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Sammanfattning 

Detta examensarbete har genomförts i samarbete med byggteknikavdelning på Ramböll Sverige AB, i 

Norrköping/Linköping. På företaget finns ett behov av att förenkla arbetet med vindlastberäkningar 

för hallbyggnader enligt Eurokoden. Idag använder företaget en förenklad metod som 

överdimensionerar. För att kunna göra en mer exakt beräkning helt enligt Eurokoden och 

effektivisera arbetet har det i detta examensarbete skapats en beräkningsmall för detta ändamål. 

Beräkningsmallen har tagits fram i programmet Microsoft Excel. 

För att också kunna se konsekvenserna av att jobba med en förenklad metod, har det utförts en 

jämförelsestudie mellan två befintliga projekt på företaget. Resultatet av jämförelsestudien visar på 

vad som är anledningen till skillnaden mellan det förenklade sättet, metod 1 och det mer exakta, 

metod 2. Rapporten innehåller en studie kring de faktorer som används vid beräkning av vindlast. 

Detta har gjorts för att kunna se vilken av faktorerna som bidrar till störst skillnad i resultat mellan de 

båda metoderna. 

Som grund till allt detta, innehåller rapporten också en teoretiskt bakgrund till hur vindlast ska 

dimensioneras enligt Eurokoden. Detta utgör första delen av rapporten.  

 

Nyckelord: Beräkningsmall, Jämförelsestudie, Vindlast, Eurokod, Beräkningsgång 

  



  



Abstract 

This study has been performed in a collaboration with the company Ramböll Sweden AB in 

Norrköping/Linköping. At the company there is a need to simplify calculations concerning the wind 

load on industrial buildings according to the Eurocode. Today the company uses a simplify method 

which result in an over-dimension. To make a more exact method in accordance to the Eurocode and 

increase the efficiency at the work, it has in this study created a calculation model for this purpose. 

The calculation model has been created in the program Microsoft Excel. 

To be able to see the consequences to work with a simplified method, it has been done a comparison 

study between two current project at the company. The results of the comparison study show the 

reason to the difference between the simplified method, method 1 and the more exact method, 

method 2. The report containing  a study of the factors that uses in the calculations. This has been 

done to see which of the factors that contributes to the largest difference in result between the both 

methods. 

As the basis for all this, the report also contains a theoretical background about how the wind load 

should be dimensioned according to the Eurocode. This is the first part of this report. 

Keywords: Calculation model, comparative study, wind load, Eurocode, calculating time  
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med och format arbetet, bidragit med idéer och tillhandahållit en trevlig arbetsplats.  

Sist men inte minns vill jag tacka min handledare på KTH, Sven-Henrik Vidhall, som alltid varit 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Vid årsskiftet 2010/2011 trädde nya europeiska standarder (Eurokoder) för dimensionering av 

byggnadskonstruktioner i kraft och ersatte de gamla normerna Boverkets konstruktionsregler 

(BKR). Eurocode, som är det engelska namnet på normen, innehåller många olika standarder 

med huvudrubriker för dimensionering av bärverk, som alla är gemensamma i hela Europa. Det 

finns bland annat för laster, betong, stål- och träkonstruktioner. De olika standarderna har 

huvudbeteckningar där till exempel Eurokoden för laster har beteckningen SS-EN 1991.  

På byggteknikavdelningen på företaget Ramböll Sverige AB i Norrköping/Linköping finns ett 

behov av att förenkla arbetet med vindlastberäkningar för hallbyggnader enligt den nya 

Eurokoden. Den Eurokod som ger vägledning för bestämning av vindlast finns under den första 

koden, Eurocode 1 för laster och har beteckningen SS-EN 1991-1-4, Vind.  

Idag använder företaget en förenklad metod som gör att konstruktionen blir överdimensionerat. 

För att kunna göra en mer exakt beräkning och göra dimensioneringsarbetet smidigare, finns det 

önskemål från företaget sida att ta fram ett hjälpverktyg för beräkning av vindlaster. Vid 

beräkning idag ses vindlasten som en utbredd last (se figur 1.1). För att få en mer exakt 

beräkning och på så sätt minska överdimensioneringen, delas vindlasten upp på vägg och tak (se 

figur 1.2).  

Uppgiften för detta examensarbete är att ta fram ett hjälpverktyg för detta samt att utföra en 

jämförelsestudie mellan den förenklade metoden och den mer exakta för att se vilken skillnad 

det blir i resultat.  

 

 

    wk,tak 

 

 

   qvind 

                wk,vägg 

 

Figur 1.1 Vinden som helt utbredd last                      Figur 1.2 Vinden uppdelad på vägg och tak 
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1.2 Syfte och målformulering 

Syftet med detta examensarbete är att effektivisera arbetet vid beräkningar av vindlast, för att 

få ett mer enhetligt sätt att utföra beräkningar på. 

Huvudmålet är att ta fram en enkel och tydlig beräkningsmall för vindlastberäkningar enligt 

Eurokoder. 

Målet med jämförelsestudien är att identifiera och förklara orsaken till skillnaden i resultat 

avseende stomstabilisering vid ett förenklat beräkningssätt och ett mer exakt sätt. 

 

1.3 Avgränsningar 

Två program har inledningsvis studerats för att användas som uppbyggnadsprogram för 

beräkningsmallen. Programmen som jämförts är Microsoft Excel och MathCAD. På grund av att 

det redan fanns grundkunskaper inom Excel och för att arbetet ska vara genomförbart på en 10 

veckors period har Microsoft Excel valts. 

Beräkningsmallen inriktar sig på stomkonstruktioner för hallbyggnader med sadeltak. Andra 

taktyper skulle kunna vara pulpettak, men då det förstnämnda är ett vanligt kommande uppdrag 

för Ramböll i Norrköping/Linköping har det till detta arbete gjorts en begränsning till 

hallbyggnader med sadeltak.  

Jämförelse mellan de två olika beräkningsmetoderna har endast utgått ifrån redan utförda 

projekt hos företaget.  

 

1.4 Metod och material 

För att uppnå önskat resultat har det inledningsvis gjorts en studie över gamla projekt som 

genomförts på företaget. Detta för att öka insikten av hur beräkningar vanligtvis görs. Vidare har 

det också utförts en studie på gällande normer för vindlastberäkningar, det vill säga en studie av 

vindlastkapitlet i Eurokoden.  

För att få en bättre verklighetsuppfattning om hur det fungerar att arbeta som konstruktör har 

det genomförts intervjuer med konstruktörer som har erfarenhet av vindlastberäkning, samt för 

att få en bra bild över vad beräkningsverktyget kan hjälpa till med. Frågor som vilka värden som 

ska fyllas i av användaren och vilka värden som ska var fasta är exempel på vad som har 

undersökts. 

Dimensionering av vindlasten har utgått från gällande normer. 

För ökad förståelse över hur en vindlastberäkning går till och olika sätt att utföra den på, har 

handgjorda exempelberäkningar utförts. 

Författaren har också deltagit i webbaserade kurser för att öka kunskapen i programmet 

Microsoft Excel. 
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2 NULÄGESBESKRIVNING 

2.1 Företaget 

Examensarbetet har utförts för byggteknikavdelningen på företaget Ramböll Sverige AB i 

Norrköping/Linköping.  

Ramböll är ett framgångsrikt teknikkonsultföretag i Sverige och är verksamt inom områden som 

byggteknik, infrastuktur och transport, industriella processer, energi, vatten, miljö, 

projektledning och management consulting. Ramböll är delaktig i ett byggprojekts samtliga faser. 

Det kan vara allt från idé, projektering, byggledning till underhåll och drift. Företaget är också 

etablerat ute i världen i bland annat Nordeuropa, Ryssland, Indien och Mellanöstern. Idag har 

Ramböll runt 10 000 anställda på ungefär 200 kontor runt om i världen.  

I Sverige är företaget uppdelat i divisioner där kontoret i Linköping, som har fungerat som 

arbetsplats för detta examensarbete, tillhör division Syd och bildar tillsammans med 

Ramböllkontoret i Norrköping och Nyköping en gemensam enhet för byggteknik. På kontoret i 

Linköping finns det konsultverksamhet inom byggteknik, samhällsbyggnad och el och där arbetar 

cirka 30 konsulter. 

Företaget Ramböll startades 1945 av två danskar vid namn Börje J Ramböll och Johan Georg 

Hannemann. År 2003 slogs Ramböll ihop med det svenska företaget Scandiaconsult före detta 

Orrje & Co AB, för att på så sätt bilda ett av Nordens ledande tekniskkonsultföretag. Det 

gemensamma namnet blev Ramböll. [5] 

På Rambölls hemsida [6] redovisas företagets vision som följande:  

”Vår vision inför framtiden är att Ramböll är med och skapar inspirerande och långsiktiga 

lösningar som får människor och natur att blomstra.” 

