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Sammanfattning 
Examensarbetet kom som en förfrågan från företaget Northpower stålhallar AB som var i behov av 

en beräkningsmall för vind- och snölast. Beräkningsmallen utformas i Microsoft Excel och den ska 

möta de önskemål och krav som tillkommer vid projektering av en hallbyggnad. Beräkningsmallen 

grundas på en litteraturstudie av vind- och snölast kapitlen i Eurokoderna som inleder den teoretiska 

delen av rapporten. 

För att se skillnader mellan stomstabiliseringssystem som vanligen används i hallbyggnader, utfördes 

en litteraturstudie på vanligt förekommande systemen. En kraftanalys vid olika placeringar av 

företagets nuvarande stomstabiliseringssystem gjordes med hjälp av den tillverkade 

beräkningsmallen. Litteraturstudien och analysen sammanställdes till jämförelse av de olika 

stomstabiliseringssystemen. 

 

Nyckelord: Beräkningsmall, Vindlast, Snölast, Vindstag, Eurokod, Hallbyggnader, Stomstabilisering, 

Industribyggnader. 



  

   

  



  

   

Abstract 
The subject of this bachelor thesis was a query from Northpower stålhallar AB that was in need of a 

calculation model for wind- and snow loads. The Calculation model was created in Microsoft Excel 

and shall satisfy the requirements for the design of an industrial building. The calculation model is 

founded on a literature study of Eurocodes wind- and snow load chapters, which initializes the 

theoretical part of the report. 

To gain a better understanding of the differences between the different types of bracing systems 

that is normally used in industrial buildings, we performed a literature study on a selection of the 

usual systems.  Using the calculation model, a force analysis on different placing’s of the current 

lateral stability system the company use was carried out. The thesis ends with a comparison of the 

study and analysis of the different lateral stability systems that’s been studied. 

 

Keywords: Calculation model, wind load, snow load, bracing, industrial buildings, lateral stability, hall 

buildings. 

  



  

   

  



  

   

Förord 
Detta examenarbete utgör 15 av 180 poäng på utbildningen byggteknik och design på Kungliga 

tekniska högskolan. Examenarbetet utfördes på uppdrag av Northpower stålhallar AB. 

Vi vill rikta ett stort tack till vår examinator Sven-Henrik Vidhall, som alltid varit tillgänglig för frågor 
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ämnesområde. 
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1 Inledning 

1.1  Bakgrund 
Förtaget Northpower stålhallar AB arbetar med att ta fram hallbyggnader för olika 

verksamhetsområdet för sina kunder. De projekterar, tillverkar och monterar isolerade 

stålbyggnader. 

Företaget efterfrågade en beräkningsmall för att förbättra beräkningsprocessen av vind och snölast 

enligt Eurokoderna. Företaget använder sig av en standardhall som grund för projektering. 

Beräkningsmallen skall kunna möta alla tillägg och ändringar som ett nytt projekt kan innebära. 

På grund av hallarnas många användningsområden kan stomstabiliseringen av byggnaderna skapa 

problem för utformningen. För att bemöta problem som exempelvis öppningar i fasaden behövs ett 

flexibelt stagsystem som går att flytta runt om i byggnaden eller har en mindre påverkan på 

utformningen av fönster och andra öppningar i fasaden. En litteraturstudie på olika stagsystem, samt 

en analys av hur krafterna i företagets nuvarande system blir vid förflyttning utgör grunden för en 

jämförelse mellan de olika systemen. 

 

1.2  Mål 
Efter slutfört arbete skall en beräkningsmall i Microsoft Excel för beräkning av vind och snölast vara 

framtagen. Beräkningsmallen skall kunna möta Northpowers varierande utformning och kunna 

användas för olika lösningar av deras standardhall. Den utformas så att den är enkel att bygga vidare 

för att täcka flera beräkningar som projektering av hallbyggnad innehåller. Resultatet skall redovisas 

på en separat sida av beräkningsmallen för att underlätta arkivering, resultatsidan skall också vara lät 

att förstå för någon med grundkunskap som vill utföra en kontroll. 

Jämförelsen av alternativa lösningar för stomstabilisering ska leda till en identifiering av skillnader 

mellan de olika systemen och hur indragning av stag påverkar val av dimension. 

 

1.3  Avgränsningar 
Beräkningsmallen begränsades till Microsoft Excel då användning av ett annat program skulle kräva 

mer förkunskap inom programmering. Beräkningsmallen kommer att avgränsas till standardhallarnas 

utformning gällande takform, taklutning och uppbyggnad av stomme. 

På grund av tiden har litteraturstudien begränsats till vind- och snölast. Lastnedberäkning enligt 

brottstillstånd och brukgränstillstånd samt nyttiga laster behandlas i beräkningsmallen med tidigare 

kunskaper samt företagets nuvarande metod. 

Jämförelsen av stomstabilisering har begränsat till ett urval av stomstabiliseringssystem som är vanlig 

förekommande i hallbyggnader. Avgränsningen har baserat på vad företaget använder sig av idag och 

vad de skulle kunna tillverka i sin verkstad. 
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1.4  Lösningar 
För att uppnå resultatet har en litteraturstudie genomförts på vind- och snölast enligt Eurokoderna 

med svenska normer från Boverket. Teorin från Eurokoderna är grunden för beräkningsmallen som 

efterfrågades. 

Den beräkningsmall som tagits fram ligger i grund för kraftanalysen på stagplaceringen. Metoden för 

beräkning av krafterna i stagen och de alternativa stomstabiliseringssystemen är grundad på en 

litteraturstudie samt interjuver av personen med mer kunskap inom området. 
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2 Nulägesbeskrivning 

2.1  Företaget 
Examensarbetet har utförts på Northpower stålhallar AB som bedriver sin verksamhet i Jordbro 

söder om Stockholm[1]. Företaget är ett av tre dotterbolag till Northpower koncernen. De andra 

bolagen är Northpower takentreprenader AB och Northpower fastigheter AB[1]. De ägs alla av 

moderbolaget Northpower holding AB[1]. 

 

Idag utför företaget hela byggprocessen allt från projekteringsskedet till färdig byggnad. Företaget 

har ca 30 medarbetade som är en blandad arbetsstyrka bestående av svetsare, montörer, säljare, 

ekonomer, projektledare och ingenjörer[1]. 

På Northpower hemsida finns ett citat från en av grundarna som beskriver deras vision: [1]. 

”Vi ska vara stora nog för att vara en pålitlig leverantör av varor och tjänster, samtidigt små nog för 

att vara flexibla och lyhörda” - Niklas Granström år 2010 

2.2  Standardhall 
Northpower använder sig av standardhallar som grund vid projektering. Hallarna byggs med en 

stålstomme av UPE, VKR, KKR och IPE profiler[2]. Taket är av TRP-plåt och hålls upp med hjälp av 

parallellt lagda fackverk[2]. Taket är av låglutande för att minska material- och 

monteringskostnader[2]. Horisontell stabilitet uppfylls genom användning av ett dragvindstags 

system. Storleken på hallarna varierar mellan 100 till 10 000 𝑚2[2].  

 

Användningsområdet för hallarna är många, därför sätts det stor flexibilitet på utformningen[2]. De 

skall vara enkelt att ändra efter kundernas verksamhet, önskemål och krav. Det kan innebära bland 

annat tillägg av bjälklag, kranar, portar och fönster vilket medför förflyttning av stabiliserande 

konstruktioner[2].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Standardhall. 24*42*6,4m.[2] 
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3 Teori 

3.1  Beräkningar enligt Eurokoderna 
Eurokoderna är en samlad dimensioneringshjälp för byggnader. De skall användas som ett 

referensdokument vid dimensionering för att säkerhetsställa geotekniska aspekter, säkerhet vid 

brand, bärighet och beständighet[3]. De är framtagna på uppdrag av Europeiska 

frihandelssamlingen(Efta) och Europeiska kommissionen, för att följa de regler och krav från den 

Europeiska standardiseringsorganisationen(CEN)[3]. Genom att följa Eurokoderna så uppfyller 

konstruktionen kraven för Europeiska överenstämmelser(CE)[3]. 

Tillämpningar, rekommendationer, och avvikelser från Eurokoderna kan hittas i nationella bilagor 

med nationalt valda parametrar[4]. Tabeller och kartor för indata vid beräkning av temperatur-, snö- 

och vindlast för lokala områden kan också hittas bland de nationella bilagor[4], [5]. För Sverige är det 

boverket och trafikverket som har tagit fram dessa normer de kan alla hittas i: 

 Europeiska konstruktionsstandarder(EKS) för byggnader som boverket publicerar och 

uppdaterar.  

 Europeiska beräkningsstandarder(EBS) för brokonstruktioner som trafikverket publicerar och 

uppdaterar.  

Eurokoderna är en serie av 10 standarder som listas nedan. Alla delar utom SS-EN 1990 Eurokod 0: 

Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk är även indelade i mindre delar som täcker ett 

specifikt område inom ämnet i detalj[3]. Totalt kan Eurokoderna delas upp i 58 delar[3]. 

