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SAMMANFATTNING 

Denna rapport är resultatet av ett högskoleingenjörs examensarbete inom byggteknik och 

design på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm, framtagen tillsammans med företaget 

Oljibe och deras samarbetspartner TH-konsult. 

Efterfrågan på fler arbetsplatser och större kontorsytor har med tiden blivit allt större på 

Oljibes huvudkontor i Västberga Industriområde. Då företaget växer vill man nu kunna 

erbjuda alla anställda en egen plats att jobba vid. Därför har man beslutat att bygga en 

kontorsvåning på den befintliga verkstaden för att uppfylla målet. Vid projektets start finns 

både bygglov samt idé på hur påbyggnationen ska se ut. Den nya kontorsvåningen är tänkt 

att vara både modern och inspirerande för de anställda. 

Rapporten innehåller beräkningar av last, lastfall och befintliga stommens kapacitet. Slutligen 

även beräkningar och rekommendation på en möjlig konstruktionslösning för stommen som 

vi anser fördelaktig. 

Oljibe har som mål att börja bygga inom snar framtid, så det som i dagsläget endast är 

ritningar, kommer man snart att kunna se i verkligheten.  

  



 
 

 

  



 
 

 

ABSTRACT 

This report is the result of a Bachelor thesis in civil engineering at Royal Institute of 

Technology in Stockholm. Formed in collaboration with Oljibe AB and TH-konsult. 

The need of more workplaces and a larger office at Oljibes head office in Västberga 

Industrial area has got greater the past years. Now with the company growing they feel the 

need to offer all the employees their own working station. Decision has been taken to build 

one more floor with office space above the workshop beside the head office. This will be 

enough to satisfy that need. At the start of the thesis there was already a building permit and 

a design idea for the additional office floor. The new office area is planned to be both modern 

and inspiring for the employees of the company. 

This report includes calculations of loads, load cases and capacity of the old core structures. 

As conclusion also calculations and a recommendation of a possible solution for the new 

core structure that we see as the most beneficial. 

Oljibe has set the goal to start constructing in the near future, so it’s soon possible to see it in 

reality what still is just an idea and drawings. This makes it all little bit more exciting. 

  



 
 

 

  



 
 

 

Detta examensarbete på tio veckor är den sista delen av våra ingenjörsstudier vid Kungliga 

Tekniska Högskolan i Stockholm. Vi vill först och främst tacka våra handledare, Henrik 

Lindberg hos TH-konsult, Robert Carlson hos Oljibe och Peter Eklund från Kungliga 

Tekniska Högskolan, för all hjälp, vägledning och era tankar under projektets gång.  

Ett stort tack även till Hjalmtyr Daregård hos Oljibe för kontakten, all hjälp och stöd. 

Slutligen vill vi tacka vår examinator Sven-Henrik Vidhall från Kungliga Tekniska Högskolan 

för vägledning vid val av ämne men även för all hjälp under projektets gång.  
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Beskrivning 

Travers, även kallat traverskran: en vanligt förekommande lyftkran som används innom 

industrin. Består av en lyftkran som vilar på två par räls, vinkelräta mot varandra, som den 

kan röra sig längs. 

  



 

44 
 

1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Med ett brinnande intresse för huskonstruktion och byggmekanik sökte båda av oss för tre år 

sedan till utbildningen Byggteknik och design på Kungliga Tekniska Högskolan. Allt detta har 

sedan lett till att vi nu som snart nyexaminerade högskoleingenjörer, skriver det sista som är 

kvar. Ett examensarbete på kandidatnivå med inriktning mot konstruktion. 

Redan vid första kontakten med företaget Oljibe fick vi känslan av att samarbeta med dem 

skulle passa våra personligheter och samtidigt utveckla våra kunskaper inom byggteknik och 

konstruktion. Efter djupare diskussion kom vi fram till ett ämne som vi tyckte skulle vara 

givande att jobba med under examenarbetets tio veckor. Ett ämne där Oljibe hade ett 

problem som vi ville vara med och lösa.  

Oljibe är ett byggföretag med rötter som sträcker sig långt tillbaka till 1900-talet. Företaget 

har ungefär 90 anställda, både tjänstemän och hantverkare medräknat, med huvudkontor i 

Västberga industriområde utanför Stockholm. Här finns det planer på att utöka arean för 

kontorslokaler och detta ska man lyckas med genom en påbyggnation ovanpå den befintliga 

smidesverkstaden. 

Smidesverkstaden är byggd 

i slutet av 1960-talet med en 

tillbyggnation under 1970-

talet och består av två 

hallar, en större och en 

mindre. I båda delar av 

verkstaden finns det 

traverser, en större som 

klarar av fem ton och en 

mindre som klarar två ton. 

Den nya konstorsdelen är 

planerad att byggas ovanpå 

den mindre verkstadshallen 

med två tons travers. 

Både då som idag när industrilokaler uppförs har man i åtanke att lokalens användning med 

största sannolikhet kommer att komma ändras förr eller senare. Detta är något som medför 

att byggnaden, den bärande stommen, har en del extra kapacitet och en mindre påbyggnad 

kommer inte att ge allt för negativa effekter. Detta är dock något som måste undersökas 

noggrant. 

Det har tagits fram skisser för den nya delen och det finns även konstruktionsritningar för den 

befintliga byggnaden. I dagsläget finns det sammanlagt tillgängligt cirka 80 dokument med 

bland annat ritningar, beräkningar samt bygglovshandlingar. Dessa kommer att ligga till stor 

del som grund för vårt arbete. Alla beräkningar på den befintliga byggnaden är gjorda enligt 

gamla byggnormer och standarder från 1960- och 70-talet. Den då gällande normen hette 

Svensk byggnorm, även förkortat SBN och trädde i kraft 1967 [10]. 

  

Bild 1 - två tons travers 
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Till vår hjälp har vi använt oss av byggformelsamlingar och kurslitteratur som vi samlat på 

oss under utbildningens alla tre år. Även dagens Eurokodstandarder för grundläggande 

dimensionering och stålkonstruktioner kommer att studeras ordentligt. Nya beräkningar 

kommer göras efter dagens normer för att bekräfta att den befintliga konstruktionen uppfyller 

kraven i nuläget. Konstruktionsarbetet utförs i samarbete med företaget TH-konsult. 

 

 

 

TH-konsult är ett mindre företag som arbetar med konstruktions-projektering och har sitt 

huvudsäte i Västberga, endast ett stenkast från Oljibe. Företaget har 15 anställda och jobbar 

i huvudsak med projektering inom konstruktion. Konstruktörer på företaget har fört över 

befintliga ritningar till programmet AutoCAD. Där upptäckte man att balkarna i den befintliga 

verkstaden ligger förskjutet i jämförelse med gamla ritningar. Detta är något som inte har 

redovisats i bygglov och är med största sannolikhet något man ändrat vid byggnation av 

verkstadshallen. 

Vid tidigare ombyggnation hade Oljibe inte tagit hänsyn till vibrationer som traverser i rörelse 

kan skapa. Detta är märkbart i ett av kontorets konferensrum där klimatet påverkas av 

skakningar och oljud när traversen inne i stora verkstadshallen används. Detta kommer man 

att ha i åtanke vid projektering av den nya stommen för att minska på störande vibrationer 

från traversen som finns i den befintliga mindre smidesverkstadslokalen. Under resultat och 

rekommendationer i denna rapport kommer en lösning till att minska traversens påverkan på 

stomme att presenteras. 
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1.2. Syfte 

Denna rapport är framtagen som resultat av nödvändiga undersökningar och beräkningar för 

att en möjlig ombyggnation på Oljibes huvudkontor ska kunna genomföras. Syftet med 

projektet är att komma fram till om den befintliga byggnaden har kapacitet för en 

påbyggnation. Uppdragsgivaren vill även att dimensionering för påbyggnadens bärande 

stomme genomförs och en stomplan ska presenteras med detta projekt som underlag. Det 

finns en idé om hur design på den nya byggnaden önskas att vara, men nya förslag tas 

gärna emot.  

En lösning för att undvika vibrationer som kan uppkomma från traversen i den befintliga 

smidesverkstadslokalen kommer att försökas ta fram. 

1.3 Problemformulering 

För att kunna dimensionera stommen till den planerade påbyggnationen måste följande 

problem och uppgifter utredas samt lösas på bästa möjliga sätt. Dessutom måste dagens 

byggnormer och regler beaktas. 

1. Verifiering av nuläget. Klarar det befintliga byggnaden dagens krav och normer? 

2. Klarar befintliga stommen en påbyggnation? 

3. Kommer vibrationer från traverser påverka inomhusmiljön? 
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2. Teori   

 

Följande fanns tillgängligt vid projektetsstart, framtaget av Oljibe och TH-Konsult: 

1. Bygglov 

2. Gamla bygglov och ritningar från stadsbyggnadskontoret 

3. Skiss för påbyggnationen 

Det är viktigt att vid ny- och ombyggnation samt vid rivning att först få ett godkännande från 

kommunen med ett bygg- alternativt rivningslov. Detta har ansökts i god tid och fanns redan 

innan examensarbetet påbörjades. För påbyggnationen så tillåter bygglovet i detta fall en 

yttre höjdökning ända upp till fem våningar men planerna är att endast en våning ska byggas 

till. 

Företagen har fått tillgång till gamla ritningar och tidigare bygglov genom Stockholms 

stadsbyggnadskontor, cirka 80 stycken olika dokument att tillgå. Ritningar för 

påbyggnationen håller på att växa fram under tiden. De mest intressanta ritningarna för oss 

är hur resultatet önskas bli dvs. den slutgiltiga urformningen. 