 

2.2 Eurokoder 

Vid årsskiftet 2010/11 ersattes Boverkets konstruktionsregler, BKR, av europeiska 

konstruktionsstandarder, Eurokoder, för att tillsammans med nationella val i föreskriftsserien 

EKS utgöra ett regelsystem för de svenska konstruktionsreglerna. 

Eurokoden används för dimensionering av bärverk och ska ses som ett referensdokument med 

huvudsyfte att visa att kraven, bärförmåga, stadga och beständighet samt säkerhet vid brand 

uppfylls för byggnader och anläggningar. Eurokoden är uppdelad i 10 olika delar som behandlar 

olika standarder för dimensionering. Uppdelning och beteckning av standarderna är följande:  

SS-EN 1990  Eurokod 0: Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk 
SS-EN 1991  Eurokod 1: Laster på bärverk 
SS-EN 1992 Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner 
SS-EN 1993  Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner 
SS-EN 1994  Eurokod 4: Dimensionering av samverkanskonstruktioner i stål och 

betong 
SS-EN 1995  Eurokod 5: Dimensionering av träkonstruktioner 
SS-EN 1996  Eurokod 6: Dimensionering av murverkskonstruktioner 
SS-EN 1997  Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner 
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SS-EN 1998  Eurokod 8: Dimensionering av konstruktioner med hänsyn till 
jordbävning 

SS-EN 1999  Eurokod 9: Dimensionering av aluminiumkonstruktioner 

SS står för svensk standard och EN står för europeisk norm. [4,9] 

Eurokoden togs fram i syfte att få en gemensam syn inom byggsektorn i Europa samt för att få en 

mer enhetlig säkerhetsnivå och en gemensam grund för forskning och utveckling i de europiska 

regionerna. [10] 

Det enskilda landet har rätt att välja så kallade nationella parametrar för respektive Eurokod. 

Varje standard förses med en nationell bilaga där de valda parametrarna och speciella regler 

anges. Dessa nationella val ingår i föreskriften EKS som står för Eurokod Sverige och är framtagen 

av Boverket. Förutom de nationella val som gjort för de olika delarna av Eurokoderna innehåller 

också EKS förklaringar av vad som är föreskrifter och vad som ska ses som råd. [11] 

  



5 
 

3 TEORETISK BAKGRUND 

3.1 Allmänt om vindlast 

När vinden blåser mot en byggnad har den en viss hastighet och är av dynamisk karaktär1. För att 

kunna dimensionera en byggnad så att den står emot vindkrafterna, omvandlas vinden och dess 

hastighet till en last mot byggnaden. Den last som uppkommer av vind ska vid dimensionering 

normalt antas vara en variabel bunden last. En variabel last innebär att lasten varierar med tiden 

och en bunden last att den har en bestämd fördelning över rummet. Vilket innebär att 

fördelningen av vinden alltid är den samma men den varierar i intensitet. Lasten utrycks ofta som 

kraft per ytenhet. [1,7,8] 

Vindlastens påverkan på bärverket beror på dess storlek, form och dynamiska egenskaper.  

Vindlasten verkar som direkt tryck eller sug på yttre ytor på ett byggnadsverk. På grund av 

otätheter i det yttre skalet verkar vindlasten indirekt på de inre ytorna. Finns det stora öppningar 

i byggnaden verkar vindlasten också här indirekt på de inre ytorna. Formfaktorn     respektive 

    för utvändig och invändig vindlast anger vindens inverkan på byggnadens yttre och inre ytor. 

Formfaktorn för utvändig vindlast beror på byggnadens form och storlek och delas upp i globala 

och lokala faktorer. 

De faktorer som skapar tryckskillnader invändigt kan vara otätheter runt dörrar och fönster, 

öppna ventiler och skorstenar samt också generella otätheter av storleksordningen 0,01-0,1 % av 

byggnadens omslutande area. Storleken och fördelningen av öppningarna över byggnadens 

omgivande ytor styr storleken på formfaktorn för invändigt tryck. 

Sveper vinden förbi större ytor kan även tangentiella friktionskrafter uppstå. [2,3,4] 

Vinden och dess hastighet kommer utgöra ett tryck mot byggnaden, ett så kallat hastighetstryck. 

För att bestämma det karakteristiska hastighetstrycket används bland annat 

medelvindhastigheten     och referenshöjden (z) för vindlasten. [3] 

Vinden har en varierande del som tas hänsyn till genom turbulensintensiteten,   . 

Turbulensintensiteten används vid bestämning av det karakteristiska hastighetstrycket. [4] 

En annan faktor som används vid bestämning av hastighetstrycket är den medelvindhastighet, 

   som råder. Medelvindhastigheten bestäms på höjden (z) över marken och beror på 

referensvindhastigheten samt av vilken topografi som råder. Om byggnaden kommer omges av 

enstaka höga byggnader, höjder, klippor med mera som ökar vindhastigheten med mer än 5 % 

kommer den så kallade topografifaktorn,       att påverkas. En annan faktor som påverkar 

medelvindhastigheten är råhetsfaktorn,       som tar hänsyn till variationen i 

medelvindhastigheten på byggnadsplatsen. 

Referensvindhastigheten bestäms utgående från vindförhållandet i den aktuella regionen, där 

bland annat vindriktningen, årstid och terrängtyp spelar in. [2,3,4] 

Vid framtagning av resulterande vindlast på ett bärverk eller bärverksdel används 

bärverksfaktorn,     . Den utvändiga vindlasten påverkas av bärverkets svängningar på grund av 

turbulens och av att det karakteristiska hastighetstrycket inte är lika över en större yta. 

Ojämnheten över en större yta betecknas med    och svängningar på grund av turbulens med   . 

Tillsammans bildar de bärverksfaktorn     . [3,4] 

                                                           
1
 Att en vind har dynamisk karaktär innebär att den är i rörelse. 
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3.2 Vindlast enligt Eurokoder 

3.2.1 Dimensionerande vindlast 

Vid bestämning av resulterande vindlast på en byggnadsdel ska in- och utvändig vindlast antas 

verka samtidigt. Det karakteristiska värdet för vindlast utvändigt och invändigt beräknas enligt 

följande uttryck. [4] 

                 [3:1] 

                 [3:2] 

  ,     Vindlast per ytenhet vinkelrät mot den belastade ytan 

           Karakteristiskt hastighetstryck 

       Referenshöjd för utvändig respektive invändig vindlast 

         Formfaktor för utvändig respektive invändig vindlast 

 

3.2.2 Karakteristiskt hastighetstryck,    

Nedan följer ett uttryck på hur det karakteristiska hastighetstrycket kan bestämmas: [3] 

                 
 

 
   

       [3:3] 

       Turbulensintensiteten på höjden z 

   Luftens densitet 

    medelvindshastigheten 

Medelvindhastigheten 

Medelvindhastigheten    på höjden (z) över mark beror på referensvindhastigheten men också 

på terrängens råhet och topografi. Medelvindhastigheten bestäms genom sambandet: 

                       [3:4] 

       råhetsfaktor 

       topografifaktor 

    referensvindhastigheten 

Referensvindhastigheten 

Referensvindhastighetens grundvärde definieras som medelvindhastigheten under 10 minuter 

oberoende av vindriktning på höjden 10m över marken i öppen terräng med små hinder. Den 

definieras också vidare att under ett år överskridas med sannolikheten 2 %. [2,3] 
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Topografi- och råhetsfaktorn 

Bestämning av topografifaktorn och påverkan på vindlasten kan bedömas enligt bilaga A i 

Eurokod 1- SS-EN 1991-1-4 eller genom vindtunnelförsök. Om topografin redan är inkluderad i 

referensvindhastigheten sätts topografifaktorn       till 1,0. 

Vid bestämning av råhetsfaktorn tas det hänsyn till höjden över markytan och markens råhet på 

lovartssidan om byggnadsverket. Råhetsfaktorn       bestäms enligt nedan.  [3,4] 

             
 

  
    för               [3:5] 

                 för          [3:6] 

    råhetslängden som beror av den aktuella terrängtypen 

    terrängfaktorn som beror av råhetslängden   .  

        
  

     
        [3:7] 

      minsta höjden enligt tabell 3.1 

      200m 

     = 0,05 m för terrängtyp II 

Faktorerna råhetslängd och minsta höjd kan hämtas ur tabell 3.1 nedan.  
 
Tabell 3.1 Definition av terrängtyper enligt Eurokod 1-SS-EN 1991-1-4, [4] 

Terrängtyp Beskrivning   (m)      (m) 

Terrängtyp 0 Havs- eller kustområde exponerat för öppet hav 0,003 1 

Terräng I Sjö eller plant och horisontellt område med 
försumbar vegetation och utan hinder. 

0,01 1 

Terrängtyp II Område med låg vegetation som gräs och enstaka 
hinder (träd och byggnader) med minsta inbördes 
avstånd 20 gånger hindrens höjd. 