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 samverkandekonstruktioner 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 

SS-EN 1998 Eurokod 8: Dimensionering av bärverk med hänsyn till jordbävning 

SS-EN 1999 Eurokod 9: Dimensionering av aluminiumkonstruktioner 

 

3.1.1  Beräkning av snölast 

Formler och faktorer i avsnittet är hämtat från Eurokod 1: Laster på bärverk – del 1-3: Allmänna 

laster – Snölast. Svenska tillämpningar och indata för karakteristikavärden är hämtade från EKS. 

Allmänt 

I Sverige har snölast en viktig roll på konstruktionen, den varier beroende på topografin och 

variationer i nederbörd[6]. Snölasten kan orsaka stora skador på byggnaden om den inte beaktas på 

rätt sätt vid dimensionering[6]. Byggnader med långa spännvidder som idrottshallar och större 

affärslokaler, har en större risk att utsättas för skador från snölast än andra byggnader med kortare 

spännvidder[7]. 
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Snölast är en variabel bunden last och bestäms som en utbredd last per horisontell area[6]. Den 

varierar med tiden men lastens fördelning är bestämd över ytan [6], [8]. Den påverkar först och 

främst takkonstruktioner men kan även påverka vissa typer av golvsystem, balkonger och andra 

öppna golvytor som utsätts för nederbörd[9]. 

Vid beräkning av snölasten tas hänsyn till densiteten av snön. Nysnö har en betydligt lägre densitet 

än gammal snö som befinner sig i smältningsskedet[6]. Värmegenomsläppligheten, takets form och 

vindens inverkan är andra faktorer som påverkar snölasten[6].  

Snölast på tak 

Vid dimensionering av snölast så är det inte enbart nederbördsmängden som har betydelse. 

Utformningen av taket, områdets topografi och vindens inverkan kommer påverka fördelningen av 

snön[6]. Förutom lasten av snön på konstruktionen behövs även ras och glidning beaktas[6]. 

Snölasten på taket kan beräknas med hjälp av formel 3:1 [6]. 

𝑠 =  𝜇1. 𝐶𝑒 . 𝐶𝑡 . 𝑠𝑘     [3:1] 

𝑠𝑘  Karakteristisk snölast 

𝜇  Formfaktor av taket 

𝐶𝑒   Exponeringsfaktorn 

𝐶𝑡   Termisk koefficient, normalvärde = 1,0 

Karakteristisk snölast, 𝑠𝑘 

För att bestämma den karakteristiska snölasten används värdet av snölast på mark och hämtas från 

kartor med snözoner eller tabeller. Tabellerna ger en noggrannare bestämning då de är lokalt 

uppmätta i kommunerna[5], [6]. Återkomsttiden för de karakteristika värdet är 50 år med 

sannolikhetsvärdet 0,98[5]. Ett utdrag av värden på den karakteristiska snölasten kan hittas i bilaga 

A. 

 

Exponeringsfaktorn, 𝐶𝑒  

Exponeringsfaktorn används för att ta hänsyn till vindens inverkan på snön[6]. Den varierar beroende 

på i vilken topografi byggnaden befinner sig i och avstånd till närliggande byggnader [6]. Det finns tre 

olika klassificeringar av topografin som används vid beräkning av snölast, se tabell 3.1. Om topografin 

är okänd eller svår att bestämma rekommenderas normal topografi att användas med 

Exponeringsfaktorn 1,0[6]. 
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Topografi Ce 

Vindutsatt a 0,8 

Normal b 1,0 

Skyddad c 1,2 
a 

Vindutsatt topografi: plan, öppen terräng, vindexponerad i alla riktningar utan skydd eller med lite skydd av 
terräng, träd och högre byggnadsverk. 
b Normal topografi: områden där snön endast i undantagsfall blåser av byggnadsverk, avhängigt terräng, andra 
byggnadsverk eller träd. 
C skyddad topografi: område för den aktuella byggnadsverket är väsentligt lägre än omgivande terräng eller 
omgivet av höga träd och/eller omgivet av högre byggnadsverk. 
Tabell 3.1.Rekommenderade värde på Ce för olika topografier.[6] 

 

Termiska koefficienten, 𝐶𝑡  

Den termiska faktorn tar hänsyn till värmeläckage från byggnaden. För en byggnad med en hög 

värmegenomgångkoefficient (> 1
𝑊

𝑚2𝐾
) kommer snömängden att minska på grund av smältning[6]. 

För väl isolerade takkonstruktioner kommer snömängden att bli opåverkad då värmen stannar inne i 

byggnaden[10]. 

För kontinuerligt uppvärmda växthus med tak som har låg termiskresistans eller andra byggnader 

med stora glaspartier på takkonstruktionen rekommenderas en termisk faktor 𝐶𝑡 = 0,85 att 

användas[6]. Eftersom värmeöverföring inifrån byggnaden tenderar att smälta stora mängder snö på 

taket antas ett lägre värde av den termiska koefficienten[11].  

För andra konstruktioner rekommenderas det att använda 𝐶𝑡 = 1,0[9]. För mer specifika värden på 

den termiska koefficienten kan ISO4355 användas[5]. 

 

Formfaktorn, 𝝁 

Formfaktorn beskriver hur kvarliggande snö fördelas på taket efter en nederbörd[6]. Den beror av 

takets form, lutning och andra hinder som minskar rörelsen av snön[10]. 

För bestämning av formfaktorn vid olika lutningen på taket kan figur 3.1 eller formler i tabell 3.2 

användas. Beroende på vilken takform som byggnaden har används  𝜇1eller 𝜇2 [6]. 
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Figur 3.1. Bestämning av formfaktorn 𝜇 för olika lutningar. [6] 

 

Tabell 3.2. Bestämning av formfaktorn 𝜇 för olika lutningar. [6] 

Värdena i figur 3.1 och tabell 3.2 gäller för all snö som inte hindras från att glida av taket[6]. Om 

snörasskydd, bröstning av takfot eller andra typ av hinder finns bör formfaktorn inte väljas lägre än 

0,8[6]. 

 

Snödrift 

Snödrift kan förekomma på tak som har hinder eller en takform som stoppar snö från att glida av 

byggnaden[6]. Eftersom snö förhindras att glida av, skapas högar av snö på mindre ytor.[6] 

Snödrift för planatak är illustrerad i figur 3.2. Formel 3:2, 3:3 användas för att bestämma formfaktorn 

och formel 3:4 används för att bestämma snöfickans längd[6]. 

𝜇1 = 0,8    Lägsta värdet som kan antas   [3:2] 

𝜇2 =  𝛾ℎ/𝑠𝑘  Begräsning: 0,8 ≤ 𝜇2 ≤ 2,0   [3:3] 

𝑙𝑠 = 2ℎ  Begränsning: 5 ≤ Is ≤ 15m   [3:4] 

𝛾  Tunghet av snön, kan antas till 2 𝑘𝑁/𝑚3 

ℎ  Höjd på vindskydd 

 

 

 

Taklutning ∝ 0° ≤ 𝛼 ≤ 30° 30° < 𝛼 < 60° 𝛼 ≥ 60° 

µ1 0,8 0,8(60 − 𝛼)/30 0,0 
µ2 0,8 + 0,8 𝛼/30 1,6 1,6 
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Figur 3.2. Formfaktor för snölast vid skärm.[6] 

 

Pulpettak 

Lastfördelning för ett pulpettak visas i figur 3.3. Lastfördelningen användas för snölast som är både 

påverkad och opåverkad av snödrift[6]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.3. Formfaktor för snölast på pulpettak.[6] 
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Sadeltak 

För sadeltak behövs hänsyn till fördelning av snön tas. Beroende på vindriktningen mot byggnaden 

kommer snöns att samlas på vänster eller höger sida av taket, se figur 3.4[6]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.4. Formfaktor för snölast på sadeltak.[6] 

 

Fall(i) bör användas då snölasten är opåverkad av snödrift. 

Fall (ii) och (iii) används för byggnader som är påverkade av snödrift. 

 

Flernivåtak 

Takkonstruktioner, terrasser eller balkonger som blir utsatta för nederbörd och ligger nära en högre 

byggnad, ska dimensioneras som ett flernivåtak[6]. 

Snödrift sker mot den vägg som skapar en nivåskillnad mellan byggnaderna. Glidning och ras från den 

högre nivån faller ner på den lägre och ökar belastningen intill den avskiljande väggen[6]. Snödjupet 

är störst intill den avskiljande väggen och minskar då avståndet från väggen ökar[6]. 

Formfaktorn för flernivåtak kan bestämmas enligt formel 3:5[6]. 

𝜇1 = 0,8 Antas för planatak på den lägre nivån, annars se formfaktor för annan 

takform 

𝜇2 =  𝜇𝑠 + 𝜇𝑤     [3:5] 

𝜇𝑤  Formfaktor på grund av snödrift 

𝜇𝑠  Formfaktor på grund av ras från högre nivå 

  För taklutning: 𝛼 ≤ 15° 𝜇𝑠 = 0,0 

  För taklutning: 𝛼 > 15° 𝜇𝑠 bestäms som en tilläggslast som är 50% 

    av den maximala snölasten på intilliggande

    högre nivå 
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Beräkning av formfaktorn 𝜇𝑤 utförs enligt formel 3:6.  

