftsolfångaren hjälper till att reglera temperatur och luftfuktighet samt kan ge ett tilluftsflöde 

på cirka 100-150 m3/timme. En luftsolfångare kopplad till operationssal 1 ger en kapacitet på 

cirka 1,5–2,5 luftväxlingar/timme.78 

Kontrollerad ventilation och luftrenare kan i kombination bidra till att skapa en bra 

operationsmiljö. Luft tas då in och cirkuleras samtidigt som luftrenaren är igång. Detta innebär 

att luftrenaren används även under operation, vilket gör att det krävs en för varje operationssal. 

När detta inte är möjligt kan rummet som tidigare nämnts luftas och renas inför operation innan 

luftrenaren flyttas till en annan sal, för att eventuellt tas tillbaka vid behov. 

  

                                                             
74 http://www.powerfilmsolar.com/ 
75 Viktoria Lönn. Solceller som energikälla och solskydd för tält 
76 High efficiency particulate air 
77 Se: 3.2.2 Operationsavdelning, Ventilation  
78 http://www.solarventi.se/generelt/frihus/index.htm 

http://www.solarventi.se/generelt/frihus/index.htm
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4.2.6 Anpassningsbar planlösning 
Som tidigare nämnt är Katastrofsjukhuset anpassningsbart och sjukhusets mest avancerade 

operationssal, som är placerad i dubbelcontainern, är den operationssal som alltid blir kvar när 

planlösningen anpassas efter behov. 

Ett alternativt förslag har tagits fram där de tre operationssalarna i prefab-modulen gjorts om 

för att fylla det behov som uppkommer i steg två efter en jordbävningskatastrof. En av salarna 

fungerar i förslaget som uppvak/sovsal för de patienter som kräver extra övervakning. Den 

mittersta salen har delats i två lika stora mottagningsrum där patienter tas in för undersökning 

eller lättare operationer och omläggningar. Den sista operationssalen här även den delats i två 

för att rymma förlossningssal samt dialysrum, något det är stort behov av då många 

jordbävningsoffer lider av så kallat crush syndrome79. Preparationsrummet, där patienterna 

tvättas innan operation, har flyttats och extra mellanväggar har satts upp kring steril- och 

personaltvätt för att behålla den rena miljön. 

Det finns, utan att störa, plats för runt 10 sängar i denna planlösning. Det går även att sätta upp 

extra fästen för skynken för avskiljning mellan sängar. 

Förutom dessa möjligheter går det dessutom att bygga ihop två Katastrofsjukhus till ett större, 

långsida mot långsida och containrarna åt varsitt håll. Väggdelarna till långsidan utan dörrar 

behöver då anpassas för genomgång, alternativt bytas ut mot pelare. 

 

Bild 24.  Alternativ planlösning  Bild 25. Alternativt möbleringsförslag 

 

  

                                                             
79 ”Allvärlig njurskada som uppstår när förstörd muskelvävnad frigör stora mängder gifter i blodomloppet”, 
http://www.lakareutangranser.se/nyheter/2009/Oktober/Nodhjalp-efter-naturkatastrofer/ 

Referenser för kunskap och förståelse avsnitt 4.2: 

http://www.lakareutangranser.se/ 
Bilaga: 9.3.2 Studiebesök 
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4.3 Konstruktion av Katastrofsjukhus 

Utöver de krav vi vill uppnå invändigt i sjukhusen vad gäller renhetsgrad och tillgänglighet vill vi 

att Katastrofsjukhuset ska kunna placeras i alla olika delar av världen. Detta gör att 

dimensioneringen blir mycket avancerad och svårutförlig, en byggnad som ska klara värsta 

tänkbara fall av samtliga laster blir även mycket överdimensionerad vid normallast. 

Dimensionerna som redovisas för sjukhusets konstruktion i detta avsnitt är dimensionerade 

utan påverkan av jordbävningslaster. Beräkningar för dimensionering med påverkan av 

jordbävningslaster har gjorts, men på grund av framförallt tidsbrist kan inte helt kompletta 

beräkningar redovisas och därför finns denna del av dimensioneringen inte med i rapporten. 

Dock finns sammanfattande beskrivning av grundläggande principer för jordbävningssäkra 

konstruktioner sker. Under bilagor: 9.4.5 Seismiska beräkningar enligt EC8 och EC0 finns även 

beräkningar för hur stora lasterna blir på byggnaden under en jordbävning redovisade. 

4.3.1 Dimensioneringskrav för jordbävningsresistens 
Det vanligaste kravet är att byggnaden ska klara ett skalv på 7,5 - 8,0 på Richterskalan80, då en 

byggnad som klarar ett kraftigare skalv skulle behöva dimensioneras för att klara så stora 

krafter att den blir överdimensionerad för de nyttiga laster som byggnaden enligt Eurocode 0 

och 1 är dimensionerad för och därför inte försvarbar ekonomiskt och utrymmesmässigt. 

Dimensionering för Katastrofsjukhuset görs för att eftersträva beständighet för krafter som kan 

påverka byggnaden vid ett skalv på 7,5. Detta gör att sjukhuset klarar både för- och efterskalv, 

men även ett starkare huvudskalv. 81 

4.3.2 Dimensioneringsmetoder 
Utöver Eurocode 8 (för dimensionering för jordbävningar) har följande använts: 

SS-EN 1990 Eurocode 0 – Grundläggande dimensioneringsregler 

SS-EN 1991 Eurocode 1 – Laster på bärverk 

SS-EN 1993 Eurocode 3 – Dimensionering av stålkonstruktioner82 

För tolkning av Eurocode 8 har boken Basic seismic design principles for buildings använts.  

Konstruktionen och utformningen för Katastrofsjukhuset följer de principer som upprättats för 

jordbävningsresistenta konstruktioner i avsnitt 3.3.3. Utöver att uppfylla kraven för symmetri, 

strukturell enkelhet, styvhet och torsions resistens måste konstruktionen ha en låg vikt för att 

möjliggöra enkel hantering vid montering och demontering. Genom att utforma 

Katastrofsjukhuset i form av en box, nästintill kvadratisk, med en konstruktion av ramverk i stål 

där isolatorerna i grunden tar upp krafterna efterföljs dessa krav. Utöver detta har placering av 

dörrar och fönster planerats så att avbrott i konstruktionens ramverk blir så få som möjligt, 

dessa är även symetriskt placerade i den mån det är möjligt för att uppnå kravet för symmetri.  

                                                             
80 Förklaring av Richterskalan ges i bilaga: 9.2 Beskrivning av jordbävning, avsnitt 9.2.3 
81 Efter diskussion med turkiska företag 
82 Eurocode 8 
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Materialens kvalitet påverkar hur konstruktionen rör sig vid ett skalv, men har även betydelse 

då jordbävningslasterna i samband med egentyngd och variabla laster ger lasteffekten som 

verkar på byggnaden.83  

Sjukhuset har en rektangulär utformning och är symetriskt planerad med fönster och dörrar i 

jämnt antal för att underlätta dimensionering. För att behålla bärförmåga krävs två inre pelare 

som delar upp lasterna jämnt över väggar och pelare. 

4.3.3 Utformning och storlek 
För att de prefabricerade elementen ska kunna transporteras i standardcontainrar84 måste de 

hålla vissa maxmått. Elementen har dimensionerats så att de ryms i en isolerad 20 fots - 

container och håller måtten; längd 5500 mm och höjd 2200 mm. Containrarna har en 

innermåttsbredd på 2200 mm vilket gör att om elementen har en tjocklek på 150 mm så 

rymmer varje isolerad container cirka 14 prefabricerade element. 

Katastrofsjukhuset kräver 15 element för golv, 15 för tak och 10 för vägg, varav 4 med dörr. 

Sjukhusets area blir, utöver containrarna, runt 180 kvadratmeter. Inkluderat containrar blir den 

totala arean cirka 223 kvadratmeter. 

Takhöjden i den del av sjukhuset som är uppbyggd av prefabricerade delar är på 2,2 meter 

medan containrarna är 2,29 meter höga. Hur konstruktionen ser ut vid sammansättning av det 

prefabricerade sjukhuset och containrarna visas inte i detta examensarbete. 

De prefabricerade delarnas mått, utseende, uppbyggnad och utformning av bärande ramverk 

redovisas i bilaga 9.6.2 Konstruktionsritningar. 

4.3.4 Material 
Det bä rände rämverket bestä r äv stä lpeläre och stä lbälkär. Sämtligä äv VKR – typ, dock med 

värierände dimensioner beroende äv de prefäbriceräde elementens utformning. Fo r isolering 

mellän och utänpä  rämverket änvä nds cellpläst85, vilket ä r lä tt och fukttä ligt. 

Stä lrämverk här välts fo r ätt ge en relätivt lä tt konstruktion med ett mäteriäl som klärär 

orgäniskä och vissä kemiskä ängrepp.86 

Kolfiberärmeräd epoxipläst87,88 i sändwichelementskivor här välts som invä ndigt ytskikt pä  grund 

äv dessä fukttä ligä egenskäper, hä rdhet sämt dess temperäturtä lighet. Ytskiktet klärär kemiskä 

lo sningär och ger en mycket jä mn, glätt ytä dä r pärtiklär inte lä tt fä r fä ste. Dennä konstruktion äv 

epoxiskivor änvä nds vid bä tbygge och ger en hä rd, bä rände ytä.  

Som yttre ytskikt här istä llet tunt äluminiumskikt välts, dennä ä r mä läd med termoskyddsfä rg89  

fo r bä de fo rbä tträd tä lighet och termoegenskäper.   

                                                             
83 Elghazouli Y. Ahmed. Sesmic Design to Buildings to Eurocode 8, chapter 4:Basic seismic design principles for buildings 
84 http://www.canonsparkcontainers.com/containers_fact.html 
85 Burström, Per Gunnar – Byggnadsmaterial. Kap 24 Värmeisolerande material 
86 Burström, Per Gunnar – Byggnadsmaterial. Kap 15 Stål 
87 Härdplast, EP (E-Poxid) 
88 Burström, Per Gunnar – Byggnadsmaterial. Kap 19 Plast och gummi 
 89 Ytskiktet mä läs med termoskyddsfä rg fo r ätt minskä temperäturpä verkän pä  byggnäden. 
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Dennä konstruktion med äluminiumskikt pä  isolerändeläger tillverkäs idäg äv metalplast 

SISTEMA. 

Väggelement: 

De prefäbriceräde vä ggärnä bestä r äv bä rände stä lrämverk äv VKR – ro r med dimensionernä 

60*60*5,0 mm. Vä ggelementen här en tjocklek pä  150 mm.  

Tvä  inre peläre änvä nds fo r ätt fo rdelä läster i rimligt storä zoner. Dessä här dimensionernä VKR 

60*60*4,0.  

Golvelement: 

Golven ä r uppbyggdä pä  ungefä r sämmä sä tt som vä ggärnä, med skillnäden ätt inget yttre skikt 

finns dä  cellplästen tä l märkfukten. I stä lrämverket, värs VKR – profiler här dimensionernä 

90*90*5, finns fä stpunkter fo r jordbä vningsstäbiliseringssystem älternätivt vänligä grundklossär. 

Golven här en tjocklek pä  150 mm, och hä ller dä rmed sämmä yttre dimensioner som 

vä ggelementen.  

Takelement: 

A ven de prefäbriceräde täkelementen ä r äv sämmä uppbyggnäd, men här en lite ännän 

utformning.  Täkdelärnä här en sväg lutning fo r ätt underlä ttä vättenävrinning, vilket innebä r ätt 

de ä r tjockäre i de delär som ligger nä rmäst contäinrärnä och blir tunnäre fo r värje räd äv 

element. Täkelementen här bä rände rämverk äv VKR- ro r med dimensionernä 90*90*6,3. 

Täkelementens tjocklek ä r den sämmä som fo r o vrigä byggelement, 150 mm.  

Bärande huvudbalkar: 

På grund av de stora spännvidder som uppkommer trots de invändiga pelarna krävs kraftigare 

huvudbalkar i stål mellan ytterväggar och invändiga pelare. På dessa huvudbalkar vilar de 

prefabricerade elementen, dimensionerna för dessa balkar är VKR150*150*10. Placering av 

bärande huvudbalkar visas under bilagor: 9.6.2 Konstruktionsritningar, K-4 STOMPLAN – 

HUVUDBALKAR. 

Stä let i rämverken i de prefäbriceräde elementen ä r äv stä lkvälitet S275, stä let i de bä rände 

huvudbälkärnä ä r äv kvälitet S550. 
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4.3.5 Stabilisering 
Som grund änvä nds stäbiliseringssystem. Dettä go rs eftersom sjukhuset inte endäst skä behä llä 

bä rfo rmä gän under en jordbä vning, utän ä ven hä lläs stillä sä  ätt ro relsernä frä n en jordbä vning 

inte blir älltfo r tydligä inomhus. Dettä go r ätt lä käre kän ävslutä operätioner ä ven under en 

pä gä ende jordbä vning och dä rmed effektiviserä vä rden ä ven dä  efterskälv pä verkär omrä det. 

Dessutom rämlär inte dyr utrustning omkull och gä r so nder och medicinskt mäteriäl stännär 

kvär pä  hyllornä. 

Den stäbiliseringsmetod som välts ä r seismiskä stäbiliseringssystem med Leäd Rubber Beärings 

(MLRB). Dennä metod blir ällt vänligäre, och änvä nds till byggnäder som änses viktigä, dä  

främfo rällt sjukhus. Grundklossärnä bestä r äv gummi- och stä lläger med en blykä rnä i vilken 

kräfternä frä n jordbä vning täs upp frä n o vrigä konstruktionen. Gummilägren ger ho g elästicitet 

och märken kän ro rä sig bä de horisontellt och vertikält utän ätt byggnäden pä verkäs, medän 

stä llägren bibehä ller bä rfo rmä gän. Pä  grund äv konstruktionens lä ttä vikt beho vs inte sä  storä 

grundklossär, dä remot krä vs ett sto rre äntäl fo r jä mn pläcering under golvet. 

Fo r ätt inte contäinrärnä och den prefäbriceräde delen äv sjukhuset skä ro rä sig olikä under 

jordbä vning och dä rmed brytä so nder de prefäbriceräde elementen ä r dessä inte fäst 

sämmänkoppläde, utän contäinrärnä vilär pä  egnä stäbiliseringssystem och o vergä ngärnä mellän 

contäiner och sjukhus ä r ro rligä.90 

4.3.6 Sammanfogande av prefabricerade delar 
De prefabricerade sandwichelementen behöver förstyvningar som bärverk mellan 

stålprofilerna. Sammanfogande sker genom att ankarsäkringar passas in i urtag i de 

prefabricerade elementen. I hörnen fästs ett hörnelement som är elastiskt och tätt för att 

försluta konstruktionens ytskikt i skarvarna. Konstruktionen är så enkel att sammanfogandet 

kan göras utan större kunskap om konstruktionen. Sammanfogandet följer principen att del A 

ska monteras ihop med del B, och så vidare. 

De fästen som sammanfogar det primära bärverket och elementen skall även de dimensioneras 

för jordbävningslaster enligt Eurocode 8, denna del av konstruktionen sattes tidigt som en 

avgränsning då denna uppgift är alldeles för omfattande för den tidplan som detta 

examensarbete följer.  

För att sekundärbärverket ska klara de moment som uppkommer krävs stort antal fästen som 

vid rörelser i ramverken överför och fördelar krafterna till huvudbalkarna och vidare till 

stabiliseringssystemet i grunden.  

  

                                                             
90 http://www.maurer-soehne.de/files/bauwerkschutzsysteme/pdf/de/prospekt/Prospekt_MAURER_Bleikernlager_englisch.pdf 
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4.3.7 Skador och reparation 
Sjukhusets olika prefabricerade delars ytskikt ska vara så hållbart att endast ytliga skador kan 

uppkomma vid mindre skadeverkningar. På grund av att konstruktionen måste vara så lätt som 

möjligt klarar den inte större yttre påverkan.  

Större skador kan inte repareras på plats då sjukhusets hållfasthet och bärförmåga påverkats, 

vilket gör att byggnaden inte kan uppnå de krav som ställts. De prefabricerade delarna måste 

repareras i fabrik, alternativt ersättas av nya, då exempelvis en väggdel totalförstörts. Mindre 

skador, som inte påverkar bärförmågan, kan repareras genom att täta med cellplastbitar och 

”läppä” ytskiktet. 

4.3.8 Sammanfattning av beräkningar och konstruktionsritningar 
I detta avsnitt redovisas några av de resultat som framkommit i beräkningarna, såsom vilka 

laster Katastrofsjukhuset klarar och en kort sammanfattning av hur dimensionering skett.  

Eftersom Katastrofsjukhuset ska kunna placeras i vilken del av världen som helst, finns inga 

riktlinjer för vilka och hur stora laster konstruktionen ska dimensioneras för. Därmed har 

samtliga laster och samband beräknas för värsta tänkbara fall. 

Först har konstruktionens olika elements egentyngd beräknats utifrån valda material. 

Lastzonsritningar har sedan upprättats för att finna den störst belastade pelaren alternativt 

balken i de prefabricerade elementens ramverk.  Påverkande laster beräknas därefter utifrån 

värsta tänkbara fall. Exempelvis beräknas för kraftig vindlast, stor snölast samt högsta 

angelägenhetsfaktorn för jordbävningslast.  

Pelaren alternativt balken dimensioneras sedan för att klara dimensionerande last och vald 

pelardimension testas för att uppnå största möjliga utnyttjandegrad, för att undvika 

överdimensionering.  

Som tidigare nämndes i detta kapitel, har dimensionering med jordbävningslaster inte bifogats 

då dessa inte kunde slutföras och redovisas korrekta under tiden för detta examensarbete. 

Stomplaner och lastanalys samt redovisning av de prefabricerade byggelementen visas under 

bilagor i 9.6.2 Konstruktionsritningar.  

I bilaga 9.4 Beräkningar på konstruktionen finns samtliga resultat och beräkningsgång 

redovisade. Då seismiska beräkningar inte utförs i Sverige, samt att litteratur och Eurocode 8 är 

skrivna på engelska, redovisas också dessa beräkningar på engelska.  

 

 

 

Referenser för kunskap och förståelse, avsnitt 4.3: 

http://articles.architectjaved.com/earthquake_resistant_structures/building-stiffness-and-flexibility-earthquake-engineering/ 

http://articles.architectjaved.com/earthquake_resistant_structures/design-earthquake-resistant-buildings-engineering-tips/  

http://www.earthquakescanada.nrcan.gc.ca/info-gen/prepare-preparer/eqresist-eng.php  

http://articles.architectjaved.com/earthquake_resistant_structures/earthquakes-and-natural-calamities/  

http://articles.architectjaved.com/earthquake_resistant_structures/building-stiffness-and-flexibility-earthquake-engineering/
http://articles.architectjaved.com/earthquake_resistant_structures/design-earthquake-resistant-buildings-engineering-tips/
http://www.earthquakescanada.nrcan.gc.ca/info-gen/prepare-preparer/eqresist-eng.php
http://articles.architectjaved.com/earthquake_resistant_structures/earthquakes-and-natural-calamities/
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4.4 Tillverkning av Katastrofsjukhus 

Detta avsnitt innefattar information som behövs för att bedöma möjligheten att börja tillverka 

Katastrofsjukhus(mängdning, vikt och ekonomi). Informationen är sammanställd utifrån 

informationen om Katastrofsjukhus i avsnitt 4.1–4.3.  

För komplett mängdning och kostnadskalkyl krävs vidare undersökning kring samtliga områden 

som behandlas i denna rapport. En del av detta tas upp under avsnitt 7. Förslag till fortsatt 

arbete. 

4.4.1 Mängdning 
För att kunna beräkna vikt och kostnad har mängdning gjorts för ett Katastrofsjukhus. Denna 

mängdning innefattar endast den beräknade konstruktionen, mellanväggar, dörrar och fönster. 

Förutom detta tillkommer isolatorer, fastanordning för maskiner, hyllor, krokar, mellanväggar 

och innerdörrar, utrustning för värme och ventilation, installationer, tätning, ramp och 

solcellsfilm med tillbehör, samt containrar. Mängdningen har sammanställts i Tabell 3 nedan. 

För mer information se bilaga: 9.5 Mängdning och ekonomisk kalkyl. 

 

Material Dimension (mm) Mängd Massa 

Stål, S275 90*90, t=6,3 260 m  4 360 kg 

Stål, S275 90*90, t=5 260 m  3 514 kg 

Stål, S275 60*60, t=4 4 m  31 kg 

Stål, S275 60*60, t=5 172 m  1 505 kg 

Stål, S550 150*150, t=10 44 m  1 957 kg 

Cellplast 202 610 m² 3 767 kg 

Aluminium 1 301 m² 828 kg 

Epoxi, armerad 2 483 m² 1 834 kg 

Epoxi, armerad 4 182 m² 1 380 kg 

Mellanväggar 5 103 m² 119 kg 

Innerdörrar 1500*2000*5 6 st 21 kg 

Innerdörrar  1000*2000*5 5 st 12 kg 

Ytterdörrar  1500*2000 4 st 200 kg 

Fönster  Ø500 32 st 320 kg 

Totalt     19 849 kg 

Tabell 3. Mängdning.  