0,05 2 

Terrängtyp III Område täckt med vegetation eller byggnader eller 
med enstaka hinder med största inbördes avstånd 20 
gånger hindrens höjd (t.ex. byar, förorter och 
skogsmark) 

0,3 5 

Terrängtyp IV Område där minst 15 % av arean är bebyggd och där 
byggnadernas höjd är > 15m. 

1,0 
 

10 

 

Turbulensintensitet 

Turbulensintensiteten,    motsvarar vindens varierande del och bestäms genom sambandet 

mellan turbulensens standardavvikelse,    och medelvindhastigheten,      . 

Turbulensintensiteten används vid bestämning av det karakteristiska hastighetstrycket. [4] 

   
  

     
    [3:8] 
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Alternativ framtagning av det karakteristiska hastighetstrycket 

Om det finns ett angivet värde på medvindhastigheten   (z) kan det karakteristiska 

hastighetstrycket   (z) beräknas genom uttrycket: [2] 

   
        

 
    [3:9] 

För att undvika komplexa beräkningar kan ett alternativt sätt användas om 

dimensioneringsförhållandena är normala, det vill säga inte några avvikande fall. Nedan visas ett 

utdrag ur en tabell som utgår ifrån referenshastigheten     referenshöjden (z) och terrängtypen, 

för att genom de faktorerna få ut det karakteristiska hastighetstrycket. 

Tabell 3.2 Karakteristiskt hastighetstryck       [kN/  ] enligt nationell bilaga i [4] 

Höjd    22m/s    24m/s    26m/s 

z Terrängtyp Terrängtyp Terrängtyp 

(m) 0 I II III IV 0 I II III IV 0 I II III IV 

2 0,60 0,52 0,39 0,35 0,32 0,71 0,62 0,46 0,41 0,38 0,84 0,73 0,55 0,49 0,44 

4 0,70 0,63 0,50 0,35 0,32 0,83 0,75 0,59 0,41 0,38 0,98 0,87 0,69 0,49 0,44 

8 0,81 0,74 0,61 0,43 0,32 0,96 0,88 0,73 0,51 0,38 1,13 1,03 0,86 0,60 0,44 

12 0,87 0,81 0,69 0,50 0,35 1,04 0,96 0,82 0,60 0,42 1,22 1,13 0,96 0,70 0,49 

16 0,92 0,86 0,74 0,56 0,40 1,10 1,02 0,88 0,66 0,48 1,29 1,20 1,04 0,78 0,56 

20 0,96 0,90 0,78 0,60 0,45 1,14 1,07 0,93 0,72 0,53 1,34 1,26 1,10 0,84 0,63 

 
                                                                            

3.2.3 Formfaktorn för utvändig och invändig vindlast 

Formfaktorn för utvändig vindlast beror på byggnadens form och storlek och delas upp i globala 

och lokala faktorer.  Den globala faktorn har beteckningen       och avser en belastad area på 

10 m2 och den lokala faktorn       avser 1 m2. För dimensionering av bärverket som helhet 

används den globala faktorn och vid dimensionering av fästdon och små element som 

beklädnads- och takelement används den lokala. 

Otätheter runt dörrar, fönster, öppna ventiler och skorstenar skapar tryckskillnader invändigt. 

Storleken och fördelningen av öppningarna över byggnadens omgivande ytor styr storleken på 

formfaktorn för invändigt tryck. Vid bestämning av den invändiga formfaktorn ska den mest 

ogynnsamma kombinationen betraktas. Öppningar som dörrar och fönster anses vara stängda 

vid bestämning i brottgränstillstånd.  

Om det inte finns någon del av byggnaden där öppningarna är dominerande kan    -värdet 

bestämmas med hjälp av den relativa öppningsarean   och olika förhållande mellan byggnadens 

höjd och längd i vindriktningen, h/d. [2,3,4] 

Den relativa öppningsarean beräknas ur: 

 

       
                              

                    
  [3:10] 
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Figur 3.1 Formfaktor för invändig vindlast vid jämnt fördelade öppningar enligt Byggkonstruktion[2] 

Som alternativ till detta sätt kan det mest ogynnsamma värdet    = +0,2 eller    = -0,3 användas 

som den inre formfaktorn.  

 

3.2.4 Bärverksfaktorn,        

Det finns två metoder att bestämma bärverksfaktorn, nedan kommer den förenklade metoden 

att beskrivas. 

Enligt boken Byggkonstruktion enligt eurokoderna [3] kan      sättas till 1,0 om: 

- Byggnadens höjd < 15m 

- Egenfrekvensen beräknas enligt bilaga F i Eurokod 1 (SS-EN 1991-1-4) 

-       <100m och       < 4gånger längden i vindriktningen för ramverksstommar med 

avstyvade väggar 

- h < 60m och h <6,5Ø för skorstenar med cirkulärt tvärsnitt där Ø =diametern. 

 

3.2.5 Zonindelning 

Vid dimensionering mot vindlast delar man in byggnadens väggar och tak i olika zoner. Varje zon 

har en angiven formfaktor som ska beaktas vid dimensionering. För zonindelning se bilaga 3 och 

exempel på hur en byggnad dimensioneras mot vindlast, se bilaga 1. 
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3.3 Partialkoefficientmetoden 

 

Partialkoefficientmetoden används vid dimensionering av bärverk. Metoden används för att 

verifiera krav på säkerhet. Säkerheten utgörs av särskilda partialkoefficienter för last och 

bärförmåga. Med hjälp av dessa partialkoefficienter kan brottrisken minskas. 

Konstruktionens bärförmåga betecknas R och lasteffekten som E. Villkoren för att kraven på 

säkerhet ska uppfyllas är:    . Partialkoefficienterna väljs ut för respektive parameter med 

hänsyn till osäkerheter som beaktas i beräkningar. Figur 3.2 och figur 3.3 nedan visar skillnaden 

med och utan partialkoefficienter. För det område där frekvenskurvorna går omlott finns det en 

betydande brottrisk. Koefficienterna ökar avståndet mellan kurvorna för att på så sätt minska 

brottrisken. För alla grundvariabler i partialkoefficientmetoden definieras karakteristiska värden. 

De dimensionerande värdena bestäms sedan med partialkoefficienterna       och     De 

karakteristiska lastvärdena multipliceras med    och   och de karakteristiska 

hållfasthetsvärdena divideras med    och minskas på så sätt.  För att ligga på den säkra sidan ska 

man välja så höga lastvärden som möjligt och så låga hållfasthetsparametrar som möjligt. [1,2] 

Figur 3.2 Frekvenskurvor för lasteffekt (E) och bärförmåga (R) och illustration av brottrisk enligt 

Bärande konstruktioner [1] 

Figur 3.3 Frekvenskurvor för lasteffekt (E)och bärförmåga (R)där brottrisken är reglerad med 

partialkoefficienter enligt Bärande konstruktioner [1]  
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4 PROJEKT SOM STUDERATS 

Syftet med detta examensarbete är bland annat att jämföra en förenklad metod som har 

används av Ramböll i Norrköping/Linköping med ett mer exakt sätt som beskrivs i Eurokoden. 

Den metod som används idag på företaget har benämns metod 1 och den mer exakta metoden 

har benämns metod 2.  

På företaget Ramböll finns en återkommande kund som är inriktad på en viss typ av projekt. 

Projekten är hallbyggnader med stålstomme. Det som dimensioneras är stålpelare i fasaden, 

stabilitet mot vind i form av vindkryss samt kantbalk, då det uppkommer stora lyftkrafter. I detta 

arbete har endast stomstabiliseringen för vinden beaktats och är det som kommer studeras på 

två redan befintliga projekt. Nedan beskrivs projekten med dess förutsättningar och viktigaste 

parametrar. Beräkningar för dimensionering finns att hämta i bilaga 1. Projekten kommer 

benämnas projekt A och projekt B. Figur 4.1 visar en illustration över en hallbyggnad av samma 

typ som projekten. 

 

4.1 Projekt A 

Hallbyggnad 35,3m*16,3m 

Taklutning α= 14o 

Vägghöjd= 6,0m 

Referenshastighet, vb= 24m/s 

Terrängtyp II 

Säkerhetsklass 3, γd=1,0 

3st vindkryss i båda långsidorna 

3st vindkryss i båda gavlarna 

 

4.2 Projekt B 

Hallbyggnad 22,5m*14m 

Taklutning α= 14o 

Vägghöjd= 4.8m 

Referenshastighet, vb= 24m/s 

Terrängtyp II 

Säkerhetsklass 3, γd=1,0 

4st vindkryss i båda långsidorna 

Endast vindkryss i ena gaveln, 4st 

 

 

  

Figur 4.1 Typillustration över en hallbyggnad 
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5 GENOMFÖRANDE 

Framtagningen av detta arbete har genomförts i olika steg. Figur 5.1 visar de olika faserna samt en 

ungefärlig bild över hur mycket tid som lagts ner på respektive del.