𝜇𝑤 = (𝑏1 + 𝑏2)/2ℎ      [3:6] 

Rekommenderat gränsvärde:  𝜇𝑤 ≤ 𝛾ℎ/𝑠𝑘 

𝛾  Tungheten på snön, kan antas till 2,0 𝑘𝑁/𝑚3 

Längden av snöfickan kan bestämmas enligt formel 3:7.[6] 

𝑙𝑠 = 2ℎ      [3:7] 

Rekommenderade gränsvärden: 5 ≤ 𝑙𝑠 ≤ 15𝑚 

För 𝑙𝑠 < 𝑏2 antas snöfördelningen enligt figur 3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.5. Formfaktorer för snölast på flernivåtak intill högre byggnadsverk. 𝒍𝒔 < 𝒃𝟐.[6] 
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För 𝑏2 < 𝑙𝑠 bestäms formfaktorn för den yttre kanten av den lägre nivån genom interpolation mellan 

𝜇1 och 𝜇2 enligt figur 3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.6. Formfaktorer för snölast på flernivåtak intill högre byggnadsverk. 𝒃𝟐 < 𝒍𝒔.[6] 

 

Snööverhäng vid takfot 

För byggnader som har fribärande takdelar som ligger utanför byggnadens väggar bör snööverhäng 

beaktas[6]. Det gäller byggnader som är placerade 400𝑚 över havsnivå, och belastningen från 

överhänget kan antas vid kanten av taket som visas i figur 3.7[5], [6]. 

För byggnader som ligger över 800 m över havsnivå kan värdet beräknas enligt formel 3:8. För höjder 

mellan 400 och 800 meter används interpolation mellan 3:8 och 𝑠𝑒(400) = 0,0.[5], [6] 

𝑠𝑒 = 𝑘𝑠2/𝛾      [3:8] 

𝑠𝑒  Snölast per meter till följd av överhäng se figur 3.7 

𝑠  Ogynnsammaste snölasten, opåverkad av snödrift  

𝛾  Tunghet av snön 

𝑘  För att ta hänsyn till oregelbunden form av snön. Bestäms med formel 

3:9 

𝑘 = 3/𝑑        [3:9] 

Rekommenderat gränsvärde: 𝑘 = 𝑑 ∗ 𝛾 

𝑑  Snölager djupet 
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Figur 3.7. Snööverhäng vid takfot.[6] 
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3.1.2  Beräkning av vindlast 

Formler och faktorer i avsnittet är hämtat från Eurokod 1: Laster på bärverk – del 1-4: Allmänna 

laster – Vindlast. Svenska tillämpningar, indata för referensvindhastigheten och hastighetstrycket 

hämtas från EKS. 

Allmänt 

Vindlast klassificeras som variabel och bunden last [11]. Lasten verkar som direkt sug eller tryck på 

bärverket och varierar med tiden[11]. Lastens fördelning är bestämd över ytan och är beroende av 

bärverkets form och storlek samt omgivande terräng [8], [11]. 

Med hjälp av byggnadens höjd, omgivande terrängtyp och geografiskt läge kan vindlasten 

dimensioneras för en byggnad[11]. Det geografiska läget av byggnaden har en viktig roll vid 

dimensionering av vindlasten. Beroende på vart i landet byggnaden är placerad så kommer 

referensvindhastigheten (𝑣𝑏) att ändras[5]. Byggnadens omgivande terräng reducerar och ökar 

vindens inverkan på byggnaden beroende på det närliggande områdets vegetation [11]. 

När områdets geografiska data har samlats in kan bestämningen av det karakteristiska 

hastighetstrycket (𝑞𝑘) ske. Bestämningen sker terrängtyp, referensvindhastighet och byggnadens 

dimensioner [11]. Hastighetstrycket kan antingen bestämmas med en formel eller färdigräknade 

tabeller för olika kombinationer av terrängtyper, vindhastigheter och byggnadshöjder[5]. 

Referensvindhastighet, 𝒗𝒃 

Refernsvindhastigheten är medelvindhastigheten som agerar under 10 minuter på en höjd 10 meter 

över marken och har en upprepningstid på 50 år[5], [11]. Det finns framtagna värden på 

referensvindhastigheten i form av kartor och tabeller för olika kommuner i Sverige och de används 

vid dimensionering[5]. Ett utdrag av referensvindhastigheter finns i bilaga B. 

Referenshöjd, 𝒛𝒆 

Referenshöjden för vinden bestäms på byggnadens lovart1 sida och varierar beroende på kvoten 

mellan höjden och bredden av byggnaden[11]. Då förhållandet mellan höjden och bredden möter 

andra villkor kommer tryckprofilen för vinden att ändras[11]. Figur 3.8 visar hur tryckprofilen ska 

antas för olika förhållanden. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Den riktning i förhållande till byggnaden som vinden kommer ifrån. 



 

 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.8. Referenshöjd vid olika förhållanden mellan bredd och höjd.[11] 
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Karakteristiskt hastighetstryck, 𝒒𝒑   

Karakteristiska hastighetstrycket beror av höjden 𝑧(𝑚) , referensvindshastigheten 𝑣𝑏 och omgivande 

terräng [11]. Det finns färdiga tabeller som har tagits fram och bör användas vid bestämning av det 

karakteristiska hasighetstrycket, se tabell 3.3. Tabellerna är beräknade enligt formel 3:10 och finns 

för 𝑣𝑏 = 21 − 26 𝑚/𝑠,  (𝑚) = 2 − 100𝑚 och är beräknade med 𝜌 = 1,25 𝑘𝑔/𝑚3[5]. 

vb z(m) Terrängtyp 

(m/s) 0 I II III IV 

23 2 0,65 0,57 0,43 0,38 0,35 

  4 0,76 0,68 0,54 0,38 0,35 

  8 0,88 0,81 0,67 0,47 0,35 

  12 0,95 0,88 0,75 0,55 0,38 

  16 1,01 0,94 0,81 0,61 0,44 

Tabell 3.3. Uttagna värden på 𝒒𝒑 för 𝒗𝒃 = 𝟐𝟑. För olika höjder 𝒛 och terrängtyper.[11] 

Om höjden z för den aktuella byggnaden inte finns med i tabellen görs interpolation mellan det 

närmsta värdet över och under den aktuella referenshöjden[5]. 

qp(z) =  [1 + 6. Iv(z)]. [𝑘𝑟𝑙𝑛 (
𝑧

𝑧0
)]

2

.  𝑞𝑏 = ce(z). qb   [3:10] 

𝐼𝑣(𝑧)  Turbulensintensiteten på höjden z 

𝑘𝑟   Terrängfaktor 

𝑧0  Råhetslängd beror av terrängen 

𝑐𝑒(𝑧)  Exponeringsfaktorn, se figur 3.9 

𝑞𝑏   Referenshastighetstryck. Formel 3:11 

𝑞𝑏 = (
1

2
) ∗ 𝜌 ∗ 𝑣𝑏

2     [3:11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.10. Exponeringsfaktorn för olika höjder. 𝐜𝟎 = 𝟏, , 𝐤𝐥 = 1, 𝟎. [5],[11] 
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Det är inget krav på att tabellerna skall användas vid framtagning av hastighetstrycket. En alternativ 

metod till tabellerna är att med formel 3:10 beräkna hastighetstrycket[5]. 

 

Medelvindhastigheten, 𝑣𝑚  

Medelvindhastigheten som verkar på höjden (𝑧) är beroende av referensvindhastighet (𝑣𝑏), 

terrängens råhet och topografi. Den kan bestämmas enligt formel 3:12.[11] 

𝑣𝑚(𝑧) =  𝑐𝑟(𝑧) ∗ 𝑐0(𝑧) ∗ 𝑣𝑏      [3:12] 

𝑐𝑟(𝑧)  Råhetsfaktor 

𝑐0(𝑧)  Topografifaktor, kan antas 1,0 

𝑣𝑏  Referensvindhastighet 

 

Råhetsfaktor, 𝑐𝑟  

För att bestämma råhetsfaktorn för en byggnad, tar man hänsyn till byggnadens referenshöjd, 

intilliggande bebyggelser, vattenområden och vegetation som finns på byggnadens lovartsida[11]. 

Råhetsfaktorn för höjden (𝑧) kan beräknas enligt formel 3:13 och formel 3:14 .[11] 

För 𝑧𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑧 ≤  𝑧𝑚𝑎𝑥  𝑐𝑟(𝑧) =  𝑘𝑟 ln
𝑧

𝑧0
    [3:13] 

För 𝑧 <  𝑧𝑚𝑖𝑛   𝑐𝑟(𝑧) =  𝑐𝑟(𝑧𝑚𝑖𝑛)   [3:14] 

𝑧0  Råhetslängd 

𝑘𝑟   Terrängfaktorn, bestäms enligt formel 3:15 

𝑘𝑟 = 0,19 ∗ (
𝑧

𝑧0,𝐼𝐼
)

0,07

       [3:15]

   

𝑧0,𝐼𝐼   Enligt tabell 3.4 

𝑧𝑚𝑖𝑛  Minsta höjden enligt tabell 3.4 

𝑧𝑚𝑎𝑥   Skall sättas till 200 𝑚 

𝑧0, 𝑧𝑚𝑖𝑛  Värden kan hämtas ur tabell 3.4 
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Terrängtyp Beskrivning 

Z0 

(m) 

Zmin 

(m) 

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

 Sjö eller plant och horisontellt område med försumbar vegetation   

I och utan hinder. 0,01 1 

II 
Område med låg vegetation som gräs och enstaka hinder(träd och 
byggnader) ) med minsta inbördes avstånd 20 gånger hindrens höjd. 0,05 2 

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 

IV 
Område där minst 15 % av arean är bebyggd och där byggnadernas 
höjd är > 15m. 1,0 1,0 

Tabell 3.4. Värden för 𝒛𝟎, 𝒛𝒎𝒊𝒏.[11] 

Vid definiering av terrängtyp för byggnaden, skall området inom ±45° av den tänka vindriktningen 

beaktas. För områden med avvikande terräng som är mindre än 10 % av det studerade området, kan 

den avvikande terrängen ignoreras vid bestämning av terrängtyp.[11] 

 

Vindturbulens 

Turbulensintensiteten (𝐼𝑣) är en avvikande vindrörelse som uppstår då vinden träffar en yta och 

definieras genom sambandet mellan turbulens standardavvikelse (𝜎𝑣) och 

medelvindhastigheten(𝑣𝑚)[11]. Turbulensintensiteten kan beräknas med formel 3:16 och formel 

3:17. Standardavvikelsen tas fram med formel 3:18 [11]. 