Eurokoder (EC) är byggstandarder och -normer som tagits fram under de senaste 

decennierna och används av flera länder världen över samt i de flesta länder i Europa. EC 

ger dimensioneringsföreskrifter för byggnadskonstruktioner. Genom att följa dessa 

garanterar man ett enhetligt byggande inom alla EC-länder och att det har byggts med 

hänsyn till de krav som finns för konstruktionens bärförmåga, stadga och beständighet. Till 

följd av Sveriges medlemskap i EU är företag verksamma inom landet skyldiga till att följa EC 

riktlinjer. 

För problem inom projektet används delar av EC som berör grundläggande dimensionering 

och stålkonstruktioner, 1991-1 och 1993-3. 

Ofta vid planering av nya industriområden samt byggnader vet man att de med största 

sannolikhet kommer att ändras vid om- och tillbyggnation under den planerade livslängden. 

Byggnaderna utsätts även för stora påfrestningar under normal användning. Detta medför att 

de i sig själva har ofta hög kapacitet vad gäller hållfasthet.  

Ombyggnation av industrihallar är en av de relativ vanliga projekten inom den svenska 

byggbranschen. Utmaningen är att få de befintliga byggnaderna att hålla även för dagens 

standarder och normer, medräknat det nya användningsområdet. 
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3. Analys 

 

Ett land har oftast från andra ett helt eller till en del avvikande regelsamling vad gäller 

uppfyllandet av krav och egenskaper för byggnader samt konstruktioner. Att förenkla 

samarbeten mellan länder och ge större garantier på kvalité tog man fram EC inom den 

Europeiska Unionen. EC ger huvudramarna av reglerna som sedan kan anpassas till olika 

länder där man då tar hänsyn till klimat, yttre påverkan och andra faktorer som byggnader 

utsätts för under sin livstid. 

Sveriges medlemskap i EU gör att EC:s regler måste efterföljas med lands specifika 

anpassningar. För att göra arbetet regelrätt kommer EC efterföljas under arbetsgången vid 

undersökning av konstruktionens tillstånd samt dimensionering. 

Krafter och moment beräknas enligt klassisk byggmekanik. Till hjälp kommer vi använda oss 

av Strusofts datorprogram Frame analysis. 

Det första och viktiga var att få en uppfattning om konstruktionens uppbyggad, utformning 

och kapacitet. En bra jämförelse mellan de vanliga stålprofiler som användes då byggnaden 

uppfördes och de man använder i dagsläget togs fram. Med noggranna studier av gamla 

ritningar och en sammanställning av indata från balktabeller framtogs all information som 

krävs vid hållfasthetsberäkningar. Resultat för denna undersökning presenteras senare i 

rapportens resultatdel och fanns lättillgängliga under projektets gång. De flesta värdena i den 

framtagna sammanställningen kommer från olika tabeller i boken byggformler och tabeller[2] 

samt äldre balktaballer [6]. Dock fick viss indata beräknas för hand eftersom allt inte fanns 

tillhands i tabellerna. Exempel på dessa är det plastiska böjmotståndet för äldre DIMEL 

profiler. 

När man känner till indatan blir det enkelt att få fram stålprofilernas tvärsnittsegenskaper och 

kapacitetsvärden för tryck, drag och moment. 

Vid projektstarten fanns det redan ritningar med en idé på hur man vill att den nya delen av 

byggnaden ska se ut, dvs. en lätt stomkonstruktion för kontorsanvändning. Det finns även ett 

bygglov för påbyggnation av fem nya våningar. Anledning till att bygglovet godkändes för 

hela fem våningar var på grund av höjden för närliggande bebyggelse. Dock har man valt att 

endast bygga en våning eftersom man ansåg att detta skulle tillfredställa företagets behov. 

Installationssystemets behov kommer undersökas av uppdragsgivaren så snart verifiering av 

den befintliga byggnaden är klar. Utrymmet som installationer behöver kommer att påverka 

slutgiltiga utformningen av tillbyggnaden. 

  



8 
 

 

  



9 
 

 

4. Metodbeskrivning 

 

Eurokoder är en samling regler, formler samt riktvärden som måste efterföljas under 

planering, dimensionering och uppförandet av bärverk till alla konstruktioner. Medlemsländer 

inom EU måste efterfölja regelverket och många länder utanför har bestämt att använda sig 

av samma normer. Detta har medfört att EC är i dagsläget väldigt utbredd, utvecklat och 

täcker näst in till alla områden i byggbranschen. 

För undersökningen samt beräkningar under examensarbetet har delar i EC som berör 

grundläggande dimensionering samt stålkonstruktioner, med startnummer 1991- och 1993-, 

använts.  Man har även studerat handböcker om traverser, både för projektets skull men 

även av eget intresse då det fanns inga personliga kunskaper om dessa vid uppstarten. 

4.1 Laster 

EC innehåller föreskrifter på hur olika laster samt lastfall ska beräknas. Laster delas in i två 

kategorier, permanenta samt variabla.  

Med permanenta laster menas sådant som inte ändras med tiden. Konstruktionens 

egentyngd räknas till permanenta laster och är lätta att få fram då materialmängder oftast är 

givna. Med hjälp av de antagna tyngder och densiteter för olika material fås värden på de 

permanenta lasterna som påverkar byggnaden. Exempel på dessa är den tidigare nämnda 

egentyngden från olika byggnadsdelar som pelare, balkar och traverser. 

Ej permanenta laster som påverkar en byggnad kallas för variabla laster. I detta fall påverkas 

vekstadshallen av variabla laster som snö, vind samt det maximala av vad traversen kan 

lyfta. Vid dimensionering av påbyggnaden kommer variabla laster från användningen av den 

nya kontorsdelen samt instalationer i takbjälklag att tillkomma i beräkningar. 

Både de permanenta och variabla lasterna har uppskattats genom mätningar, beräkningar 

och kallas karakteristiska värden. Att använda sig av karakteristiska värden vid 

dimensionering och andra beräkningar enligt EC uppfyller inte föreskrifternas krav på 

säkerhet. Här finns det regler om användning av olika partialkoefficienter för att få tillräcklig 

säkerhet och minimera risker för kollaps av bärande konstruktion och personskador. Hur 

dessa partialkoefficienter fungerar beskrivs senare i den här rapporten. 

Genom användningen av partialkoefficienter på de karakteristiska krafterna uppnås önskad 

säkerhet. De nya värdena kallas då för dimensioneringsvärden och gäller vid 

dimensionering. 

Lastreduktionsfaktor Ψ används för variabla laster vid olika lastfall. Denna faktor tar hänsyn 

till att flera laster kan verka samtidigt. Under examensarbetet har endast Ψ0 faktorn använts.  
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Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI, utför årliga mätningar av 

vindhastighet och snödjup. Detta medför till att det finns gott om statistik och uppskattandet 

av dessa två laster uppfyller en tillräckligt god noggrannhet. Ofta utgår man från värsta 

senariot under en viss tids period exempelvis 50 år. Skillnaden ligger i hur man räknar ut 

båda lasterna. 

Vind bestäms med hjälp av en formfaktor där faktorns storlek beror på byggnadens höjd, hur 

den ligger till i terrängen och vilken del av huset den verkar på. Med vetskap om byggnadens 

höjd, vindens referenshastighet samt terrängtypen får man fram det karakteristiska 

hastighetstrycket. Detta är ett tabellvärde som har studerats fram och finns som en del av 

EC. Genom att använda formlerna [1.1 ; 1.2] så får man fram vindlast per meter vägg och 

per kvadratmeter tak. 

Formel för utvändig vindlast: 

𝑤𝑒 = 𝑞𝑝(𝑧𝑒)𝑐𝑝𝑒 [1.1] 

Formel för invändig vindlast: 

𝑤𝑖 = 𝑞𝑝(𝑧𝑖)𝑐𝑝𝑖 [1.2] 

Zon D E 

h/d 𝐶𝑝𝑒,10 𝐶𝑝𝑒,10 

1 +0,8 -0,5 

(0,41) (+0,72) (-0,34) 

≤ 0,25 +0,7 -0,3 

Tabell 1 – Värden på formfaktorer för aktuella Zoner, Vindens påverkan på väggar 

Formfaktorn, 𝐶𝑝𝑒,10, består av rekommenderade värden givna i EC. Bestäms efter kvoten 

mellan höjden(h) och djupet(d) av huset. Värden som hamnar emellan två givna tabellvärden 

ska interpoleras fram. I Tabell 1 ovan finns för examensarbetet aktuella zoner samt värden 

på formfaktorn presenterade. Zon D för tryck mot vägg på vindutsatt sida och E för sug på 

läsidan. 

Zonindelningen finns även för tak men den ha i stortsett bortsetts på grund av dess minimala 

påverkan. Men i vissa fall har största suget, lyftkraften på tak, tagits med i beräkningar. 

Terrängtyp 

Vindens referenshastighet - 𝑉𝑏 = 24 𝑚
𝑠⁄  

0 I II III IV 

Höjd 

8 0,96 0,88 0,73 0,51 0,38 

(8,43)    (0,52)  

12 1,04 0,96 0,82 0,60 0,42 

Tabell 2 – Värden på formfaktorer för aktuella Zoner, Vindens påverkan på tak 
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Tabell 2 på förgående sida är utdrag från ett större. Den är grunden för bestämning av 

karakteristiskt hastighetstryck, 𝑞𝑝, och är en del av den svenska nationella bilagan i EC. Med 

referensvindhastighet, terrängtyp och husets höjden kan 𝑞𝑝 läsas av från tabellen. Om sökta 

hus höjden hamnar mellan två hela värden ska interpolation utföras för rätt karakteristisk 

hastighetstryck. Terrängtypen bestäms av mängden hinder som kan minskar vindens 

hastighet. Vindens referenshastighet passeras på statistik från SMHI. 