Figur 5.1 Illustration över genomförandefasen 

 

 

5.1 Litteraturstudie, intervjuer och handberäkningar 

För att få en fördjupad kunskap över hur Eurokoden är uppbyggd och vad som sägs om vindlast, 

har det inledningsvis gjorts en litteraturstudie på Eurokoden. De kapitel som har studerats är det 

första kapitlet om laster SS-EN 1991-1 med underkapitel 4 där vindlast beskrivs och definieras. 

Det har också gjorts en studie av litteratur runt vindlaster för att få ett bredare perspektiv och 

djupare förståelse. Dessa studier har resulterat i ett antal formler och härledningar som beskrivs 

i den teoretiska bakgrunden i kapitel 3 i denna rapport.  

Det har också utförts handberäkningar av beräkningsuppgifter ur boken Byggkonstruktion [2] för 

att lättare få förståelse för hur Eurokoden ska tillämpas vid beräkning av vindlast.  

Inför den jämförelse som har gjorts har det utförts en studie av två befintliga projekt som 

Ramböll varit med och konstruerat. Se beskrivning av projekten i föregående kapitel. Nedan 

följer den beräkningsgång som används för metod 1 och en framtagen beräkningsgång för 

metod 2. Beräkningsgång för metod 1 är den beräkningsgång som har används av Ramböll för de 

befintliga projekten. För metod 1 skiljer sig beräkningsgångarna lite från projekt till projekt. 

Beräkningsgången för metod 2 är framtagen utifrån de kunskaper som intagits i litteraturstudien 

och utifrån Eurokoden. 

 

 

  

Litteraturstudie 

Intervjuer 

Handberäkningar 

Teoretisk bakgrund 

Beräkningsgång metod 1 

Beräkningsgång metod 2 

Beräkningsmall 

Jämförelsestudie 
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wk 

5.2 Beräkningsgång för dimensionerande vindlast, metod 1 

För projekt A och B delas vindlasten upp generellt på huset. Se figur 5.2. 

5.2.1 Projekt A 

1. Ta reda på referenshastigheten, vb och 

terrängtypen som gäller för det område som 

byggnaden befinner sig i samt byggnadens höjd. 

För att vara på den säkra sidan används 

byggnadens totala höjd.  

2. Med hjälp av dessa faktorer kan ett värde på det 

karakteristiska hastighetstrycket, qp hämtas ur 

tabell 1 i bilaga 3. Hamnar summan mellan två 

värden i tabellen, tas det högsta. 

3. Förhållandet mellan husets höjd och längd tas fram, 
 

 
 

4. Utifrån 
 

 
 tas formfaktorer för respektive zon fram ur tabell 2 i bilaga 3. Hamnar summan 

mellan två värden i tabellen, tas det högsta. Se zonindelning i bilaga 3. 

5. Formfaktorerna för zon D och E summeras då trycket i zon D antas samverka med suget i zon 

E.  

6. Summan av formfaktorerna multipliceras med det karakteristiska hastighetstrycket och bildar 

summan för vindlasten mot byggnaden, wk 

7. Vid dimensionering görs vindlasten om från en utbredd last till en punktlast genom att 

multiplicera med väggens lastarea. 

 

5.2.2 Projekt B 

1. Ta reda på referenshastigheten, vb och terrängtypen som gäller för det område som 

byggnaden befinner sig i samt byggnadens höjd. För att vara på den säkra sidan används 

byggnadens totala höjd. 

2. Med hjälp av dessa faktorer kan ett värde på det karakteristiska hastighetstrycket, qp hämtas 

ur tabell 1 i bilaga 3 

3. Förhållandet mellan husets höjd och längd tas fram, 
 

 
 

4. I detta projekt görs en generell uppskattning av formfaktorerna där utvändigt tryck, cpe,10 

antas samverka med formfaktorn för invändigt sug, cpi 

5. Utifrån 
 

 
 tas formfaktorn för utvändig vindlast cpe,10 fram ur tabell 2 i bilaga 3. Hamnar 

summan mellan två värden i tabellen, tas det högsta. 

6. Utvändig vindlast cpe summeras med invändig vindlast cpi. Där det mest ogynnsamma av +0,2 

och -0,3 används för cpi 

7. Summan av formfaktorerna multipliceras med det karakteristiska hastighetstrycket och bildar 

summan för vindlasten mot byggnaden, wk 

8. Vid dimensionering görs vindlasten om från en utbredd last till en punktlast genom att 

multiplicera med väggens lastarea. 

  

Figur 5.2 Vindlast mot byggnaden 
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Qvind 

wk,tak 

wk,vägg 

5.3 Beräkningsgång för dimensionerande vindlast, metod 2 

Beräkningarna delas upp i vindlast mot vägg och vindlast mot tak. För att sedan slås ihop och 

bilda den totala vindlasten mot byggnaden, Qvind. Se figur 5.3 och 5.4 nedan. 

1. Ta reda på referenshastigheten, vb och terrängtypen som gäller för det område som 

byggnaden befinner sig i samt byggnadens höjd. För att vara på den säkra sidan används 

byggnadens totala höjd. 

2. Med hjälp av dessa faktorer kan ett värde på det karakteristiska hastighetstrycket, qp hämtas 

ur tabell 1 i bilaga 3. Linjär interpolering görs för mellanliggande värden i tabellen. 

VÄGGAR 

3. Förhållandet mellan husets höjd och längd tas fram, 
 

 
 

4. Utifrån 
 

 
 tas formfaktorer för respektive zon fram ur tabell 2 i bilaga 3. Linjär interpolering 

görs för mellanliggande värden i tabellen. 

5. Vid dimensionering av byggnadens stomstabilisering antas det tryck som uppkommer i zon D 

samverka med det sug som uppkommer i zon E. Se zonindelning i bilaga 3. 

6. Summan av formfaktorerna för zon D och E multipliceras med det karakteristiska 

hastighetstrycket och bildar summan för utvändig vindlast på väggarna, wk,vägg. 

7. Vid dimensionering görs vindlasten om från en utbredd last till en punktlast genom att 

multiplicera med väggens lastarea. 

TAK 

8. Gällandet vindlasten på tak så verkar den som en 

vinkelrät last på taket. Se figur 5.3. Även här antas tryck 

och sug samverka. Tryck på lovartssidan och sug på läsida. 

9. Utifrån byggnadens taklutning tas formfaktorer för de 

olika zonerna F-J fram genom tabell 3 i bilaga 3. För 

zonindelning se bilaga 3. 

10. Vindlasten för respektive zon räknas fram genom 

multiplikation av formfaktor och det karakteristiska 

hastighetstrycket. 

11. För att kunna räkna ut den totala vindlasten på huset 

måste takets vindlast göras om till en horisontell 

punktlast.  

12. Vindlasterna som har beräknas multipliceras med 

respektive lastarea och slås ihop och bildar en  

resultant för vindlasten på taket, Wk,tak.  Bredd 

på zonerna räknas fram enligt figur 2 i bilaga 3. 

13. Ta fram den horisontella lasten genom trigonometri. 

14. Nu kan vindlasten från väggen och taket summeras 

och bilda den totala vindlasten på byggnaden, Qvind. 

Figur 5.4 Vindlast mot byggnaden vid 
dimensionering 

Figur 5.3 Vindlast mot byggnaden 
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5.4 Beräkningsmall 

Efter framtagning av faktabakgrund för vindlast har det skapats en beräkningsmall i programmet 

Microsoft Excel. För att öka kunskaperna inom programmet har författaren deltagit i 

webbaserade kurser genom Microsoft Office hjälpverktyg. Utifrån detta och egna studier av 

Excel har en beräkningsmall för vindlastberäkningar avseende stomstabilisering tagits fram. 

Mallens uppbyggnad finns i bilaga 4. 

 

5.4.1 Begränsningar 

Beräkningsmallen utgår från följande förutsättningar: 

- Avser stomstabilisering med vindkryss i alla sidor av huset där antal vindkryss är valbart. 

- Byggnader med sadel tak 

- Dimensionerande vindlast avser den totala vindlasten mot byggnaden och är lastkombinerat 

enligt 6.10b i bilaga A1 i Eurokoden [11]  

- Det är endast zon D och E som har studerats vid beräkning av vindlast mot vägg där trycket i 

zon D antas samverka med suget i zon E. Zonindelning se bilaga 3. 

- Formfaktorerna för tak utgår från att det är tryck i zonerna F,G,H och sug i I och J, se bevis i 

bilaga 2. 

- Vid framtagning av lastarea för dimensionerande vindlast antas pelarna i väggen vara ledade i 

båda ändarna. 