För 𝑧𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑧 ≤  𝑧𝑚𝑎𝑥  𝐼𝑣 (𝑧) = (
𝜎𝑣

𝑣𝑚(𝑧)
)   [3:16] 

För 𝑧 < 𝑧𝑚𝑖𝑛   𝐼𝑣 (𝑧) = 𝐼𝑣 (𝑧𝑚𝑖𝑛)   [3:17] 

𝜎𝑣 =  𝑘𝑟 ∗ 𝑣𝑏 ∗ 𝑘𝐼     [3:18] 

𝑘𝑟   Terrängfaktorn se formel 3:15 

𝑣𝑏  Refernsvindhastigheten 

𝑘𝐼  Turbulensfaktorn. Rekommenderat värde 1,0.[5] 

 

Dimensionerande vindlast  

Vindtrycket som agerar på de utvändiga och invändiga ytorna, beräknas enligt formel 3:19 och 3:20 

[11]. 

𝑊𝑒 =  𝑞𝑝(𝑧𝑒) ∗  𝑐𝑝𝑒      [3:19] 

𝑊𝑖 =  𝑞𝑝(𝑧𝑖) ∗ 𝑐𝑝𝑖      [3:20] 

𝑊𝑒   Utvändig vindlast per ytenhet vinkelrät mot den belastade ytan 
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𝑊𝑖  Invändig vindlast per ytenhet vinkelrät mot den belastade ytan 

𝑞𝑝(𝑧𝑒), 𝑞𝑝(𝑧𝑖)  Karakteristiskt hastighetstryck 

𝑧𝑒, 𝑧𝑖   Referenshöjd för utvändig respektive invändig vindlast 

𝑐𝑝𝑒 , 𝑐𝑝𝑖   Formfaktor för byggnaden eller byggnadsdelen. Utvändig och invändig 

 

Krafterna som uppstår från vindtrycket skall summeras ihop för dimensionering. Kraften är positiv då 

den agerar som tryck mot en yta och negativ om den agerar som sug[11]. Det invändiga trycket 

agerar alltid antingen som tryck eller sug [11]. Det utvändiga trycket varierar mellan tryck och sug 

beroende på vindriktning[11]. Figur 3.11 visar hur de olika tryck och sug krafterna agerar 

tillsammans. 

 

Figur 3.11. Vindlast på olika ytor.[11] 

 

Vindkraften på hela bärverket eller enskilda byggnadsdelar kan bestämmas med formel 3:21. 

Vindkraften kan även bestämmas genom vektoraddition, se formel 3:22. [11] 

𝐹𝑤 =  𝑐𝑠𝑐𝑑 ∗ 𝑐𝑓 ∗ 𝑞𝑝(𝑧𝑒) ∗ 𝐴𝑟𝑒𝑓     [3:21] 

 

𝐹𝑤 =  𝑐𝑠𝑐𝑑 ∗ ∑ 𝑐𝑓𝑑𝑒𝑙𝑎𝑟 ∗ 𝑞𝑝(𝑧𝑒) ∗ 𝐴𝑟𝑒𝑓     [3:22] 

 

𝑐𝑠𝑐𝑑  Byggnadsfaktor 

𝑐𝑓   Formfaktorn av bärverket eller byggnadsdelen (𝐶𝑝𝑒 , 𝐶𝑝𝑖) 
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𝑞𝑝(𝑧𝑒)  Karakteristiskt hastighetstryck 

𝐴𝑟𝑒𝑓   Referensarea för bärverket eller bärverksdelen 

 

Zoner  

Byggnadens hörn, nock och takfot kommer bli mer utsatt av vinden[12]. Byggnaden delas därför in i 

zoner för att ta hänsyn till vindens inverkan på de olika byggnadsdelarna. Zonerna kommer att få 

olika belastningsareor och formfaktorer[11]. Zonindelning för rektangulära väggar, planatak och 

sadeltak kan hittas i bilaga B. 

Formfaktorer, 𝒄𝒇 

Formfaktor delas upp i två kategorier invändig formfaktor och utvändig formfaktor. De skall tänkas 

agera samtidigt på konstruktionen i värsta tänkbara kombination[11]. 

 

För rektangulära byggnader finns det tabeller för utvändiga formfaktorer på väggar och tak som bör 

användas då den utvändiga formfaktorn skall bestämmas[11], se bilaga B. Den invändiga formfaktor 

beror av storleken på öppningar som finns runt på byggnadens fasad och den bestäms med hjälp av 

byggnadens utvändiga formfaktor[11]. 

Byggnader eller byggnadselement med en annan geometrisk form än rektangulär skall bestämmas 

enskilt för varje fall[11]. 

Utvändig formfaktor, 𝐶𝑝𝑒  

Formfaktorn beror av storleken på den belastade arean och delas upp i två kategorier: lokala och 

globala[11]. Den lokala faktorn avser mindre byggnadsdelar med areor mindre än 1 𝑚2  och den 

globala faktorn avser större byggnadsdelar då arean är större än 10 𝑚2. Den globala formfaktorn 

används som den huvudsakliga designfaktorn för byggnaden[11]. För beräkning av utvändiga 

formfaktorer som ligger mellan 1𝑚2  och 10𝑚2 rekommenderas det att använda interpolation eller 

figur 3.12[11]. Interpolationen för areor mellan 1𝑚2 och 10𝑚2 kan ignoreras om den globala faktorn 

används[5]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.12. Yttreformfaktorn illustrerad i en graf.[11] 
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Invändig formfaktor, 𝐶𝑝𝑖  

Den invändiga formfaktorn beror på storleken och fördelningen av öppningar i byggnaden[11]. 

Beroende på hur öppningarna på byggnadens sidor varierar i storlek och förhåller sig till varandra tas 

värdet på den invändiga formfaktorn fram med olika metoder[11]. 

 Om arean av öppningarna på minst två sidor av byggnaden är större än 30 % av hela 

byggnadens öppningar, då beaktas byggnaden som ett valv[11]. Ytorna mellan pelarna antas 

vara helt öppna, vilket resulterar i en större lyftkraft på taket[11]. 

 

 Om det finns dominanta sidor, bestäms den invändiga formfaktorn som en procent av den 

utvändiga formfaktorn[11]. Storleken på procent fördelningen beror på hur den dominanta 

sidan förhåller sig till summan av öppningarna på resterande sidor[11]. Om den dominanta 

sidan är dubbelt så stor som resterande sidor används formel 3:23 och om den dominanta 

sidan är minst tre gånger större än resterande sidor används formel 3:24 [11]. För värden 

mellan två och tre gånger storleken används interpolation[11]. 

 

𝐶𝑝𝑖 = 0,75 ∗ 𝐶𝑝𝑒       [3:23] 

𝐶𝑝𝑖 = 0,9 ∗ 𝐶𝑝𝑒     [3:24] 

 

Om byggnaden saknar dominanta sidor, bestäms den invändiga formfaktorn med hjälp av figur 3.13. 

µ bestäms med hjälp av formeln 3:25 [11]. För 
 ℎ

𝑑
  värden mellan 0,25 och 1,0 rekommenderas 

interpolation[11].  

  

µ =
∑ ö𝑝𝑝𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑑å 𝑐𝑝𝑒≤0

∑ 𝑎𝑙𝑙𝑎 ö𝑝𝑝𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑝å 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛
    [3:25] 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.13. Bestämning av invändig formfaktor.[11] 
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Ifall det anses vara olönsamt eller inte möjligt att uppskatta öppningsareor av byggnaden, kan den 

invändiga formfaktorn antas vara -0,3 eller 0,2[11]. Värdet väljs efter det ogynnsammaste 

förhållandet[11]. 

Byggnads faktor, 𝑪𝒔𝑪𝒅 

Byggnadsfaktor är en sammansatt faktor för att ta hänsyn till effekten av ojämnheter över den 

belastade ytan, samt effekten av vibrationer på byggnaden som orsakas av turbulens[11]. Faktorn 

kan antingen bestämmas tillsammans eller separat men de rekommenderas att aldrig separeras[5].  