Den totala vikten för Katastrofsjukhusets prefabricerade modul ligger på cirka 20 ton. 

Tillsammans med de tre containrarna, vars vikt är 3180 kg/st91, så väger sjukhuset lite mindre 

än 30 ton – en mycket låg vikt för en byggnad på närmare 220 kvadratmeter, speciellt då 

konstruktionen är dimensionerad för olika extrema klimat.  

                                                             
91 Se avsnitt: 3.3 Containrar och prefabricerade element 
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4.4.3 Ekonomi 
Katastrofsjukhuset är, som tidigare nämnt, tänkt att i stor utsträckning kunna användas som 

fältsjukhus i situationer då utomstående hjälpinsatser krävs. Detta innebär att kostnaden för 

tillverkning och transport av sjukhuset har stor betydelse. Att utgå från standardcontainrar för 

att underlätta transporten bidrar även till att hålla kostnaderna nere och större delen av de 

material som valts är välkända material, som idag används inom många områden, vilket innebär 

att kostnadskrävande nyutveckling undviks. 

För att ytterligare kunna minska kostnaden för den färdiga produkten har en viktig punkt i 

framtagandet av Katastrofsjukhus varit att användningsområdet ska vara stort. Detta ökar 

förutsättningarna att skaffa intressenter och därmed öka möjligheterna till större 

tillverkningsvolymer vilket leder till sänkta tillverkningskostnader per enhet. 

En ekonomisk kalkyl har gjorts för att uppskatta kostnaden för Katastrofsjukhuset. I denna 

innefattas endast kostnadsförslag för de material som nämnts under avsnitt 4.4.1 Mängdning. 

Den förmodade kostnaden för Katastrofsjukhusets konstruktion redovisas i Tabell 4 nedan. För 

mer information se bilaga: 9.5 Mängdning och ekonomisk kalkyl. 

Material Kostnad 

Stål 217 482 kr 
Cellplast 19 532 kr 
Aluminium 45 545 kr 
Epoxi, armerad 536 726 kr 
Mellanväggar 14 353 kr 
Innerdörrar 1 540 kr 
Ytterdörrar  39 980 kr 
Fönster  156 640 kr 

Totalt 1 031 798 kr 

Tabell 4. Ekonomisk kalkyl. 

Som går att utläsa i Tabell 4 så är stål, epoxi och fönster de största posterna. Dessa kostnader 

skulle kunna sänkas på olika sätt, bland annat genom specifika avtal med leverantörer. Vad 

gäller det inre ytskiktet epoxi, som är den absolut största kostnadsposten, så bör närmare 

undersökning kring detta materialval göras för att eventuellt kunna sänka kostnaden. 

Kostnaden för Katastrofsjukhuset utan inre ytskikt är ungefär en halv miljon kronor, vilket är 

förhållandevis lågt i förhållande sjukhusets storlek. Materialkostnaden per kvadrat hamnar då 

på cirka 2300 kronor.  
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5. Analys och jämförelser 

Här jämförs de likheter och olikheter som finns mellan de uppblåsbara tälten och 

Katastrofsjukhus. För- och nackdelar lyfts fram och egenskaper för det slutliga resultatet 

analyseras. 

Målet som Katastrofsjukhuset utvecklats efter är främst att, utifrån standarden i 

operationsavdelningar befintliga fältsjukhus, närma sig den svenska standarden. 

Utgångspunkten har därför i stor utsträckning varit svenska operationssalar – samtidigt som de 

positiva egenskaper som finns med tältsjukhus inte glömts bort. 

5.1 Vikt, transport och uppbyggnad 

Jämfört med tältsjukhus är Katastrofsjukhuset betydligt tyngre och kräver mer vid transport. De 

uppblåsbara tältsjukhus som behandlas i rapporten kan transporteras utan hjälp från fordon, 

något som inte är möjligt för Katastrofsjukhuset som kräver minst lastbil för transport. 

Strävan efter att Katastrofsjukhuset ska vara enkelt att transportera och bygga upp ute i fält har 

varit tydligt i allt från grundidé till val av pelare i konstruktionen. Trots detta är byggelementen 

tunga och en mindre kran är att föredra vid uppbyggnad, även om Katastrofsjukhuset precis som 

tält går att uppföra med endast mänsklig kraft. 

Vidare forskning kan leda till att både elementens och sjukhusets totala vikt minskas, men att 

uppnå tältens låga vikt är omöjligt för ett prefabricerat hus. 

5.2 Konstruktion och beständighet vid jordbävning  

Uppblåsbara tält har en enkel konstruktion, som endast kräver luft för att få den eftersökta 

hållfastheten. Därmed är konstruktionen lätt både innan och efter uppbyggnad, vilket 

underlättar hantering under montering och demontering. De uppblåsbara fältsjukhusen har 

dock en liten area, vilket kräver ett flertal tält för att bygga upp ett komplett sjukhus. 

Mål och krav för Katastrofsjukhuset har ställts för att bland annat ge möjlighet till ett så bra 

inneklimat som möjligt, vilket återspeglas i att konstruktionen inte helt uppnår önskan om 

mycket lätta prefabricerade byggelement, enkel uppbyggnad och mångsidig transport. Dock 

håller de prefabricerade elementen de mått som krävs för transport i containrar, vilket är 

avgörande för att grundidén med Katastrofsjukhus ska fungera. 

Nackdelen med konstruktionens vikt uppvägs däremot av dess fördelar. Konstruktionen är 

dimensionerad för att klara vindlaster i stormstyrka och kraftigt snöfall. Den utformning av 

konstruktion som redovisas i detta examensarbete är dock inte komplett och fler beräkningar 

krävs för att få slutgiltiga dimensioner och korrekt sammansättning. 

Genom det stabiliseringssystem som används som grund dämpas de vibrationer som 

uppkommer i konstruktionen och rörelserna i Katastrofsjukhuset blir mycket små. Detta gör att 

läkare kan avsluta operationer och undersökningar även under pågående jordbävning, och att 

material och maskiner inte förstörs vilket gör att vård kan återupptas direkt. Vid användning av 

tältsjukhus behöver operationssalarna rensas från förstört material innan operationer åter kan 
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utföras efter en jordbävning. Det kan även hända att tälten slits sönder på grund av att 

förankringen i marken rört sig alltför mycket, och att de då måste ersättas eller repareras. 

Konstruktionsberäkningar har varit krävande då tidigare erfarenheter endast innefattar 

grunderna i Eurocode 0 och 1. Tolkning och förståelse för den del av Eurocode som omfattar 

dimensionering för jordbävningslaster har varit mycket tidskrävande, något som på grund av 

projektettiden på endast 10 veckor har varit en stor utmaning. Med vetskap om detta har 

beräkningar för dimensionering för jordbävningslaster inte bifogats, istället redovisas endast 

vilka laster som verkar på byggnaden vid en jordbävning och utifrån dessa värden kan 

dimensionering sedan göras. Genom vidare forskning och beräkning kan konstruktionen 

anpassas och förbättras. 

Skadereparation 
Reparation av både tält och Katastrofsjukhus kan ofta enkelt göras på plats. Dock gör större 

skador på bärande delar att båda typer av fältsjukhus helt eller delvis kan behöva bytas ut. 

5.3 Säkerhet 

Tack vare sitt robusta utförande är Katastrofsjukhuset betydligt säkrare än tältsjukhusen. 

Katastrofsjukhusets alla delar är låsbara, till skillnad från tält vars duk går att skära sig igenom, 

vilket gör att risken för stöld av dyr utrustning och material minskar kraftigt. Även säkerheten 

för patienter och personal ökar, då den robusta byggnaden inte bara skyddar mot inkräktare 

utan även mot yttre påverkan som storm, värme och kyla. 

5.4 Utformning och sterilitet 

Katastrofsjukhusets stabila konstruktion bidrar mycket till att skapa god arbetsmiljö i samtliga 

delar av sjukhuset. Detta gäller främst i operationssalarna där många maskiner och instrument 

kan fästas i tak eller placeras på väggfasta hyllor, alternativt lätt rullas över det släta golvet om 

de skulle vara i vägen. De färdiga fästena och hyllorna bidrar även till snabb och smidig 

uppbyggnad och installation av sjukhusets inredning. 

Ett viktigt mål vid framtagandet av Katastrofsjukhus har varit att skapa en god miljö för 

operationer. Fokus har legat på just operationsavdelningen då detta är det område där befintliga 

fältsjukhus har störst brister. I jämförelse med tältsjukhusen har Katastrofsjukhuset betydligt 

större möjligheter att både uppnå och bibehålla en ren operationsavdelning i klass med de i 

svenska sjukhus. Detta är mycket tack vare att utformningen av sjukhuset utgått ifrån 

standarder för svenska sjukhus, både då det fungerar som operationsavdelning och som 

komplett sjukhus. Samtliga operationssalar i Katastrofsjukhuset är dessutom rymliga och den 

ordinarie operationssalen (operationssal 1) har samma storlek som de flesta operationssalar i 

Sverige. Även målet att ha en samlad operationsavdelning, avskilt från övriga delar av sjukhuset, 

har uppnåtts. Dessutom är Katastrofsjukhusets alla ytskikt släta och lätta att rengöra och 

möjligheten att avskilja smutsigt från rent minskar risken för smittspridning. 

För att minska risken för luftburen smitta har det tagits fram ett flertal förslag till åtgärder, som 

kontrollerad ventilation med HEPA-filter, luftsolfångare, avfuktare och portabel luftrenare. I tält 

är det i princip omöjligt att uppnå de höga renhetskrav som finns för kirurgiska ingrepp, men 

Katastrofsjukhusets utformning bidrar, tillsammans med övriga åtgärder, till en god 
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operationsmiljö. Luftsolfångaren kan ensam ge ett luftflöde på upp till drygt 5 l/m2 i 

operationssal 1 (jämför med fastställt riktvärde på 14 l/m2). Därtill kommer naturlig ventilation 

och möjligheten att rena luften med luftrenare. 

5.5 Innekomfort 

Katastrofsjukhuset har god isoleringsförmåga och tåliga ytskikt. Till skillnad från tält, vars 

material värms upp av direkt solljus, har Katastrofsjukhusets yttre skikt målats med 

termoskyddsfärg och absorberar därför inte lika mycket värme. Detta bidrar till att 

konstruktionen, som består av ett ramverk i stål, inte värms upp eller bildar köldbryggor. 

Sjukhuset är dessutom isolerat med upp till 150 millimeter cellplast för att ytterligare verka för 

ett gott inneklimat. 

Då Katastrofsjukhuset har betydligt bättre isoleringsförmåga än tältsjukhusen bevaras tillförd 

värme/kyla i högre grad, vilket gör att det krävs mindre energi för att hålla en behaglig 

temperatur. 

5.6 Installationer 

Det förslag på luftsolfångare för värme och ventilation som tas upp i denna rapport kräver ingen 

eltillförsel utan drivs av endast solenergi. Tillsammans med smidiga mjuka solpaneler, med 

tillhörande batteri, bidrar solfångarna till att minska förbrukningen av diesel. Detta är en stor 

fördel då det ofta är svårt att få tag på diesel i katastrofsituationer, eftersom infrastrukturen 

sällan är välfungerande. 

Möjlighet finns att dra installationer, som vattenkopplingar, eluttag och strömkablar, i 

konstruktionen redan vid tillverkning. Detta gör att färdigställandet av sjukhuset i fält går 

smidigt samtidigt som det minskar risken för fel. Färdiga fästen i tak, för bland annat lampor, 

underlättar installation då även el dras precis under taket. 

5.7 Ekonomi 

Kostnaden för både transport och tillverkning av Katastrofsjukhuset är högre än den för 

tältsjukhus. Däremot är Katastrofsjukhuset tåligare, vilket gör att de inte skadas lika lätt och 

därför inte heller har behov av reparation i samma utsträckning. Dessutom är Katastrofsjukhus 

en intressant produkt för företag som vill synas genom att bidra till positiv utveckling. Detta 

innebär i sig inte lägre kostnader, men har i detta fall ändå stor betydelse då kunden ofta är en 

bidragsberoende hjälporganisation.  
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6. Slutsatser 

Vid framtagandet av Katastrofsjukhus har interaktion mellan funktion, logistik och konstruktion 

varit styrande för att uppnå bästa möjliga resultat. En optimerad konstruktion innebär inte 

nödvändigtvis ett optimerat Katastrofsjukhus ur till exempel transportsynpunkt, vilket betyder 

att utgångspunkten inte alltid kan vara densamma som vid projektering av en traditionell 

byggnad med normala förutsättningar. 

Under projektet har det byggts upp en stor kunskapsmassa omfattande svensk sjukhusstandard, 

planlösningar, praktiska rutiner och förvaringssätt i operationssalar och andra vårdutrymmen. 

Likaså har en stor mängd kunskaper insamlats om befintliga lösningar i fältsjukhus. Dessa har 

använts i planeringen av Katastrofsjukhus men mycket av standarder, praktiska lösningsidéer, 

och förbättringsförslag i fältsjukhus har inte varit möjliga att ta hänsyn till fullt ut i detta projekt. 

De har däremot legat till grund för planeringen och målsättningen har varit att ta vara på så 

mycket som möjligt för att inte motarbeta möjligheten att införliva även dessa lösningar inom 

ramen för konceptet Katastrofsjukhus som rapporten presenterar. 

Vikt, transport och uppbyggnad 

Den aspekt som är svårast att ta hänsyn till är vikten. Tält kommer alltid att vara lättare och, i 

hoppackat tillstånd, mindre än robusta byggnader. Den högre vikten är den största nackdelen 

med Katastrofsjukhuset då det påverkar både transport och uppbyggnad. Samtidigt är 

Katastrofsjukhuset både lättare att transportera och bygga upp än majoriteten av övriga 

prefabricerade och containerbaserade fältsjukhus. 

Sjukhuset kräver fordonstransport, men tack vare sin utgångspunkt i standardcontainrar, och 

att alla delar av konstruktionen plats i dem, finns stora möjligheter för detta.  Även om 

uppbyggnad underlättas av någon form av kran är det ändå möjligt att montera sjukhuset helt 

utan tillgång till annat än transportbilens egen avlastningsanordning. Den enkla konstruktionen 

bidrar tillsammans med medföljande monteringsanvisning till att det inte krävs någon 

utbildning för att bidra till uppbyggandet. Transport och lösningar för uppbyggnad gör att 

Katastrofsjukhuset kan hålla sig inom samma tidsramar som tältsjukhus och snabbt kan tas i 

drift. 

Utformning och sterilitet 

Katastrofsjukhusets operationsmiljö är mycket förbättrad, jämför med tältsjukhusens, och den 

har i stor utsträckning närmat sig svensk sjukhusstandard. Både riskerna för smittspridning via 

ytor och luft har minskat kraftigt tack vare genomtänkt utformning, lättvättade ytskikt och goda 

möjligheter till ventilation och luftrening. Katastrofsjukhuset ger möjlighet till många fler och 

sterilare operationer. Sjukhusets utformning har dessutom bidragit till en arbetsmiljö som 

nästintill är jämställbar med den i svenska sjukhus. 
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Konstruktion 

Katastrofsjukhusets robusta konstruktion ger god hållfasthet. Det har dock en tyngre 

konstruktion än vad som efterfrågats i Specifika mål gällande vikt och uppbyggnad, då någon typ 

av lyftkran är att föredra, men det bidrar istället till att skapa en god sjukhusmiljö med hög 

säkerhet. 

De beräkningar som gjorts grundade på seismisk lastpåverkan är endast förenklat utförda och 

en betydligt större förståelse för denna påverkan, samt för hela Eurocode 8, krävs för att kunna 

ta fram en genomförbar konstruktion. På grund av att beräkningarna inte slutförts, redovisas 

endast en del av beräkningarna i detta examensarbete. 

Vid utveckling av beräkningar kan troligtvis dimensionerna minskas för kantbalkar/kantpelare i 

ramverken då dessa inte får i närheten av lika stor lastbredd respektive lastarea som den värst 

belastade delen i ramverket, vilket samtliga delar i ramverket i detta examensarbete 

dimensionerats efter. 

De specifika mål som upprättades innan projektets start var, med dagens vetskap, svåra att 

uppnå konstruktionsmässigt då dimensioneringsmetoden kräver en mängd erfarenheter och 

kunskaper som ännu inte inhämtats. 

Ekonomi och tillverkning av katastrofsjukhus 

Katastrofsjukhusets robusta konstruktion ger en högre kostnad, vid både tillverkning och 

transport, än den för tältsjukhusen. Trots detta är konstruktionen ändå billig i jämförelse med 

permanenta sjukhus. Sjukhuset har framgångsrikt utformats med möjlighet till alternativa 

planlösningar för att kunna tillgodose många olika behov och därmed vara intressant för en 

större marknad, vilket ökar möjligheterna till tillverkning av Katastrofsjukhus. 

 

Sammantaget så är fördelarna med Katastrofsjukhuset jämfört med befintliga fältsjukhus många 

och överskuggar, i de flesta fall, nackdelarna. En färdig produkt finns ännu inte framtagen, men 

detta var inte heller målet inom ramarna för examensarbetet. Projektet Katastrofsjukhus är nu i 

ett skede där tillräcklig grund finns för mer omfattande utveckling av konceptet och som en 

förstudie till en vetenskaplig avhandling eller annan fortsatt forskning. 
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7. Förslag till fortsatt arbete 

Då idén med Katastrofsjukhus kan fördjupas oändligt, finns det många punkter som 

lämnats till detta avsnitt. Här redovisas idéer som funnits men som inte inom tidsramen 

kunnat utvecklas.  

För att kunna göra idén till en verklig prototyp krävs mer projekteringsarbete, men framförallt 

behövs potentiella kunder för att kunna intressera företag angående sponsring. Ekonomi är 

avgörande för att ett projekt ska kunna utvecklas vidare.  

Konstruktionsdelen i detta examensarbete kan utvecklas betydligt. Djupare kunskap kring 

dimensionering med seismiska laster krävs för att beräkna en fungerande konstruktion. Samtliga 

dimensioneringsdelar som krävs för en fullständig dimensionering innefattas inte i 

beräkningarna. Samarbete med kunniga konstruktörer inom ämnet för att skapa en diskussion 

och analysera olika material och dimensioneringsmetoder skulle föra denna grundkonstruktion 

vidare.  

Tätning i skarvarna vid sammanfogandet av konstruktionen bör också utvecklas närmre, liksom 

möjligheten till en lufttät och isolerande passage mellan den prefabricerade konstruktionen och 

containrarna. Eventuellt lämplig lösning används av bland annat FN92. 

Problemet med elförsörjning är en punkt som återkommit vid upprepade tillfällen under 

projektets gång. Kompletterande lösningsförslag med olika typer av solceller har tagits fram 

men bör undersökas vidare. 

Ett flertal olika idéer har uppkommit kring hur fästen kan se ut för täta mellanväggar. Någon 

form av skena som är fäst i tak, golv och väggar har varit grundtanken, men exakt hur är inte 

undersökt. Idéer kring tätning med hjälp av mjuk tätning och magneter har diskuterats. 

Fästen för olika typer av utrustning bör finnas i tak och på väggar, vilket även nämns i rapporten. 

Detta möjliggörs av konstruktionen men kräver närmare undersökning behöver göras. Förslag 

på vikbara krokar i tak för till exempel kablar tas också upp i rapporten men behandlas inte 

närmare. 

Nedan följer en kortfattad lista på övriga områden som bör undersökas närmre. 

 Sammansättning och sammanlänkning av flera sjukhusmoduler 

 Alternativ konstruktion utan jordbävningssäkring 

 Försvagning vid håltagning i ramverk 

 Ventilation/luftrenare 

 Invändiga ytskikt för framförallt golv 

 Utfällbara hyllor förmonterade i väggar 

 Materialval för mellanväggar, inklusive tätning och dörröppningar 

 Val av ytterdörrar och fönster 

 Kontakt med eventuella köpare/användare, behovsanalys 

  
                                                             
92 Förenta Nationerna/United Nations(UN), se bild: http://farm4.static.flickr.com/3484/4031455467_dacdabfc58_o.jpg 

http://farm4.static.flickr.com/3484/4031455467_dacdabfc58_o.jpg
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9.2 Beskrivning av jordbävningar 

9.2.1 Definition 
Jordbävningar, eller jordskalv som det även kallas, definieras av att marken skälver och rör på sig 

på grund av att spänningar i litosfären utlöser plötsliga rörelser. Med litosfären menas 

jordskorpan eller övre delen av manteln.1 

En jordbävnings hypocentrum är den punkt som ligger där all energi frigörs. Rakt ovanför, på 

jordens yta, ligger epicentrat. 

9.2.2 Orsak 
Litosfären är uppdelat i ett flertal tektoniska plattor som ständigt rör på sig. Mellan plattorna 

finns skjuvzoner eller förkastningar, friktionen som uppkommer i dessa zoner vid rörelser mellan 

plattorna är stor och rörelserna är aldrig jämna. Då rörelsen blir riktigt stora och ojämna sägs det 

att den seismiska aktiviteten utlöst en jordbävning. 