Ψ0 för vindlast är 0,3. 

Vad gäller snölast så baseras den på takets lutning(𝜇), exponeringsfaktor(𝐶𝑒) som bestäms 

av vindutsatthet och termisk koefficient(𝐶𝑡). Utöver dessa så har man statistik om 

karakteristiskt snölast på mark(𝑠𝑘) som mätits av SMHI och som är specifik för platsen man 

studerar. Genom att använda formeln [1.3] får man ut den troligaste last som snön maximalt 

kommer att belasta taket med per kvadratmeter. 

För termisk koefficient, 𝐶𝑡, används oftast normalvärdet 1,0, så även i våra beräkningar. 

𝑠 = 𝜇 ∙ 𝐶𝑒 ∙ 𝐶𝑡 ∙ 𝑠𝑘 [1.3] 

Topografi 𝐶𝑒 

Vindutsatt 0,8 

Normal 1,0 

Skyddad 1,2 

Tabell 3 – Värden för exponeringsfaktor, Snölast 

Ur formfaktor-diagrammet (figur 1) kan med man hjälp av taketslutning bestämma faktorn- 𝜇 

som är 0,8 för alla vinklar lägre än 30˚. 

 
Figur 1 – Diagram för bestämmandet av formfatkor värde, Snölast 

 

Ψ0 för snölast är 0,7. 
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4.2 Gränstillstånd 

Konstruktioner byggs för att hålla vissa dimensioneringskriterier inom gränstillstånd. 

Gränstillstånd kan definieras som ett stadium när konstruktionen eller delar av den vid 

överskridandet av gränsen inte längre uppfyller alla kraven för den användning den var 

ämnad för från början.  

Vid normal dimensionering används bruks- samt brottgränstillstånd. Den förstnämnda för att 

kontrollera den långsiktiga utmatningen av konstruktionen och den senare för utforming av 

byggnadsdelar i syfte om att undvika kollaps och personskador. 

Gränstillstånd är minsta tillåtna motstånd, mätt i kraft samt moment, som måste uppfyllas och 

är den givande faktorn som används vid dimensionering. Dimensionerade krafter(E) ska vara 

mindre än motståndet(R).  

𝑅𝑠𝑜𝑚 𝑚𝑜𝑡𝑠å𝑛𝑑 ≥ 𝐸𝑠𝑜𝑚 𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 

4.3 Brottgränstillstånd [1.4] 

För att nå önskad säkerhet, öka gapet mellan lasten och hållfastheten vid dimensionering av 

byggnadsdelar har det i flera år använts partialkoefficienter. Sättet att räkna lastfallet på 

kallas brottsgränstillstånd. Laster antas till högre medan motstånd minimeras. Det medför 

önskad säkerhet i konstruktionen. 

Karakteristiska värden för laster multipliceras och motstånd divideras med partial-

koefficienter. Värden nämns där efter som designvärden och större säkerhet har uppnåts. 

Det beskrivna sättet kallas även för partialkoefficientmetoden[5]. 

EC ger riktlinjer i hur dessa ska användas. För laster som påverkar byggnaden har det givits 

två formler, 6.10 a och b) från vilken väljs den kombination som ger farligaste lastfall. Se 

tabell 4 nedan. 

Last 6.10 a) 6.10 b) 

Permanent ogynnsam 𝛾𝑑 ∙ 1,35 ∙ 𝐺𝑘 𝛾𝑑 ∙ 0,89 ∙ 1,35 ∙ 𝐺𝑘 

Permanent gynnsam 1,00 ∙ 𝐺𝑘 1,00 ∙ 𝐺𝑘 

Variabel huvudlast  𝛾𝑑 ∙ 1,5 ∙ 𝑄𝑘,1 

Samverkande variabla laster: 

-Största last 

-Övriga laster 

𝛾𝑑 ∙ 1,5 ∙ 𝜓0,1 ∙ 𝑄𝑘,1𝛾𝑑 ∙ 1,5 ∙ 𝜓0,𝑗 ∙ 𝑄𝑘,𝑗 

 

 

𝛾𝑑 ∙ 1,5 ∙ 𝜓0,𝑗 ∙ 𝑄𝑘,𝑗 

Tabell 4 – Brottgränstillstånd 

Med hjälp av dessa får man fram den enligt EC dimensionerande last som kommer att 

belasta konstruktionen under dess livslängd. Det är viktigt att pröva sig fram med olika 

kombinationer av ovan nämnda formler för att hitta det största värdet som då blir den 

dimensionerande och används i fortsatta beräkningar. 
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4.4 Bruksgränstillstånd [1.5] 

När en konstruktion är på gränsen till att den inte uppfyller något eller några krav som ställs 

på dess ämnade funktioner men kollapsar inte kallas denna gräns för bruksgränstillstånd. 

Man pratar bland annat om fel som sprickbildning eller kraftiga vibrationer [5]. 

Vid dimensionering i bruksgränstillstånd blir antalet av partialkoefficienter avsevärt mycket 

mindre och lasterna blir alltid lägre än vid beräkning med brottgräns.  

Beräkningar i brottgränstillstånd görs vid dimensionering av olika byggnadsdelar men 

däremot för kontroll av konstruktionens utböjning, deflektion etc. är bruksgränstillstånd mer 

lämpligt. Tabell 5 nedan visar hur man räknar fram lastfallens storlek och kombinationerna 

som den delas in i. Kombinationerna passeras på den sannolika längden av referenstiden 

som lasten kommer överskridas. Där karakteristiskt är kortaste och kvasipermanent är 

längsta tiden som lasterna sannolikt kommer påverka konstruktionen under den satta 

tidsramen. 

 Kombination 

Last Karakteristiskt Frekvent Kvasipermanent 

Permanent 𝐺𝑘 𝐺𝑘 𝐺𝑘 

Variabla laster:    

Huvudlast 𝑄𝑘,1 𝜓1,1 ∙ 𝑄𝑘,1 𝜓2,1 ∙ 𝑄𝑘,1 

Övriga laster 𝜓0,𝑗 ∙ 𝑄𝑘,𝑗 𝜓2,𝑗 ∙ 𝑄𝑘,𝑗 𝜓2,𝑗 ∙ 𝑄𝑘,𝑗 

Tabell 5 - Bruksgränstillstånd 

Vid bestämmandet av motsåndet måste flera kontroller göras för att få med alla möjliga 

brottrisker. Vid dessa kontroller introduceras säkerhetsklass vilken ger den partialkoefficient 

som används för hållfasthet. Det finns tre olika säkerhetsklasser som passeras på risken för 

personskada vid möjlig kollaps. 

I enlighet med EC för att nå tillräcklig säkerhet ska man använda sig av säkerhetsklasserna, 

vilka anpassas med hänsyn till risken för om allvarliga personskador uppkommer vid 

eventuellt brott. Värden för de olika klasserna enligt tabell 6. 

Säkerhetsklass Partialkoefficient 𝛾𝑑 

1 0,83 

2 0,91 

3 1,00 

Tabell 6 – Tabelvärden för säkerhetsklasser enligt Eurocode 

Lastnedräkningar genomfördes i första hand på papper men kontrollerades alltid mot excel 

beräkningar.  
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4.5 Lastfördelning 

När ett dimensioneringsarbete utförs borde man känna till vilka laster det finns och även hur 

de påverkar konstruktionen i sin helhet. Laster från taket tas upp av takbalkar, därifrån till 

pelare och vidare till grunden. I de olika delarna kommer spänningar och snittkraft att 

blandas. Dessa måste tas upp av konstruktionsdelen i fråga utan att den mister sin funktion. 

4.6 Byggstatik 

Alla handberäkningar och kontroller av enskilda byggnadsdelar har kunnat statiskt 

bestämmas under arbetsgången. Antalet okända är lågt och en jämviktsekvation räcker för 

att hitta motreaktioner. I tabellen nedan visas de formler med vilka man enkelt får fram 

stödreaktioner, maxmoment, maxnedböjning etc. 

Sedan har maxvärdena nämnda ovan använts till att ta fram den tillgängliga kapaciteten för 

den gamla samt design av den nya konstruktionen. 

 

Påverkan av utbreddlast över tvåstödsbalk                                                       [1.6] 

 
Figur 2 – Stödreaktion ocv maxmoment för frittupplagd balk 

 

𝑅𝐴 = 𝑅𝐵 =
𝑞𝑙

2
 

 

𝑀𝐴𝐵 =
𝑞𝑙2

8
 

 

𝑦𝑚𝑎𝑥 = 𝑦𝑚𝑖𝑡𝑡 =
5𝑞𝑙4

384𝐸𝐼
 

 

 

4.7 Beräkning av traverslasten 

Den rörliga lasten som traversen påverkar rälsen med och belastning på balken som rälsen 

står på räknas ut med en variant av ovan nämnd metod. Genom att studera två punktlaster 

med fast centrumavstånd i flera olika lägen över två fack hittades det värsta fallet. Att 

beräkna rörliga laster på detta sätt ger inte exakt men ett ungefärligt värde som kan 

användas i vidare beräkningar. 