Byggnadsfaktorn bestäms med formel 3:26. För byggnader som uppfyller villkoren nedan kan den 

däremot antas vara 1,0[11]. 

 Om byggnadens höjd(ℎ) är mindre än 15𝑚 

 För fasader och tak som har en naturlig frekvens större än 5 𝐻𝑧 

 För ramkonstruktioner vars höjd är lägre än 100𝑚 och höjden av väggen är mindre än 

4 gånger vinddjupet 

 För skorstenar med ett cirkulärt tvärsnitt, samt en höjd lägre än 60𝑚 och 6,5 gånger 

diametern 

 

𝐶𝑠𝐶𝑑 = (1 + 2 ∗ 𝑘𝑝 ∗ 𝐼𝑣𝑧𝑠 ∗ √(𝐵2 + 𝑅2))/(1 + 7 ∗ 𝐼𝑣𝑧𝑠)   [3:26] 

𝐾𝑝  Topfaktorn för påverkningen av den varierande responsen på 

byggnaden 

𝐼𝑣   Intensiteten av turbulensen som påverkas av byggnaden  

𝑍𝑠  Referenshöjden som användas vid bestämning av byggnadsfaktorn 

𝐵 Bakgrundsfaktorn för att full korrelation mellan sidorna inte kommer att 

ske 

𝑅  Resonans responsen av byggnaden  
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3.2  Vindstag 

Allmänt 

För att en byggnad skall kunna ta upp de horisontella krafter som den utsätts för behövs det finnas 

både horisontellt och vertikalt placerade delar som kan stå emot krafterna[13]. De vertikala delarna 

kan vara stagade ramar eller väggar som utnyttjar skivverkan. Horisontella delarna består av 

byggnadsdelar som tak, bjälklag och grund[13]. 

Vindlasten tas upp av pelare längst ytterväggen och ett vanlig antagande är att pelarna betraktas 

som en tvåstödsbalk, där taket och grunden representerar stöden[12]. Pelaren fördelar lasten från 

vinden så att halva lasten förs ner direkt i plattan och halva flyttas vidare i tak konstruktionen[12]. 

För att taket sedan skall kunna ta upp krafterna och föra dem vidare i konstruktionen används 

vanligen två principer antingen utformas taket som ett fackverk eller konstrueras det så att 

skivverkan uppstår [12]. Fackverket kan konstrueras genom att diagonalstag placeras mellan 

takbalkarna som tar upp kraften och förflyttar dem vidare i konstruktionen till de vertikala 

delarna[12], [13]. För att uppnå skivverkan på taket används vanligen korrugerad plåt, användning av 

korrugerad plåt ger en hög flexibilitet vilket leder till att taket inte uppfyller villkoren för en styvskiva. 

För att minska flexibilitet och öka styvheten på taket ställs det krav på nitningen av plåten, när 

styvheten uppnås kommer taket föra laster vidare till de vertikala delarna[12], [14]. 

För att en byggnad ska antas vara stabil behövs det minst tre stabiliserande delar. Som en regel 

används fyra stabila vertikala delar i en byggnad. De stabiliserande delarna kan enbart ta upp kraft i 

sin längdriktning.[14],[13] 

Det finns två regler som används vid placering av de stabiliserande delarna: 

 Placeringen av de stabiliserande delarna får inte leda till att deras längsgående centrumlinjer 

skär i samma punkt på planet[14]. 

 Fler än två sidor får inte placeras parallellt[13], [14].  

3.2.1  Olika typer av vindstag 

För industrihallar är alternativet av system för att stabilisera byggnaden många, eftersom 

byggnaderna ofta är låga i höjd och inte har samma arkitektoniska krav som andra byggnader[12]. 

Systemen som finns kan delas in i två kategorier:  

 Dragsystem som enbart hanterar dragkrafter[13]. 

 Trycksystem som hanterar en kombination av tryck och dragkrafter[13]. 

Förutom kraftupptagningen som behandlas enskilt för de studerade stomstabiliseringssystem senare 

i kapitlet, så skiljer sig systemen åt då trycksystemen utformas av olika stålprofiler och dragsystemen 

med stänger eller vajrar[15]. 
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Knävindstag 

Knävindstag som illustreras i figur 3.14 brukar användas i låga industribyggnader. De ger lokalt stöd 

till pelarna samt stabilisera den övergripande strukturen[16]. Knävindstag som är relativt små i 

storlek, måste användas i par för att kunna stå emot horisontella krafter från varierande 

vindriktningen[13]. 

Vindtrycket överförs till pelare och byggnadens tak. Pelarna blir även utsatta från första och andra 

ordningens böjmoment, därför behövs pelarna kontrolleras för skjuvning och böjning[17]. 

 

 

 

 

 

Figur 3.14. Knävindstag.[13] 

 

Enkel diagonal vindstag 

Diagonal vindstag används för att uppnå stabilitet i sidled för ramen och illustreras i figur 3.15. 

Stagen placeras ut i par i närliggande ramar och beroende på vindriktning blir de utsatta för drag- 

eller tryckkrafter, de kan även placeras ensamt som enkla stag men behövs då dimensioneras för att 

ensamt ta upp alla krafter som tryck [18],[13]. 

Storleken på ett enkelt diagonalt vindstag bestäms av stagets motstånd mot knäckning, som i sin tur 

är relaterad till den fria längden [13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.15. Enkel diagonal vindstag.[13] 
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V-vindstag 

V-vindstag som illustreras i 3.17 består av ett par diagonalstag som möts nära eller i mitten på botten 

av en ram. Var och en av stagen kan vara utsatt för antingen drag- eller tryckkraft, beroende på 

vindriktningen.[13] 

Dimensionen på stagen bestäms av stagets förmåga att motstå knäckning, som i sin tur är relaterad 

till sin fria längd [13]. 

Figur 3.17. V-vindstag.[13] 

 

Inverterat V-vindstag 

Inverterat V- vindstag kan liksom ett vanligt V-vindstag stå emot drag- och tryckkrafter och 

dimensioneringen är begränsad av längden[13]. Den illustreras i figur 3.18. 

Inverterat V- vindstag möts istället för botten av ramen i ramens topp, det ger möjlighet för passage 

under stagen[13]. 

Figur 3.18. Inverterat V-vindstag.[13] 
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X-vindstag 

X-vindstag anses som det mest effektiva och ekonomiska alternativet för stagning som används i 

byggnader[18]. X-vindstagen finns som både drag- och trycksystem[13]. 

Trycksystemet som illustreras i figur 3.19 använder diagonala stålprofiler och beroende på 

vindriktningen blir de utsatta för antingen tryck eller drag[13]. Dimensioneringen begränsas av 

längden[13]. 

Figur 3.19. X-vindstag. Trycksystem.[13] 

 

Dragsystemet som illustreras i figur 3.20 använder sig av vajrar eller stänger som enbart tar upp 

dragkrafter[12], [13]. När byggnaden utsätts för horisontella krafter kommer det stag som blir utsatt 

för tryck att slacka och därmed inte ta upp någon kraft. Det stag som blir utsatt för drag kommer då 

vara det som stabiliserar byggnaden[13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.20.  X-vindstag. Dragsystem.[13] 
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3.2.2  Indragning av vindstag 

Stagen kan i många fall begränsa utformningen av lokalen och det kan inte alltid vara möjligt att 

placera dem i ytterväggarna på grund av öppningar i form av fönster eller dörrar. När stagen flyttas in 

i byggnaden så bör utformningen ske så att centrum för området begränsat av stagen hamnar i 

byggnadens tyngdpunkt, utformning enligt denna princip förhindrar rotation av byggnaden[13]. Om 

det inte är möjligt att uppnå den placeringen så behöver de stagade delarna dimensioneras för de 

kraftökningar som blir på grund av den nya placeringen[13]. 

När centrum för den stabila delen inte längre är placerat i byggnadens tyngdpunkt uppstår en 

rotation[13]. Rotationen kommer från den utbredda vindlasten som verkar i byggnadens tyngdpunkt. 

Lasten ses som en resultant och skapar ett moment i centrum för stabiliteten med hävarmen till 

tyngdpunkten[13]. Gynnsamma krafter och moment försummas vid beräkning av rotation och 

vindlasten ska ses som en jämntutbredd last[5]. 

Förutom kraften för rotationen kommer lastbredden för det inflyttade staget att ändras, vilket 

medför en högre belastning. 

3.2.3  Andra faktorer 

Vid beräkningarna som utförts av stagen har enbart vindlasten inverkan på stagen tagits till hänsyn 

vid dimensioneringen. Det finns andra faktorer som har betydelse vid dimensionering och kan 

påverka val av dimension[12]. 

Temperatur 

Stora temperaturförändringar runt om byggnaden medför oftast inte problem till byggnadens 

hållfastighet, men kan orsaka skador på andra delar som byggnadens fasadbeklädnad[12]. När 

byggnaden utsätts för temperaturvariationer kommer stålet att expandera och dra ihop sig[12]. Om 

materialen som ligger i närheten av stålet inte ändras i samma takt kan sprickor och andra skador 

uppstå[13]. Det är främst byggnadens norr och syd sida som kommer vara utsatt för 

temperaturvariationerna[12]. 