Det som orsakar dessa plötsliga rörelser i litosfären är att stora mängder energi frigörs som sedan 

utbreder sig i form av seismiska vågor genom jorden. De seismiska vågorna ger upphov till de 

skakningar som uppfattas under en jordbävning.  

Oftast beror en jordbävning på att de olika tektoniska plattorna i jordskorpan rör på sig men kan 

även uppkomma på grund av landhöjningar, vulkanutbrott eller vid kärnvapenprovningar under 

jord.  

Det är i gränserna mellan de tektoniska plattorna som de flesta och mest kraftfulla 

jordbävningarna uppkommer, detta beror på att det är i dessa områden som de största 

spänningarna uppstår.  Krafterna som uppstår beror av jordbävningens djup, lokala geologiska 

förhållanden och avstånd till jordbävningen från kust för att nämna några.1 

9.2.3 Skalor för mått på jordbävningars styrkor 
För att klassificera och ange styrkan av en jordbävning, samt hur allvarliga skadorna kan bli på 

byggnader och människor, används olika mätskalor. Oftast används mängden energi som utlöses 

vid plattornas sammanstötning som mätgrund. De rörelser som fortplantas i berggrunden mäts 

med seismografer. 

För gemenman är Richterskalan den vanligast använda, men utöver denna finns tre andra skalor; 

Momentmagnitudskalan, Mercalliskalan och Shindoskalan. 2 

Richterskalan 
Richterskalan, även kallad lokala magnitudskalan betecknad ML, mäter hur mycket energi som 

frigörs under jordbävningen, denna skala är logaritmisk. Varje stegökning motsvarar en 

energimängd som är 32 gånger större och en markrörelse som är 10 gånger större än för 

föregående steg. Denna logaritmiska skala ger en förståelse för hur de olika måtten skiljer sig i 

styrka.  

                                                             
1 http://www.sgu.se/sgu/sv/geologi/tektonik/seismik.html 
2 www.NE.se sökord: Richterskalan, Momentmagnitudskalan, Mercallisskalan, Shindoskalan 

http://www.sgu.se/sgu/sv/geologi/tektonik/seismik.html
http://www.ne.se/
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Den högst uppmätta jordbävningen nådde 9,5 på Richterskalan och uppkom i Chile, 1960. Dock 

skulle ett utbrott i en ”supervulkän” kunnä nå styrkor på över 10, en jordbävning med magnitud 

över 12 skulle vara så kraftig att jorden skulle slitas isär. 3 

Richterskalan graderas 1-9, men starkare jordbävningar kan inträffa. 

1, 2, 3  – Svaga, ej märkbara för människan 

4  - Märkbar, byggnader skadas i form av att lös puts faller av. 

5 - Märkbara vibrationer, svaga byggnader skadas 

6 - Byggnader skadas allvarligt 

7 - Solida konstruktioner skadas 

8 - Jordbävningsresistenta konstruktioner skadas 

9 - Kraftiga skakningar, omfattande skador 4 

Mercalliskalan 
Genom Mercalliskalan används jordbävningens effekt på människor, djur och byggnader för att 

bestämma jordbävningens intensitet. Denna skala används gemensamt med Richterskalan, vilket 

visas i figur 1. Skalans tolv steg skrivs med romerska siffror och dess påverkan beskrivs enligt 

följande: 

I. Instrumentell: I princip icke påtaglig för människor. 

II. Svag: märkbar för människor i vila som befinner sig i höga byggnader. Hängande 

föremål kan börja gunga. 

III. Lindrig: märkbar för människor inomhus. 

IV. Måttlig: människor inomhus känner av skalvet, märkbart för vissa människor 

utomhus. 

V. Tämligen stark: Väcker sovande människor och oroar djur. 

VI. Stark: märkbar för människor både inom- och utomhus 

VII. Mycket stark: Märkbar för personer i fordon. Klena konstruktioner påverkas. 

VIII. Destruktiv: stör biltrafik. Statyer och stenväggar kan välta. 

IX. Förödande: marksprickor uppstår. Byggnader får stora skador. 

X. De flesta byggnader förstörs totalt. Jordskred uppkommer. 

XI. Hus, broar, vägar och tågräls förstörs. 

XII. Katastrofisk: omfattande horisontella och vertikala markrörelser. Föremål kastas upp i 

luften. 5 

 

                                                             
3 www.NE.se sökord: Richterskalan 
4 http://illvet.se/naturkatastrofer/daerfoer-uppstar-jordskalv  
5 www.NE.se sökord: Mercalliskalan 

http://www.ne.se/
http://illvet.se/naturkatastrofer/daerfoer-uppstar-jordskalv
http://www.ne.se/
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Figur 1. Richterskalan jämförd med Mercalliskalan 

Momentmagnitudskalan 
En ny (introducerad 1979) skala som idag är i princip standard i Sverige. Skalan används för att 

jämföra jordbävningarnas energi. Även denna skala är logaritmisk och stegökningen motsvarar 

101,5*n, där n är antalet stegökningar. 

Måttet förkortas Mw och är ett dimensionslöst tal. Momentmagnitudskalan är inte asymptotiskt 

konstant i övre delen, vilket de andra magnitudskalorna är. Med detta menas att skalan inte har 

någon speciellt värde vid vilket alla jordbävningar får ungefär samma magnitud, därmed är denna 

skala den mest optimala vid beräkning av stora jordbävningar. 6 

Shindoskalan  
Mäter, såsom Mercalliskalan, jordbävningens styrka på ett visst område. Används i Japan. 7 

  

                                                             
6 www.NE.se sökord: Momentmagnitudskalan 

7www.NE.se sökord: Shindoskalan 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
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9.2.4 Förekomst 
Förekomsten av jordbävningar varierar på olika ställen på jorden beroende på utformningen av 

jordskorpans plattor. Två huvudtyper av plattorna finns, oceaniska och kontinentala. De har olika 

tjocklekar och sammansättningar vilket leder till att det beter sig olika vid plattgränserna. 

Gränserna mellan de tektoniska plattorna är uppdelade i tre olika typer: 

 Transforma förkastningar – då plattorna rör sig i sidled mot varandra. 

 Kollisionszoner – då plattorna kolliderar med varandra, oceaniska plattor kan glida in 

under kontinentala plattor, detta kallas subduktionszon. 

 Spridningszon – då plattorna glider ifrån varandra. 

Ett exempel på transforma förkastningar är den mest kända San Andreasförkastningen som 

sträcker sig från norra till södra Kalifornien. Förkastningen är alltså skarven mellan 

Stillahavsplattan och den nordamerikanska plattan.8 

Små skalv inträffar flera gånger varje dag världen över, de flesta knappt märkbara för människor. 

Riktigt stora skalv med en styrka på 8,0 eller högre på Richterskalan påträffas endast ett fåtal 

gånger per år.  

Mega – thrust – jordbävningär som beskrivs nedän under ”Olikä typer äv jordbävningär” 

förekommer i snitt vart tjugonde år. 

Bilderna nedan visar de tektoniska plattornas benämning, placering och utformning samt den så 

kallade eldringen, omger Stilla havet och de indonesiska öarna, som är ett av två områden där över 90 

procent av alla jordbävningar sker. I eldringen inträffar nära 75 procent av alla jordbävningar. 

Den andra av dessa två områden är den zon som sträcker sig från Kanarieöarna, över Nordafrika, 

Medelhavet, Mellanöstern och bort mot Indien och Kina. 9 

 

 Bild 1. Visar eldringen.10 Bild 2. Visar uppdelningen av tektoniska plattor.11 
      

 

  

                                                             
8 http://www.sgu.se/sgu/sv/geologi/tektonik/seismik.html 

9 http://www.helsinki.fi/geo/seismo/svenska/paresa.html 
10  http://news.bbc.co.uk/2/hi/8284372.stm  

11 http://www.maps.com/ref_map.aspx?pid=12871 

http://www.sgu.se/sgu/sv/geologi/tektonik/seismik.html
http://www.helsinki.fi/geo/seismo/svenska/paresa.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/8284372.stm
http://www.maps.com/ref_map.aspx?pid=12871
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Bild 3. Visar de mest jordbävningsdrabbade områdena. 12 

9.2.5 Skadeverkning 
En jordbävning måste ha styrkan 3,0 på Richterskalan för att vara märkbar för människan. 

Skadorna som uppkommer vid denna styrka är inte omfattande, för att större skador ska 

uppkomma krävs en styrka på cirka 6,0 på Richterskalan, epicentrums läge är också betydande 

för hur omfattande skadorna blir. Då epicentrum är beläget grunt blir förstörelsepotentialen 

större. Då kraftiga jordbävningar uppkommer i tätbefolkade områden blir skadorna omfattande, 

städer kan jämnas med marken och ett gigantiskt antal människor kan mista livet. Det är alltså 

ofta de indirekta effekterna som dödar människor, inte själva skalven.  

Utöver jordbävningens styrka är det ett antal andra faktorer som påverkar hur stor skada skalvet 

gör. Hur byggnaderna som påverkas är konstruerade och hur de geologiska förhållandena ser ut 

är de främsta faktorerna. Faciliteter under jord, exempelvis tunnlar och gruvor skadas sällan av 

jordbävningar.  

I nedanstående stycken beskrivs de effekter och skador som kan uppkomma under och efter en 

jordbävning. 

Direkta effekter 

Skälvningar och sprickor i marken 

De främsta biverkningarna av en jordbävning är skälvningar och sprickor i marken, detta 

resulterar i att konstruktioner, såsom byggnader, tågräls och vägar, får skador av olika 

omfattning. Hur stora dessa skador blir beror på kombinationer mellan jordbävningens styrka; 

magnitud, avståndet från epicentrum samt den lokala geologiska och geomorfologiska 

förhållanden. Dessa biverkningar kan ske även då skalven är av lägre magnitud. 

Storleken på sprickorna kan vara allt från små bristningar i marken till sprickor som är flera 

meter breda. Framförallt är denna effekt av jordbävningen farlig då dammar, broar och kraftverk 

påverkas och dess konstruktioner skadas eller kollapsar. Extremt farligt är det om kärnkraftverk 

påverkas.  

                                                             
12 http://geology.about.com/od/seishazardmaps/ss/World-Seismic-Hazard-Maps.htm 

http://geology.about.com/od/seishazardmaps/ss/World-Seismic-Hazard-Maps.htm
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Jordskred/ras 

Jordskred uppkommer inte bara då jorden skälver och marken kommer i rörelse utan även vid 

större stormar, vulkanutbrott samt erosion på grund av vågor eller då en omfattande skogsbrand 

inträffar. De kan alltså inträffa överallt i världen, men är mycket vanligt efter just en jordbävning.  

Jordlikvifaktion  

Detta fenomen inträffar då torr, fast friktionsjord, exempelvis sand, blir vattenmättad och blir till 

flytande form och då förlorar sin hållfasthet. Denna förvätskning uppkommer vid vibrationer i 

marken, såsom vid jordbävningar. 

Då den underliggande jorden förlorar sin hållfasthet börjar styva konstruktioner, som byggnader 

och broar, luta och sjunka ner i den mjuka, vätskefyllda jorden. 

Likvifaktion och jordskred ger ofta förödande konsekvenser på byggnader som inte direkt 

kollapsat under skalvet.  

Indirekta effekter 

Tsunami/översvämningar  

Tsunamis bildas då en jordbävning sker mellan tektoniska plattor på havsbotten i 

subduktionszonerna. Den väldiga rörelse som blir påverkar även vattnet och gigantiska havsvågor 

bildas. Dessa vågor med enorma volymer vatten har lång våglängd och lång period, avståndet 

mellan vågtopparna kan vara uppemot 100 kilometer, med en period som kan variera mellan fem 

minuter till en timme. Hastigheten för tsunamis beror på vattendjup och kan uppstiga till 600-800 

km/h. Tsunamis kan färdas flera mil och överskölja hela kustområden en lång tid efter själva 

skalvet. För att en tsunami ska utlösas krävs ofta en magnitud över 7,5 på Richterskalan. 

Då översvämning är en biverkning av jordbävning påverkas oftast dammar och floder. Dammarna 

kan spricka och orsaka att stora volymer vatten strömmar över landområden och floder 

översvämmas vanligen på grund av att jordskred fördämmer floden.  

Bränder 

Under kraftigare jordbävningar skadas ofta elnät och gasledningar, och därmed kan stora och 

omfattande bränder uppkomma. Eftersom vattenledningar även skadas kan släckningsarbetet 

kompliceras. En stor del av de som faller offer för en jordbävning dör på grund av de bränder som 

uppkommer i eftereffekterna av skalvet. 

Raserade byggnader 

Byggnader skadas eller raseras av de direkta effekterna, skälvningar och bristningar i marken, 

jordskred och jordlikvifaktion men även av indirekta faktorer såsom bränder och tsunamis. 

Påverkan på människor  

Utöver att personer skadas av de ovanstående effekterna, insjuknar många i vanliga sjukdomar 

som utan behandling kan leda till döden, exempelvis kolera. Eftersom vägnät skadas är det svårt 

för materialtransporter att ta sig fram, vilket bidrar till att grundläggande nödvändigheter inte når 

de drabbade.  
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Att de ekonomiska förlusterna idag är större och att antalet döda har ökat vid en jordbävning, 

beror på urbanisering och inte att antalet jordbävningar ökat med tiden. 

Antalet dödsfall kan verka stort, men har minskat i förhållande till befolkningsökningen.13 

9.2.6 Olika typer av jordbävningar 
Det finns ett stort antal typer av jordbävningar, men samtliga uppkommer av samma orsak; 

rörelse av de tektoniska plattorna som bygger upp jordskorpan. Nedan beskrivs ett flertal, vars 

egenskaper och framförallt effekter används för utformning av kraven på jordbävningsresistenta 

konstruktioner i rapporten. 

Förskalv 
Före ett stort skalv kan förskalv registreras, dessa är i regel svagare än huvudskalvet.  

Efterskalv 
Jordbävning som uppnår högre skala efterföljs alltid av ett flertal efterskalv. Vid riktigt 

omfattande skalv kan dess efterskalv vara kraftiga, nästintill huvudskalvets storlek. Dessa oerhört 

stora efterskalv är dock sällsynta, vanligare är att efterskalven är mindre kraftiga än 

huvudskalven men de kan pågå i månader och i enormt antal, dessa efterskalv kallas 

redesignerade. 

Doublet- jordbävningar 
Då två jordbävningar sker i nära avstånd från varandra och under samma tidsperiod samt har 

liknande styrka kallas dessa dubletter. Mönstret för dessa jordbävningar skiljer sig från den mall 

som definierar efterskalv.  

Interplate- jordbävningar 
Denna jordbävning sker, som namnet antyder, vid gränsen mellan två tektoniska plattor. Då en 

tillräcklig spänning har byggts upp mellan plattorna börjar de röra sig antingen lateralt; längs en 

transformationsförkastnings gräns, vertikalt; längs en konvergent subduktionsgräns eller så 

bildas sprickor i en divergent gräns. Då den vertikälä rörelsen sker ”dyker” den enä plättän under 

den andra plattan, detta skapar den kraftigaste typen av jordbävning; mega – thrust – jordbävning 

som beskrivs fyra avsnitt nedanför.  Effekterna som blir av detta förlopp är att marken 

deformeras och seismiska vågor breder ut sig i jordskorpan.  

Interplate – jordbävningar uppkommer i de flesta områden i världen där jordbävningar är 

förekommande. Dessa områden är Västra Nordamerikas kust, då framförallt Kalifornien och 

Alaska, nordöstra Medelhavsområdet, i synnerhet Grekland, Turkiet och Italien, Nya Zeeland, 

Japan, Iran, Indonesien och vissa delar av Kina.  

Intraplate- jordbävningar 
Intraplate - jordbävningar uppkommer i de tektoniska plattorna och är mycket sällsynta. Då de väl 

förekommer kan de orsaka stora skador framförallt eftersom dessa inträffar i områden som 

vanligtvis inte drabbas av jordbävningar och därmed inte har byggnader dimensionerade för att 

klara av seismisk aktivitet. 

                                                             
13 www.NE.se sökord: jordbävning, skadeverkan 

http://www.ne.se/
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Långsamma jordbävningar 
Vanligen pågår jordbävningar i ett par sekunder till någon minut, men de långsamma 

jordbävningarna kan fortgå i månadslånga perioder. De långsamma jordbävningarna uppstår då 

diskontinuerliga, jordbävningsliknande händelser frisätter stora mängder energi under längre 

perioder än för vanliga jordbävningar och därmed är de förhållandevis tysta och de sprickor som 

uppstår är knappt hälften så stora som vid vanliga jordbävningar. Dessa kan orsaka gigantiska 

flodvågor, tsunamis. 

Avlägset utlösta jordbävningar 
Riktigt stora skalv kan ha en påverkan utanför den direkt påverkade zonen, de kan påverka 

jordskorpan så att andra skalv aktiveras. Dessa nya skalv kan uppkomma på avstånd långt ifrån 

epicentrum för det aktiverande skalvet. 

Denna typ av seismisk aktivitet är svår att motivera utifrån fysikens lagar, mer forskning behövs 

och görs inom området. 

Supershear-jordbävningar 
Jordbävningar då brottet längs jordytan sker vid en hastighet som överstiger den seismiska 

skjuvningsvågens hastighet, denna stora hastighet orsakar denna jordbävningstyps 

karakteristiska överljudsknall. 

Jordbävningssvärmar 
Då ett flertal jordbävningar inträffar lokalt under en kortare tidsperiod, kallas dessa gemensamt 

jordbävningssvärm. Skillnaden mellan en jordbävningssvärm och en större jordbävning med 

lokala för- och efterskalv är att de jordbävningar som innefattas i svärmen är förhållandevis lika i 

styrka och energi, det finns alltså inget huvudskalv som utmärker sig. Vanligen utlöses 

jordbävningssvärmarna av ett tidigare vulkanutbrott.  

Undervattensjordbävningar 
Denna typ av jordbävningar uppkommer under vattenytan på havsbotten och är den huvudsakliga 

orsaken till uppkomst av tsunamis. Storleken av dessa skalv mäts vanligen av Richterskalan eller 

Mercalliskalan. Energimängden som uppstår vid rörelsen överförs till vattnet och vågor utvecklas. 

När vågorna som uppkommer närmar sig land, blir vattendjupet mindre och vågtopparnas höjd 

ökar drastiskt. Utöver stora flodvågor och tsunamis orsakar en förskjutning av havsbotten ofta att 

undervattenskablar skadas, vilket stör telefon- och internetnät m.m.  

Blind thrust-jordbävningar 
Denna typ av jordbävningar uppkommer då en dragkrafts förkastning sker, inga tecken visas på 

jordytan.  På grund av att dessa förkastningar inte är synliga, har de inte kartlagts enligt standard 

för geologisk kartläggning. Dessa upptäcks oftast vid geotekniska undersökningar inför 

oljeutvinning. 

Blind – thrust – jordbävningarna är inte den jordbävningstyp som genererar mest energi men är 

ändå ibland de mest destruktiva eftersom en kombination av olika jordbävningstyper, med denna 

typ inkluderad, kan orsaka stora skador.  
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Mega- thrust- jordbävningar 
Otroligt kraftiga och våldsamma jordbävningar som når magnituden 9,0 eller högre på 

Ritcherskalan benämns av seismologerna mega-thrust-jordbävning (direkt översättning= mega 

dragkrafts – jordbävning). Utöver dess styrka är det inget som skiljer denna typ av jordbävning 

från vanliga jordbävningar.  

Under den tid seismografer använts för att mäta jordbävningar har det registrerats att sådana 

mega- thrust -jordbävningar uppkommit i subduktionszoner. Subduktionszon kallas det område 

där en tektonisk platta tvingas in under en annan platta och pressas ner mot manteln, när detta 

sker uppstår enorma spänningar som sedan frigörs och utlöser en jordbävning.  

På grund av dessa ofantliga krafter som krävs för att uppnå 9,0 på Ritcherskalan så anser 

seismologer att denna typ av jordbävning endast uppkommer i dessa zoner.  

Dessa zoner finns främst i Stilla havet (dock inte Antarktis), Indonesien samt Medelhavet. Zonerna 

ligger utanför kusterna vilket gör att mega- thrust - jordbävningarna vanligen orsakar 

tsunamivågor.14,15 

 

 

                                                             
14 www.NE.se sökord: jordbävning, typer 
15 http://www.earthquake-facts.com/ 

http://www.ne.se/
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9.3 Studier i fält 

9.3.1 Studieresa 
Plats: Turkiet, Alanya 

Tid: 14/4-22/4 – 2012 

Mål: Knyta nya kontakter för ökad förståelse för, och kunskap om, jordbävningssäkring. Inblick i 

ett lands (utanför EU, annorlunda standarder, lagar) sätt att arbeta och bygga. 

Jordbävningsrisk  
Turkiet är ett land där flera plattor möts, den afrikanska, eurasiska och arabiska. Risken för 

större jordbävningar varierar mycket mellan olika områden. I just Alanya är risken 

förhållandevis liten, staden ligger i zon 4. Dock måste alla nybyggnationer i staden ändå vara 

jordbävningssäkrade, vilket trots allt gör staden till ett bra studieresmål.  