Endast en jämviktsekvation räcker inte. Balken är statiskt obestämd. Vid handberäkning och 

kontroll av balken kan den uppdelas in i två separata tvåstödsbalkar som är statiskt 

bestämda. Med statiskt obestämt stödmoment kring mittstödet och klassiska lastfallet på 

balkarna går det enkelt att få fram vinkeländringen över mittstödet. I tabellen på nästa sida 

förklaras formlerna och senare i rapporten presenteras resultaten från handberäkningarna. 

För att få mer exakta värden och för kontroll av handberäkningar användes StruSofts 

datorprogram ”frame analysis”. Beslut och forsatta beräkningar har passerats på resultaten 

av handberäkningar. 
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Figur 3 – Vinkeländring för frittupplagd balk 

Vinkeländring vid påkänning                                                                                   [1.7]  

 

𝜃𝑜 = 𝑤
𝑙

6𝐸𝐼
  

 

(𝐸𝐼 konstant) 

Böjmoment(M) vid stöd A: 

𝑤𝑎 = 2M 

𝑤𝑏 = M 

 

 

Punktlast(P), avstånd a från stöd A, avstånd b från stöd B: 

 

𝑤𝑎 =
𝑃𝑎𝑏 (𝑏 + 𝑙)

𝑙2
 

 

𝑤𝑏 =
𝑃𝑎𝑏 (𝑎 + 𝑙)

𝑙2
 

 

4.8 Ramverksanalys 

Att beräkna en del i taget är möjligt och ger tillräckligt god noggrannhet men är samtidigt 

tidskrävande. Industrihallar byggs ofta symmetriska och beräkningar kan förenklas till enkla 

ramverk som sedan kan studeras i sin helhet. StruSofts “frame analysis” är ett datorprogram 

som kan hantera sådana ramverk och ger kraft samt momentfördelningen för den. En 2D 

modell av ramverket ritas in i programmet med specifika indata av pelar-och 

balkdimensioner. Yttre krafter bestäms och placeras där de påverkar ramen. ”Frame 

analysis” beräknar fram då de sökta dimensioneringsvärden och diagram för dessa med 

hjälp av alla inlagda värden. 

Under beräkningar har “frame analysis” använts med det värsta lastfallet och svagaste 

ramverket för att få en någorlunda uppfattning om belastningen. Programmet användes bara 

för kapacitetskontroll av den befintliga konstruktionen och resultatet för dessa beskrivs 

närmare senare i rapporten.  
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4.9 Utformning av konstruktionsdelar 

Som tidigare nämnt innehåller EC föreskrifter för hur dimensionerande hållfasthetsvärden för 

olika konstuktionselement beräknas. I följande del av rapporten kommer några av de mest 

grundläggande beräkningsformler att gås igenom. Dessa har använts under examensarbetet 

för att ta reda på den befintliga stommens kapacitet samt under dimensioneringen av 

påbyggnaden. 

För beräkningar behövs en del tvärsnittsdata. Dessa är oftast testade av tillverkaren och 

givna i informationsbladet. Under arbetet har endast det plastiska böjmotståndet för gamla 

stålprofilerna blivit uträknat. Resterande data har hämtats ur TIBNOR AB produktkatalog [2] 

och äldre balktabeller [6]. 

4.10 Hållfasthet 

Dragkraftskapacitet, 𝑁𝑡,𝑅𝑑                                                                  [1.8] 

𝑁𝑡,𝑅𝑑 = 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 =
𝐴 ∙ 𝑓𝑦

𝛾𝑀0
 

Tryckkraftskapacitet, 𝑁𝑐,𝑅𝑑                                                                [1.9] 

Ingen risk för böjknäckning: 

𝑁𝑐,𝑅𝑑 =
𝐴 ∙ 𝑓𝑦

𝛾𝑀0
 

 

Risk för böjknäckning: 

𝑁𝑐,𝑅𝑑 =
𝜒 ∙ 𝐴 ∙ 𝑓𝑦

𝛾𝑀1
 

 

 

 

 

 

𝜒 = Reduktionsfaktorn, bestäms som: 

 

𝜒 =
1

𝛷 + √𝛷2 − �̅�2
 

 

𝛷 = 0,5[1 + 𝛼(�̅� − 0,2) + �̅�2 

 

�̅� =
𝐿𝑐𝑟

𝑖𝜆1
 

 

𝐿𝑐𝑟 = 𝛽𝑐𝑑 ∙ 𝐿   (𝛽𝑐𝑑 = 1,0 för ledad pelare) 

 

𝜆1 = 𝜋√
𝐸

𝑓𝑦
= 93,9𝜀 

 

 

 

 

  

Knäckningskurva a0 𝑎 𝑏 𝑐 𝑑 

Imperfektionsfaktor,α 0,13 0,21 0,34 0,49 0,76 
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Tryckkraftskapacitet, max kantspänning, 𝜎𝑐𝑑                                                               [1.10] 

Risk för böjknäckning, då stagad i 

vek riktning: 

 

𝐿𝑐𝑟 = 𝛽𝑐𝑑 ∙ 𝐿 

 

𝑁𝑐𝑟 =
𝜋2𝐸𝐼

𝐿𝑐𝑟
2  

 

𝑒0,𝑑 =
𝐿

𝛼𝑏𝑜𝑤
 

 

𝑀2 = 𝑁𝑐,𝐸𝑑 ∙ 𝑒0,𝑑 ∙
𝑁𝑐𝑟

𝑁𝑐𝑟 − 𝑁𝑐,𝐸𝑑
 

 

𝜎𝑐𝑑 =
𝑁𝑐,𝐸𝑑

𝐴
+

𝑀2

𝑊𝑒𝑙,𝑦
 

 

 

 

 

𝛽𝑐𝑑 bestäms efter upplagstyp, räknat som ledad i båda 

ändarna, ger 𝛽𝑐𝑑 = 1,0 

 

𝛼𝑏𝑜𝑤  bestäms efter profilens knäckkurva, 

𝛼𝑏𝑜𝑤,𝑎 = 300 

𝛼𝑏𝑜𝑤,𝑏 = 250 

Böjmomentkapacitet, 𝑀𝑐,𝑅𝑑                                                                                         [1.11] 

𝑀𝑐,𝑅𝑑 = 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 =
𝑊𝑝𝑙 ∙ 𝑓𝑦

𝛾𝑀0
 

 

Tvärkraftskapacitet, 𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 (förenklad metod för balkar med tvärgående avstuvningar)    [1.12] 

 

Slankhetsparameter, 𝜆�̅�: 

𝜆�̅� =

𝑑
𝑡𝑤

37,4 ∙ 𝜀 ∙ √𝐾𝑡

 

 

𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝑡𝑤 ∙ ℎ𝑤 ∙
𝑓𝑦𝑤

√3 ∙ 𝛾𝑀0

 

 

 

𝜆�̅� ≤ 0,8  eller  
𝑑

𝑡𝑤
≤ 69 ∙ 𝜀  (om enbart ändavstuvningar) 

 

𝑑  livets frialängd (svets ej medräknat) 

𝑡𝑤 livets tjocklek 

 

𝜀 = √
235

𝑓𝑦
 

 

𝐾𝑡 = 5,34 ,vid endast ändavstuvningar (över upplag) 
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5. Beräkningar och Resultat 

 

Att genomföra platsbesök och undersöka äldre ritningar tidigt i projektet ger god uppfattning 

om den befintliga konstruktionens uppbyggnad. Detta påverkar positivt till det fortsatta 

arbetet och analysen av byggnadens laster och kapacitet ger företsättningar och input för 

kommande dimensionering.  

Följande rapportdel börjar med kapacitetskontroll. Resultat från undersökning av 

byggnadsdelar och deras egenskaper, laster, lastfall och vidare fortsättningensvis 

beräkningar av deras kapacitet. Avslutningsvis ges även förslag på en designlösning för 

påbyggnationen, där man tar hänsyn till vibrationer från traversen. 

Under hela examensarbetet har de flesta laster överskattad rejält och motstånd 

underskattats, för en ökad säkerhet. Utöver den säkerhet som formler från statik och EC ger. 

5.1 Befintlig stomme - dimensioner och egentyngd 

Verkstaden består av två hallar, varav den ena uppfördes under senare delen av 1960-talet 

och en tillbyggnad gjordes under 1970-talet. De skilljer sig lite från varandra när det gäller 

konstruktionslösningar, förmodligen på grund av utvecklingen och standardändring mellan 

byggnationsåren. 

Från ritningar framgick det att takkonstruktionen i den äldre delen är uppbyggd av takåsar 

med mellanliggande isolering. Ovanpå detta ligger styva skivor med takpapp överst. Taket 

vilar på takbalkar som har centrumavståndet fem meter. Delen från 70-taler: takbalkar med 

fem meter centrumavstånd med ovanliggande högprofil plåt, isolering och ett översta lager 

av takpapp. 

Nedan i tabell 7 redovisas den högsta egentyngden av båda konstruktionslösningarna, men 

under beräkningar har man utgått från karakteristiska värderna 0,3 eller 0,4 kN/m2. 

5.1.1 Egentyngd takkonstruktion 

Material Tjocklek Tyngd 

Papp 1,2 0,01 kN/m2 (1kg/m2) 

Isolering 300 0,09 kN/m2 

Högprofil plåt 1,6 0,15 kN/m2 

 Summa 0,25 kN/m2 

Tabell 7 - Egentyngd takkonstruktion 

Takbalkarna i den äldre delen är DIMEL20 och i den nyare delen IPE300. I tabellen 8 på 

nästa sida redovisas några av de för projektet intressanta profildatan. Värden för DIMEL20 

balkens plastiskt böjmotstånd, Wpl, har beräknats för hand och ej hämtats från 

producenternas datablad. 
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 (kg/m) (cm
2
) (cm

3
) (cm

3
) (cm

3
) (cm

4
) 

 Massa Area Wel,y Wpl,z Wpl,y Iy 

DIMEL20 44,75 57,03 408 241,58 529,13 3879 

IPE300 42,2 53,81 559 125 628 8356 

Tabell 8 

Olikheter finns även i pelarna som takbalkarna står på. I delen från 60-talet är pelarna av 

äldre standard, kallat DIMEL. I ytterväggen DIMEL 24 och de längre pelarna i den 

avskilljande väggen mellan hallarna DIMEL 24 och 28. Dessa står med centrumavstånd fem 

meter och takbalkarna sitter fast skruvade i pelarnas överdel. 