- Värden för det karakteristiskt hastighetstrycket är linjärt interpolerade med 2 decimaler med 

utgångsvärden från tabell i Nationell bilaga i Eurokoden [4] 

- Värden för formfaktorer för väggar och tak är linjärt interpolerade med 1-2 decimaler med 

utgångsvärden från tabeller i Eurokoden [4] 

 

5.5 Jämförelsestudie 

För att kunna genomföra jämförelsestudien har det inledningsvis utförts handberäkningar på de 

båda projekten. Tillsammans med handberäkningarna och samtal med konstruktörer på 

företaget har detta ökat förståelsen för hur beräkningarna utförts och varför. För metod 2 har 

det också utförts handberäkningar där projekt A och B tillämpats för att få fram material att 

jämföra med. Handberäkningar för de båda metoderna finns att hämta i bilaga 1. När 

beräkningarna för de båda metoderna var utförda inleddes jämförelsestudien. I Studien har 

beräkningarna delats upp i delmoment för att lättare bli jämförbara. De delmoment som 

studerats är vindlastens fördelning över byggnaden, formfaktorer för vägg, lastarean samt 

skillnad i slutlig dimensionerande vindlast avseende stomstabilisering. 
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wk,vägg 

6 RESULTAT 

6.1 Beräkningsmall 

Den beräkningsmall som detta arbete har resulterat i återfinns i bilaga 4. I den framtagna 

beräkningsmallen ska värden enligt tabell 6.1 fyllas i. Datorn räknar sedan automatiskt fram 

värden för faktorer enligt tabell 6.2 som kan användas vid dimensionering av stomstabiliseringen. 

Förklarande beteckningar redovisas i figur 6.1-2. 

Tabell 6.1 Indata för beräkningsmall 

 

 

Tabell 6.2 Resultat ur beräkningsmall 

 

 

6.1.1 Användning 

Mallen är uppdelad i olika rutor för respektive beräkningsområde. Användaren fyller endast i de 

gulmarkerade områdena. Datorn räknar själv ut delparametrar som karakteristiskt 

hastighetstryck, formfaktorer med mera. För att sedan redovisa ett resultat för stomstabilisering i 

den gröna resultatrutan längst ner till höger. Stomstabilisering är huvudsyftet med mallen men 

delparametrarna redovisas också under dess respektive ruta. Interpolerade värden hämtas 

automatiskt men hela tabellen finns att tillgå under en annan flik i programmet. Detta gäller för 

det karakteristiska hastighetstrycket, formfaktor för väggar och formfaktor för tak. 

Indata 

 Husets höjd (h) 

Husets bredd (b) 

Vägghöjd 

d 

Taklutning (α) 

Terrängtyp 

Referensvindhastighet, vb 

Säkerhetsklass, γd 

Antal vindkryss -långsida 

Antal vindkryss -gavel 

Utdata 

Total karakteristisk vindlast mot vägg, wk,vägg  

[kN/m2] 

Total karakteristisk vindlast mot tak, wk,tak  

[kN/m2] 

Dimensionerande vindlast mot långsida, Qd 

Vindlast/kryss 

Dimensionerande vindlast mot gavel, Qd 

Vindlast/kryss 

Figur 6.1 Förklarande faktorer 

Figur 6.2 Karakteristiskt vindlast mot vägg och tak 

wk,tak 
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6.2 Jämförelsestudie 

Nedan följer de resultat som framkommit vid jämförelsestudien. Tabell 6.3-6.6 redovisar resultat 

för båda metoder samt skillnaden där mellan. Qvind är den totala vindlasten mot byggnaden. 

Denna last delas sedan upp på ett antal vindkryss beroende på vart de får plats i fasaden. 

Parametrarna Qa, Qb och Qc står för tryck och drag i vindkryssen. Dessa finns illustrerade i figur 

6.3. Beräkningar och mått på vindkryssen finns att studera i bilaga 1. Dimensionerna på 

vindkryssen räknas fram ur parametrarna Qa, Qb och Qc, men har ej gjort i detta arbete. 

6.2.1 Projekt A 

 

Tabell 6.3 Vind mot långsida för projekt A 

Vind mot långsida 

  Metod 1 Metod 2 Skillnad 

Qvind 97 kN 91 kN 6 kN 

per kryss 32 kN 30 kN 2 kN 

Qa 32 kN 30 kN 2 kN 

Qb 60 kN 56 kN 4 kN 

Qc 68 kN 64 kN 4 kN 

 
Tabell 6.4 Vind mot gavel för projekt A 

 

  

 

 

 

 

6.2.2 Projekt B 

 

Tabell 6.5 Vind mot långsida för projekt B 

Vind mot långsida 

  Metod 1 Metod 2 Skillnad 

Qvind 142 kN 91 kN 51 kN 

per kryss 35 kN 23 kN 12 kN 

Qa 35 kN 23 kN 12 kN 

Qb 56 kN 37 kN 19 kN 

Qc 66 kN 43 kN 23 kN 

 

Vind mot gavel 

  Metod 1 Metod 2 Skillnad 

Qvind 44 kN 40 kN 4 kN 

per kryss 15 kN 13 kN 2 kN 

Qa 15 kN 13 kN 2 kN 

Qb 36 kN 31 kN 5 kN 

Qc 39 kN 34 kN 5 kN 
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Qvind 

  Tabell 6.6 Vind mot gavel för projekt B 

Vind mot gavel 

  Metod 1 Metod 2 Skillnad 

Qvind 44 kN 28 kN 16 kN 

per kryss 11 kN 7 kN 4 kN 

Qa 11 kN 7 kN 4 kN 

Qb 21 kN 14 kN 7 kN 

Qc 24 kN 15 kN 9 kN 

 

 

                       Qa   

                  Qc 

      Qb 

 

 

 

                    Qc 

             Qb 

       Qa 

  Figur 6.3 Vindkryss med parametrar 
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7 ANALYS 

7.1 Dimensionering med hjälp av Microsoft Excel 

I den framtagna beräkningsmallen finns begränsningar för vad den kan användas till. Detta gör att 

den blir begränsad men samtidigt lätt att använda till sitt ändamål. En av de svagheter som finns i 

beräkningsmallen är att den bara är anpassad för sadeltal. För att utöka mallen och göra den mer 

allmän kan den utvecklas med valbarheten av taktyp. Den skulle också kunna göras mer allmän 

genom att ta bort anpassningen för stomstabiliseringen. Denna anpassning gör att 

beräkningsmallen blir begränsad men det var den bestämda  inriktningen för detta 

examensarbete. Samtidigt som att den är anpassad för stomstabilisering så kan viktiga 

delparametrar så som karakteristiskt hastighetstryck utläsas. Mallen är uppbyggd så att linjär 

interpolering sker vid beräkning av karakteristiskt hastighetstryck. Vilket i vanliga fall oftast inte 

görs utan det största värdet används istället för interpolering. Genom beräkningsmallen behöver 

detta inte ta någon tid utan det kan istället snabbt läsas ut ur mallen och på så sätt förenkla 

beräkningsarbetet och minska överdimensioneringen. På så vis blir mallen ändå allmän på grund 

av att det karakteristiska hastighetstrycket alltid måste tas fram vid dimensionering av vindlast. 

Beräkningsmallen kan vara ett enkelt hjälpverktyg för detta. Likaså för formfaktorer för väggar 

och tak. Även dessa faktorer är linjärt interpolerade och mallen kan utgöra ett allmänt hjälpmedel 

för dem. 

Om beräkningsmallen skulle utvecklas ytterligare inom stomstabiliseringen skulle fler 

stomstabiliseringsfunktioner kunna finnas med. Det skulle kunna vara stomstabilisering i form av 

innerväggar i byggnaden, vilket inte har anpassats för i denna beräkningsmall. 

Excel som hjälpmedel har fungerat bra för denna typ av mall. Ska fler funktioner och 

interpoleringar läggas in kan det vara aktuellt att kolla upp fler alternativ till programmet. Men 

det handlar till största del om vilka kunskaper som redan finns inom programmen. Excel kan 

användas till mer saker än vad som det ofta finns vetskap om och det finns god tillgång till 

utbildningsmaterial inom programmet. 

 

7.2 Jämförelsestudie 

I den jämförelsestudie som har genomförts kan det utläsas att de största skillnaderna mellan 

metod 1 och 2 är att det görs generella förenklingar i flera olika steg i metod 1. I metod 1 görs en 

generell uppdelning av vindlasten där lasten ses som en utbredd last med en belastningsarea på 

halva husets bredd och ungefär en 1/3 av taket. I metod 2 delas istället lasten upp för vindlast 

mot vägg respektive tak. På detta sätt fås en mer noggrann beräkning.   

 

7.2.1 Formfaktorer 

Formfaktorerna är en stor bidragande faktor till skillnaden mellan metod 1 och 2. Formfaktorerna 

har används på olika sätt. I detta avsnitt kommer de olika sätten att beskrivas. 

Ska en dimensionering av ett väggparti göras, summeras det utvändiga trycket med det invändiga 

suget. Denna rapport avser stomstabilisering, och då används summan av det totala utvändiga 

trycket och suget på byggnaden istället. I metod 2 har formfaktorerna för zon D och E summerats 

för båda projekten. I metod 1,projekt A har zonerna D och E summerats på samma sätt, vilket gör 
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att projekt A kommer närmare metod 2:s svar jämfört med projekt B. I projekt B har istället 

summan av det utvändiga trycket cpe på väggen summerats med det invändiga suget cpi på 

väggen. Detta gör att formfaktorn blir större än vad den egentligen ska vara. Det har heller inte 

utförts några interpoleringar för formfaktorerna för väggar. Skillnad mellan de olika metoderna 

och projekten redovisas i tabell 7.1. Summeras cpi och cpe fås en total formfaktor på 1,5 jämfört 

med summering av D och E som ger 1,1. I projekt A har zon D och E summerats korrekt men ingen 

interpolering är gjord vilket gav en formfaktor på 1,3. 