Transportband och kranar 

Det är vanligt att industribyggnader har någon form av kran eller transportanordning. Installationen 

av dem kommer bidra till olika kraftökningar på bärverket och klassificeras som en variabel last[19], 

[12]. Lasten delas upp i egentyngd och lyftlast, samt en variabel horisontell last som beror av 

acceleration, retardation eller annan dynamisk inverkan från installationen[19]. 

Lasten som uppstår av rörelsen adderas till den totala horisontella lasten på de stabiliserande 

delarna[12]. 
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4 Genomförande 

4.1  Beräkningsgång  

4.1.1  Vindlast 

Eftersom byggnadsdelarna blir utsatta olika mycket av vindlasten på grund av varierande 

belastningsareor och formfaktorer, så varierar beräkningen beroende på vilken del av byggnaden 

som utformas. Ett utdrag av tabeller och formfaktorer kan hittas i Bilaga B, för värden som saknas se 

EKS. Beräkningsgången för att ta fram vindtrycket på byggnaden utförs enligt dessa principer: 

1. Ta reda på vilken referenshastigheten (𝑣𝑏) och terrängtyp som gäller för området. 

2. Bestäm vilken tryckprofil vindlasten kommer att ha mot byggnaden, med hjälp av 

bredden på sidan som är parallell med vindriktningen och byggnadens höjd. 

3. Ta reda på referenshöjden (𝑧𝑒). 

4. Utifrån dessa värden tas det karakteristiska hastighetstrycket (𝑞𝑝) fram, det hämtas ifrån 

tabeller.  Om den aktuella referenshöjden inte finns används interpolation, mellan det 

närmsta värdet över och under referenshöjden. 

5. Räkna ut förhållandet mellan byggnadshöjden och bredden av sidan som är parallell med 

vindriktningen (ℎ
𝑑⁄ ). 

6. Ta fram den utvändiga formfaktorn (𝐶𝑝𝑒) för väggar och tak ur tabellerna. Om byggnadens 

form inte finns i färdiga tabeller beräknas formfaktorn för hand. 

7. Beräkna den invändiga formfaktorn (𝐶𝑝𝑖 ) för byggnaden eller använd något av det 

rekommenderade värdena. 

8. Beräkna den dimensionerande vindlasten (𝑊𝑒) för vägg och tak. Ta fram den horisontella 

resultanten för taket och addera 𝑊𝑒,𝑡𝑎𝑘 med 𝑊𝑒,𝑣ä𝑔𝑔. Om 𝑊𝑒,𝑡𝑎𝑘 agerar i motsatt riktning 

som  𝑊𝑒,𝑣ä𝑔𝑔 ta det mest ogynnsamma av de två värdena. 

9. Repetera steg 8 för den invändiga vindlasten (𝑊𝑖). 

10. Resultanten av vindtrycket multipliceras med byggnadsfaktorn (𝐶𝑠𝐶𝑑) och den belastade 

arean. 

4.1.2  Snölast 

Nedan redovisas beräkningsgång för att ta fram snölast på tak enligt Eurokoderna. Ett utdrag av 

tabeller för dimensionering av snölast kan hittas i Bilaga A, för värden som saknas se EKS. 

1. Ta reda på exponeringsfaktorn (𝐶𝑒) som gäller för topografi på den valda platsen. 

2. Ta reda på byggnadens termiska koefficient (𝐶𝑡). Den kan antas till 1,0 för de flesta 

byggnader. 

3. Bestäm formfaktor (𝜇), utifrån takets form och lutning. 

4. Karakteristisk värde (𝑠𝑘) för snölast på mark hämtas ut tabell för snözonindelning. 

5. Beräkna fram snölasten (𝑠) genom att multipliceras exponeringsfaktorn (𝐶𝑒), termisk 

koefficient (𝐶𝑡), karakteristiska värdet på snölasten (𝑠𝑘) och formfaktor (𝜇). 

6. Ta reda på om snööverhäng vid takfot gäller för området. 

7. För att dimensionera byggnadsdelar multipliceras snölasten (𝑠) med respektive lastarea eller 

lastbredd. 
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4.2  Beräkning av vindstag 
Företaget använder sig av en beräkningsmetod där ett enda vindstag tar upp all kraft från rotationen. 

Den metoden överdimensionerar stagen och en ny beräkningsmetod togs fram där alla stagen deltar 

i kraftupptagningen. Beräkningsmetoden har tagits fram med hjälp av Sven-Henrik Vidhall på KTH, 

Vedran Ladan civilingenjör och Daniel Hällqvist Konstruktör på Northpower samt boken Building 

structures illustrated. 

4.2.1  Kraftfördelningen 

Vindlasten beräknas fram via Eurokoderna och fås ut i 𝑘𝑁/𝑚2. Lasten multipliceras sedan med halva 

byggnadens höjd då den andra halvan antas gå direkt till grundplattan som en horisontell last[12]. 

Fördelning av last, stagade ytterväggar 

Stagade väggar är placerade i ytterväggarna vilket innebär att den utbredda lasten fördelas lika 

mellan stagparen. 

𝐵  Avstånd mellan stagade väggar 

𝑞  Vindlast i kN/m, multiplicerad med halva byggnadshöjden 

𝑉3 =  𝑉4 = 𝑞 ∗ (
𝐵

2
)     [4:1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1. Byggnad utan indrag. Fördelning av utbredd last. 

 

Fördelning av last, indragen stagad vägg 

Förflyttning av stagen 𝑋 meter in i byggnaden. Lastbredden på stagen kommer nu att ändras, det 

inflyttade staget kommer att ta upp lasten från den fria änden samt halva lasten mellan stagparet. 
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𝐵  Avstånd mellan stagade väggar 

𝑋  Inflyttat sträcka av stag 

𝑞  Vindlast i kN/m, multiplicerad med halva byggnadshöjden 

𝑉3 =  𝑞 ∗ (𝑋 +
𝐵

2
)     [4:2] 

𝑉4 = 𝑞 ∗
𝐵

2
      [4:3] 

Figur 4.2. Byggnad med indrag. Fördelning utbredd last. 

 

 

4.2.2  Rotation av byggnaden 

Beräkning av Med 

Rotation av byggnaden uppstår när byggnadens tyngdpunkt inte längre befinner sig på samma punkt 

som centrum för stabiliteten. 

𝑒 Excentriciteten, avståndet mellan byggnadens tyngdpunkt och centrum 

för stabilitet 

𝐵  Avstånd mellan stagade väggar 

𝑋  Inflyttat sträcka av stag 

𝑞  Vindlast i kN/m, multiplicerad med halva byggnadshöjden 
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Figur 4.3. Byggnad med indrag. Beräkning av rotation. 

Excentriciteten uttrycks som halva sträckan 𝑋 (𝑒 =
𝑋

2
). 

Den utbredda lasten 𝑞 ersätts med en resultant 𝑄 som kommer att agera i centrum för den utbredda 

lasten det vill säga byggnadens tyngdpunkt. Resultaten roterar byggnaden runt stabilitets centrum. 

𝑄 = 𝑞 ∗ (𝐵 + 𝑋)     [4:4]

    

𝑀𝑒𝑑 = 𝑄 ∗ 𝑒 = 𝑞 ∗ (𝐵 + 𝑋) ∗ 𝑒    [4:5] 

 

Beräkning av Mrd 

Det stag som kommer bli utsatt för mest kraft på grund av rotationen, är det stag som är placerat 

längst bort ifrån rotationens centrum. Det är samma princip som vid dimensionering av ett 

skruvförband som blir utsatt för ett moment. 

Stagen kan enbart ta upp kraft i en riktning vilket är parallellt med väggens riktning. Antalet stag på 

respektive sida kan variera och kraften som uppstår antas bli jämnt fördelad mellan de påverkade 

stagen. Alla stagen har motståndet 𝑅. 

𝐵, 𝐴  Avstånd mellan stagade väggar 

𝑧1, 𝑧2, 𝑧3 , 𝑧4  Avstånd centrum rotation till stagad vägg 
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Figur 4.4. Byggnad med indrag. Motstånd mot rotation. 

 

Antar att 𝐵 > 𝐴, stag 3 och 4 kommer därför bli de dimensionerande stagen. 

𝑧1 =  𝑧2 =
𝐵

2
    𝑧3 =  𝑧4 =

𝐴

2
 

Kraften i stagen bli då enligt nedan: 

𝑀𝑟𝑑 = 𝑅 ∗
𝑧1

𝑧1
∗ 𝑧1 + 𝑅 ∗

𝑧2

𝑧1
∗ 𝑧2 + 𝑅 ∗

𝑧3

𝑧1
∗ 𝑧3 + 𝑅 ∗

𝑧4

𝑧1
∗ 𝑧4 =

𝑅

𝑧1
∗ (𝑧12 + 𝑧22 + 𝑧32 + 𝑧42)       

Ersätter 𝑧1, 𝑧2 med 
𝐵

2
 och 𝑧3, 𝑧4 med 

𝐴

2
. 