Vid 70-talets tillbyggnation fästen nya takbalkar på de långa DIMEL 24 och 28 pelarna. I 

andra änden bärs balkarna av HEA 160 pelare. DIMEL 20, 24 och 28 motsvarar ungefär 

dagens HEA200, 240 och 280. 

I tabellen 9 nedan redovisas en del viktig indata som krävs för beräkning av pelarna. 

 (kg/m) (cm
2
) (cm

3
) (cm

3
) (cm

3
) (cm

4
) (cm

4
) 

 Massa Area Wel,y Wpl,z Wpl,y Iz Iy 

DIMEL24 60,87 77,54 676 330,82 722,01 2776 7739 

DIMEL24 76,43 97,37 1000 485,28 1066,76 4785 13352 

HEA160 30,40 38,77 220 118 245 615,6 1673 

Tabell 9 – Tvärsnitts egenskaper för i undersökningen aktuella stålprofiler 

5.1.2 Snölast 

För värdet av karakteristisk snölast på mark, sk, finns det mycket statistik framstuderat av 

SMHI. För Stockholms län och området Västberga industriområde uppgår den till 2 kN/m2. 

Formfaktorn 𝜇 på tak, som kan avläsas ur diagrammet, figur 1, kommer alla tak med lutning 

upp till 30 grader få värdet 0,8. 

Exponeringsfaktorn bestäms efter topografin som byggnaden befinner sig i. Verkstaden 

ligger i ett normalläge på industriområdet som varken kan ses skyddat eller vindutsatt. 

Ce-värdet bestämdes till 1,0. 

För termiska koefficienten, Ct, används rekommenderade normalvärdet 1,0. 

𝑠 = 𝜇 ∙ 𝐶𝑒 ∙ 𝐶𝑡 ∙ 𝑠𝑘 = 2,0 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 0,8 = 1,6 kN/m2 [1.3] 

Ovan nämnda tabeller och diagram hittas under delen om snölast i metodbeskrivningsdelen 

av rapporten. 
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5.1.3 Vindlast  

Enligt tabellen om terrängtyper som EC har tagit fram är det terrängtyp 3 som gäller för 

verkstaden. Terrängtyp 3 är området täckt med vegetation eller byggnader (byar, förorter, 

skogsmark). Referenshastighet, som används vid framtagning av hastighetstryck antogs 

vara 24 m/s efter rådgivning med uppdragsgivaren. Med terrängtyp 3, byggnadens höjd på 

8,43 m och referens hastighet 24 m/s blir det karakteristiska hastighetstrycket 0,52 kN/m2. 

Horisontalt fördelad last på vägg 

Referenshöjd för utvändig vindlast har antagits till, enligt EC, hela höjden på 4,16 m, vilket är 

hälften av väggens höjd på 8,32 m. Formfaktor för utvänding vindlast fås ut när formfaktor för 

zon D och zon E, se tabell 1 under metodbeskrivning, plussas ihop och resultera i ett värde 

på 1,06.  

we = qp(ze)cpe = 0,52 ∙ 4,16 ∙ 1,06 = 2,30 kN/m [1.1] 

5.1.4 Travers lastberäkning 

Då traversen är ofta i rörelse så anses den som en dynamisklast. Under arbetsgången fanns 

det ingen tillgång till kunskap eller datorprogram, därför fick förenklade räknemetoder 

användas. Lasterna från traversen räknades enligt brottgränstillstånd [1.4] där 6,10 b) gav 

det största värdet, se tabell 10 nedan. 

Traversen går på två räler med två hjul på vardera. Hjulen ligger 1,7 m från varandra. 

Egentyngden delas jämt till båda rälerna medan maxlasten anses stå i ena änden och 

påverkar endast sidan i fråga. Då lasten går ner via två hjul så har det antagits att båda 

hjulen får sin halva av den och påverkar rälsen som två punktlaster på 1,7 m avstånd från 

varandra. 

Traversen egentyngd uppskattades till 1,8 ton och des maximala lyft kapasitet är 2,0 ton. 

Brottgränstillstånd [1.4] 6.10 b) 

Egen tyngd 1,0 ∙ 0,89 ∙ 1,35 ∙ (9,82 ∙
1,8

2
) = 10,62 

Last 1,0 ∙ 1,5 ∙ (9,82 ∙ 2) = 29,46 

Summa 40,08 kN 

Tabell 10 – Lastvärde för brottgränstillstånd, Travers 

𝑃ℎ𝑗𝑢𝑙 =
40,08

2
= 20,04 kN/hjul 

Dimensionerande lasten från traversen beräknades enligt något som kallas 

vinkeländringmetoden. Formler och metoden beskrivs fortlöpande de kommande sidorna i 

rapporten där man även kan följa beräkningen steg för steg för det värsta fallet. 

Traversen förenklades till en balk löpande över två fack med tre stöd kallat A, B och C. 

Stöden ligger på 5 m avstånd från varandra. Genom att placera de tidigare nämnda 

punktlasterna från traversen, 20,04 kN med 1,7 axelavstånd, i olika lägen på balken kunde 

stödreaktioner och maxmoment bestämmas. Sex olika fall prövades varav den första gav 

farligast lastfall. I fall 1 står traversen i linje med ett stöd och räkne stegen beskrivs här 

sidorna framöver. 
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Figur 5 – Förklaring av olika delar i Vinkeländringsmetoden 

 

Vinkeländring för fack 1 

𝜃𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 =
𝑃𝑎𝑏(𝑏+𝑙)

𝑙2
 ∙

𝑙

6𝐸𝐼
  𝜃𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 =

𝑀𝑏∙𝑙

3𝐸𝐼
 

𝜃1 = 𝜃𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 + 𝜃𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 =
𝑃𝑎𝑏(𝑏 + 𝑙)

𝑙2
 ∙

𝑙

6𝐸𝐼
+

𝑀𝑏 ∙ 𝑙

3𝐸𝐼
 

𝜃1 =
20,04 ∙ 4,15 ∙ 0,85(0,85 + 5)

5
∙

1

6𝐸𝐼
+

𝑀𝑏 ∙ 5

3𝐸𝐼
 

𝜃1 =
1

𝐸𝐼
∙ (

82,7

6
+

𝑀𝑏 ∙ 5

3
) =

1

𝐸𝐼
∙ (13,78 + 1,67 ∙ 𝑀𝑏) 

  

Figur 4 – Lastfördelning, som hjälp för Vinkeländringsmetoden 
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Vinkel ändring för fack 2 

𝜃2 = 𝜃𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 + 𝜃𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 =
20,04 ∙ 0,85 ∙ 4,15(4,15 + 5)

5
∙

1

6𝐸𝐼
 +

𝑀𝑏 ∙ 5

3𝐸𝐼
 

𝜃2 =
1

𝐸𝐼
∙ (

129,4

6
+

𝑀𝑏 ∙ 5

3𝐸𝐼
) =

1

𝐸𝐼
∙ (21,56 + 1,67𝑀𝑏) 

 

Moment 

𝜃1 = −𝜃2 

1

𝐸𝐼
∙ (13,78 + 1,67 𝑀𝑏) = −

1

𝐸𝐼
∙ (21,56 + 1,67𝑀𝑏 ) 

3,34𝑀𝑏

𝐸𝐼
= −

13,78

𝐸𝐼
−

21,56

𝐸𝐼 
 

𝑀𝑏 = − 10,58 kNm 

 

Stödreaktion A 

𝑅𝐴 =
𝑀𝑏+𝑃∙𝑏1+𝑃∙𝑏2

𝑙
=

−10,58+20,04∙0,85+20.04∙0

5
= 1,29 kN 

Stödreaktion B- vänster om stödet 

𝑅𝐵𝑣 = 𝑃 − 𝑅𝐴 = 20,04 − 1,29 = 18,75 kN 

Stödreaktion C 

𝑅𝑐 =
𝑀𝑏+𝑃∙𝑎2+𝑃∙𝑎1

𝑙
=

−10,58+20,04∙0,85+20.04∙0

5
= 1,29 kN 

Stödreaktion B- höger om stödet 

𝑅𝐵ℎ = 𝑃 − 𝑅𝑐 = 20,04 − 1,29 = 18,75 kN 

Stödreaktion B - total 

𝑅𝐵 = 𝑅𝐵𝑣 + 𝑅𝐵ℎ = 18,75 + 18,75 = 37,50 kN 
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5.1.5 Lastnedräkning för byggnadsdelar [1.4] 

Som tidigare nämnts, genomfördes alla lastnedräkningar på papper men kontrollerades alltid 

mot Excel- beräkningar. Skillnader fanns men de var ytterst små. Detta gjorde inget, då 

laster i många fall avrundades upp till närmaste 5- eller 10-tal för lite extra säkerhet. 

Lastnedräkning utfördes för varje konstruktionsdel i brottgränstillstånd [1.4] med hjälp av 

ekvationer 6.10 a) och b). Där den största lastfallet valdes till dimensionerandevärde. 