Lagstiftning 
I Turkiet har lagar stiftats efter att jordbävningar skett. Den stora jordbävningen i Istanbul 1999 

var startskottet och ledde till en lag som innebär att alla nybyggnationer, med två våningar eller 

fler, måste vara jordbävningssäkrade. Denna lag gällde i hela landet men kraven för hur stora 

skalv byggnaderna skulle klara varierade beroende på områdets risk för jordbävning.  

2011 inträffade ännu en stor jordbävning, nu i östra Turkiet. Denna ledde till att den gamla lagen 

utvecklades till att innefatta samtliga byggnader, även enplanshus.  

Möten 

Lista över de företag och personer vi träffade: 

Onur Yetkin – Byggnadsingenjör, Yetkin Hotels (Turkiet) 

Hilmi Tokus – Konsul, Svenska Konsulatet i Alanya (Turkiet) 

Emin Yener – Arkitekt, Costello Construction (Turkiet) 

Ali Gürkan Demircan – Civilingenjör/konstruktör, Alyap Yapi Denetim (Turkiet) 

Utdrag ur mötesprotokoll 

Vi gick själva omkring i staden och tittade på byggarbetsplatser och ställde frågor, var lite svårt 

med språket. Frågade om större hotell och andra byggnader var jordbävningssäkrade, tyvärr var 

de flesta byggda för mer än 20 år sedan och inte säkrade då de flesta renoveringar endast görs 

ovan mark och inte i grunden. Vi besökte även det stora privatsjukhuset i Alanya, Anadolu 

Hastanesi, som byggdes 2005 och är jordbävningssäkrat - liksom de andra fyra inom koncernen. 

Vi har fått visitkort och ska maila för att få mer information om konstruktion och 

jordbävningssäkring.  

Förutom besök på olika byggarbetsplatser har vi haft möte med ett antal företag.  

Under tisdagen mötte vi Onur Yetkin i arbetsboden på en av hans byggarbetsplatser, vi hade ett 

kortare möte då vi presenterade vår idé och ställde frågor om hans bygge och konstruktionen. 
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Han gick med på att vara kontaktperson och hjälpa oss via mail. Han har redan nu skickat tips 

och idéer angående vår konstruktion.  

Genom Svenska ambassaden i Istanbul kom vi i kontakt med Svenska konsulatet i Alanya, och 

bokade via sekreterare Ayse Göret Özdemir ett möte med konsul Hilmi Tokus. Mötet ledde till 

kontakt med Emin Yener, erfaren arkitekt som bland annat byggt det hotell i vilket konsulatet 

ligger. 

Emin Yener hämtade upp oss på konsulatet och tillsammans åkte vi till ett av hans byggen, vi 

möte även hans irländska partner. Emin berättade om byggnaden de nya reglerna för byggnader 

sedan jordbävningen 1999 och 2011. Vi gick runt på byggarbetsplatsen, fotade och ställde 

frågor. Emin har stor erfarenhet och kompetens, han har byggt massor av byggnader i Turkiet, 

både i Alanya och i Istanbul. Han har även arbetat för NATO.  

Emin tog oss till Alyap Yapi Denetims kontor, där vi hade ett möte med Ali Gürkan Demircan, 

civilingenjör och konstruktör. Han pratade väldigt lite engelska, men Emin, som pratade mycket 

bra engelska, fungerade som tolk.  

Alyap är ett företag som kontrollerar jordbävningsresistenta konstruktioner. Grundliga 

kontroller görs både i planeringsskedet och under byggtiden. 

Emin Yener är vår huvudkontakt i Turkiet och Ali Gürkan Demircan hjälper oss vad gäller 

hållfasthet och bärförmåga för konstruktioner.  

Byggnadskonstruktioner 

Dimensionering  

I Alanya byggs det i betong eftersom stål skulle röra sig för mycket i det varierande klimatet och 

trä ej är beständigt mot saltvattnet från havet. Eftersom det inte byggs så stora eller höga hus 

och risken för jordbävning i Alanya är liten används inte isolatorer i grunden, vilket oftare 

används i Istanbul där risken för jordbävning är stor till mycket stor. Byggnaderna i Alanya 

dimensioneras ofta för att klara ett skalv på 7,0 på Richterskalan, balkongerna klarar dock sällan 

lika kraftiga skalv.  

Vid dimensionering används till stor del beräkningsprogram, eftersom beräkningarna blir 

mycket avancerade. Förskjutningar beräknas i både x– och y– led, och storleken på den 

maximala förskjutningen visar hur bra den klarar en jordbävning.  

Det används ingen internationell standard, såsom Eurocode, utan har egna lagar och 

förordningar för landets olika delar. Vissa material och inredning har dock EU:s CE märkning.  

Efter jordbävningen 1999 infördes lagar om att alla nybyggnationer över en våning höga, ska 

vara jordbävningssäkrade. Lagen sa även att bärande pelare måste vara minst 350 mm tjocka, 

innan var samma mått cirka 200 mm. Pelarnas bred ökade även till 808-1000 mm. Dessa 

dimensioneringsmått gäller fortfarande, även i nya lagen från 2011 som omfattar enplanshus.  
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Bild 1. Nybyggnation av bostadshus, Yetkin Hotels.     Bild 2. Privatsjukhuset Anadolu Hastanesi i Alanya. 

Kontroller 

I Turkiet görs ett stort antal kontroller både innan, under och efter byggskedet – för att säkra att 

konstruktionens alla delar och material uppfyller standarden.  

Den första kontrollen utförs genom att marken som ska bebyggas undersöks, tillstånd för att 

börja planlägga fastigheten ges om grundläggning på platsen är möjlig. Därefter fastighet med 

byggnad upp och alla ritningar skickas sedan till kontroll företaget där inte mindre än 5 parter 

kontrollerar olika delar; civilingenjör, elektriker, arkitekt, landskapsarkitekt och VVS, dessa 

kontroller tar cirka en månad. Kontroll görs även utifrån hur byggnaden passar in i stadsplanen. 

När ritningarna är godkända kan byggnation starta. Under hela byggtiden tas prover på 

materialen, som testas för bärförmåga på olika sätt. Betongprover tas från varje leverans, 

dessutom tas sex prover var sjunde dag i var hundrade kubikmeter. Varje leverans av 

armeringsjärn, som ska gjutas in i betongen, testas genom sträckning. Det görs även tester i varje 

steg, innan armeringen läggs, innan betongen gjuts, då betongen härdat, och så vidare. 

De kontrollerar alltså verkligen allt och kontrollföretaget ger en garantitid på 10 år, under denna 

period är det kontrollanterna som bär hela ansvaret för om något skulle hända med byggnadens 

konstruktion.  
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Slutsats 
Studieresan gav stor förståelse för hur jordbävningsresistenta konstruktioner kan utföras, men 

även en inblick i den turkiska byggvärlden.  

De kontakter som knutits har varit väldigt givande. De har gett information och tips på hur 

Katastrofsjukhusets konstruktion skulle kunna utformas, samt stöd under arbetets gång och 

hjälp med nya kontakter. 

Trots att många nya kunskaper rör turkisk byggstandard och betongkonstruktioner kan 

kunskaperna och den ökade förståelsen utnyttjas i beräkningarna för Katastrofsjukhuset.   
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9.3.2 Studiebesök 
Plats: Karolinska Universitetssjukhuset Solna 

Tid: 8/5-2012 kl:08:00-11:00 

Medverkande: Carola Kunze (Operationssköterska/Hygiensamordnare) och  

Henrik Jörnvall (anestesiläkare). 

Mål: Syftet med studiebesöket var att få se hur en operationsavdelning fungerar samt vad som 

krävs för att undvika smittspridning. Mer specifika mål var att ta reda på ventilationstyper i 

operationssalar, hur förråd utformas för enkel tillförsel av material, samt hur standarden i 

fältsjukhus ser ut jämfört med ett svenskt sjukhus. 

Operationssalar 
Operationssalar finns i många olika storlekar och utformningar, med olika typer av maskiner och 

installationer såsom ventilation beroende på vilken typ av operationer som ska utföras i salen. 

 

  

Bild 1 + 2. Den minsta operationssalen på KS. Visar fäste för operationsbord, förvaring, 
genomsträckningsskåp, lampor, ventilationsmarkering på golv, checklista på vägg, maskiner och utrustning.  

Ventilation  
Svenska sjukhus är världsledande vad gäller ventilation i operationssalar. På Karolinska i Solna 

finns en operationssal där luften är så ren och ventilationen så effektiv att det i princip går att 

operera med dörren öppen, denna ventilationsmetod kallas ultra-clean air system.  Vanligen 

används konventionell omblandande ventilation i operationssalar. Övertryck eftersträvas alltid i 

operationssalarna för att partiklar i luften utifrån inte ska sugas in i salen via springor vid dörr 

eller vid mindre luftläckage.  

Slussning 
För ätt undvikä luftinströmningär till operätionssälär finns slussär mellän ”väntrum/preprum” 

och operationssalar.   
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Maskiner och instrument 
I stationära sjukhus finns många olika maskiner och instrument som används innan, under och 

efter operation.  

  

Bild 3. Droppställning.  Bild 4. Värmare. 

 

 Bild 5. Anestesi - mätare av puls, blodtryck, m.m.      Bild 6. Blodvärdesmätare.  

 

  Bild 7. Akuthjärtvagn.  Bild 8. Narkosapparat 
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Förråd 
Det finns fler olika förråd i ett sjukhus. Större förråd där maskiner och möbler förvaras, rena 

förråd som är osterila samt sterila förråd.  

  

 Bild 9. Sterilförråd. Bild 10. Osterilt förråd. 

Transport till förråd 
Inslussning av material görs vid lastbrygga, de stora förpackningarna tas upp till centrala förråd 

där de avemballeras till mindre förpackningar och sedan transporteras ut till sjukhusets olika 

avdelningar och förråd. De smutsiga ytterkartongerna transporteras alltså aldrig runt inuti 

sjukhuset.  
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Smittspridning 

Rengöring/sterilrum 

Finns otroliga möjligheter att hålla ren luft och rena ytor.  

  

 Bild 10. Autoklav samt rengöring av instrument. Bild 12. Rengöringsrum. 

Tips till utformning av Katastrofsjukhus 

Studiebesöket gav många tips och idéer på hur Katastrofsjukhuset kan lösas. Framförallt behövs 

övertryck i hela sjukhuset för att undvika att icke ren luft sugs in, samt att HEPA – filter kan 

användas i samband med naturlig ventilation för att få en ren luft utan smittbärande partiklar. 

Planering av hur smutsiga instrument och material ska undvikas att på något sätt beblandas 

med rent eller steriliserat material måste göras, detta ska även finnas i åtanke vid planering av 

förråd och materialtransport.  

De flesta medicinska maskiner och installationer ska vara takhängda om möjligt för att 

underlätta städning av operationssal, och all övrig utrustning ska antingen vara vägghängd eller 

ha hjul.  

Slutsats 
Studiebesöket gav otroligt mycket kunskap, förståelse och tips angående hur Katastrofsjukhus 

kan planeras för att uppnå bästa möjliga patient- och arbetsmiljö. 
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9.4 Beräkningar på konstruktionen 

 9.4.1 Förklaring av beräkningar 

 9.4.2 Beräkning av konstruktionens egentyngd enligt EC0 

 9.4.3 Beräkning av nyttig last, snölast och vindlast enligt EC1 

 9.4.4 Beskrivning av seismiska beräkningar enligt EC8 och EC0 

          9.4.4 Description of seismic calculation according to EC8 and EC0 

 9.4.5 Seismiska beräkningar enligt EC8 och EC0 

          9.4.5 Seismic calculation according to EC8 and EC0 

 9.4.6 Redovisning av lastkombinationer enligt EC0 

9.4.7 Dimensionering av ramverk enligt EC3 
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9.4.1 Förklaring av beräkningar 

Nedan beskrivs kortfattat och mycket förenklat hur beräkning skett för dimensionering av 
Katastrofsjukhus. 

9.4.2 Beräkning av konstruktionens egentyngd enligt EC0 

Efter att Katastrofsjukhusets konstruktion bestämts beräknas de prefabricerade delarnas 
egentyngder utifrån antagna pelardimensioner. 

         Egentyngden korrigeras efter att dimensionering av ramverk utförts, därefter kontrolleras 
ramverkets dimensioner ytterliggare för att undvika överdimensionering. 

9.4.3 Beräkning av nyttig last, snölast och vindlast enligt EC1 

Därefter beräknas de laster som påverkar konstruktionen, här beräknas nyttig last som i denna 
konstruktion anses vara samlingslokal med fasta bord, vilket ger lokalkategori C1. Snölast 
beräknas för värsta tänkbara fall med en karakteristisk snölast på 3,0 kN/m2. Vindlast beräknas 
för värsta tänkbara fall i samtliga zoner för utsida yttervägg i rektangulärt formad byggnad och för 
utsida tak för plana tak. 

9.4.5 Seismiska beräkningar enligt EC8 och EC0                    

Först väljs typ av markförhållanden samt vilken betydelsekategori som byggnaden har. 
Katastrofsjukhusen ges kategorin "VIKTIG" och ska därmed dimensioneras efter typ 1. För att 
förenkla beräkningarna väljs marktyp A.  

        Därefter beräknas byggnadens vibrationsperiod, som bildas av de vibrationer som uppkommer i 
byggnaden under ett skalv. I Eurocode 8 ges behövliga variabler, bestämda efter den valda 
marktypen samt betydelsekategori.  

        Byggnadens vibrationsperiod jämförs med givna konstanta perioder, detta för att bestämma 
vilken ekvation som ska användas för beräkning av dimensionerande spektrum, dvs. vilken 
acceleration byggnaden får under vibrationsperioden.  

Utifrån denna acceleration beräknas den seismiska tvärkraften som verkar på byggnaden. Denna 
kraft bestäms av den enkla formeln: F=m*a. Kraften fås alltså av dimensionerande spektrum 
multiplicerat med det prefabricerade elementets massa. En enhetslös korrektionsfaktor 
multipliceras även in beroende av antal våningar samt vibrationsperiodens värde.  

        

Med hjälp av seismiska tvärkraften beräknas sedan den horisontella seismiska kraften som verkar 
på byggnaden. Denna beror av byggnadens respektive våningars massa och förskjutning vid ett 
skalv.  

        Dimensionerande seismiska lasten ges av att den horisontella seismiska kraften multipliceras med 
en betydelsefaktor som ges av byggnadens betydelseklass, i detta fall klass IV.  
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Dimensionerande värde av seismisk lasteffekt beräknas genom att de laster beräknade enligt EC0 
multipliceras med respektive Ψ-faktor, denna summa kombineras med egentyngd samt 
dimensionerande seismisk last vilket ger den dimensionerande lasteffekten, som används vid 
dimensionering av ramverk. 
 
9.4.7 Dimensionering av ramverk enligt EC 3 

Från de ritningarna som visar lastzoner fås ytterpelare med störst lastarea, invändig pelares 
lastarea samt största lastbredd för balkarna i tak- och golvelementen.  

        

Dimensionering av tak- och golvbalkar     

        

Dimensionerande last och moment enligt Eurocode 0     

Balkarna dimensioneras utifrån lastkombinationer enligt Eurocode 0. Utifrån frekvent 
lastkombination beräknas värde på tröghetsmomentet (I) och f , detta värde används för att i 
tabell ta fram VKR - profil som sedan kontrolleras.  

        

        Kontroll av VKR - profil 

      Kontrollen sker genom att dimensionerande moment och tvärkraft beräknas utifrån 
dimensionerande last, böjmomentkapacitet och tvärkraftkapacitet beräknas utifrån värden för 
den valda VKR - profilen, dessa värden jämförs sedan för att se om VKR - profilens bärförmåga är 
tillräcklig.  

        Dimensionering av pelare 

    

        Dimensionerande last och moment enligt Eurocode 0 

    Pelarna dimensioneras utifrån lastkombinationer enligt Eurocode 0. Dimensionerande last 
används för att beräkna fram erforderlig tvärsnittsarea (Aerf), och utifrån denna väljs passande 
VKR - profil ur tabell. 

        Kontroll av VKR - profil 

      Kontrollen för VKR - profilen görs genom att 1:a ordningens moment samt 2: a ordningens 
moment beräknas för att sedan ge ett värde för maximal kantspänning för profilen. Denna 
kantspänning jämförs sedan med stålets karakteristiska hållfasthetsvärde. Om kantspänningen 
understiger hållfasthetsvärdet är bärförmåga ok. VKR - profilens utnyttjandegrad beräknas för att 
undvika överdimensionering.  
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9.4.2 Beräkning av konstruktionens egentyngd enligt EC0   

         I detta avsnitt beräknas egentyngder utifrån den sammansatta konstruktionen för 
Katastrofsjukhusets olika prefabricerade byggelement. Dessa har korrigerats allt eftersom 
ramverket givits nya dimensioner efter beräkningar.  

         Mått för prefabricerade element             

Höjd 
 

2,200 m 
     Längd 

 
5,500 m 

     Tjocklek Vägg 0,150 m 
     

 
Golv 0,150 m 

     

 
Tak 0,250 m 

     

         Pelardimensioner korrigerade efter dimensionering utifrån Eurocode 
0       

         Procentandel av material i mittskikt              

         Tak 
        

8,1% pelare 
(Cirka 19 % av VKR-
pelarna är stål) 

ger följande konstant att multiplicera med 
gk : 0,01539 

 
91,9% cellplast 

  

ger följande konstant att multiplicera med 
gk : 0,919 

 

         Vägg 
        

8,1% pelare 
(Cirka 30 % av VKR-
pelarna är stål) 

ger följande konstant att multiplicera med 
gk : 0,0243 

 
91,9% cellplast 

  

ger följande konstant att multiplicera med 
gk : 0,919 

 

         Golv 
        

8,10% pelare 
(Cirka 26% av VKR-
pelarna är stål) 

ger följande konstant att multiplicera med 
gk : 0,02106 

 
91,9% cellplast 

  

ger följande konstant att multiplicera med 
gk : 0,919 

 

         Invändiga pelare 
       Ca 25% av VKR - pelare är stål vilket ger följande konstant att multiplicera gk med för 

invändiga pelare: 0,25 
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Dimensioner och egentyngder för prefabricerade element 

         Tak t   γ   gk   m 
 

γepoxy 0,002 m 18,66 kN/m3 0,03732 kN/m2     

γcellplast 0,147 m 0,3 kN/m3 0,040528 kN/m2 
  γstål 0,09 m 78 kN/m3 0,108038 kN/m2 
  γaluminium 0,001 m 27 kN/m3 0,027 kN/m2 
    

 
  

 
  0,212886 kN/m2 262 kg/del 

Vägg               
 

γepoxy 0,002  m 18,66 kN/m3 0,03732 kN/m2 
 

  

γcellplast 0,147  m 0,3 kN/m3 0,040528 kN/m2 
  γstål 0,06  m 78 kN/m3 0,113724 kN/m2 
  γaluminium 0,001 m 27 kN/m3 0,027 kN/m2 
    

 
  

 
  0,218572 kN/m2 269 kg/del 

Golv               
 

γepoxy 0,004 m 18,66 kN/m3 0,07464 kN/m2 
 

  

γcellplast 0,145 m 0,3 kN/m3 0,039977 kN/m2 
  γstål 0,09 m 78 kN/m3 0,108038 kN/m2 
    

 
  

 
  0,222654 kN/m2 274 kg/del 

Invändig pelare 
  

    
 

  
  

γstål 0,06 m 78 kN/m3 1,17 kN/m2 16 kg/pelare 

  
 

  
 

  
 

  
  Huvudbalkar 

 
  

 
  

 
  

  
γstål 0,15 m 78 kN/m3 2,925 kN/m2 246 kg/pelare 
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9.4.3 Beräkning av nyttig last, snölast och vindlast enligt EC1 

        Här beräknas de variabla laster som verkar på byggnaden. De värden som här beräknas används 
både i lastkombinationer för dimensionering av ramverk utan påverkan av seismisk last och då 
dimensionerande seismisk last beräknas. Samtliga laster är beräknade för värsta tänkbara fall. 