Tabell 7.1 Skillnad i formfaktorer för väggar 

 Metod 1 Metod 2 

 Projekt A Projekt B Projekt A och B 

Formfaktor, vägg 1,3 1,5 1,1 

 

I metod 1 har ett annat värde på cpe,10 används för projekt B.  Det bidrar också till skillnaden i 

formfaktorerna. Zon A har studerats istället för zon D som egentligen ska studeras. cpe,10-värdet 

för zon A är  1,2 jämfört med cpe,10-värdet för zon D på 0,8 om ingen interpolering görs. Detta 

kommer medföra att det blir överdimensionerat. 

 

7.2.2 Lastarea 

Lastarean som multipliceras med den utbredda dimensionerande vindlasten har beräknats på 

olika sätt och på så vis bidraget till skillnader. Pelarna i väggarna anses vara ledade i båda ändarna 

vilket medför att halva lasten tas upp av plattan och halva tas upp av takskivan. Detta antagande 

har gjorts i både metod 1 och 2. Största skillnaden i lastarea för metod 1 och 2 blir vid studien av 

vind mot gavel. I metod 2 räknas lastarean enligt figur 7.1 jämfört med hur den ses i metod 1, se 

figur 7.2. Skillnaden i area redovisas i tabell 7.2. 

 
 

  

Figur 7.1 Lastarea för vind mot gavel, metod 2 Figur 7.2 Lastarea för vind mot gavel, metod 1 



23 
 

Tabell 7.2 Lastarea för respektive projekt 

Vind mot 
gavel 

Metod 1 Metod 2 

 Projekt A Projekt B Projekt A Projekt B 

Lastarea 31,2 m2 28 m2 32,8 m2 24,5 m2 

 

Ur denna tabell kan utläsas att för projekt A så blir lastarean mindre för metod 1 än för projekt A i 

metod 2. För projekt B är det tvärtom, där är lastarean större i metod 1 än för metod 2. Detta 

beror på att i metod 1, projekt B har det räknats med en större del av taket jämfört med projekt 

A. I projekt A har det räknats med cirka 1/3 av taket enligt figur 7.2 I projekt B har det gjort ett 

annat antagande där en större del av taket tagits med, vilket medför till större lastarea. Hade 

lastareorna räknats på samma sätt som projekt A, det vill säga med cirka 1/3 av taket så hade 

resultatet kommit närmare metod 2:s resultat, vilket är närmare verkligheten. 
 

7.2.3 Dimensionerande vindlast 

Gällande den dimensionerande vindlasten på respektive vindkryss så skiljer sig projekt A och B. 

Resultaten finns att hämta i kapitel 6. I projekt A är skillnaden i vindlast 6% mellan metod 1 och 2 

för vindlast mot långsida. För vindlast mot gavel skiljer det sig 13%. Detta är små skillnader om det 

jämförs med projekt B. I projekt B är skillnaden för vindlast mot långsida 34% och för vindlast mot 

gavel 36%. Anledningen till att det är större skillnader för projekt B är att det troligtvis har gjorts 

fler överdimensioneringar i det projektet. 

7.2.4 Dimensioner  

Gällande de dimensioner som valts så har det en speciell anledning. Den återkommande 

beställaren använder VKR-profiler som standard vid byggnation av sina hallbyggnader. 

Dimensionen VKR 60*40*4,0 är den dimension som används som standard och är den dimension 

som är vald i både projekt A och B. VKR-profilen är inte bara överdimensionerad på grund av 

beräkningssättet i metod 1 utan också överdimensionerad eftersom det redan finns ett önskemål 

av profil. Så även om dimensionerna som i detta fall skulle kunna minskas ännu mer med metod 2, 

så kommer det inte göras eftersom det finns en standardprofil och storlek som önskas. Den 

dimensionerande vindlasten som beräknas fram används dels för att kontrollera VKR-profilen 

men också för att dimensionera kantbalkarna efter den lyftkraft som uppkommer.  

Som ett alternativ till en VKR-profil kan ett plattstål användas istället. Plattstål är lättare att bygga 

in i fasaden jämfört med en VKR-profil och blir på så sätt också mer skyddad mot brand. Ett 

plattstål har god förmåga att ta upp de dragkrafter som uppkommer. 

7.2.5 Metoder 

Vilken metod ska nu användas? Är det stora areor och ett stort antal vindkryss som ska 

dimensioneras kan det vara värt att använda sig av den exakta metoden, för att på så sätt spara in 

på material och pengar. När beställaren som i detta fall redan har en standarddimension och typ 

som används, kan det vara mer värt att använda den förenklade metoden. Då det ändå inte 

behöver ske någon optimering av dimensionerna utan endast en kontroll att 

standarddimensionen håller. 

Gäller det ett enstaka fall så kan det vara mer ekonomiskt att använda den förenklade metod. Då 

det kostar mer att betala konsulten den extra timmen än den överdimensionering som blir. 
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8 SLUTSATSER 

En konstruktör ställs ofta inför valet att göra en förenklad beräkning och gå upp en dimension 

för att vara på den säkra sidan eller om det är mer värt att lägga ner tid och göra en ordentlig 

beräkning på en dimensionering. Oftast väljs det första alternativet på grund av erfarenhet och 

känsla. Med den framtagna beräkningsmallen blir det enklare och effektivare att arbeta med 

beräkningarna av vindlaster. Beräkningsmallen finns att studera i bilaga 4. Beräkningsmallen kan 

fungera som ett hjälpverktyg för konstruktörer. För att också kunna se konsekvenserna av att 

jobba med en förenklad metod, har det gjorts en jämförestudie. Resultatet av jämförelsestudien 

visar på vad som är anledningen till skillnaden mellan det förenklade sättet, metod 1 och det 

mer exakta, metod 2. Det som påverkat skillnaden är att: 

- Det har inte gjorts någon uppdelning av vindlasten på vägg och tak utan endast en 

generell uppdelning av vindlasten mot byggnaden. 

- Det har gjorts olika summeringar av formfaktorer. 

- Ingen interpolering av formfaktorer för vägg är genomförd. 

- Det har använts olika lastareor beroende på hur vindlasten mot byggnaden är uppdelad. 

Den faktor som påverkar skillnaden mest är formfaktorn. Beroende på om det sker en 

interpolering eller om formfaktorerna summeras korrekt, så kan vindlasten optimeras för att 

komma så nära det verkliga dimensioneringsvärdet som möjligt. Är syftet för dimensioneringen 

stomstabilisering ska det utvändiga trycket och suget antas samverka och på så sätt summeras. 

Gällande lastarean så blir det ingen betydande skillnad på de olika sätten.  

 

Detta examensarbete har också resulterat i fördjupade kunskaper inom hur vindlastberäkningar 

ska tillämpas enligt Eurokoden samt bakgrunden till beräkningarna. Det har också varit lärorikt 

att få en inblick i hur dimensioneringsarbetet går till ute på en arbetsplats. En konstruktörs 

arbete är väldigt kreativt och han/hon skapar sig ofta ett eget arbetssätt. Detta arbete är speglat 

utifrån en specifik konstruktörs sätt att utföra dimensionering av vindlastberäkning på. Hade en 

annan konstruktörs arbete studerats hade förmodligen andra avvägande gjorts och påverkat 

skillnaden mellan metoderna.  

Vilken metod som ska användas kan vara olika. Är det större projekt som ska dimensioneras är 

det värt att köra metod 2, på grund av att både material och pengar sparas in med anledning av 

omfattningen. Är det istället ett enstaka fall så kan det vara mer ekonomsikt att köra den 

förenklade metoden. Då det blir större kostnader för arbetet än material- och 

pengabesparingen. När beställaren som i detta fall redan har en standarddimension och typ, är 

det mer värt att köra den förenklade metoden. Då det bara behöver ske en kontroll av att 

standarddimensionen håller.  

Men vilken metod som är mest lönsam är en svår avvägning som måste göras för varje fall. Varje 

krona som kan sparas är alltid omtyckt och med hjälp av den beräkningsmall som tagits fram 

kanske inte det exakta sättet behöver bli så mycket krångligare än det förenklade. Genom att 

använda beräkningsmallen kan ett mer enhetligt sätt utföras och effektivisera konstruktörens 

arbete med vindlastberäkningar utan att ta ner på kvalitén. Finns kunskapen om hur det exakta 

sättet ska göras kan det snart bli en rutin. För i det stora hela handlar det om att få in en bra 

rutin för att få arbetet att flyta på bra och på så sätt bli lönsamt. 
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9 REKOMMENDATIONER 

Jag skulle personligen rekommendera att använda den exakta metoden enligt Eurokoden. Jag vet 

att många har ett sätt som man alltid använder, men med hjälp av den beräkningsmall som tagits 

fram i detta examensarbete, så tror jag att den kan hjälpa till att få en bra rutin på att arbeta med 

den exakta metoden istället.  