Nedan redovisas det värsta lastfallet för varje byggnadsdel och då kom alla från 6.10 b). 

Takbalkarna 

DIMEL20 

Takkonstruktion med karakteristisk egentyngd(Gk) 0,3 kN/m2 och snölast, 1,6 kN/m2, 

påverkar takbalken på en fem meter lastbredd. Takbalkens egentyngd per meter är 44,75 

kg/m räknas om till kN med gravitationen 9,82. Resultat efter ekvation 6.10 b) ger en 

utbreddlast på 14,33 kN/m som påverkar hela takbalkens längd. 

Takkonstruktion 1,0 ∙ 0,89 ∙ 1,35 ∙ (0,3 ∙ 5) = 1,802 

Takbalk 1,0 ∙ 0,89 ∙ 1,35 ∙ (9,82 ∙
44,75

1000
) = 0,528 

Snölast 1,0 ∙ 1,5 ∙ (1,6 ∙ 5) = 12 

Summa 14,33 kN/m 

Tabell 11 – Brottgränstillstånd för takbalk DIMEL20 

IPE300 

Samma som för DIMEL20 förutom takbalkens egentyngd per meter är 42,2 kg/m, Den 

räknas om till kN med gravitationen 9,82. Resultat efter ekvation 6.10 b) ger en utbreddlast 

på 14,30 kN/m som påverkar hela takbalken längd. 

Takkonstruktion 1,0 ∙ 0,89 ∙ 1,35 ∙ (0,3 ∙ 5) = 1,802 

Takbalk 1,0 ∙ 0,89 ∙ 1,35 ∙ (9,82 ∙
42,2

1000
) = 0,498 

Snölast 1,0 ∙ 1,5 ∙ (1,6 ∙ 5) = 12 

Summa 14,30 kN/m 

Tabell 12 – Brottgränstillstånd för takbalk IPE300 
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Pelare 

Lasterfall för pelarna är grovt överskattade. Detta beror mestadels på förenklade beräkningar 

med 6.10 b) då man bortsåg från Ψ-faktor i variabla laster. Där medräknat direkt på största 

möjliga last som varje variabel last kunde antas vara. 

Utöver detta, är traversens påverkan grovt överskattad. Detta då egentyngden har överdrivits 

och variabla lasten, maximala last på travers, har ingen Ψ-faktor. 

HEA160 

Lastfall från IPE300 med storleken 14,30 kN/m2 längst hela balkens totala längd på 6,8m. 

Pelarens vikt per meter, 30,4kg/m, räknas om till kN och travers med både egentyngd och 

maximala last som den kan lyfta. 

Från tak, 70-talet 14,30 ∙
6,8

2
= 48,62 

Egentyngd 1,0 ∙ 0,89 ∙ 1,35 ∙ (9,82 ∙ 4,5 ∙
30,4

1000
) = 1,61 

Travers 37,54 

Summa 87,77 kN 

DIMEL24 

Lastfall från IPE300 och DIMEL24 med storleken 14,30 och 14,33 kN/m2 längst hela balk 

längder. Pelarens vikt per meter, 60,87kg/m, räknas om till kN och travers med både 

egentyngd och maximala last som den kan lyfta. 

Från tak, 60-talet 14,33 ∙
12

2
= 85,98 

Från tak, 70-talet 14,30 ∙
6,8

2
= 48,62 

Egentyngd 1,0 ∙ 0,89 ∙ 1,35 ∙ (9,82 ∙ 8,43 ∙
60,87

1000
) = 6,05 

Travers 37,54 

Summa 178,19 kN 
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DIMEL28 

Lastfall från IPE300 och DIMEL24 med storleken 14,30 och 14,33 kN/m2 längst hela 

balklängder. Lasten från takbalkar halveras en extra gång då lastbredden på balken är halva 

jämfört med tidigare lastberäkningar. Det ger lite sned uppskattad lastfall men medräknat att 

laster är överskattande, så kan den önskade säkerheten anses vara nådd. Pelarens vikt per 

meter, 60,87kg/m, räknas om till kN och travers med både egentyngd och maximala last som 

den kan lyfta. 

Från tak, 60-talet 14,33 ∙
12

4
= 43,0 

Från tak, 70-talet 14,30 ∙
6,8

4
= 24,3 

Egentyngd 1,0 ∙ 0,89 ∙ 1,35 ∙ (9,82 ∙ 8,43 ∙
76,43

1000
) = 7,6 

Travers 37,54 

Summa 112,44 kN 
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5.2 Kapacitetskontroll 

Formler beskrivna under metodbeskrivning har använts för att kontrollera den befintliga 

stommens kapacitet. Tryckkapacitet med och utan risk för böjknäckning för pelarna. 

För vindstabilisering beräknas kryssens tryck- och dragkapacitet. 

Kapacitet för takbalkar har beräknats men redovisas inte i denna rapport. Dessa kommer inte 

att påverkas negativt av påbyggnaden utan laster på dessa minskar. Påfrestningarna i 

dagsläget låg väl under kritiska värden. Kontroller utfördes mycket på grund av studenternas 

egenintresse och för att ge en helhetlig bild av stommen. 

5.2.1 Tryckkrafts kapacitet för pelare 

– med risk för böjknäckning - formel [1.10] 

Man ska observera att i formlerna nedan räknar man med den last som belastar pelaren. 

Denna last har beräknats som 400 kN medan den i verkligheten är två till fyra gånger mindre. 

Detta för att få en uppfattning om hur spänningen ser ut i balkarna och uppskatta ungefär hur 

mycket extra man möjligen kan öka lasten med. 

Vid dimensioneringsberäkningar för påbyggnationen kommer utförliga beräkningar för gamla 

stommen att genomföras. Detta för att få så noggrann helhetsblick som möjligt över hela 

stommen när allt är färdigt. 

HEA160 balken konstrollerades även under arbetsgången och resultat finns presenterat här. 

Den kom dock att ej belestas extra av vår rekomenderade utformning, både på grund av 

kapacitetbrist och för att bli av med vibrations spridning. 

DIMEL24 

Lcr = 1,0 ∙ 8,431 = 8,431 m 

𝑒0,𝑑 =
8,431

250
= 0,03 

Ncr =
π2 ∙ 210 ∙ 7739 ∙ 10−2

8,4312
= 2256,55 𝑘𝑁 

M2 = 400 ∙ 0,03 ∙
2256,55

2256,55 − 400
= 16,40 kN 

σcd = (
400 ∙ 104

77,54
+

16,40 ∙ 106

676
) ∙ 10−3 = 77,84 MPa < 235 𝑀𝑃𝑎 

 

DIMEL28 

Lcr = 1,0 ∙ 8,40 = 8,40 m 

𝑒0,𝑑 =
8,40

250
= 0,03 

Ncr =
π2 ∙ 210 ∙ 13352 ∙ 10−2

8,402
= 3921,99 kN 
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M2 = 400 ∙ 0,03 ∙
3921,99

3921,99 − 400
= 14,97 kN 

σcd = (
400 ∙ 104

97,37
+

14,97 ∙ 106

1000
) ∙ 10−3 = 56,05 MPa < 235 MPa  

 

HEA160  

Lcr = 1,0 ∙ 4,5 = 4,5 m 

𝑒0,𝑑 =
4,5

200
= 0,02 

Ncr =
π2 ∙ 210 ∙ 1673 ∙ 10−2

4,52
= 1712,34 kN 

M2 = 400 ∙ 0,02 ∙
1712,34

1712,34 − 400
= 9,39 kN 

σcd = (
400 ∙ 104

38,77
+

9,39 ∙ 106

220
) ∙ 10−3 = 145,88 MPa < 235 MPa 

 

-utan risk för böjknäckning - formel [1.9] 

DIMEL24  

Nc,Rd =
77,54 ∙ 235 ∙ 10−1

1,0
= 1822,19 kN 

 

DIMEL28 

Nc,Rd =
97,37 ∙ 235 ∙ 10−1

1,0
= 2288,20 kN 

 

HEA160  

Nc,Rd =
38,77 ∙ 235 ∙ 10−1

1,0
= 911,10 kN 
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5.2.2 Tryckkrafts kapacitet, vindstabilisering 

Vindstabilisering består av fyra stycken U-balkar i den äldre hallens vardera gavel, dessa ska 

stabilisera för vind mot långsida. Vind mot kortsida tas upp utav DIMEL16 balkar, två stycken 

på båda längsgående väggarna inne i den stora hallen. 