Mått               

        Höjd,h= 2,2 m 
     Kortsidans längd,d= 11 m 
     

Långsidans längd,b= 16,5 

 

m 
 

      

e=min 
 

2*h=4,4 m 
    

e<d  h/d= 0,2 <0,25 

b=16,5 m 
              

        Nyttig last               

Nyttig last, qk C1 2,5 kN/m2 

    Ψ-faktor 
  

 

    
ψ0,nl   0,7  

    ψ1,nl 
 

0,7  

    ψ2,nl 
 

0,6  

    

        Snölast               

Snölast, Sk   3 kN/m2 
    

Topografi Ce Vindutsatt 0,8   Snölast, S 1,92 
 
kN/m2 

Termisk koefficient Ct   1,0 
    Formfaktor för tak μ1 lutning < 30˚ 0,8   

   Ψ-faktor     
    

ψ0,snö   0,8 
     ψ1,snö 

 
0,6 

     ψ2,snö 
 

0,2 
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Vindlast - vägg               

Ψ-faktor 
       ψ0,vind 
 

0,3 
     ψ1,vind 

 
0,2 

     ψ2,vind 
 

0 
                     

Zon A 
   

 

 
 

   qp(Ze) vb=26 m/s 
terrängtyp: 
0 0,84 kN/m2 

 

Utvändig vindlast, 
wE 

 
Ze   2,2 m 

 
wE,vägg= -1,008 kN/m2 

Cpe,10   -1,2 
                     

Zon B 
   

 

   qp(Ze) vb=26 m/s 
terrängtyp: 
0 0,84 kN/m2 

Utvändig vindlast, 
wE 

 
Ze   2,2 m wE,vägg= -0,672 kN/m2 

Cpe,10   -0,8 
                    

Zon C 
   

 

   qp(Ze) vb=26 m/s 
terrängtyp: 
0 0,84 kN/m2 

Utvändig vindlast, 
wE 

 
Ze   2,2 m wE,vägg= -0,42 kN/m2 

Cpe,10   -0,5 
                    

Zon D 
   

 

   qp(Ze) vb=26 m/s 
terrängtyp: 
0 0,84 kN/m2 

Utvändig vindlast, 
wE 

 
Ze   2,2 m wE,vägg= 0,588 kN/m2 

Cpe,10   0,7 
                    

Zon E 
   

 

   qp(Ze) vb=26 m/s 
terrängtyp: 
0 0,84 kN/m2 

Utvändig vindlast, 
wE 

 
Ze   2,2 m wE,vägg= -0,252 kN/m2 

Cpe   -0,3 
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Vindlast - tak               

        Ψ-faktor 
       ψ0,vind 
 

0,3 
     ψ1,vind 

 
0,2 

     ψ2,vind 
 

0 
                     

Zon F 
   

 

   qp(Ze) vb=26 m/s 
terrängtyp: 
0 0,84 kN/m2 

Utvändig vindlast, 
wE 

 
Ze   2,2   wE,tak= -1,512 kN/m2 

Cpe,10   -1,8 
                    

Zon G 
   

 

   qp(Ze) vb=26 m/s 
terrängtyp: 
0 0,84 kN/m2 

Utvändig vindlast, 
wE 

 
Ze   2,2   wE,tak= -1,008 kN/m2 

Cpe,10   -1,2 
                    

Zon H 
   

 

   qp(Ze) vb=26 m/s 
terrängtyp: 
0 0,84 kN/m2 

Utvändig vindlast, 
wE 

 
Ze   2,2   wE,tak= -0,588 kN/m2 

Cpe,10   -0,7 
                    

Zon I 
   

 

   qp(Ze) vb=26 m/s 
terrängtyp: 
0 0,84 kN/m2 

Utvändig vindlast, 
wE 

 
Ze   2,2   wE,tak= -0,168 kN/m2 

Cpe,10   -0,2 
                    

        Dimensionerande vindlast, we, vägg 1,008 kN/m2 
    Dimensionerande vindlast, we,tak 1,512 kN/m2 
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9.4.4 Beskrivning av seismiska beräkningar enligt EC8 och EC0                                                     
9.4.4 Description of seismic calculation according to EC8 and EC0 

Beräkningsmetoder för Eurocode 8 beskrivs på engelska. Nedan följer de beräkningar som krävs för att få 
fram uttrycket för 6.12 a från EC0. Beräkningsmetoderna följer den ordning i vilken de är presenterade i 
EC 8. Under beräkningsgång ändras ekvationernas följd för att få ut samtliga variabler i den ordning de 
krävs.                                                                                                                                                                                                                 
.                                                                                                                                                                                                        
Calculation methods for Eurocode 8 are described in English. The following calculations is required to 
derive the expression for 6:12 a to EC0. The calculation method follows the order in which they are 
presented in the EC8. When calculated, the equations are presented in the order in which each equations 
variables are needed.  

3.2.2.5 Design spectrum for elastic analysis         

Calculation of the ordinate of the design spectrum, Sd(T1), at period T1. 
  

      Identification of  ground type used in further calculations is found in:  
  

3.1.2 Identification of ground types. Tabel 3.1: Ground types.  
  

      3.2.2 Basic representation of the seismic action                                                                                                                
Tabel 3.2: Values of parameters describing the recommended Type 1 elastic response spectra.   

      S Soil factor 

    

TB 
lower limit of the period of the constant 
spectral acceleration branch 

    

TC 
upper limit of the period of the constant 
spectral acceleration branch 

    

TD 

value defining the beginning of the 
constant displacement response range 
of the spectrum 

    

      0≤T1≤TB Sd(T1)= ag*S*((2/3)  +(T/TB)*((2,5/q)-(2/3))) (3.13)) 

     TB≤T1≤TC Sd(T1)= ag*S*(2,5/q)      (3.14) 
 

     TC≤T1≤TD Sd(T1)=  ag*S*(2,5/q)*(TC/T)   (3.15) 
 

  
≥β*ag 

  

     TD≤T1 
Sd(T1)=  ag*S*(2,5/q)*(TC*TD/T2)   (3.15) 

 

  
≥β*ag 
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where 
     Sd(T1) is the design spectrum 

    T1 is the fundamental period of vibration of the building for lateral motion in the direction 
considered 

 ag Design ground acceleration on type A ground 

 q is the behaviour factor 
     

4.3.3.2  Lateral force method of analysis 

      Calculation of seismic shear force. 
    

      

      4.3.3.2.2 Base shear force 
    The seismic base shear force Fb, for each horizontal 

direction in which the building is analysed, shall be 
determined using the following expression: 

                                   
Fd=Sd(T1)*m*λ  (4.5) 

      where 
     

      
m 

is the total mass of the building, above the 
foundation or above the top of a rigid 

 

 

basement, computed 
in accordance with 
3.2.4(2) 

  

      λ is the correction factor, the value of which is equal to: λ = 
0,85 if T1 < 2TC and the building has more than two 
storeys, or λ = 1,0 otherwise 

 

      Calculation of the buildings fundamental period of vibration mentioned in 3.2.2. 
 

      For buildings with heights of up to 40 m the value of T1 
(in s) may be approximated by the following expression:   T1=Ct*H3/4       (4.6) 

      where 
     

      Ct is 0,085 for moment resistant space steel frames, 0,075 
for moment resistant space concrete frames and for 
eccentrically braced steel frames and 0,050 for all other 
structures 

 

 H is the height of the building, in m, from the foundation or 
from the top of a rigid basement 
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4.3.3.2.3 Distribution of the horizontal seismic forces       

      Calculation of horizontal seismic force, using seismic shear force to establish characteristic value of 
the seismic action. 

The fundamental mode shapes in the horizontal directions of analysis of the building may be 
calculated using methods of structural dynamics or may be approximated by horizontal 
displacements increasing linearly along the height of the building. 

The seismic action effects shall be determined by applying, to the two planar models, horizontal forces 
Fi to all storeys, which is calculated by following expression:                      Fi=Fb*(si*mi)/(∑sj*mj)        (4.10) 

      

where 
     

Fi 
is the horizontal force acting 
on storey i 

   

      
Fb 

is the seismic base shear in accordance 
with expression (4.5) 

  

      
si, sj 

are the displacements of masses mi, mj in the 
fundamental mode shape 

 

      
mi, mj 

are the storey masses computed in 
accordance with 3.2.4(2) 
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3.2.4 Combinations of the seismic action with other actions 

The design value Ed of the effects of actions in the seismic design situation shall 
 be determined in accordance with EN 1990:2002, 6.4.3.4. 

  

      (EC0) 6.4.3.4 Load combinations for seismic design situations 
  

      Design value of seismic action calculated from characteristic 
value of seismic action depending on return period and 
importance of building with following equation: 

  

Aed=Aek*γl  

 

      where 
     

      Aek=Fi is characteristic value of the seismic action for the reference return period 

      γl is importance factor 
    

      Aed is the design value of seismic action 
   

      

      General expression for the load effects:                  Ed=∑Gkj+Aed+∑Ψ2i*Qki  (6.12 a)                         
 

      where 
     

      Aed is the design value of seismic action 

   

      ∑Gkj is the total self-weight for the structure 

   

      ∑Qki*Ψ2i is the total of reduced variable loads 

   

      Ed is the design value of action effects 
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6.  Specific rules for steel buildings         

      6.1.2 Design concepts 
    

      Earthquake resistent steel buildings shall be designed in accordance  with one of the following 
concepts 

       - Concept a) Low - dissipative structural behaviour  

      

   - Concept b) Dissipative structural behaviour 
   

      Chosen design concept gives structural ductility classes and upper limit reference values of the 
behaviour factor. These variables can be found in Table 6.1: Design concepts, structural ductility class 
and upper limit values of the behaviour factors.  

      

      6.3.1 Structural types 
    

      Steel buildings shall be assigned to one of the following structural types, given in this part, according to 
the behaviour of their primary resisting structure under seismic actions. 

      In this building structural type a) Moment resisting frames, are those in which the horizontal forces are 
mainly resisted by members acting in an essentially flexural manner. Figure 6.1 shows moment 
resisting frames. 
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In moment resisting frames, dissipative zones should be mainly located in plastic hinges in the beams 
or the beam - column joints so that energy is dissipated by means of cycling bending. The dissipative 
zones may also be located in columns: 

       - at the top of the frame 
     - at the top of the columns in the upper storey of multi-storey buildings 

   - at the top and bottom of columns in single storey buildings in which NEd in columns conform to the 
inequality: NEd/Npl,Rd < 0,3 

6.3.2 Behaviour factors 
    

      In Table 6.2: Upper limit of reference values of behaviour factors for systems regular in elevation,  the 
value of the behaviour factor is given according to chosen frame and and ductility class.   

      6.6.2 Beams - design hinges 
    

      For plastic hinges in the beams it should be verified that the full plastic moment 
 of resistance and rotation capacity are not decreased by compression and shear forces. 
 To this end, for sections belonging to cross-sectional classes 1 and 2, the following 
 inequalities should be verified at the location where the formation of hinges is expected: 
 

      

      MEd/Mpl,Rd≤1,0 (6.2) 
   

      NEd/Npl,Rd≤0,15 (6.3) 
   

      VEd/Vpl,Rd≤0,5 (6.4) 
   

      where  
     

      VEd =VEd,G +VEd,M  (6.5) 
   

      NEd  is the design axial force 
    MEd  is the design bending moment 

   VEd  is the design shear 
    

      VEd,G  is the design value of the shear force due to the non seismic actions 
 VEd,M  

is the design value of the shear force due to the application of the plastic moments 
Mpl,Rd,A and Mpl,Rd,B with opposite signs at the end sections A and B of the beam. 

 Npl,Rd , Mpl,Rd , Vpl,Rd are design resistances in accordance with EC3 
   

Comment: These calculations should be done in order to create a complete structure. In this project 
this part calculating design loads for hinge is overlooked, and can be developed if further calculations 
would be done.  
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6.6.3 Columns 
    

      The columns shall be verified in compression considering the most unfavorable combination of the 
axial force and bending moments. In the checks, NEd, MEd, VEd should be computed as:  

      NEd=NEd,G + 1,1γov * ΩNEd,E (6.6) 
   

 
  

    MEd=MEd,G + 1,1γov * ΩMEd,E 
    

 
  

    

VEd=VEd,G + 1,1γov * ΩVEd,E 
    

where 
     NEd,G (MEd,G, VEd,G) are the compression force (respectively the bending moment and shear force) in 

the column due to the non-seismic actions included in the combination of actions for the seismic 
design situation; 

NEd,E (MEd,E, VEd,E) are the compression force (respectively the bending moment and shear force) in 
the column due to the design seismic action; 

γov is the overstrength factor (see 6.1.3(2) and 6.2(3)) 
   Ω is the minimum value of Ωi = Mpl,Rd,i/MEd,i of all beams in which dissipative zones are located; MEd,i 

is the design value of the bending moment in beam i in the seismic design situation and Mpl,Rd,i.is 
the corresponding plastic moment. 

      The column shear force VEd resulting from the structural analysis should satisfy the following 
expression:  

      VEd/Vpl,Rd≤0,5 (6.7) 
   

      

      Comment: These values are not calculated with the method used in EC3 for design column profile. 
Therefore, these checks will not be used. When not dimensioning with the simplified method, 
these values will be calculated and checked.  
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9.4.5 Seismiska beräkningar enligt EC8 och EC0                                                                                  
9.4.5 Seismic calculation according to EC8 and EC0 

Facade column 
    4.3.3.2.2 Base shear force. Fundamental period of vibration of the building for lateral motion in 

the direction considered, T1 

      
For buildings with heights of up to 40 m the value of T1 (in s) 
may be approximated by the following expression: T1=Ct*H3/4   (4.6)   

  

 Variable Description Value Unit  

 Ct Steel frame structure   0,085    

 
H Height of the building (m) 2,5 m 

 

  
 

T1 
Fundamental period of vibration of a 
building 0,17 sec 

 

 
(4.6) 

 

      3.1.2 Identification of ground types         

      Ground type A are choosen to simplify calculation, for further progress of construction design other ground 
types can be used to calculate worst case scenario. 

3.2.2 Basic representation of the seismic action       

      Choosen dimensioning type: Type 1 for important buildings.  

   Tabel 3.2: Values of parameters describing the recommended Type 1 elastic response spectra. 

Variable Description Value Unit 
  

S Soil factor 

1,00 

  
      

TB 
Lower limit of the period of the 
constant spectral acceleration branch 0,05 sec   

  

TC 
Upper limit of the period of the 
constant spectral acceleration branch 0,25 sec   

  

  

TD 
Value defining the beginning of the 
constant displacement response range 
of the spectrum 

1,20 sec   
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3.2.2.5 Design spectrum for elastic analysis 

      Variable Value Demand Equation     

T1 
 

0,17 
 

 

 
 

  
  

TB 0,05 
TB≤T1≤TC Sd(T1)=ag*S*(2,5/q)         (3.14) 

TC 0,25 

TD 1,20         

      

      Choosen variables for this structure   
   Value for behaviour factor,q, for design concept b)and structural type: moment resisting frames with 

structural ductility class DCM (medium) is 4. 

      Variable Description Value Unit 
  

ag 
Design ground acceleration on type A 
ground 9,82 m/s2 

  
q Behaviour factor 

4 

  
    
  

Sd(T1) Design spectrum 6,1375 m/s2 
  (3.14) 

 

      

      

      

      4.3.3.2  Lateral force method of analysis         

      4.3.3.2.2 Base shear force 
    

      
The seismic base shear force Fb, for each horizontal direction in which the 
building is analysed, shall be determined using the following expression: 

Fd=Sd(T1)*m*λ     
(4.5) 

      

      Variable Description Value Unit 
  

m Total mass of the building 12,74 ton 
  

  
λ Correction factor 1,00 

  
    
  Sd(T1) Design spectrum 6,14 m/s2 
  

Fd Seismic base shear force  78,19 kN 
  (4.5) 
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4.3.3.2.3 Distribution of the horizontal seismic forces       

      The seismic action effects shall be determined by applying 
horizontal forces Fi to all storeys, with equation (4.10): 

Fi=Fb*(si*mi)/(∑sj*mj)        (4.10) 

   
   

The building only contains on storey which gives that the part: (si*mi)/(∑sj*mj) of equation 4.10 will be equal to 
1. 
      

      Variable Description Value Unit 
  

Fb Seismic base shear force  78,19 kN 
  

  
si,sj 

Displacement of mass mi,mj in the 
fundamental mode shape of a building - 

  
  

mi,mj Mass of storey i,j -   

      

  
Fi Horizontal seismic force at storey i 78,19 kN 

  (4.10) 
 

      

      

      3.2.4 Combinations of the seismic action with other actions 

      

      To be able to use the design value for earthquake loads (Aed), the charateristic value for earthquake 
loads (Aek) is multiplied with the buildings importance factor (γl). This factor is selected acording to 
the buildings importance class, in this case the construction is dimensioned for importance class IV 
(see EC8, part 4.2.5 Importance classes and importance factors: table 4.3 Importance classes for 
buildings).  

Variable Description Value Unit 
  

Aek=Fi 
characteristic value of the seismic 
action for the reference return period 78,19 kN 

  
γl importance factor* 1,40   

  

  
Aed design value of seismic action 109,47 kN 

  

  

      

      

      * Importance factor, γl=1,4  - describes worst case senario with an earthquake load which  increases with 40 
percent. 
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       The design value Ed of the effects of actions in the seismic design situation shall be determined in 
accordance with EN 1990:2002, 6.4.3.4. 

      (EC0) 6.4.3.4 Load combinations for seismic design 
situations   

    
  

  
  General expression for the load effects: Ed=∑Gkj+Aed+∑Ψ2i*Qki                        (6.12 

a) 
  

      Variable Description Value Unit 
  

Aed 
Design value of seismic action 
(horizontal load) 109,47 kN   

  
∑Gkj 

Total self-weight for the design 
element (vertical load) 1,88 kN 

  

  
∑Qki*Ψ2i 

Total of reduced variable loads 
(vertical load) 3,30 kN 

  
Ed Design value of action effects 114,65 kN   (6.12 a) 
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Interior columns 
    4.3.3.2.2 Base shear force. Fundamental period of vibration of the building for lateral motion in 

the direction considered, T1 

      
For buildings with heights of up to 40 m the value of T1 (in s) 
may be approximated by the following expression: 

T1=Ct*H3/4    
(4.6)   

  

 
Variable Description Value Unit  

 Ct Steel frame structure   0,085    

 
H Height of the building (m) 2,5 m 

 

  

 
T1 

Fundamental period of vibration of a 
building 0,17 sec 

 

 (4.6) 
 

      3.1.2 Identification of ground types         

      Tabel 3.1: Ground types. Choosen ground type: A 
Ground type A are choosen to simplify calculation, for further progress of construction design other ground 
types can be used to calculate worst case scenario. 

3.2.2 Basic representation of the seismic action       

      Choosen dimensioning type: Type 1 for important buildings.  
   

      Tabel 3.2: Values of parameters describing the recommended Type 1 elastic response spectra. 

      Variable Description Value Unit   

S 
Soil factor 

1,00   
        
  TB 

Lower limit of the period of the 
constant spectral acceleration branch 

0,05 sec 
        
  TC 

Upper limit of the period of the 
constant spectral acceleration branch 

0,25 sec 
        
        
  TD Value defining the beginning of the 

constant displacement response range 
of the spectrum 

1,20 sec 
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3.2.2.5 Design spectrum for elastic analysis 

      Variable Value Demand Equation     

T1 
 

0,17 
 

 

 
 

  
  

TB 0,05 
TB≤T1≤TC Sd(T1)=ag*S*(2,5/q)         (3.14) 

TC 0,25 

TD 1,20         

      Choosen variables for this structure   
   Value for behaviour factor,q, for design concept b)and structural type: moment resisting frames with 

structural ductility class DCM (medium) is 4. 

      

      

      Variable Description Value Unit 
  ag 

Design ground acceleration on type A 
ground 9,82 m/s2 

  
q Behaviour factor 

4 

  
    
  

Sd(T1) Design spectrum 6,1375 m/s2 
  (3.14) 

 

      4.3.3.2  Lateral force method of analysis         

      4.3.3.2.2 Base shear force 
    

      The seismic base shear force Fb, for each horizontal direction in which the 
building is analysed, shall be determined using the following expression: 

Fd=Sd(T1)*m*λ     
(4.5) 

      

      Variable Description Value Unit 
  

m Total mass of the building 12,74 ton 
  

  
λ Correction factor 1,00 

  

    

  Sd(T1) Design spectrum 6,14   

  
Fd Seismic base shear force  78,19 kN 

  (4.5) 
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4.3.3.2.3 Distribution of the horizontal seismic forces       

      The seismic action effects shall be determined by applying 
horizontal forces Fi to all storeys, with equation (4.10): Fi=Fb*(si*mi)/(∑sj*mj)        (4.10) 

   
   

The building only contains on storey which gives that the part: (si*mi)/(∑sj*mj) of equation 4.10 will be equal to 
1. 

      Variable Description Value Unit 
  

Fb Seismic base shear force  78,19 kN 
  

  
si,sj 

Displacement of mass mi,mj in the 
fundamental mode shape of a building -   

  
mi,mj Mass of storey i,j - kg 

  
Fi Horizontal seismic force at storey i 78,19 kN 

  (4.10) 
 

      

      

      3.2.4 Combinations of the seismic action with other actions 

      

      To be able to use the design value for earthquake loads (Aed), the carateristic value for earthquake 
loads (Aek) is multiplied with the buildings importance factor (γl). This factor is selected acording to 
the buildings importance class, in this case the construction is dimensioned for importance class IV 
(see EC8, part 4.2.5 Importance classes and importance factors: table 4.3 Importance classes for 
buildings).  

      Variable Description Value Unit 
  

Aek=Fi 
characteristic value of the seismic 
action for the reference return period 78,19 kN 

  
γl importance factor* 1,40 

  

    

  
AEd design value of seismic action 109,47 kN 

  

  

      * Importance factor, γl=1,4  - describes worst case senario with an earthquake load which  increases with 40 
percent. 
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The design value Ed of the effects of actions in the seismic design situation shall 
  be determined in accordance with EN 1990:2002, 6.4.3.4. 