𝑀𝑟𝑑 =
𝑅

𝐵
2

∗ ((
𝐵

2
)

2

+ (
𝐵

2
)

2

+ (
𝐴

2
)

2

+ (
𝐴

2
)

2

) =
𝑅

𝐵
2

∗ (
𝐵2

4
+

𝐵2

4
+

𝐴2

4
+

𝐴2

4
) 

 𝑀𝑟𝑑 = (
𝑅
𝐵

2

) ∗ (
𝐵2

2
+

𝐴2

2
)                  [4:6] 
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Kraftökning av rotation 

Rotationen sätts lika med motståndet 𝑒𝑘𝑣. 4: 6 =  𝑒𝑘𝑣. 4: 5 och det ger att : 

𝑀𝑟𝑑 =  𝑀𝑒𝑑 , 𝑅 =  𝑉𝑟𝑑   

𝑀𝑟𝑑 = 𝑀𝑒𝑑 → 𝑞 ∗ (𝐴 + 𝑋) ∗ (
𝑋

2
) = (

𝑅
𝐵

2

) ∗ (
𝐵2

2
+

𝐴2

2
) →  

→
𝑞∗(𝐴+𝑋)∗(

𝑋

2
)∗(

𝐵

2
)

(
𝐵2

2
+

𝐴2

2
)

= 𝑅     [4:7]
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5 Resultat 
 

5.1  Beräkningsmall 

5.1.1  Resultat 

Genom att tillämpa beräkningsmallen på ett tidigare projekt som Northpower har projekterat, 

kontrollerades resultatet av den nya beräkningsmallen. Hela beräkningsmallen kan hittas i bilaga C. 

Vindlast 

Indata för byggnadens dimensioner, stag, terrängtyp och referenshastighet fylls i de beigea rutorna, 

se tabell 5.1.  

Beräkningsmallen utför sedan beräkningarna enligt teorin som finns i rapporten. Automatisk 

hämtning av tabellvärden på de karakteristika hastighetstryck sker utifrån referensvindhastigheten, 

terrängtyp och byggnadens höjd. Beräkningsmallen väljer sedan ett stag som uppfyller den 

dimensionerande kraften. Beräkningarna kontrolleras och beräknas enligt de ogynnsammaste 

förhållandena. 

Indata byggnad 

totalhöjd (h) m 6,19 

Långsida längd m 24,00 

Gavel längd m 18,00 

Taklutning ⁰ 4,00 

Öppningar sida (1) m2 0,00 

Öppningar sida (2) m2 0,00 

Öppningar sida (3) m2 0,00 

Öppningar sida (4) m2 0,00 

Indata vindstag 

Vinkel stag gavel ⁰ 41,11 

Vinkel stag långsida ⁰ 39,97 

Indrag stag sida (1) m 0,00 

Indrag stag sida(2) m 0,00 

Indrag stag sida(3) m 6,00 

Indrag stag sida(4) m 0,00 

Klass av stag - 1 

Antal stag långsida st 1 

Antal stag gavel st 1 

Antagande Cpi ifall öppningar = 0 

Cpi - -0,20 

 

Tabell 5.1. Beräkningsmall. Indata vindberäkning. 

Indata vind 

Ref. Hastighet (Vb) m/s 24,00 

Terrängtyp - II 
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Resultatet redovisas sedan som dimensionerande vindtryck (𝑘𝑁/𝑚2), dimensionerande krafter i 

stag(𝑘𝑁) och kraft ner i grund(𝑘𝑁). Mallen föreslår även en stagdimension efter den 

dimensionerande vindlasten. 

Vind Gavel Vind långsida 

Dim, vindtryck 1,05 kN/m2 Dim, vindtryck 1,11 kN/m2 

Total horisontell last 92,95 kN Total horisontell last 162,30 kN 

Ökning av moment 0,00 kN Ökning av moment 0,00 kN 

Stag långsida Stag gavel 

Kraft i stag (Fd) 48,87 kN Kraft i stag (Fd) 169,09 kN 

Vald dimension M16 - Vald dimension M24 - 

Kraft i grund 34,25 kN Kraft i grund 157,73 kN 

Tabell 5.2. Beräkningsmall. Resultat vindberäkning 

 

Snölast 

Indata för snölasten sker på samma sätt som för vindlasten i de beigea rutorna. Beräkningsmallen 

beräknas sedan ut formfaktor och dimensionerande snölast på taket, se tabell 5.3. 

Kommun Snözon sk Ce Ct Ψ0 Ψ1 Ψ2 Taklutning µ1 S1 

    kN/m2           °   KN/m2 

Botkyrka 2 2,00 1,00 1,00 0,70 0,40 0,20 4,00 0,80 1,60 

Tabell 5.3. Beräkningsmall. Indata snöberäkning. 

Resultatet beräknas för brottgränstillstånd av pelare. Pelare med samma belastningar och lastbredd 

läggs ihop. Beräkningsmallen redovisar vilket av brottgränstillstånden som är det dimensionerande, 

se i tabell 5.4. 

 

Pelare: A1,A4 

    γd 0,91 
     

Lastdel Enhet 
Brottgräns STR 

 Area / Lastbredd 
6.10.b 

Egentyngd tak   kN/m2 4,77 8,72 m2 

Snölast                kN/m2 13,34 8,72 m2 

Bjälklag kontor 

Egentyngd kN/m2 5,36 8,72 m2 

Nyttig last kN/m2 29,77 8,72 m2 

Balkar 

HEA 200 kN/m 1,34 2,91 m 

Pelare 

KKR 150*150*5 kN/m 1,28 5,24 m 

Dim.last 
 

kN 55,27 
  

 

Tabell 5.4. Beräkningsmall. Resultat lastberäkning. 
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5.2  Kraft analys 
Krafterna i stagen har kollats vid tre olika placeringar: 

 Stagad vägg, gavel indragen 

 Stagad vägg, långsida indragen 

 Stagad vägg, både långsida och gavel indragen 

Alla placeringar kontrolleras för vindriktning mot både långsida och gavel för att kombinationer av 

sug- och tryckkrafter på byggnaden är av olika storlek. 

 

Indata 

Gavel längd =  24 𝑚 

Långsida längd =  42𝑚 

Höjd =  6,4 𝑚 

referenshastighet =  24 𝑚/𝑠 

terrängtyp =  𝐼𝐼 

 

Förklaring av beteckningar 

𝑞1  Resultanten av tryck och sug på lovart och läsida  (𝑞𝑝 ∗
ℎ

2
) 

𝑞2  Sug på sidor parallellt med vindriktningen (𝑞𝑝 ∗
ℎ

2
) 

𝑋, 𝑌  Längden på indrag i riktning X och Y 

𝐴, 𝐵  Avstånd mellan stabiliserande vertikala delar 

𝑒𝑥 , 𝑒𝑦  Excentriciteten i x-led och y-led 

1,2,3,4  Index för stag 

 

5.2.1  Inget indrag 

Vind gavel 

 

 𝑞1 blir jämnt fördelad mellan stag 1 och stag 2. 

 𝑞2 blir jämnt fördelad mellan stag 3 och stag 4. 

  Zon A faller in på stag 3, men det har ingen betydelse då lastbredden är lika för stag 3 och 

stag 4. 
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 𝑞1 = 2,144 𝑘𝑁/𝑚 

 𝑞2 =  2,144 𝑘𝑁/𝑚 

 𝐴 = 24𝑚 

 𝐵 = 42 𝑚 

 

 

 

 

 

Figur 5.1. Inget indrag. Vind mot gavel. 

 

Vind gavel 

Stag mest utsatt av rotation - 

Stag Kraft av fördelning Kraft av 
moment 

Total 

1 25,88 kN 0 kN 25,88 kN 

2 25,88 kN 0 kN 25,88 kN 

3 33,14 kN 0 kN 33,14 kN 

4 22,65 kN 0 kN 22,65 kN 

Vind gavel 

Dimensionerande stag 3 

Dimensionerande kraft (summa kraft i stag *1,5)(kN) 49,71 

Vald dimension M16 

Dimensionerande bärförmåga (kN) 100 

Tabell 5.5. Resultat. Inget indrag. Vind mot gavel. 

 

Vind långsida 

 𝑞1 blir jämnt fördelad mellan stag 1 och stag 2. 

 𝑞2 blir jämnt fördelad mellan stag 3 och stag 4. 

 Zon A faller in på stag 1, men det har ingen betydelse då lastbredden är lika för stag 1 och 

stag 2. 
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 𝑞1 = 2,144 𝑘𝑁/𝑚 

 𝑞2 =  2,144 𝑘𝑁/𝑚 

 𝐴 = 24𝑚 

 𝐵 = 42 𝑚 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.2. Inget indrag. Vind mot långsida. 

 

Vind gavel 

Stag mest utsatt av rotation - 

Stag Kraft av fördelning Kraft av 
moment 

Total 

1 22,91 kN 0 kN 22,91 kN 

2 13,46 kN 0 kN 13,46 kN 

3 45,59 kN 0 kN 45,59 kN 

4 45,59 kN 0 kN 45,59 kN 

Vind långsida 

Dimensionerande stag 3 

Dimensionerande kraft (summa kraft i stag *1,5)(kN) 68,39 

Vald dimension M16 

Dimensionerande bärförmåga (kN) 100 

Tabell 5.6. Resultat. Inget indrag. Vind mot långsida. 

 

5.2.2  Gavel indragen 

Vind gavel 

 𝑞1 blir jämnt fördelad mellan stag 1 och stag 2. 

 𝑞2 kommer att till större delen tas upp av stag 3 som har en större lastbredd än stag 4. 