Gällande beräkningsmallen så kan den utvecklas mer. Nu är den anpassad för endast sadeltak. 

Den skulle kunna utökas med valbarheten av fler taktyper. En annan utveckling kan göras kring 

stomstabiliseringen. Det skulle till exempel kunna vara att stomstabilisering med hjälp av 

innerväggar och bjälklag läggs till i beräkningsmallen. 
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Bilaga 1 

 

Qvind 

Qb 

Qa 

Metod 1 

 

Projekt A 

Hallbyggnad 35,3*16,3 

Höjd, h = 8,0m 

Taklutning α=14o 

Vind, Referenshastighet vb=24m/s 

Terrängtyp II 

Vindlasten ses som en utbredd last 

med utspridning enligt figur till höger. 

vb=24m/s 

Terrängtyp II qp=0,73kN/m2  

h=8,0 (Interpolerat från tabell 1 bilaga 3) 

e är det minsta av b och 2h 

b =35,3  e=16 

2h=2*8=16           

 

 
 

   

    
               (zon D)= 0,8  

       (zon E)= -0,5 

Den totala lasten mot väggarna blir summan av vindtryck på 

lovartssidan och vindsug på läsidan. I detta fall: 0,8+0,5=1,3 

Dimensionerande vindlast -stomstabilisering 

Vind mot långsida 

Säkerhetsklass 3, γd=1,0 

Qvind=1,0*1,5*0,73*1,3*3,85*
    

 
=96,5 kN 

    Qvind delas upp på 3st vindkryss, 
  

 
   kN 

  Qc  c=          =6,8 

                Qb 

    
  

   
 

  

     
  

   
 

  

   
 

 

    Qb=60 kN  Qc=68kN 

  Qa= Qvind   

       Qb    

 

             Qa 

1,3

  



Bilaga 1 

 

Qvind 

Qb 

Vind mot gavel 

 

Qvind=1,0*1,5*0,73*1,3*3,85*
    

 
=44 kN 

Qa 

Qc    Qvind delas upp på 3st vindkryss, 
  

 
   kN 

Qb 

  c=               

 

           Qb 
  

   
 

  

     
  

   
 

  

   
 

  Qb=36 kN  Qc=39kN 

       Qc   Qa= Qvind  

 

            Qa 

 

 

 

 

 

  



Bilaga 1 

 

Qvind 

Qb 

Projekt B 

Hallbyggnad 22,5*14  

Höjd, h = 7,0m 

Taklutning α=14o 

Vind, Referenshastighet vb=24m/s 

Terrängtyp II 

Vindlasten ses som en utbredd last med utspridning  

enligt figur till höger nedan. 

 

vb=24m/s 

Terrängtyp II   qp=0,70kN/m2  

h=7,0                 (Interpolerat från tabell 

                             1 bilaga 3)                        

 

e är det minsta av b och 2h 

b =22,5  e=14 

2h=2*7=14  e=d=14 

 

 

 
 

   

  
                    = -1,2 

            = -0,3 

Här summeras det utvändiga trycket med det invändiga suget. 

 

Dimensionerande vindlast -stomstabilisering 

Vind mot långsida 

Endast vindkryss i ena gaveln, Säkerhetsklass 3, γd=1,0 

Qvind=1,0*1,5*0,70*1,5*22,5*4= 142kN 

    Qa 

Qc  Qvind delas upp på 4st vindkryss, 
   

 
   kN/kryss 

                Qb  

  c=          =5,66 

   

    
  

   
 

  

     
  

    
 

  

    

Qc    Qb=56 kN  Qc=66kN 

Qa 

   Qa = Qvind 

(-) 1,5

  



Bilaga 1 

 

Qvind 

Qb 
Qa = Qvind 

 

Vind mot gavel  

Kryss i båda långsidorna 

Qvind=1,0*1,5*0,70*1,5*
  

 
*4= 44kN 

 Qa 

  Qc    Qvind delas upp på 4st vindkryss, 
  

 
   kN 

Qb 

  c=              m 

   

                
  

   
 

  

     
  

   
 

  

   
 

  Qb= 21 kN  Qc= 24kN 

 Qc    

Qa    

 

 

 

 

 

 

  



Bilaga 1 

 

lovartssida

  

läsida

  

vind

  

Wk,vägg 

[kN/m
2
]

  

Metod 2 

 
Projekt A 

Hallbyggnad 35,3*16,3 

Höjd, h = 8,0m 

Taklutning α=14o 

Vind, Referenshastighet vb=24m/s 

Terrängtyp II 

                Wk,tak[kN/m
2
] 

 

 

 

 

 

vb=24m/s 

Terrängtyp II qp=0,73kN/m2 (Interpolerat från tabell 1 bilaga 3) 

h=8,0 

e är det minsta av b och 2h 

b =35,3  e=16 

2h=2*8=16           

Väggar 

 
 

 
 

   

    
               (zon D)= 0,73  

       (zon E)= -0,37 

Den totala lasten mot väggarna blir summan av vindtryck på 

lovartssidan och vindsug på läsidan. I detta fall: 0,73+0,37=1,1 

Wk,vägg=0,73*1,1*6,0*35,3=170,1 kN 

Tak 

α=14o       (zon F)= 0,18 

         (zon G)= 0,18 

         (zon H)= 0,18  

         (zon I)= -0,42 

         (zon D)= -0,88 

1,1

  

Samtliga värden är 

hämtade och 

interpolerade från 

tabell 3 bilaga 3 
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Qvind 

Qb 

Qa 

WJ

  WI

  

Wk,tak

  

zon F,G,J      
 

 
 

  

 
   ,  

 

  
 

  

  
       

zon H,I         
 

 
     

    

 
           

WFG=0,73*0,18*
   

    
*
    

 
=

   

    
 

WH=0,73*0,18*
    

    
*
    

 
=

    

    
 

WI=0,73*0,88*
   

    
*
    

 
=

    

    
 

WJ=0,73*0,42*
    

    
*
    

 
=

    

    
 

För taket gäller samma som för väggarna, 

summan av vindtryck på lovartssidan och 

vindsug på läsidan. Horisontella krafter fås genom multiplikation med sin(α)  

Wk,tak=
                  

    
*sin α = 72,5*tan 14= 18,1 kN 

Total horisontal vindlast på huset 

Wk,tot= Wk,vägg + Wk,tak= 170,1+18,1=188,2 kN 

 

Dimensionerande vindlast -stomstabilisering 

Vind mot långsida 

Säkerhetsklass 3, γd=1,0 

Qvind=1,0*1,5*(18,1+(0,73*1,1*
   

 
*
    

 
))=90,9 kN 

  

  Qc  Qvind delas upp på 3st vindkryss, 
  

 
   kN 

                Qb 

    c=          =6,8 

 

    
  

   
 

  

     
  

   
 

  

    

  Qb=56,3 kN  Qc=63,8kN 

       Qb   Qa= Qvind 

 

             Qa 

WFG

  

WH
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Qvind 

Qb 

Vind mot gavel 

 

Qvind=1,0*1,5*0,73*1,1*((3*8,2)+(
       

 
))=39,5 kN 

Qa 

Qc    Qvind delas upp på 3st vindkryss, 
  

 
   kN 

Qb 

  c=               

 

           Qb 
  

   
 

  

     
  

   
 

  

   
 

  Qb=31,2 kN  Qc=33,8kN 

       Qc   Qa= Qvind  

 

            Qa  

  

 

 

 

 

 

  



Bilaga 1 

 

vind

  

lovartsida

  

lovartssida

  

Wk,vägg 

[kN/m
2
] 

vind

  

läsida

  

Projekt B 

 Hallbyggnad 22,5*14  

Höjd, h = 7,0m 

Taklutning α=14o 

Vind, Referenshastighet vb=24m/s 

Terrängtyp II 

 

vb=24m/s 

Terrängtyp II qp=0,70kN/m2 (Interpolerat från tabell 1 bilaga 3) 

h=7,0 

e är det minsta av b och 2h 

b =22,5  e=14 

2h=2*7=14  e=d=14 

Väggar 
 

 

 
 

   

  
              (zon D)= 0,73 

       (zon E)= -0,37 

Den totala lasten mot väggarna blir summan av vindtryck på 

lovartssidan och vindsug på läsidan. I detta fall: 0,73+0,37=1,1 

Wk,vägg=0,7*1,1*4,8*22,5=83,2 kN 

Tak 

α=14o         (zon F)= 0,18 

         (zon G)= 0,18 

         (zon H)= 0,18  

         (zon I)= -0,42 

         (zon D)= -0,88 

 

zon F,G,J:   
 

 
 

  

 
     ,  

 

  
 

  

  
      zon H,I:   

 

 
     

  

 
          

 

WFG=0,70*0,18*
   

    
*22,5=

    

    
 kN 

1,1

  

Samtliga värden är 

hämtade och 

interpolerade från 

tabell 3 bilaga 3 

 

Wk,tak [kN/m
2
] 



Bilaga 1 

 

Qvind 

WJ

  WI

  

Wk,tak

  

Qb 

WH=0,70*0,18*
   

    
*22,5=

    

    
 kN 

WI=0,70*0,88*
   

    
*22,5=

    

    
 kN 

WJ=0,70*0,42*
   

    
*22,5=

  

    
 kN 

För taket gäller samma som för väggarna, 

summan av vindtryck på lovartssidan och 

vindsug på läsidan.  