   

      (EC0) 6.4.3.4 Load combinations for seismic design 
situations   

    
  

  
  General expression for the load effects: Ed=∑Gkj+Aed+∑Ψ2i*Qki                          

(6.12 a) 
  

      Variable Description Value Unit 
  

Aed 
Design value of seismic action 
(horizontal load) 109,47 kN 

  

  
∑Gkj 

Total self-weight for the design 
element (vertical load) 32,95 kN 

  

  ∑Qki*Ψ2i 
Total of reduced variable loads 
(vertical load) 

0,38 kN 

  
Ed Design value of action effects 142,81 kN 
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Roof beam 
     4.3.3.2.2 Base shear force. Fundamental period of vibration of the building for lateral motion in 

the direction considered, T1 

      
For buildings with heights of up to 40 m the value of T1 (in s) 
may be approximated by the following expression: 

T1=Ct*H3/4    
(4.6)   

  

 Variable Description Value Unit  

 Ct Steel frame structure   0,085    

 
H Height of the building (m) 2,5 m 

 

  

 
T1 

Fundamental period of vibration of a 
building 0,17 sec 

 

 (4.6) 
 

      3.1.2 Identification of ground types         

      Tabel 3.1: Ground types. Choosen ground type: A 
Ground type A are choosen to simplify calculation, for further progress of construction design other ground 
types can be used to calculate worst case scenario. 

3.2.2 Basic representation of the seismic action       

      Choosen dimensioning type: Type 1 for important buildings.  
   

      Tabel 3.2: Values of parameters describing the recommended Type 1 elastic response spectra. 

      Variable Description Value Unit   

S 
Soil factor 

1,00   
        
  TB 

Lower limit of the period of the 
constant spectral acceleration branch 

0,05 sec 
        
  TC 

Upper limit of the period of the 
constant spectral acceleration branch 

0,25 sec 
        
        
  TD Value defining the beginning of the 

constant displacement response range 
of the spectrum 

1,20 sec 
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3.2.2.5 Design spectrum for elastic analysis 

      Variable Value Demand Equation     

T1 
 

0,17 
 

 

 
 

  
  

TB 0,05 
TB≤T1≤TC Sd(T1)=ag*S*(2,5/q)         (3.14) 

TC 0,25 

TD 1,20         

      

      

      Choosen variables for this structure   
   Value for behaviour factor,q, for design concept b)and structural type: moment resisting frames with 

structural ductility class DCM (medium) is 4. 

      

      

      Variable Description Value Unit 
  ag 

Design ground acceleration on type A 
ground 9,82 m/s2 

  
q Behaviour factor 4 

  

    

  
Sd(T1) Design spectrum 6,1375 m/s2 

  (3.14) 
 

      

      

      4.3.3.2  Lateral force method of analysis         

      4.3.3.2.2 Base shear force 
    

      The seismic base shear force Fb, for each horizontal direction in which the 
building is analysed, shall be determined using the following expression: 

Fd=Sd(T1)*m*λ       
(4.5) 

    

      

      Variable Description Value Unit 
  

m Total mass of the building 12,74 ton 
  

  
λ Correction factor 1,00 

  

    

  Sd(T1) Design spectrum 6,14 m/s2 

  
Fd Seismic base shear force  78,19 kN 

  (4.5) 
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      The seismic action effects shall be determined by applying 
horizontal forces Fi to all storeys, with equation (4.10): Fi=Fb*(si*mi)/(∑sj*mj)        (4.10) 

   
   

The building only contains on storey which gives that the part: (si*mi)/(∑sj*mj) of equation 4.10 will be equal to 
1. 

      Variable Description Value Unit 
  

Fb Seismic base shear force  78,19 kN 
  

  
si,sj 

Displacement of mass mi,mj in the 
fundamental mode shape of a building -   

  
mi,mj Mass of storey i,j -   

  
Fi Horizontal seismic force at storey i 78,19 kN 

  (4.10) 
 

      

      3.2.4 Combinations of the seismic action with other actions 

      

      To be able to use the design value for earthquake loads (Aed), the carateristic value for earthquake 
loads (Aek) is multiplied with the buildings importance factor (γl). This factor is selected acording to 
the buildings importance class, in this case the construction is dimensioned for importance class IV 
(see EC8, part 4.2.5 Importance classes and importance factors: table 4.3 Importance classes for 
buildings).  

      Variable Description Value Unit 
  

Aek=Fi 
characteristic value of the seismic 
action for the reference return period 78,19 kN 

  
γl importance factor* 1,40 

  

    

  
AEd design value of seismic action 109,47 kN 

  

  

      

      

      * Importance factor, γl=1,4  - describes worst case senario with an earthquake load which  increases with 40 
percent. 
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The design value Ed of the effects of actions in the seismic design situation shall 
  be determined in accordance with EN 1990:2002, 6.4.3.4. 

   

      (EC0) 6.4.3.4 Load combinations for seismic design 
situations   

    
  

  
  General expression for the load effects: Ed=∑Gkj+Aed+∑Ψ2i*Qki                          

(6.12 a) 
  

      Variable Description Value Unit 
  

Aed 
Design value of seismic action 
(horizontal load) 20,85 kN/m 

  

  
∑Gkj 

Total self-weight for the design 
element (vertical load) 0,23 kN/m 

  

  ∑Qki*Ψ2i 
Total of reduced variable loads 
(vertical load) 

0,42 kN/m 

  
Ed Design value of action effects 21,51 kN/m 
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Floor beams 
     4.3.3.2.2 Base shear force. Fundamental period of vibration of the building for lateral motion in 

the direction considered, T1 

      
For buildings with heights of up to 40 m the value of T1 (in s) 
may be approximated by the following expression: 

T1=Ct*H3/4    
(4.6)   

  

 Variable Description Value Unit  

 Ct Steel frame structure   0,085    

 
H Height of the building (m) 2,5 m 

 

  

 
T1 

Fundamental period of vibration of a 
building 0,17 sec 

 

 (4.6) 
 

      3.1.2 Identification of ground types         

      Tabel 3.1: Ground types. Choosen ground type: A 
Ground type A are choosen to simplify calculation, for further progress of construction design other ground 
types can be used to calculate worst case scenario. 

3.2.2 Basic representation of the seismic action       

      Choosen dimensioning type: Type 1 for important buildings.  
   

      Tabel 3.2: Values of parameters describing the recommended Type 1 elastic response spectra. 

      Variable Description Value Unit   

S 
Soil factor 

1,00   
        
  TB 

Lower limit of the period of the 
constant spectral acceleration branch 

0,05 sec 
        
  TC 

Upper limit of the period of the 
constant spectral acceleration branch 

0,25 sec 
        
        
  TD Value defining the beginning of the 

constant displacement response range 
of the spectrum 

1,20 sec 
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3.2.2.5 Design spectrum for elastic analysis 

      Variable Value Demand Equation     

T1 
 

0,17 
 

 

 
 

  
  

TB 0,05 
TB≤T1≤TC Sd(T1)=ag*S*(2,5/q)         (3.14) 

TC 0,25 

TD 1,20         

      

      Choosen variables for this structure   
   Value for behaviour factor,q, for design concept b)and structural type: moment resisting frames with 

structural ductility class DCM (medium) is 4. 

      

      Variable Description Value Unit 
  ag 

Design ground acceleration on type A 
ground 9,82 m/s2 

  
q Behaviour factor 4 

  

    

  
Sd(T1) Design spectrum 6,1375 m/s2 

  (3.14) 
 

      

      

      

      4.3.3.2  Lateral force method of analysis         

      4.3.3.2.2 Base shear force 
    

      The seismic base shear force Fb, for each horizontal direction in which the 
building is analysed, shall be determined using the following expression: 

Fd=Sd(T1)*m*λ     
(4.5) 

      

      Variable Description Value Unit 
  

m Total mass of the building 12,74 ton 
  

  
λ Correction factor 1,00 

  

    

  Sd(T1) Design spectrum 6,14 m/s2 

  
Fd Seismic base shear force  78,19 kN 

  (4.5) 
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4.3.3.2.3 Distribution of the horizontal seismic forces       

      The seismic action effects shall be determined by applying 
horizontal forces Fi to all storeys, with equation (4.10): Fi=Fb*(si*mi)/(∑sj*mj)        (4.10) 

   
   

The building only contains on storey which gives that the part: (si*mi)/(∑sj*mj) of equation 4.10 will be equal to 
1. 

      Variable Description Value Unit 
  

Fb Seismic base shear force  78,19 kN 
  

  
si,sj 

Displacement of mass mi,mj in the 
fundamental mode shape of a building -   

  
mi,mj Mass of storey i,j - kg   

  
Fi Horizontal seismic force at storey i 78,19 kN 

  (4.10) 
 

      

      3.2.4 Combinations of the seismic action with other actions 

      

      To be able to use the design value for earthquake loads (Aed), the carateristic value for earthquake 
loads (Aek) is multiplied with the buildings importance factor (γl). This factor is selected acording to 
the buildings importance class, in this case the construction is dimensioned for importance class IV 
(see EC8, part 4.2.5 Importance classes and importance factors: table 4.3 Importance classes for 
buildings).  

      Variable Description Value Unit 
  

Aek=Fi 
characteristic value of the seismic 
action for the reference return period 71,09 kN/m 

  
γl importance factor* 1,40 

  

    

  
AEd design value of seismic action 99,52 kN/m 

  

  

      

      

      * Importance factor, γl=1,4  - describes worst case senario with an earthquake load which  increases with 40 
percent. 
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The design value Ed of the effects of actions in the seismic design situation shall 
  be determined in accordance with EN 1990:2002, 6.4.3.4. 

   

      (EC0) 6.4.3.4 Load combinations for seismic design 
situations   

    
  

  
  General expression for the load effects: Ed=∑Gkj+Aed+∑Ψ2i*Qki                          

(6.12 a) 
  

      Variable Description Value Unit 
  

Aed 
Design value of seismic action 
(horizontal load) 99,52 kN/m 

  

  
∑Gkj 

Total self-weight for the design 
element (vertical load) 0,24 kN/m 

  

  ∑Qki*Ψ2i 
Total of reduced variable loads 
(vertical load) 

1,65 kN/m 

  
Ed Design value of action effects 101,42 kN/m 
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9.4.7 Dimensionering av ramverk enligt EC3 

        Belastningsytor               

För mått samt beskrivning av lastytor se under bilagor: Konstruktionsritningar 
  

        Takbalkar         

        Indata               

        Belastningsbredd 1,1 m 1100 mm 
  Balklängd   5,25 m 5250 mm 
  

        Dimensionerande last och moment enligt Eurocode 0         

        Brottgränstillstånd   
 

Bruksgränstillstånd   
 Ekv. 6.10 a 

 
  

 
Frekvent lastkombination 

 Gk,tak 0,32 kN/m 
 

Gk,tak 0,23 kN/m 
 Qk,snö 2,53 kN/m 

 
Qk,snö 0,42 kN/m 

 qEd 2,85 kN/m 
 

qEd 0,66 kN/m 
   

 
  

 
      

 Mwk,vind,tak 2,58 kNm 
       

 
  

     Ekv. 6.10 b snö - huvudlast   
     Gk,tak 0,28 kN/m 
     Qk,snö 3,17 kN/m 
     qEd 3,45 kN/m 
       

 
  

     Mwk,vind,tak 2,58 kNm 
       

 
  

     Ekv. 6.10 b vind - huvudlast   
     Gk,tak 0,28 kN/m 
     Qk,snö 2,53 kN/m 
     qEd 2,82 kN/m 
       

 
  

     Mwk,vind,tak 8,60 kNm 
     

        Ekvationen som ger största dimensionerande moment av vind, ger även dimensionerande last. 

Dimensionerande moment Mwd 2,78 kNm 
    

        Dimensionerande last qEd 2,82 kN/m 
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Framtagning av VKR - profil             

        Beräkning av tröghetsradie med hjälp av maximal 
nedböjning (w)  

     

   
    

   Variabel Beskrivning Värde Enhet Ekvation 
  

q,frekvent Dimensionerande last för 
frekvent lastkombination 0,66 N/mm     

  L Balklängd 5250 mm     
  E Elasticitetsmodul 210000 N/mm2     
  w Nedböjning L/400 mm4     
  

L/400 
Maximal tillåten 
nedböjning 13,125 mm 

 
  

  I Tröghetsradie 236 mm4 I≥(5*q*L4)/(384*E*w) 
  

        
I= 236 mm4 ger  

VKR-
profil 90*90*6,3 

  

    
Godstjocklek 6,3 mm 

 

    
Bredd 90 mm 

 

        Kontroll av VKR - profil              

        Beräkning av tvärsnittsklass (TK)  - vid tryck 
     

  
  

     Vald stålsort S275 ger töjningsfaktor ε= 0,924 

    

        Variabel Beskrivning Värde Enhet 
   

c Innermått för tvärsnitt 77,4 mm 
    t Godstjocklek 6,3 mm 
    c/t   12,29   
    

        Villkor: 
       c/t<33ε 33ε= 30,492  TK1 

   

 


      Beräkning av dimensionerande moment och tvärkraft 
    

        Dimensionerande moment 
      

        Variabel Beskrivning Värde Enhet Ekvation 
  qEd 

Dimensionerande last  2,82 kN/m     
  L Balklängd  5,25 m     
  MEd Dim. Moment  10 kNm MEd=(qEd*L2)/8 
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Dimensionerande tvärkraft 
      

        Variabel Beskrivning Värde Enhet Ekvation 
  qEd 

Dimensionerande last  2,82 kN/m     
  L Balklängd  5,25 m     
  VEd Tvärkraft av last 7 kN VEd=(qEd*L)/2 
   

Kontroll med snö som huvudlast             

   
  

   

Beräkning av dimensionerande moment och tvärkraft 
  

  

      

  

Dimensionerande moment 
    

  

      

  

Variabel Beskrivning Värde Enhet Ekvation   

qEd Dimensionerande last  3,45 kN/m       

L Balklängd  5,25 m       

MEd Dim. Moment  12 kNm MEd=(qEd*L2)/8   

      

  

Dimensionerande tvärkraft 
    

  

      

  

Variabel Beskrivning Värde Enhet Ekvation   

qEd Dimensionerande last  3,45 kN/m       

L Balklängd  5,25 m       

VEd Tvärkraft av last 9 kN VEd=(qEd*L)/2   

   
  

   

        Dimensionerande! 
       

 
Beräkning av böjmomentkapacitet, Mb,Rd,y 

     

        Variabel Beskrivning Värde Enhet Ekvation 
  Wpl,y Plastiskt böjmotstånd 65300 mm3     
  

fy 
Karakteristiskt 
hållfasthetsvärde för 
varmvalsat 
konstruktionsstål 275 Mpa     

  

γM0 Partialkoefficient för 
tvärsnittets bärförmåga 
oavsett tvärsnittsklass 1,0   

 
  

  Mb,Rd,y Böjmomentkapacitet 18 kNm Mb,Rd,y=(Wpl,y*fy)/γM0 
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Beräkning av tvärkraftskapacitet, VRd 

 
       Villkor: 

       Ingen risk för livskjuvbuckling om: d/tw≤69ε: 

     
d/tw= 12,28571429 69ε= 63,756   

VILLKORET 
UPPFYLLT   

 

        Variabel Beskrivning Värde Enhet Ekvation   
 tw 

Godstjocklek 6 mm       
 

hw 
Innermått för tvärsnitt 77,4 mm       

 

fy 
Karakteristiskt 
hållfasthetsvärde för 
varmvalsat 
konstruktionsstål 275 Mpa       

 

γM0 
Partialkoefficient för 
tvärsnittets bärförmåga 
oavsett tvärsnittsklass 

1   
  

  
 Vpl, Rd 

Tvärkraftskapacitet 77 kN Vpl,Rd=tw*hw*(fyw/((√3)*γM0)) 
 

 
       

 
        

 
Kontroll av bärförmåga  

      
 

       Kontroll av dimensionerande moment, MEd, genom jämförelse med böjmomentkapacitet, Mb,Rd,y, enligt 
villkor: MEd≤Mb,Rd,y 

Villkor: 
    

   

MEd≤Mb,Rd,y VILLKOR UPPFYLLT, BÄRFÖRMÅGA OK 
   

  
   

   

Kontroll av dimensionerande tvärkraft, VEd, genom jämförelse med tvärkraftskapacitet, Vpl,Rd, enligt 
villkor: VEd≤Vpl,,Rd 

Villkor: 
    

   

VEd≤Vpl,Rd VILLKOR UPPFYLLT, BÄRFÖRMÅGA OK 
   

Interaktion mellan tvärsnittets moment- och tvärkraftskapacitet behöver inte ske eftersom villkoret: VEd≤0,5Vpl,Rd 

uppfylls. 

Använd VKR - profil 

   

   

VKR 90*90*6,3 kan användas som takbalk 
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Fasadpelare         

        Lastyta                

Pelare i yttervägg med störst 
belastningsarea   8,586 m2     

  Pelarhöjd   1,95 m 1950 mm 
  Längd mellan pelare 2,575 m 2575 mm 
  

        Dimensionerande last och moment av vindlast enligt Eurocode 8       

        Brottgränstillstånd   
     Ekv. 6.10 a 

 
  

     Gk,vägg+tak 5,00 kN 
     Qk,snö 19,78 kN 
     NEd 24,78 kN 
       

 
  

     Mwk,vind,vägg 0,56 kNm 
       

 
  

     Ekv. 6.10 b snö - huvudlast   
     Gk,vägg+tak 4,45 kN 
     Qk,snö 24,73 kN 
     NEd 29,18 kN 
       

 
  

     Mwk,vind,vägg 0,56 kNm 
       

 
  

     Ekv. 6.10 b vind - huvudlast   
     Gk,vägg+tak 4,45 kN 
     Qk,snö 19,78 kN 
     NEd 24,23 kN 
       

 
  

     Mwk,vind,vägg 1,85 kNm 
     

        

        

Ekvationen som ger största dimensionerande moment av vind, ger även dimensionerande normalkraft. 