-Utan risk för böjknäckning - formel [1.9] 

U-balk 

Drag  

Npl =
A ∙ fy

γm0

 =
(100 ∙ 50) − (44 ∙ 83) ∙ 10−6 ∙ 235 ∙ 106

1,0
= 316780 N = 317 kN  

Tryck  

Nc,Rd =
A ∙ fy

γm0

 =
0,1348 ∙ 10−2 ∙ 235 ∙ 106

1,0
= 317 kN 

 

DIMEL16 

Drag  

Npl =
A ∙ fy

γm0

 =
0,3786 ∙ 10−2 ∙ 235 ∙ 106

1,0
= 889,7 kN  

Tryck  

Nc,Rd =
A ∙ fy

γm0

 =
0,3786 ∙ 10−2 ∙ 235 ∙ 106

1,0
= 889,7 kN 

 

– Risk för böjknäckning 

Knäckningskurva för U-tvärsnitt är kurvan c vilket ger imperfektionsfaktor, α på 0,49 

U-balk 

ε = √
235

𝑓𝑦
= √

235

235
= 1,0 

𝜆1 = 93,9𝜀 = 93,9 ∙ 1,0 = 93,9 

i = √
I

A
= 39,1 mm 

λ− =
𝐿𝑐𝑟

𝑖𝜆1
=

4730

39,1 ∙ 93,9
= 1,29 
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ɸ = 0,5[1 + 𝛼(𝜆− − 0,2) + 𝜆−2 = 0,5[1 + 0,49(1,29 − 0,2) + 1,292] = 1,6 
 

𝜒 =
1

(ɸ + √ɸ2 − 𝜆−2)
=

1

1,6 + √1,62 − 1,292
= 0,39 

Nc,Rd =
χ ∙ A ∙ fy

γm0

 =
0,39 ∙ 0,1348 ∙ 10−2 ∙ 235 ∙ 106

1,0
= 123,5 kN 

 

DIMEL16 

ε = √
235

𝑓𝑦
= √

235

235
= 1,0 

𝜆1 = 93,9𝜀 = 93,9 ∙ 1,0 = 93,9 

i = √
I

A
= 39,3 mm 

λ− =
𝐿𝑐𝑟

𝑖𝜆1
=

6517

39,3 ∙ 93,9
= 1,77 

ɸ = 0,5[1 + 𝛼(𝜆− − 0,2) + 𝜆−2 = 0,5[1 + 0,34(1,77 − 0,2) + 1,772] = 2,33  
 

𝜒 =
1

(ɸ + √ɸ2 − 𝜆−2)
=

1

2,33 + √2,332 − 1,772
= 0,26 

Nc,Rd =
χ ∙ A ∙ fy

γm0

 =
0,26 ∙ 0,3786 ∙ 10−2 ∙ 235 ∙ 106

1,0
= 231 kN 
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5.3 Ramverksanalys 

Analysen genomfördes med StruSofts datorprogram “ frame analysis” där man som indata 

använde den svagaste ramen mot högsta resultat från brottgränstillstånd [1.4]. Ekvationen 

6.10 b) gav farligaste fallen för alla delar. Hänsyn togs även för de stabiliserande vindstagen 

och vindens påverkan på dessa. Nedböjning varierar allt mellan 0,2- 3 cm, värden som var 

helt acceptabla med tanke på att de aldrig översteg max tillåten nedböjning. Max nedböjning 

för takbalk är längden genom 250 [9] som ger ett värde på cirka 3,5cm för den längsta 

balken i smidesverkstaden. 

Slutsats av hela undersökningen är att stommen i sin helhet är väldigt stabil, till och med 

mycket överdimensionerad. Man kunde konstratera att ingen av konstruktionsdel övergick 

över de krisitka värden för kraft, böjmoment eller nedböjning. Med det verifieras att kapacitet 

finns och punkterna 1 samt 2 under problemformulering kan strykas från listan. 

Figurerna nedan visar resultatet från det värsta fallet och svagaste ramen, i ordningen: 

böjmoment (figur 6), nedböjning (figur 7) och tvärkraft (figur 8). 

Förklaring till figurer: PL* står för pelare i fråga, BALK* för balk och VN* för vindstabilisering. 
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Figur 6 - Böjmoment 
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Figur 7 - Nedböjning 
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Figur 8 - Tvärkraft 
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6. Slutresultat – förslag för påbyggnationen 

 

Kapacitetskontrollen visade att en påbyggnation på den befintliga byggnaden är möjligt. Med 

många olika designlösningar valdes en som presenteras i denna rapport. Valen baseras på 

personliga åsikter och de ingenjörskunskaper uppdragstagaren besitter. Även handledning 

och förslag från TH-konsult hade man i åtanke. 

Lösningen blev att en ny pelare skulle behövas på fasadsidan av påbyggnation. Fyra och en 

halv meter lång VKR100 pelare från grunden till underkanten av nya bjälklaget. Sedan en två 

och en halv meters 80VKR pelare forsatt upp till taket. Lösningen mot inre delar av 

konstruktionen var att ett upplag ska fästas på DIMEL24 och 28 pelarna. Hur den kopplingen 

ser ut har inte tagits fram eller dimensionerats, utan endast lasterna den ska klara finns 

framräknade i denna rapport. På upplaget ska det sättas vibrationsdämp så att vibrationer 

från traversen fortplantar sig i mindre mån in i den nya stommen. Det är något som inte 

behövs på fasadsidan då de nya pelarna är inte i kontakt med gamla stommen. Lösningen 

kan anses som godtagbar dämpning mot vibrationer [11]. 

En fyra meters VKR80 pelare kommer föra ner laster från taket och takbalken till upplaget. 

Två olika balkar valdes till tak- samt mellanbjälklaget. Stora laster från den nya kontorsdelen 

gjorde att en grövre balk var ett måste. En takbalk kommer föra ner krafter från den styva 

takkonstruktionen och ner till pelarna. Bjälklagsbalken kommer däremot påverkan den nya 

fasadbalken och upplaget på DIMEL-pelarna. 

Centrumavståndet mellan balkar och pelare bestämdes till fem meter. Undersökning om fyra 

meter avstånd var möjlig gjordes men passade inte in i den gamla stommen. Bredare skulle 

ha gjort konstruktionen mindre stabil och det förslaget ströks innan den riktigt hann växa 

fram. 

Vindstabilisering kommer att åstadkommas med styv takkonstruktion [11] och dess 

skivverkan. Utöver denna kommer vindstag placeras i konstruktionen. 

I resten av kapitlet beskrivs arbetsgången för dimensioneringen av påbyggnationen steg för 

steg. 

6.1 Takbjälklag 

För lastnedräkning på takbalk gav brottgärnsformeln 6.10 b) [1.4] den största 

dimensionerande lasten. Takets egentyngd uppskatades till 0,4 kN/m2, snölast förblev 

samma som i den tidigare snölastberäkningen och installationens tyngd antogs till 0,5 kN/m2 

vilket är väldigt överskattat. Centrumavståndet är fem meter mellan balkarna. 

Brottgränstillstånd [1.4] 6.10 b) 

Takkonstruktion 1,0 ∙ 0,89 ∙ 1,35 ∙ (5 ∙ 0,4 + 0,3542) = 2,829 

Snö 1,0 ∙ 1,5 ∙ (5 ∙ 1,6) = 12 

Instalation 1,0 ∙ 1,5 ∙ 0,7 ∙ (5 ∙ 0,5) = 2,625 

Summa 17,454 kN/m 
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Takbalkens spännvid är 6,8 m med jämfördelad dimensionerande last på 17,454 kN/m. 

Värdet på stödreaktioner beräknat som följer: 

𝑅 =
𝑞∙𝑙

2
=

 17,454∙6,8 

2
= 59,5 kN [1.6] 

Den utbreddalasten ger ett maximal moment i fält som beräknat nedan: 

𝑀 =
𝑞∙𝑙2

8
=

17,454∙6,82

8
= 100,1 kNm [1.6] 

Kontroll av balkprofilen 

Böjmomentet ställs mot stålets dimensionerande hållfasthetsvärde för att få ut det plastiska 

böjmotståndet, Wpl,y. Formel som används är den för böjmoment kapacitet enligt EC, formel 

[1.11] under metodbeskrivning. Ett enkelt sätt att hitta en passande balkprofil då dessa 

värden kan jämföras mot tillverkarnas balktabeller. 

𝑊𝑝𝑙,𝑦 ≥ 𝑊 =
𝑀

355
=

100,1

355
= 284,9 ∙ 10 ^3 mm3  [1.11] 

Profilens plastiska böjmotstånd får inte vara mindre än resultatet ovan. De profilerna som 

klarar gränsen är IPE240 med den plastiska böjmotståndet på 367 ∙ 103 mm3 och IPE270 

med 484 ∙ 103 mm3. Dock är det tillåtna värdet för nedböjning för takbalk lika med L/200[9] 

vilket i detta fall blir 0,034 m. Kontroll för nedböjning måste genomföras. 

 (kg/m) (cm
2
) (cm

3
) (cm

3
) (cm

3
) (cm

4
) 

 Massa Area Wel,y Wpl,z Wpl,y Iy 

IPE240 30,70 39,12 324 73,9 367 3892 

IPE270 36,10 45,94 429 97,0 484 5790 

Tabell 13 – Tvärsnitts egenskaper för i undersökningen aktuella stålprofiler 

6.2 Brukgränstillstånd 

Vid kontroll av deformation och långtidsutmattning av konstruktionen funkar det bättre att 

jämföra lastfallet efter bruksgränstillstånd [5]. För påbyggnationen väljs den karakteristiska 

kombinationen, då den ger högsta möljliga värdet för last. 

Egentyngd för tak 0,4 kN/m2, snölast lika med 1,6 kN/m2 och 0,5 kN/m2 som last för 

installationer ger följande bruksgränstillstånd. Takbalk beräknas med tyngden 0,5921 kN/m 

som motsvarar en HEA240 mer än IPE270. Detta kommer dock inte att påverka beräkningar 

då lasten blir högre nu. 

Brukgränstillstånd [1.5] Karakteristisk kombination 

Takkontruktion + balk 5 ∙ 0,4 + 0,5921 = 2,5921 

Snö 1,6 ∙ 5 = 8 

Instalation 0,5 ∙ 0,7 ∙ 5 = 1,75 

Summa 12,34 kN/m 
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Med den nya dimensionerande lasten på 12,34 kN/m kan nedböjning för profilerna IPE 240 

och IPE 270 kontrolleras. 