Horisontella krafter fås genom 

multiplikation med sin(α) 

Wk,tak=
                 

    
*sin α = 76,27*tan 

α= 19,0 kN 

Total horisontal vindlast på huset 

Wk,tot= Wk,vägg + Wk,tak= 83,2+19,0=102,2 kN 

 

Dimensionerande vindlast -stomstabilisering 

Vind mot långsida 

Endast vindkryss i ena gaveln, Säkerhetsklass 3, γd=1,0 

Qvind=1,0*1,5*(19+(0,70*1,1*
   

 
*22,5))=90,9 kN 

    Qa 

Qc  Qvind delas upp på 4st vindkryss, 
  

 
   kN/kryss 

                Qb  

  c=          =5,66 

   

    
  

   
 

  

     
  

    
 

  

    

Qc    Qb=36,8 kN  Qc=43,4kN 

Qa 

   Qa = Qvind 

 

 

 

  

WFG

  

WH
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Qvind 

Qb 
Qa =Qvind 

Vind mot gavel  

 

Kryss i båda långsidorna 

Qvind=1,0*1,5*0,70*1,1*((7*2,4)+(
     

 
))=28,3kN 

 Qa 

  Qc    Qvind delas upp på 4st vindkryss, 
  

 
    kN 

Qb 

  c=              m 

   

                
  

   
 

   

     
  

   
 

   

   
 

  Qb=13,6 kN  Qc=15,3kN 

 Qc    

Qa    

 

 

 

 

 

 

  



 Bilaga 2 

 

lovartsida

  

lovartssida

  

läsida

  

Bevis- Vilket tecken som ska användas på formfaktorerna för tak 
 

Fyra olika alternativ har studerats. Alla utgår från en taklutning på 40o och ett karakteristiskt 

hastighetstryck på qp=0,79kN/m2. Samtliga värden är hämtade ur tabell 3 i bilaga 3. Nedan följer de 

olika alternativen på kombinationer. 

Positiva värden på lovartssidan och negativa värden på lässidan 

      (30o)= -0,5/+0,7 

      (45o)= -0,0/+0,7  

      (40o)= +0,7 

 

      (30o)= -0,5/+0,7 

      (45o)= -0,0/+0,7  

      (40o)= +0,7 

 

      (30o)= -0,2/+0,4 

      (45o)= -0,0/+0,6  

      (40o)=
       

 
           

 

      (30o)= -0,4/+0,0 

      (45o)= -0,2/+0,0  

      (40o)= 
             

 
              

 

      (30o)= -0,5/+0,0 

      (45o)= -0,3/+0,0  

      (40o)= 
             

 
              

 

Utvändig vindlast, we = (0,7+0,7+0,5+0,3+0,4)*0,79=2,6 kN/m2 

 

Negativa värden på lovartssidan och positiva värden på läsidan 

      (30o)= -0,5/+0,7 

     (45o)= -0,0/+0,7  

      (40o)= 
    

 
       

      (30o)= -0,5/+0,7 

     (45o)= -0,0/+0,7  

      (40o)= 
    

 
       

ZON F 

ZON G 

ZON H 

ZON I 

ZON J 

ZON F 

ZON G 
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      (30o)= -0,2/+0,4 

      (45o)= -0,0/+0,6  

      (40o)=
    

 
      

      (30o)= -0,4/+0,0 

      (45o)= -0,2/+0,0  

      (40o)= +0,0 

      (30o)= -0,5/+0,0 

      (45o)= -0,3/+0,0  

      (40o)= +0,0 

Utvändig vindlast, We = (0,2+0,2+0,1+0,0+0,0)*0,79=0,40 kN/m2 

 

Positiva värden på lovartsidan och läsidan 

      (40o)= +0,7 ZON F 

      (40o)= +0,7 ZON G 

      (40o)= +0,5 ZON H 

      (40o)= +0,0 ZON I 

      (40o)= +0,0 ZON J 

Utvändig vindlast, We = (0,7+0,7+0,5+0,0+0,0)*0,79= 1,5 kN/m2 

 

Negativa värden på lovartssidan och läsidan 

      (40o)= -0,2 ZON F 

      (40o)= -0,2 ZON G 

      (40o)= -0,1 ZON H 

      (40o)= -0,3 ZON I 

      (40o)= -0,4 ZON J 

Utvändig vindlast, we = (-0,2+-0,2+-0,1+-0,3+-0,4)*0,79= (-) 0,95 kN/m2 

 

ZON H 

ZON I 

ZON J 
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lovartssida

  
läsida

  

vind

  

vind

  

Zonindelning och tabeller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabell 1 Karakteristiskt hastighetstryck qp(z) [kN/m

2
] enligt nationell bilaga i [4] 

Höjd    22m/s    24m/s    26m/s 

z Terrängtyp Terrängtyp Terrängtyp 

(m) 0 I II II IV 0 I II III IV 0 I II III IV 

2 0,60 0,52 0,39 0,35 0,32 0,71 0,62 0,46 0,41 0,38 0,84 0,73 0,55 0,49 0,44 

4 0,70 0,63 0,50 0,35 0,32 0,83 0,75 0,59 0,41 0,38 0,98 0,87 0,69 0,49 0,44 

8 0,81 0,74 0,61 0,43 0,32 0,96 0,88 0,73 0,51 0,38 1,13 1,03 0,86 0,60 0,44 

12 0,87 0,81 0,69 0,50 0,35 1,04 0,96 0,82 0,60 0,42 1,22 1,13 0,96 0,70 0,49 

16 0,92 0,86 0,74 0,56 0,40 1,10 1,02 0,88 0,66 0,48 1,29 1,20 1,04 0,78 0,56 

20 0,96 0,90 0,78 0,60 0,45 1,14 1,07 0,93 0,72 0,53 1,34 1,26 1,10 0,84 0,63 

 

Tabell 2 Formfaktor för vägg enligt[4] 

Zon A B C D E 

h/d Cpe,10 Cpe,1 Cpe,10 Cpe,1 Cpe,10 Cpe,1 Cpe,10 Cpe,1 Cpe,10 Cpe,1 

5 -1,2 -1,4 -0,8 -1,1 -0,5 0,8 1,0 -0,70 

4 -1,2 -1,4 -0,8 -1,1 -0,5 0,8 1,0 -0,65 

3 -1,2 -1,4 -0,8 -1,1 -0,5 0,8 1,0 -0,60 

2 -1,2 -1,4 -0,8 -1,1 -0,5 0,8 1,0 -0,55 

1 -1,2 -1,4 -0,8 -1,1 -0,5 0,8 1,0 -0,50 

< 0,25 -1,2 -1,4 -0,8 -1,1 -0,5 0,7 1,0 -0,3 

Figur 2  
Figur 1 
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Tabell 3 Formfaktor för sadeltak enligt [4] 

Taklutning α 

ZON 

F G H I J 

Cpe,10 Cpe,1 Cpe,10 Cpe,1 Cpe,10 Cpe,1 Cpe,10 Cpe,1 Cpe,10 Cpe,1 

-45 -0,6 -0,6 -0,8 -0,7 -1,0 -1,5 

-30 -1,1 -2,0 -0,8 -1,5 -0,8 -0,6 -0,8 -1,4 

-15 -2,5 -2,8 -1,3 -2,0 -0,9 -1,2 -0,5 -0,7 -1,2 

-5 -2,3 -2,5 -1,2 -2,0 -0,8 -1,2 
0,2 0,2 

-0,6 -0,6 

0 -2,00 -2,50 -1,20 -2,00 -0,70 -1,20         

5 
-1,7 -2,5 -1,2 -2,0 -0,6 -1,2 

-0,6 
0,2 

0,0 0,0 0,0 -0,6 

15 
-0,9 -2,0 -0,8 -1,5 -0,3 -0,4 -1,0 -1,5 

0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 

30 
-0,5 -1,5 -0,5 -1,5 -0,2 -0,4 -0,5 

0,7 0,7 0,4 0,0 0,0 

45 
0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,3 

0,7 0,7 0,6 0,0 0,0 

60 0,7 0,7 0,7 -0,2 -0,3 

75 0,8 0,8 0,8 -0,2 -0,3 
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