        

        
Dimensionerande moment av vind Mwd 1,85 kNm 

   

        Dimensionerande last NEd   24,23 kN 
   

        

        



KATASTROFSJUKHUS  KTH 2012  KARIN FOSS  
  MALIN PEHRSON 
 
 

37 (60) 

        Framtagning av VKR - profil             

        Antag M1=2*Mwd 
 

Stålkvalitet S275 används 

    

        Beräkning av elastiskt böjmotstånd, Wel,y 
     

        Variabel Beskrivning Värde Enhet Ekvation   
  

M1 
1:a ordningens 
moment 3,70 kNm     

  

γMO 
Partialkoefficient för 
tvärsnittets 
bärförmåga oavsett 
tvärsnittsklass 1       

  

fy 
Karakteristiskt 
hållfasthetsvärde för 
varmvalsat 
konstruktionsstål 275 Mpa     

  
Wel,y Elastiskt böjmotstånd 13,46    mm3 Wel,y=(M1*γMO)/fy 

  

        Wel,y= 13,46 mm3 ger VKR-profil 60*60*4,0 
  

    
Godstjocklek 4 mm 

 

    
Bredd 60 mm 

 

    

Tvärsnittsarea 888 mm2 
 

        Kontroll av VKR - profil - normalkraft och böjmoment         

        Bestämning av profiltyp (knäckkurva) 
     

        VKR -rör - varmformat S275 ger kurva a ger αbow= 300 

 

        Beräkning av imperfektionsmått 
      

        Variabel Beskrivning Värde Enhet Ekvation   
  L Pelarens höjd 1950 mm     
  αbow   300       
  e0,d Imperfektionsmått 6,5 mm e0,d=L/αbow   
  

        Beräkning av 1:a ordningens moment 
     

        Variabel Beskrivning Värde Enhet Ekvation   
  e0,d Imperfektionsmått 0,0065 m     
  NEd Tryckkraft av last 24,2331 kN     
  

M1 
1:a ordningens 
moment 0,1575 kNm M1=e0,d*NEd 
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Kontroll: 

M1<2*Mwd  M1= 3,70 kNm 
   

 

 

      

 

 

      Beräkning av kritisk last 
(knäcklast) 

      

        Variabel Beskrivning Värde Enhet Ekvation   
  E Elasticitetsmodul 210000 N/mm2     
  I Tröghetsmoment 461000 mm4     
  L Pelarens höjd 1950 mm 

 
  

  
Ncr   251,28 kN Ncr=(π2*E*I)/L2 

  

        

        Beräkning av utbredd last 
      

        Variabel Beskrivning Värde Enhet Ekvation   
  

M1 
1:a ordningens 
moment 3,70 kNm M1=(q*L2)/8 

  L Pelarens höjd 1,95 m    
  

q Utbredd last 7,79 kN/m q=(8*M1)/L2 
  

        

        Beräkning av 1:a ordningens utböjning av last 
     

        Variabel Beskrivning Värde Enhet Ekvation 
  q Utbredd last 7,79 kN/m     
  L Pelarens höjd 1950 mm 

 
  

  E Elasticitetsmodul 210000 N/mm2     
  I Tröghetsmoment 461000 mm4 

 
  

  
w1 Utböjning av last 15,14 mm w1=(5*q*L4)/(384*EI) 

  

        

        Beräkning av 2:a ordningens moment 
     

        Variabel Beskrivning Värde Enhet Ekvation     

Ncr Kritisk last 251,28 kN         

NEd Tryckkraft av last 24,23 kN         

e0,d Imperfektionsmått 0,01 m         

w1 Utböjning av last 0,02 m         

M1 
1:a ordningens 
moment 3,70 kNm         

M2 
2:a ordningens 
moment 4,28 kNm M2=(Ncr/(Ncr-NEd))*(e0,d+w1)*NEd+M1 
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Beräkning av maximal kantspänning 
     

        Variabel Beskrivning Värde Enhet Ekvation 
  NEd Tryckkraft av last 24,23309469 kN     
  A Tvärsnittets area 888 mm2 

 
  

  
M2 

2:a ordningens 
moment 4,28 kNm 

 
  

  
Wel,y 

Elastiskt böjmotstånd 

15 400 mm3 
 

  
  σcd Tryckspänning av last 305,32 Mpa σcd=(NEd/A)+(M2/Wel,y) 

  

        fy= 275 Mpa 
     Kontroll : σcd<fy EJ OK 
     

        

        Val av ny VKR - profil             

        Vald VKR - profil VKR 60*60*5 
 

Godstjocklek 5 mm 
  

   
Bredd 60 mm 

  

   

Tvärsnittsarea 1090 mm2 
  

        Kontroll av VKR - profil - normalkraft och böjmoment         

        

 

 

      Beräkning av kritisk last 
(knäcklast)   

     

        Variabel Beskrivning Värde Enhet Ekvation   
  E Elasticitetsmodul 210000 N/mm2     
  I Tröghetsmoment 544000 mm4     
  L Pelarens höjd 1950 mm 

 
  

  
Ncr   296,52 kN Ncr=(π2*E*I)/L2 

  

        Beräkning av ytlast 
      

        Variabel Beskrivning Värde Enhet Ekvation   
  

M1 
1:a ordningens 
moment 3,70 kNm M1=(q*L2)/8 

  L Pelarens höjd 1,95 m    
  

q Utbredd last 7,787 kN/m q=(8*M1)/L2 
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Beräkning av 1:a ordningens utböjning av last 
     

        Variabel Beskrivning Värde Enhet Ekvation 
  q Utbredd last 7,787 kN/m     
  L Pelarens höjd 1950 mm     
  E Elasticitetsmodul 210000 N/mm2     
  I Tröghetsmoment 544000 mm4 

 
  

  
w1 Utböjning av last 12,833 mm w1=(5*q*L4)/(384*EI) 

   
Beräkning av 2:a ordningens moment 

     

        Variabel Beskrivning Värde Enhet Ekvation     

Ncr Kritisk last 296,52 kN 
   

  

NEd Tryckkraft av last 24,23 kN         

e0,d Imperfektionsmått 0,01 m 
   

  

w1 Utböjning av last 0,01 m         

M1 
1:a ordningens 
moment 3,70 kNm 

   
  

M2 
2:a ordningens 
moment 4,21 kNm M2=(Ncr/(Ncr-NEd))*(e0,d+w1)*NEd+M1 

        

        Beräkning av maximal kantspänning 
     

        Variabel Beskrivning Värde Enhet Ekvation 
  NEd Tryckkraft av last 24,23 kN     
  A Tvärsnittets area 1090 mm2 

 
  

  
M2 

2:a ordningens 
moment 4,21 kNm 

 
  

  
Wel,y 

Elastiskt böjmotstånd 

18100 mm3 
 

  
  σcd Tryckspänning av last 232,67 Mpa σcd=(NEd/A)+(M2/Wel,y) 
  

 
 

      fy= 275 Mpa 
     Kontroll: σcd<fy OK 
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Kontroll med snö som huvudlast             

        Beräkning av 1:a ordningens moment 
     

        Variabel Beskrivning Värde Enhet Ekvation   
  e0,d Imperfektionsmått 0,0065 m     
  NEd Tryckkraft av last 29,1786 kN     
  

M1 
1:a ordningens moment 

0,1897 kNm M1=e0,d*NEd 
  

 

 

      Kontroll:  

      M1<2*Mwd  M1= 1,11 kNm 
   

        

        Beräkning av utbredd last 
      

        Variabel Beskrivning Värde Enhet Ekvation   
  

M1 

1:a ordningens moment 

1,11 kNm M1=(q*L2)/8 
  L Pelarens höjd 1,95 m    
  q Utbredd last 2,34 kN/m q=(8*M1)/L2 
  

        Beräkning av 1:a ordningens utböjning av last 
     

        Variabel Beskrivning Värde Enhet Ekvation 
  q Utbredd last 2,34 kN/m     
  L Pelarens höjd 1950 mm 

 
  

  E Elasticitetsmodul 210000 N/mm2     
  I Tröghetsmoment 544000 mm4 

 
  

  w1 Utböjning av last 3,85 mm w1=(5*q*L4)/(384*EI) 
  

        Beräkning av 2:a ordningens moment 
     

        Variabel Beskrivning Värde Enhet Ekvation     

Ncr Kritisk last 296,52 kN 
   

  

NEd Tryckkraft av last 29,18 kN         

e0,d Imperfektionsmått 0,01 m 
   

  

w1 Utböjning av last 0,00 m         

M1 
1:a ordningens moment 

1,11 kNm 
   

  

M2 
2:a ordningens moment 

1,45 kNm M2=(Ncr/(Ncr-NEd))*(e0,d+w1)*NEd+M1 
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Beräkning av maximal kantspänning 

        Variabel Beskrivning Värde Enhet Ekvation 
  NEd Tryckkraft av last 29,18 kN     
  A Tvärsnittets area 1090 mm2 

 
  

  
M2 

2:a ordningens moment 

1,45 kNm 
 

  
  

Wel,y 
Elastiskt böjmotstånd 

18100 mm3 
 

  
  σcd Tryckspänning av last 79,85 Mpa σcd=(NEd/A)+(M2/Wel,y) 
  

 
 

      fy= 275 Mpa 
     Kontroll: σcd<fy OK 
     

        Ej dimensionerande! 
       

        Beräkning av utnyttjande grad 
      

        Variabel Beskrivning Värde Enhet Ekvation 
  

σcd 
Tryckspänning av last 

232,67 MPa     
  

fy 
Karakteristiskt 
hållfasthetsvärde för 
varmvalsat 
konstruktionsstål 275 Mpa     

    Utnyttjandegrad 84,61 % σcd/fy   
  

         HÖG UTNYTTJANDEGRAD! 
     

        

        Använd VKR - profil 

      VKR 60*60*5 kan användas som fasadpelare 
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Invändiga pelare         

        Lastyta  
       Invändig pelare med största 

belastningsarea P1 23,827 m2 
    

Pelarhöjd 
 

2,200 m 2200 mm 
  

        Dimensionerande last och 
moment             

        Brottgränstillstånd   
     Ekv. 6.10 a 

 
  

     Gk,tak+pelare 44,48 kN 
     Qk,snö 54,90 kN 
     NEd 99,38 kN 
       

 
  

     Ekv. 6.10 b 
 

  
     Gk,tak+pelare 39,59 kN 
     Qk,snö 68,62 kN 
     NEd 108,21 kN 
           
     

        

        Största dimensionerande normalkraft NEd 108,21 kN 

 

 

        Framtagning av VKR - profil             

        Stålkvalitet S275 används 

      Beräkning av erforderlig area, Aerf 
      

        Variabel Beskrivning Värde Enhet Ekvation   
  NEd 

Tryckkraft av last 
108,21 kN     

  

fy 
Karakteristiskt 
hållfasthetsvärde för 
varmvalsat 
konstruktionsstål 275 Mpa     

  
Aerf Erforderlig area 1 573,95    mm2 Aerf=(4*NEd)/fy 

  

        Aerf= 1573,95 mm2 ger VKR-profil 80*80*6,3 
  

        

    
Godstjocklek 6,3 mm 

 

    
Bredd 80 mm 

 

    

Tvärsnittsarea 1840 mm2 
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Kontroll av VKR - profil              

        Bestämning av profiltyp (knäckkurva) 
     

        VKR -rör - varmformat S275 ger knäckkurva a  αbow= 300 

  

        Beräkning av imperfektionsmått 
      

        Variabel Beskrivning Värde Enhet Ekvation   
  L Pelarens höjd 2200,000 mm     
  αbow   300       
  e0,d Imperfektionsmått 7,33 mm e0,d=L/αbow   
  

        

        Beräkning av 1:a ordningens moment 
     

        Variabel Beskrivning Värde Enhet Ekvation   
  e0,d Imperfektionsmått 0,007 m     
  NEd Tryckkraft av last 108,21 kN     
  

M1 
1:a ordningens 
moment 0,79 kNm M1=e0,d*NEd 

  

 

 

      

 

 

      Beräkning av kritisk last 
(knäcklast)   

     

        Variabel Beskrivning Värde Enhet Ekvation   
  E Elasticitetsmodul 210000 N/mm2     
  I Tröghetsmoment 1650000 mm4     
  L Pelarens höjd 2200 mm 

 
  

  
Ncr   706,57 kN Ncr=(π2*E*I)/L2 

  

        Villkor: 
       Ncr>NEd 
 

VILLKOR UPPFYLLT 
    

        Beräkning av 2:a ordningens moment 
     

        Variabel Beskrivning Värde Enhet Ekvation 
  Ncr Kritisk last 706,57 kN     
  NEd Tryckkraft av last 108,21 kN     
  

M1 
1:a ordningens 
moment 0,79 kNm     

  
M2 

2:a ordningens 
moment 0,94 kNm M2=(Ncr/(Ncr-NEd))*M1 
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        Beräkning av maximal kantspänning 
     

        Variabel Beskrivning Värde Enhet Ekvation 
  NEd Tryckkraft av last 108,21 kN     
  A Tvärsnittets area 1840 mm2     
  

M2 
2:a ordningens 
moment 0,94 kNm     

  
Wel,y 

Elastiskt böjmotstånd 

41 300 mm3 
 

  
  σcd 

Tryckspänning av last 
81,50 Mpa σcd=(NEd/A)+(M2/Wel,y) 

  

        fy= 275 Mpa 
     Kontroll  σcd<fy OK 
     

        Beräkning av utnyttjande grad 
      

        Variabel Beskrivning Värde Enhet Ekvation 
  

σcd 
Tryckspänning av last 

81,50 MPa     
  

fy 
Karakteristiskt 
hållfasthetsvärde för 
varmvalsat 
konstruktionsstål 275 Mpa     

    Utnyttjandegrad 29,64 % σcd/fy   
  

        

        

 
MYCKET LÅG UTNYTTJANDEGRAD! 

    

        

        

        Val av ny VKR - profil             

        Vald VKR - 
profil VKR 70*70*3 

 
Godstjocklek 3 mm 

  

   
Bredd 70 mm 

  

   

Tvärsnittsarea 800 mm2 
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Kontroll av VKR - profil              

        Beräkning av kritisk last 
(knäcklast)   

     

        Variabel Beskrivning Värde Enhet Ekvation   
  E Elasticitetsmodul 210000 N/mm2     
  I Tröghetsmoment 596000 mm4     
  L Pelarens höjd 2200 mm 

 
  

  
Ncr   255,22 kN Ncr=(π2*E*I)/L2 

  

        Villkor: 
       Ncr>NEd 
 

VILLKOR UPPFYLLT 
    

        Beräkning av 2:a ordningens moment 
     

        Variabel Beskrivning Värde Enhet Ekvation   
 Ncr Kritisk last 255,22 kN       
 NEd Tryckkraft av last 108,21 kN       
 

M1 
1:a ordningens 
moment 0,79 kNm 

  
  

 
M2 

2:a ordningens 
moment 1,38 kNm M2=(Ncr/(Ncr-NEd))*M1   

 

        

        

        Beräkning av maximal kantspänning 
     

        Variabel Beskrivning Värde Enhet Ekvation 
  NEd Tryckkraft av last 108,21 kN     
  A Tvärsnittets area 800 mm2 

 
  

  
M2 

2:a ordningens 
moment 1,38 kNm 

 
  

  
Wel,y 

Elastiskt böjmotstånd 

17 000 mm3 
 

  
  σcd Tryckspänning av last 216,30 Mpa σcd=(NEd/A)+(M2/Wel,y) 

  

        fy= 275 Mpa 
     Kontroll  σcd<fy OK 
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Beräkning av utnyttjande grad 

        Variabel Beskrivning Värde Enhet Ekvation 
  

σcd 
Tryckspänning av last 

216,30 MPa     
  

fy 
Karakteristiskt 
hållfasthetsvärde för 
varmvalsat 
konstruktionsstål 275 Mpa     

    Utnyttjandegrad 78,65 % σcd/fy   
  

        

        

 
OK UTNYTTJANDEGRAD! 

     

        

        

        Val av ny VKR - profil             

        Vald VKR - 
profil VKR 60*60*4 

 
Godstjocklek 4 mm 

  

   
Bredd 60 mm 

  

   

Tvärsnittsarea 888 mm2 
  

        Kontroll av VKR - profil              

        Beräkning av kritisk last 
(knäcklast)   

     

        Variabel Beskrivning Värde Enhet Ekvation   
  E Elasticitetsmodul 210000 N/mm2     
  I Tröghetsmoment 461000 mm4     
  L Pelarens höjd 2200 mm 

 
  

  
Ncr   197,41 kN Ncr=(π2*E*I)/L2 

  

        Villkor: 
       Ncr>NEd 
 

VILLKOR UPPFYLLT 
    

        Beräkning av 2:a ordningens moment 
     

        Variabel Beskrivning Värde Enhet Ekvation 
  Ncr Kritisk last 197,41 kN     
  NEd Tryckkraft av last 108,21 kN     
  

M1 
1:a ordningens 
moment 0,79 kNm 

 
  

  M2 
2:a ordningens 
moment 1,76 kNm M2=(Ncr/(Ncr-NEd))*M1 
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Beräkning av maximal kantspänning 
     

        Variabel Beskrivning Värde Enhet Ekvation 
  NEd Tryckkraft av last 108,21 kN     
  A Tvärsnittets area 888 mm2     
  

M2 
2:a ordningens 
moment 1,76 kNm     

  
Wel,y 

Elastiskt böjmotstånd 

15 400 mm3 
 

  
  σcd Tryckspänning av last 235,89 Mpa σcd=(NEd/A)+(M2/Wel,y) 

  

        fy= 275 Mpa 
     Kontroll  σcd<fy OK 
     

        Beräkning av utnyttjande grad 
      

        Variabel Beskrivning Värde Enhet Ekvation 
  

σcd 
Tryckspänning av last 

235,89 MPa     
  

fy 
Karakteristiskt 
hållfasthetsvärde för 
varmvalsat 
konstruktionsstål 275 Mpa     

    Utnyttjandegrad 85,78 % σcd/fy   
  

        

        

 
OK UTNYTTJANDEGRAD! 

     

        Använd VKR - profil 

      VKR 60*60*4 kan användas som invändig 
pelare 
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Golvbalkar         

        Indata               

        Belastningsbredd 1,1 m 1100 mm 
  Balklängd   5,25 m 5250 mm 
  

        Dimensionerande last              

        Brottgränstillstånd   
 

Bruksgränstillstånd   
 Ekv. 6.10 a 

 
  

 
Frekvent lastkombination 

 Gk,golv 0,3306 kN/m 
 

Gk,golv 0,2449 kN/m 
 Qk,nyttig 2,8875 kN/m 

 
Qk,nyttig 1,9250 kN/m 

 qEd 3,2181 kN/m 
 

qEd 2,1699 kN/m 
   

 
  

       
 

  
     Ekv. 6.10 b 

 
  

     Gk,golv 0,2943 kN/m 
     Qk,nyttig 2,8875 kN/m 
     qEd 3,1818 kN/m 
       

 
  

           
     

        Dimensionerande last qEd 3,2181 kN/m 
    

        

        Framtagning av VKR - profil             

        Beräkning av tröghetsradie med hjälp av maximal 
nedböjning (w)  

     

   
    

   Variabel Beskrivning Värde Enhet Ekvation 
  

q,frekvent Dimensionerande last för 
frekvent lastkombination 2,17 N/mm     

  L Balklängd 5250 mm     
  E Elasticitetsmodul 210000 N/mm2 

 
  

  w Nedböjning L/400 mm4     
  

L/400 Maximal tillåten nedböjning 13,125 mm 
 

  
  I Tröghetsradie 779 mm4 I≥(5*q*L4)/(384*E*w) 
  

        I= 779 mm4 ger  VKR-profil 120*120*10 
 

    
Godstjocklek 10 mm 

 

    
Bredd 120 mm 
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Kontroll av VKR - profil              

        Beräkning av tvärsnittsklass (TK)  - vid tryck 
     

        Stålsort S275 ger  ε= 0,924 
    

        Variabel Beskrivning Värde Enhet   
  c Innermått för tvärsnitt 100 mm 

    t Godstjocklek 10 mm 
    c/t   10,00   
    

        33ε 30,492 
      c/t<33ε  TK1 

     

 


      Beräkning av dimensionerande moment och tvärkraft 
    

        Dimensionerande moment 
      

        Variabel Beskrivning Värde Enhet Ekvation 
  qEd 

Dimensionerande last  3,22 kN/m     
  L Balklängd  5,25 m     
  

MEd Dim. Moment  11 kNm MEd=(qEd*L2)/8 
  

        Dimensionerande tvärkraft 
      

        Variabel Beskrivning Värde Enhet Ekvation 
  qEd 

Dimensionerande last  3,22 kN/m     
  L Balklängd  5,25 m     
  VEd Tvärkraft av last 8 kN VEd=(qEd*L)/2 
  

        

        Beräkning av böjmomentkapacitet, Mb,Rd,y 
     

        Variabel Beskrivning Värde Enhet Ekvation 
  Wpl,y 

Plastiskt böjmotstånd 178000 mm3     
  

fy Karakteristiskt 
hållfasthetsvärde för 
varmvalsat konstruktionsstål 275 Mpa 

 
  

  

γM0 Partialkoefficient för 
tvärsnittets bärförmåga 
oavsett tvärsnittsklass 1,0   

 
  

  Mb,Rd,y Böjmomentkapacitet 49 kNm Mb,Rd,y=(Wpl,y*fy)/γM0 
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Beräkning av tvärkraftskapacitet, VRd 

      
 

       Ingen risk för livskjuvbuckling om: d/tw≤69ε d/tw= 10 69ε= 63,756 OK 

 
       Variabel Beskrivning Värde Enhet Ekvation   

 tw Godstjocklek 10 mm       
 hw Innermått för tvärsnitt 100 mm       
 

fy Karakteristiskt 
hållfasthetsvärde för 
varmvalsat konstruktionsstål 275 Mpa       

 

γM0 Partialkoefficient för 
tvärsnittets bärförmåga 
oavsett tvärsnittsklass 1   

  
  

 Vpl, Rd Tvärkraftskapacitet 159 kN Vpl,Rd=tw*hw*(fyw/((√3)*γM0)) 
 

 
       Överdimensionerat! 

      
 

       Val av ny VKR-profil             

        

    
VKR-profil 90*90*5 

  

    
Godstjocklek 5 mm 

 

    
Bredd 90 mm 

 Beräkning av tvärsnittsklass (TK)  - vid tryck 
     

        Stålsort S275 ger  ε= 0,924 
    

        Variabel Beskrivning Värde Enhet   
  c Innermått för tvärsnitt 80 mm 

    t Godstjocklek 5 mm 
    c/t   16,00   
    

        33ε 30,492 
      c/t<33ε  TK1 

     

 


      Beräkning av dimensionerande moment och tvärkraft 
    

        Dimensionerande moment 
      

        Variabel Beskrivning Värde Enhet Ekvation 
  qEd 

Dimensionerande last  3,22 kN/m     
  L Balklängd  5,25 m     
  

MEd Dim. Moment  11 kNm MEd=(qEd*L2)/8 
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Dimensionerande tvärkraft 
      

        Variabel Beskrivning Värde Enhet Ekvation 
  qEd 

Dimensionerande last  3,22 kN/m     
  L Balklängd  5,25 m     
  VEd Tvärkraft av last 8 kN VEd=(qEd*L)/2 
  

        

        Beräkning av böjmomentkapacitet, Mb,Rd,y 
     

        Variabel Beskrivning Värde Enhet Ekvation 
  Wpl,y 

Plastiskt böjmotstånd 53600 mm3     
  

fy Karakteristiskt 
hållfasthetsvärde för 
varmvalsat konstruktionsstål 275 Mpa 

 
  

  

γM0 Partialkoefficient för 
tvärsnittets bärförmåga 
oavsett tvärsnittsklass 1,0   

 
  

  Mb,Rd,y Böjmomentkapacitet 15 kNm Mb,Rd,y=(Wpl,y*fy)/γM0 
  

        

        

        

        
 

       Beräkning av tvärkraftskapacitet, VRd 

      
 

       Ingen risk för livskjuvbuckling om: d/tw≤69ε d/tw= 16 69ε= 63,756 OK 

 
       Variabel Beskrivning Värde Enhet Ekvation   

 tw Godstjocklek 5 mm       
 hw Innermått för tvärsnitt 80 mm       
 

fy Karakteristiskt 
hållfasthetsvärde för 
varmvalsat konstruktionsstål 275 Mpa       

 

γM0 Partialkoefficient för 
tvärsnittets bärförmåga 
oavsett tvärsnittsklass 1   

  
  

 Vpl, Rd Tvärkraftskapacitet 64 kN Vpl,Rd=tw*hw*(fyw/((√3)*γM0)) 
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Kontroll av bärförmåga  

      
 

       Kontroll av dimensionerande moment, MEd, genom jämförelse med böjmomentkapacitet, Mb,Rd,y, enligt 
villkor: MEd≤Mb,Rd,y 

Villkor: 
    

   

MEd≤Mb,Rd,y VILLKOR UPPFYLLT, BÄRFÖRMÅGA OK    

  
   

   

Kontroll av dimensionerande tvärkraft, VEd, genom jämförelse med tvärkraftskapacitet, Vpl,Rd, enligt villkor: 
VEd≤Vpl,,Rd 

Villkor: 
    

   

VEd≤Vpl,Rd VILLKOR UPPFYLLT, BÄRFÖRMÅGA OK    

Interaktion mellan tvärsnittets moment- och tvärkraftskapacitet behöver inte ske eftersom villkoret: 
VEd≤0,5Vpl,Rd uppfylls. 