𝑦𝑚𝑖𝑡𝑡 = 𝑦𝑚𝑎𝑥 =
5∙𝑞∙𝑙4

384𝐸𝐼
  [1.6] 

Nedböjning för IPE240 hamnar på ett värde över den tillåtna medan IPE270 får en 

nedböjning på 0,028 m vilket är lägre än det tillåtna på 0,034 m. Profilen IPE270 som förslag 

på takbalken. 

6.3 Uträkningar för mellanbjälklagen 

Eftersom byggnaden är avsedd för kontorsanvändning räknar man med den nyttigalasten för 

kontor som är 2,5 kN/m2. Golvkonstruktionen antas vara i trä och ha en ungerfärlig 

egentyngd på 0,5 kN/m2 med bjälklagsbalkar i stål.  

I början var stålbalk en IPE-profil men byttes mot HEA efter ett försök. HEA240 har en vitk på 

0,5921 kN/m. 

Brottgränstillstånd [1.4] 6.10 b) 

Golvkonstruktion + bjälklagsbalk 1,0 ∙ 0,89 ∙ 1,35 ∙ (5 ∙ 0,5 + 0,5921) = 3,7152 

Last från kontor, variabel huvudlast 1,0 ∙ 1,5 ∙ (5 ∙ 2,5) = 18,75 

Summa 22,4652 kN/m 

 

Med spännviden 6,7 m och dimensionerande last på 22,4652 kN/m ger stödreaktioner enligt 

formel [1.6] nedan 

𝑅 =
𝑞∙𝑙

2
=

22,4652∙6,7

2
= 75,3 kN [1.6] 

 Den maximala momenten i fällt bestäms enligt ekvationen [1.6] nedan 

𝑀 =
𝑞∙𝑙2

8
=

22,4652∙6,72

8
= 126,1 kNm [1.6] 

 

 

 

 

Kontroll av balkprofil 

𝑊𝑝𝑙,𝑦 ≥ 𝑊 =
126,1

355
= 355 ∙ 103 mm3 [1.11] 

Profil HEA240 har plastiskt böjmotstånd, 𝑊𝑝𝑙,𝑦, på 745 cm3. Detta är väl över den önskade 

355cm3. Balken blir rejält över dimensionera men detta är nödvändigt för att klara av 

nedböjningen på L/250 

 (kg/m) (cm
2
) (cm

3
) (cm

3
) (cm

3
) (cm

4
) 

 Massa Area Wel,y Wpl,z Wpl,y Iy 

HEA240 60,30 76,84 408 675 745 7763 

Tabell 14 – Tvärsnittsegenskaper för i undersökningen aktuell stålprofiler  
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Brukgränstillstånd [1.5] Karakteristisk kombination 

Golvkonstruktion + bjälklagsbalk 0,5 ∙ 5 + 0,5921 = 3,092 kN/m 

Last från kontor, variabel huvudlast 2,5 ∙  5 = 12,5 kN/m 

Summa 15,592 kN/m 

 

I bjälklag är den tillåtna nedböjningen L/250[9] och är 0,0268 för balken i fråga. 

𝑦𝑚𝑖𝑡𝑡 = 𝑦𝑚𝑎𝑥 =
5∙𝑞∙𝑙4

384𝐸𝐼
  [1.6] 

Enligt formel [1.6] kommer nedböjning för HEA240 bli lika med 0,0251 m vilket är mindre än 

den givna gränsen på 0,0268. Profilen funkar och väljs till den nya designen. 

6.4 Pelare dimensionering  

För pelardimensionering användes formel [1.9]. Genom att bestämma längd, 

dimensionerande last, stålkvalité samt pelar-typ kan man då lätt få fram tryckkraftkapacitet 

för varje pelare. 

Tryckkraftskapacitet, 𝑁𝑐,𝑅𝑑                                                                [1.9] 

 

Risk för böjknäckning: 

𝑁𝑐,𝑅𝑑 =
𝜒 ∙ 𝐴 ∙ 𝑓𝑦

𝛾𝑀1
 

 

 

𝜒 = Reduktionsfaktorn, bestäms som: 

 

𝜒 =
1

𝛷 + √𝛷2 − �̅�2
 

 

𝛷 = 0,5[1 + 𝛼(�̅� − 0,2) + �̅�2 

 

�̅� =
𝐿𝑐𝑟

𝑖𝜆1
 

 

𝐿𝑐𝑟 = 𝛽𝑐𝑑 ∙ 𝐿   (𝛽𝑐𝑑 = 1,0 för ledad pelare) 

 

𝜆1 = 𝜋√
𝐸

𝑓𝑦
= 93,9𝜀 
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För att göra arbetet enklare, har Excel använts i beräkningar. Detta genom att skapa en 

beräkningstabell med all ovan nämnd indata och sätter in de stålprofilers data man önskar 

välja mellan. Nu får man en lista över profilerna med tryckkraftskapaciteten. När man 

dessutom tagit hänsyn till den dimensionerande lasten i tabellen, löses nyttjandegraden 

smidigt ut ur beräkningarna. Att hitta en pelare med önskad nyttjandegrad väljs direkt ur 

tabellen.  

α  = 0,21 

λ1 = 76,41 

ƒy = 235 för äldre balkar, 355 för VKR 

η  = Nyttjandegrad 

𝑖 = √
I

𝐴
 

Tvärsnitt Dim. Tjocklek Längd Last 

VKR80 80x80 6,3 2,5 m 60 kN 

VKR80 - 6,3 4 m 60 kN 

VKR100 100x100 6,3 4,5 m 136,55 kN 

DIMEL24   8,43 m 266,04 kN 

DIMEL28   8,43 m 223,6 kN 

HEA160   4,5 m 40,76 kN 

 

 (*1000) (*0,001)        

 mm
4 

M mm
2 

   kN kN  

Tvärsnitt I I Area λ Φ Χ NEd Nc,Rd η 

VKR80 1620 29,9 1810 1,09 1,19 0,60 60 385,8 15,7% 

VKR80 1620 29,9 1810 1,75 2,19 0,28 60 182,7 33,2% 

VKR100 3360 38,1 2320 1,55 1,84 0,35 136,55 290,8 47,0% 

DIMEL24 27760 59,8 7754 1,84 2,37 0,26 266,04 471,4 56,4% 

DIMEL28 47850 70,1 9737 1,57 1,88 0,35 223,6 784,7 28,5% 

HEA160 6156 39,8 3877 1,48 1,73 0,38 40,76 347,9 11,7% 

 

För att förenkla bygget av ytterväggen och för vindstabilisering i den nya konstruktionen 

rekommenderas tillägg av balkar i behövlig dimension. Dessa kan placeras i underkant av 

nya delens yttervägg på VKR100 pelarna och ovan VKR80 pelarna under nocken av taket. 

Kapacitet i pelarna finns för dessa tillägg.  
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6.5 Vindstabilisering 

Det är U-stång profil nr 120 som valdes för att användas som stag för vindstabilisering i den 

nya delen av konstruktionen. Ett ungefärligt antagande på hur mycket vind som kommer att 

påverka konstruktionen har gjorts. Och med tanke på att vinden inte påverkar den mindre 

hallen så mycket anser man att U-stång bör klara av lasterna utan större problem. 

U-stång, profil 120  

Drag  

Npl =
A ∙ fy

γm0

 =
1699 ∙ 10−6 ∙ 355 ∙ 106

1,0
= 603145 N = 603 kN  

Tryck  

Nc,Rd =
A ∙ fy

γm0

 =
1699 ∙ 10−6 ∙ 355 ∙ 106

1,0
= 603 kN 

 
Risk för böjknäckning  

ε = √
235

𝑓𝑦
= √

235

355
= 0,81 

𝜆1 = 93,9𝜀 = 93,9 ∙ 0,81 = 76,40 

i = √
I

A
= 46,3 mm 

λ− =
𝐿𝑐𝑟

𝑖𝜆1
=

3500

46,3 ∙ 76,40
= 0,99 

ɸ = 0,5[1 + 𝛼(𝜆− − 0,2) + 𝜆−2 = 0,5[1 + 0,49(0,99 − 0,2) + 0,992] = 1,18  
 

𝜒 =
1

(ɸ + √ɸ2 − 𝜆−2)
=

1

1,18 + √1,182 − 0,992
= 0,55 

Nc,Rd =
χ ∙ A ∙ fy

γm0

 =
0,55 ∙ 0,1699 ∙ 10−2 ∙ 355 ∙ 106

1,0
= 332 kN 
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7. Problem och lärdomar från projektet 

 

Ett av de största problemen under projektets gång, var just själva traversen. Vi hade inga 

kunskaper om detta vid projektetstart och hamnade utanför våra avgränsningar för projektet 

när vi började studera dem lite väl noga. Först efter en hel del litteraturstudier och flera 

youtube-klipp nämnde handledare och examinator, att vi var på väg att göra en väldigt 

komplicerad dimensionerings- och kapacitetberäkning för traversen. Detta var väldigt 

irrelevant för oss och projektet. 

Med den nya kunskapen och kännedomen om vad vi gjorde för fel, började vi om på nytt och 

tog oss då i rätt riktning. Tyvärr så förlorade vi tid, men kunde nu ta oss vidare avsevärt 

snabbare. 

En annan svårighet som vi har fått handskas med var enheter. Efter tre år av studier borde 

man rimligtvis redan lärt sig att kontrollera och dubbelkolla enheter och storheter men så var 

det inte. Flera gånger under arbetsgången har vi fått gå tillbaka i beräkningar när de mest 

konstigaste beräkningsresultaten dykt upp. Kanske ingen stor skada i sig, endast bevis på att 

man lärt sig att se när något inte stämmer i mängder av data och resultat. 
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