   

     

Använd VKR - profil 

   

   

VKR 90*90*5 kan användas som golvbalk 
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Dimensionering av bärande huvudbalk i tak         

        Indata               

        Belastningsbredd 5,5 m 5500 mm 
  Balklängd   5,5 m 5500 mm 
  

        Dimensionerande last och moment enligt Eurocode 0         

        Brottgränstillstånd   
 

Bruksgränstillstånd   
 Ekv. 6.10 a 

 
  

 
Frekvent lastkombination 

 Gk,tak+balk 23,30 kN/m 
 

Gk,tak+balk 17,26 kN/m 
 Qk,snö 12,67 kN/m 

 
Qk,snö 2,11 kN/m 

 qEd 35,97 kN/m 
 

qEd 19,37 kN/m 
   

 
  

 
      

 Mwk,vind,tak 14,15 kNm 
       

 
  

     Ekv. 6.10 b snö - huvudlast   
     Gk,tak+balk 20,74 kN/m 
     Qk,snö 15,84 kN/m 
     qEd 36,58 kN/m 
       

 
  

     Mwk,vind,tak 14,15 kNm 
       

 
  

     Ekv. 6.10 b vind - huvudlast   
     Gk,tak+balk 20,74 kN/m 
     Qk,snö 12,67 kN/m 
     qEd 33,41 kN/m 
       

 
  

     Mwk,vind,tak 47,17 kNm 
     

        Ekvationen som ger största dimensionerande moment av vind, ger även dimensionerande last. 

        Dimensionerande moment Mwd 47,17 kNm 
    

        Dimensionerande last qEd 33,41 kN/m 
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Framtagning av VKR - profil           
 

        Beräkning av tröghetsradie med hjälp av maximal nedböjning 
(w)  

     

   
    

   Variabel Beskrivning Värde Enhet Ekvation 
  

q,frekvent Dimensionerande last för frekvent 
lastkombination 19,37 N/mm     

  L Balklängd 5500 mm     
  E Elasticitetsmodul 210000 N/mm2     
  w Nedböjning L/400 mm4     
  

L/400 Maximal tillåten nedböjning 13,75 mm 
 

  
  I Tröghetsradie 7993 mm4 I≥(5*q*L4)/(384*E*w) 
  

        I= 7993 mm4 ger  VKR-profil 150*150*10 
 

    
Godstjocklek 10 mm 

 

    
Bredd 150 mm 

  

Kontroll av VKR - profil              

        Beräkning av tvärsnittsklass (TK)  - vid tryck 
     

  
  

     Vald stålsort S550 ger töjningsfaktor ε= 0,653 

    

        Variabel Beskrivning Värde Enhet 
   

c Innermått för tvärsnitt 130 mm 
    t Godstjocklek 10 mm 
    c/t   13,00   
    

        Villkor: 
       c/t<33ε 33ε= 21,549  TK1 

   

 


      Beräkning av dimensionerande moment och tvärkraft 
    

        Dimensionerande moment 
      

        Variabel Beskrivning Värde Enhet Ekvation 
  qEd 

Dimensionerande last  33,41 kN/m     
  L Balklängd  5,5 m     
  

MEd Dim. Moment  126 kNm MEd=(qEd*L2)/8 
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Dimensionerande tvärkraft 

        Variabel Beskrivning Värde Enhet Ekvation 
  qEd 

Dimensionerande last  33,41 kN/m     
  L Balklängd  5,5 m     
  VEd Tvärkraft av last 92 kN VEd=(qEd*L)/2 
   

Kontroll med snö som huvudlast             

   
  

   

Beräkning av dimensionerande moment och tvärkraft 
  

  

      

  

Dimensionerande moment 
    

  

      

  

Variabel Beskrivning Värde Enhet Ekvation   

qEd 
Dimensionerande last  36,58 kN/m     

  

L Balklängd  5,5 m       

MEd Dim. Moment  138 kNm MEd=(qEd*L2)/8   

      

  

Dimensionerande tvärkraft 
    

  

      

  

Variabel Beskrivning Värde Enhet Ekvation   

qEd 
Dimensionerande last  36,58 kN/m     

  

L Balklängd  5,5 m       

VEd Tvärkraft av last 101 kN VEd=(qEd*L)/2   

   
  

   

        Dimensionerande! 
       

Beräkning av böjmomentkapacitet, Mb,Rd,y 
     

        Variabel Beskrivning Värde Enhet Ekvation 
  Wpl,y Plastiskt böjmotstånd 290000 mm3     
  

fy Karakteristiskt 
hållfasthetsvärde för 
varmvalsat konstruktionsstål 550 Mpa     

  

γM0 Partialkoefficient för 
tvärsnittets bärförmåga oavsett 
tvärsnittsklass 1,0   

 
  

  Mb,Rd,y Böjmomentkapacitet 160 kNm Mb,Rd,y=(Wpl,y*fy)/γM0 
  



KATASTROFSJUKHUS  KTH 2012  KARIN FOSS  
  MALIN PEHRSON 
 
 

57 (60) 

        Beräkning av tvärkraftskapacitet, VRd 

     
 

       Villkor: 

       Ingen risk för livskjuvbuckling om: d/tw≤69ε: 

     
d/tw= 13 69ε= 45,057   

VILLKORET 
UPPFYLLT   

 

        Variabel Beskrivning Värde Enhet Ekvation   
 tw Godstjocklek 10 mm       
 hw 

Innermått för tvärsnitt 130 mm       
 

fy Karakteristiskt 
hållfasthetsvärde för 
varmvalsat konstruktionsstål 550 Mpa       

 

γM0 
Partialkoefficient för 
tvärsnittets bärförmåga oavsett 
tvärsnittsklass 

1   
  

  
 Vpl, Rd Tvärkraftskapacitet 413 kN Vpl,Rd=tw*hw*(fyw/((√3)*γM0)) 
 

 
       

 
       Kontroll av bärförmåga  

      
 

       Kontroll av dimensionerande moment, MEd, genom jämförelse med böjmomentkapacitet, Mb,Rd,y, enligt 
villkor: MEd≤Mb,Rd,y 

Villkor: 
    

   

MEd≤Mb,Rd,y 
VILLKOR UPPFYLLT, BÄRFÖRMÅGA 

OK 
   

  
   

   

Kontroll av dimensionerande tvärkraft, VEd, genom jämförelse med tvärkraftskapacitet, Vpl,Rd, enligt 
villkor: VEd≤Vpl,,Rd 

Villkor: 
    

   

VEd≤Vpl,Rd 
VILLKOR UPPFYLLT, BÄRFÖRMÅGA 

OK 
   

Interaktion mellan tvärsnittets moment- och tvärkraftskapacitet behöver inte ske eftersom villkoret: VEd≤0,5Vpl,Rd 

uppfylls. 

Använd VKR - profil 

   

   

VKR150*150*10 kan användas som takbalk 
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Dimensionering av huvudbalkar i  golv         

        Indata               

        Belastningsbredd 5,5 m 5500 mm 
  Balklängd   5,5 m 5500 mm 
  

        Dimensionerande last              

        Brottgränstillstånd   
 

Bruksgränstillstånd   
 Ekv. 6.10 a 

 
  

 
Frekvent lastkombination 

 Gk,golv+golvbalk 23,3713 kN/m 
 

Gk,golv+balk 17,3121 kN/m 
 Qk,nyttig 14,4375 kN/m 

 
Qk,nyttig 8,2500 kN/m 

 qEd 37,8088 kN/m 
 

qEd 25,5621 kN/m 
   

 
  

       
 

  
     Ekv. 6.10 b 

 
  

     Gk,golv+golvbalk 20,8005 kN/m 
     Qk,nyttig 14,4375 kN/m 
     qEd 35,2380 kN/m 
       

 
  

           
     

        Dimensionerande last qEd 37,8088 kN/m 
    

        Framtagning av VKR - profil             

        Beräkning av tröghetsradie med hjälp av maximal 
nedböjning (w)  

     

   
    

   Variabel Beskrivning Värde Enhet Ekvation 
  

q,frekvent Dimensionerande last för 
frekvent lastkombination 25,56 N/mm     

  L Balklängd 5500 mm     
  E Elasticitetsmodul 210000 N/mm2 

 
  

  w Nedböjning L/400 mm4     
  

L/400 Maximal tillåten nedböjning 13,75 mm 
 

  
  I Tröghetsradie 10548 mm4 I≥(5*q*L4)/(384*E*w) 
  

        I= 10548 mm4 ger  VKR-profil 120*120*10 
 

    
Godstjocklek 10 mm 

 

    
Bredd 150 mm 
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        Kontroll av VKR - profil              

        Beräkning av tvärsnittsklass (TK)  - vid tryck 
     

        Stålsort S550 ger  ε= 0,653 
    

        Variabel Beskrivning Värde Enhet 
   c Innermått för tvärsnitt 130 mm 

    t Godstjocklek 10 mm 
    c/t   13,00   
    

        33ε 21,549 
      c/t<33ε  TK1 

     

 


      Beräkning av dimensionerande moment och tvärkraft 
    

        Dimensionerande moment 
      

        Variabel Beskrivning Värde Enhet Ekvation 
  qEd 

Dimensionerande last  37,81 kN/m     
  L Balklängd  5,5 m     
  

MEd Dim. Moment  143 kNm MEd=(qEd*L2)/8 
  

        Dimensionerande tvärkraft 
      

        Variabel Beskrivning Värde Enhet Ekvation 
  qEd 

Dimensionerande last  37,81 kN/m     
  L Balklängd  5,5 m     
  VEd Tvärkraft av last 104 kN VEd=(qEd*L)/2 
  

        Beräkning av böjmomentkapacitet, Mb,Rd,y 
     

        Variabel Beskrivning Värde Enhet Ekvation 
  Wpl,y 

Plastiskt böjmotstånd 290000 mm3     
  

fy Karakteristiskt 
hållfasthetsvärde för 
varmvalsat konstruktionsstål 550 Mpa 

 
  

  

γM0 Partialkoefficient för 
tvärsnittets bärförmåga 
oavsett tvärsnittsklass 1,0   

 
  

  Mb,Rd,y Böjmomentkapacitet 160 kNm Mb,Rd,y=(Wpl,y*fy)/γM0 
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Beräkning av tvärkraftskapacitet, VRd 

      
 

       Ingen risk för livskjuvbuckling om: d/tw≤69ε d/tw= 13 69ε= 45,057 OK 

 
       Variabel Beskrivning Värde Enhet Ekvation   

 tw Godstjocklek 10 mm       
 hw Innermått för tvärsnitt 130 mm       
 

fy Karakteristiskt 
hållfasthetsvärde för 
varmvalsat konstruktionsstål 550 Mpa       

 

γM0 Partialkoefficient för 
tvärsnittets bärförmåga 
oavsett tvärsnittsklass 1   

  
  

 Vpl, Rd Tvärkraftskapacitet 413 kN Vpl,Rd=tw*hw*(fyw/((√3)*γM0)) 
 

 
       Kontroll av bärförmåga  

      
 

       Kontroll av dimensionerande moment, MEd, genom jämförelse med böjmomentkapacitet, Mb,Rd,y, enligt 
villkor: MEd≤Mb,Rd,y 

Villkor: 
    

   

MEd≤Mb,Rd,y VILLKOR UPPFYLLT, BÄRFÖRMÅGA OK    

  
   

   

Kontroll av dimensionerande tvärkraft, VEd, genom jämförelse med tvärkraftskapacitet, Vpl,Rd, enligt villkor: 
VEd≤Vpl,,Rd 

Villkor: 
    

   

VEd≤Vpl,Rd VILLKOR UPPFYLLT, BÄRFÖRMÅGA OK    

Interaktion mellan tvärsnittets moment- och tvärkraftskapacitet behöver inte ske eftersom villkoret: 
VEd≤0,5Vpl,Rd uppfylls. 

   

     

Använd VKR - profil 

   

   

VKR 150*150*10 kan användas som golvbalk 
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9.5 Mängdning och ekonomisk kalkyl  

Material Dimension (mm) Vikt/st Volym/mängd Mängd Dencitet ¹ Massa ² Pris ³ Kostnad 

Stål, S275 90*90, t=6,3 - 0,0021 m² 260 m  7 943 kg/m³ 4 360 kg 19 kr/kg 82 625 kr 

Stål, S275 90*90, t=5 - 0,0017 m² 260 m  7 943 kg/m³ 3 514 kg 19 kr/kg 66 594 kr 

Stål, S275 60*60, t=4 - 0,0009 m² 4 m  7 943 kg/m³ 31 kg 19 kr/kg 593 kr 

Stål, S275 60*60, t=5 - 0,0011 m² 172 m  7 943 kg/m³ 1 505 kg 19 kr/kg 28 528 kr 

Stål, S550 150*150, t=10 - 0,0056 m² 44 m  7 943 kg/m³ 1 957 kg 20 kr/kg 39 143 kr 

Cellplast 202 - 0,2020 m  610 m² 31 kg/m³ 3 767 kg 32 kr/m² 19 532 kr 

Aluminium 1 - 0,0010 m  301 m² 2 749 kg/m³ 828 kg 55 kr/kg 45 545 kr 

Epoxi, armerad 2 - 0,0020 m  483 m² 1 900 kg/m³ 1 834 kg 167 kr 306 342 kr 

Epoxi, armerad 4 - 0,0040 m  182 m² 1 900 kg/m³ 1 380 kg 167 kr 230 384 kr 

Mellanväggar 5 - 0,0050 m  103 m² 233 kg/m³ 119 kg 140 kr/m² 14 353 kr 

Innerdörrar 1500*2000*5 - 0,0150 m³ 6 st 233 kg/m³ 21 kg 140 kr/m² 840 kr 

Innerdörrar  1000*2000*5 - 0,0100 m³ 5 st 233 kg/m³ 12 kg 140 kr/m² 700 kr 

Ytterdörrar  1500*2000 50 kg - 4 st - 200 kg 9 995 kr/st 39 980 kr 

Fönster  Ø500 10 kg - 32 st - 320 kg 4 895 kr/st 156 640 kr 

Totalt           19 849 kg   1 031 798 kr 

         Material kN/m³ kN-->kg kg/m³ 

 
Stålmängd i:       

Stål, S275 78,00 101,83 7 943 
 

Väggar     172 m 

Stål, S550 78,00 101,83 7 943 
 

Golv/tak     260 m 

Cellplast 0,30 101,83 31 
 

Huvudbalkar   44 m 

Aluminium 27,00 101,83 2 749 
 

Fristående pelare   4 m 

Epoxi, armerad 18,66 101,83 1 900 
     Mellanväggar     233 
 

Area tak/golv:   182 m² 

Innerdörrar     233 
 

Area väggar:   301 m² 

Innerdörrar      233 
     

     
Antagen presenningstjocklek: 0,003 m 

Procent cellplast i vägg:⁴   91,9% 
 

Pris, 3mm presenning:   84 kr/m² 

         
Referenser Samtlig mängdning är baserad på ritningar, se bilaga: 9.6.       

1
 Dencitet baserad på tunghet, se bilaga: 9.4 Beräkningar.          
 
 Mellanvägg baseras på denciteten hos tåliga presenningar,  http://www.plastman.se/category.html/extreme12x12 
 
 Innerdörr baseras mellanvägg, öppning- och stängningsanordning bortses ifrån     

2
 Vikt för ytterdörr och fönster - uppskattat värde     

  
  

3
 Pris aluminium/stål: http://prislistor.tibnor.se           
 
 Pris för cellplast hämtat ur BidCon BYGG/ANLÄGGNING     

 
  

 
 Pris för epoxi: Nils Malmgren AB 

   
    

 
 Pris för mellanvägg baserat på kilopris förtålig presenning,  http://www.plastman.se/category.html/extreme12x12 
 
 Pris för innerdörr detsamma som för mellanvägg, öppning- och stängningsanordning bortses ifrån     
 
 Pris för ytterdörr, http://www.hemfint.se/ytterdorrar/parytterdorrar/pardorr-prag-med-klarglas-p-37032   
 
 Pris för fönster, http://www.hemfint.se/fonster/runda-fonster-och-halvrunda-fonster/runt-fonster        

4
 Värde hämtat från bilaga: 9.4 Beräkningar.           

  Samtliga referenser är hämtade i maj 2012         
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9.6 Ritningar  

Ritningsförteckning 

9.6.1 Planritningar 

A-1 PLANRITNING - RUMSINDELNING 

A-2 MÖBLERINGSFÖRSLAG 

A-3 ALTERNATIV PLANLÖSNING 

A-4 ALTERNATIVT MÖBLERINGSFÖRSLAG 

A-5 ELEVATION – FASADER 

9.6.2 Konstruktionsritningar 

K-1 LASTANALYS – PELARE 

K-2 STOMPLAN – PELARE 

K-3 STOMPLAN – GOLV OCH TAK 

K-4 STOMPLAN - HUVUDBALKAR 

K-5 TAKELEMENT 

K-6 VÄGGELEMENT A 

K-7 VÄGGELEMENT B 

K-8 GOLVELEMENT 
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9.6.1 Planritningar 

A-1 PLANRITNING – RUMSINDELNING 

A-2 MÖBLERINGSFÖRSLAG 

A-3 ALTERNATIV PLANLÖSNING 

A-4 ALTERNATIVT MÖBLERINGSFÖRSLAG 

A-5 ELEVATION – FASADER 
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9.6.2 Konstruktionsritningar 

K-1 LASTANALYS – PELARE 

K-2 STOMPLAN – PELARE 

K-3 STOMPLAN – GOLV OCH TAK 

K-4 STOMPLAN - HUVUDBALKAR 

K-5 TAKELEMENT 

K-6 VÄGGELEMENT A 

K-7 VÄGGELEMENT B 

K-8 GOLVELEMENT 
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9.7 Bilder  

9.7.1 Katastrofsjukhus 

Utvändigt  

9.7.2 Operationsavdelning 

Planlösning  

Operationsavdelning från ovan  

Operationsavdelning, 3D-vyer  

9.7.3 Alternativ planlösning 

Alternativ planlösning  

Alternativt möbleringsförslag från ovan  

Alternativt möbleringsförslag, 3D-vyer  

9.7.4 Illustrerande bilder 

Operationsavdelning 

Översikt 

Huvudentré 

Preparationsrum 

Sjukhusets samlingspunkt 

Operationssal 2 

Sterilt- och materialvätt 

Tvättrum och omklädning 

Operationssal 1 

Kontor och förråd 

Alternativ planlösning 

Översikt – alternativt möbleringsförslag 

Samlingspunkt – alternativt möbleringsförslag 

Dialys/Mottagningsrum 2   
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9.7.1 Katastrofsjukhus 

Utvändigt  
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9.7.2 Operationsavdelning 

 
 Planlösning 

 
 Operationsavdelning från ovan 
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Operationsavdelning, 3D-vyer  
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9.7.3 Alternativ planlösning 

 
 Alternativ planlösning 

 
 Alternativt möbleringsförslag från ovan 
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Alternativt möbleringsförslag, 3D-vyer  
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Översikt 

 

9.7.4 Illustrerande bilder - Renderingar 

Operationsavdelning  

Huvudentré 
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Preparationsrum 
 

Sjukhusets samlingspunkt 
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 Operationssal 2 

 

 
 Sterilt- och materialvätt 
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 Tvättrum och omklädning 

 
 Operationssal 1 



KATASTROFSJUKHUS  KTH 2012  KARIN FOSS  
  MALIN PEHRSON 
 

12 (13) 
 

 
 Kontor och förråd 

Alternativ planlösning 

 
Översikt – alternativt möbleringsförslag 
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Samlingspunkt – alternativt möbleringsförslag 
 

 
Dialys/Mottagningsrum 2 

 

                                                             
 