 𝑞2 kommer att skapa rotationen runt tyngdpunkten med avståndet 𝑒𝑥 till rotationscentrum 

 Zon A faller in på stag 3. 
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     𝑞1 = 2,144 𝑘𝑁/𝑚 

     𝑞2 =  2,144 𝑘𝑁/𝑚 

     𝑒𝑥 = 5,25 𝑚 

     𝐴 = 24𝑚 

     𝐵 = 31,5 𝑚 

     𝑋 = 10,5 𝑚 

 

 

Figur 5.3. Indragning på gavel. Vind mot gavel. 

 

Vind gavel 

Stag mest utsatt av rotation 3,4 

Stag Kraft av fördelning Kraft av 
moment 

Total 

1 25,88 kN 5,88 kN 31,76 kN 

2 25,88 kN 5,88 kN 31,76 kN 

3 38,80 kN 5,88 kN 44,68 kN 

4 16,98 kN 5,88 kN 22,87 kN 

Vind gavel 

Dimensionerande stag 3 

Dimensionerande kraft (summa kraft i stag *1,5)(kN) 67,02 

Vald dimension M16 

Dimensionerande bärförmåga (kN) 100 

Tabell 5.7. Resultat. Indragning på gavel. Vind mot gavel. 

 

 

Vind långsida 

 𝑞2 blir jämnt fördelad mellan stag 1 och stag 2. 

 𝑞1 kommer att till större delen tas upp av stag 3 som har en större lastbredd än stag 4. 

 𝑞1 kommer att skapa rotationen runt tyngdpunkten med avståndet 𝑒𝑥 till rotationscentrum. 

 Zon A faller in på stag 1, men det har ingen betydelse då lastbredden är lika för stag 1 och 

stag 2. 
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     𝑞1 = 2,144 𝑘𝑁/𝑚 

     𝑞2 =  2,144 𝑘𝑁/𝑚 

     𝑒𝑥 = 5,25 𝑚 

     𝐴 = 24 𝑚 

     𝐵 = 31,5 𝑚 

     𝑋 = 10,5 𝑚 

 

 
 

Figur 5.4. Indragning på gavel. Vind mot långsida. 

 

Vind långsida 

Stag mest utsatt av rotation 3,4 

Stag Kraft av fördelning Kraft av 
moment 

Total 

1 26,67 kN 6,48 kN 33,15 kN 

2 9,71 kN 6,48 kN 16,19 kN 

3 56,99 kN 6,48 kN 63,47 kN 

4 34,20 kN 6,48 kN 40,68 kN 

Vind långsida 

Dimensionerande stag 3 

Dimensionerande kraft (summa kraft i stag *1,5)(kN) 99,91 

Vald dimension M16 

Dimensionerande bärförmåga (kN) 100 

Tabell 5.8. Resultat. Indragning på gavel. Vind mot långsida. 

 

 

5.2.3  Långsida indragen 

Vind gavel 

 𝑞2 blir jämnt fördelad mellan stag 3 och stag 4. 

 𝑞1 kommer att till större delen tas upp av stag 1 som har en större lastbredd än stag 2. 

 𝑞1 kommer att skapa rotationen runt tyngdpunkten med avståndet 𝑒𝑦 till rotationscentrum. 

 Zon A faller in på stag 3, men det har ingen betydelse då lastbredden är lika för stag 3 och 

stag 4. 
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     𝑞1 = 2,144 𝑘𝑁/𝑚 

     𝑞2 =  2,144 𝑘𝑁/𝑚 

     𝑒𝑌 = 3,0 𝑚 

     𝐴 = 18 𝑚 

     𝐵 = 42 𝑚 

     𝑌 = 6 𝑚 

 

 

 

Figur 5.5. Indragning på långsida. Vind mot gavel. 

 

Vind gavel 

Stag mest utsatt av rotation 3,4 

Stag Kraft av fördelning Kraft av 
moment 

Total 

1 32,35 kN 3,12 kN 35,48 kN 

2 19,41 kN 3,12 kN 22,53 kN 

3 33,14 kN 3,12 kN 36,26 kN 

4 22,65 kN 3,12 kN 25,77 kN 

Vind gavel 

Dimensionerande stag 3 

Dimensionerande kraft (summa kraft i stag *1,5)(kN) 54,39 

Vald dimension M16 

Dimensionerande bärförmåga (kN) 100 

Tabell 5.9. Resultat. Indragning på långsida. Vind mot gavel. 

 

Vind långsida 

 𝑞1 blir jämnt fördelad mellan stag 3 och stag 4. 

 𝑞2 kommer att till större delen tas upp av stag 1 som har en större lastbredd än stag 2. 

 𝑞2 kommer att skapa rotationen runt tyngdpunkten med avståndet 𝑒𝑦 till rotationscentrum. 

 Zon A faller in på stag 1. 
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     𝑞1 = 2,144 𝑘𝑁/𝑚 

     𝑞2 =  2,144 𝑘𝑁/𝑚 

     𝑒𝑌 = 3,0 𝑚 

     𝐴 = 18 𝑚 

     𝐵 = 42 𝑚 

     𝑌 = 6 𝑚 

 

 

 

Figur 5.6. Indragning på långsida. Vind mot långsida. 

 

Vind långsida 

Stag mest utsatt av rotation 3,4 

Stag Kraft av fördelning Kraft av 
moment 

Total 

1 26,67 kN 2,19 kN 28,86 kN 

2 9,71 kN 2,19 kN 11,90 kN 

3 45,59 kN 2,19 kN 47,79 kN 

4 45,59 kN 2,19 kN 47,79 kN 

Vind långsida 

Dimensionerande stag 3 

Dimensionerande kraft (summa kraft i stag *1,5)(kN) 71,68 

Vald dimension M16 

Dimensionerande bärförmåga (kN) 100 

Tabell 5.10. Resultat. Indragning på långsida. Vind mot långsida. 

 

5.2.4  Gavel och långsida indragen 

Vind gavel 

 𝑞1 kommer att till större delen tas upp av stag 1 som har en större lastbredd än stag 2. 

 𝑞2 kommer att till större delen tas upp av stag 3 som har en större lastbredd än stag 4. 

 𝑞2 kommer att skapa rotationen med avståndet 𝑒𝑥 till rotationscentrum. 

 𝑞1 kommer att skapa rotationen med avståndet 𝑒𝑦 till rotationscentrum. 

 Zon A faller in på stag 3. 
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𝑞1 = 2,144 𝑘𝑁/𝑚 

𝑞2 =  2,144 𝑘𝑁/𝑚 

𝑒𝑥 = 5,25 𝑚 

𝑒𝑦 = 3,0 𝑚 

𝐴 = 18𝑚 

𝐵 = 31,5 𝑚 

𝑌 = 6 𝑚 

𝑋 = 10,5 𝑚 

 

Figur 5.7. Indragning på långsida och gavel. Vind mot gavel. 

 

Vind gavel 

Stag mest utsatt av rotation 3,4 

Stag Kraft av fördelning Kraft av moment Total 

1 32,35 kN 10,73 kN 43,08 kN 

2 19,41 kN 10,73 kN 30,14 kN 

3 38,80 kN 10,73 kN 49,52 kN 

4 16,98 kN 10,73 kN 27,71 kN 

Vind gavel 

Dimensionerande stag 3 

Dimensionerande kraft (summa kraft i stag *1,5)(kN) 74,29 

Vald dimension M16 

Dimensionerande bärförmåga (kN) 100 

Tabell 5.11. Resultat. Indragning på långsida och gavel. Vind mot gavel. 

 

 

Vind långsida 

 𝑞2 kommer att till större delen tas upp av stag 1 som har en större lastbredd än stag 2. 

 𝑞1 kommer att till större delen tas upp av stag 3 som har en större lastbredd än stag 4. 

 𝑞1 kommer att skapa rotationen med avståndet 𝑒𝑥 till rotationscentrum. 

 𝑞2 kommer att skapa rotationen med avståndet 𝑒𝑦 till rotationscentrum. 

 Zon A faller in på stag 1. 
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     𝑞1 = 2,144 𝑘𝑁/𝑚 

     𝑞2 =  2,144 𝑘𝑁/𝑚 

     𝑒𝑋 = 5,25 𝑚 

     𝑒𝑌 = 3,0 𝑚 

     𝐴 = 18 𝑚 

     𝐵 = 31,5 𝑚 

     𝑌 = 6 𝑚 

     𝑋 = 10,5 𝑚 

 

Figur 5.8. Indragning på långsida och gavel. Vind mot långsida. 

 

Vind långsida 

Stag mest utsatt av rotation 3,4 

Stag Kraft av fördelning Kraft av moment Total 

1 26,67 kN 14,07 kN 40,74 kN 

2 9,71 kN 14,07 kN 23,77 kN 

3 56,99 kN 14,07 kN 71,06 kN 

4 34,20 kN 14,07 kN 48,26 kN 

Vind långsida 

Dimensionerande stag 3 

Dimensionerande kraft (summa kraft i stag *1,5)(kN) 106,59 

Vald dimension M20 

Dimensionerande bärförmåga (kN) 156 

Tabell 5.12. Resultat. Indragning på långsida och gavel. Vind mot långsida. 
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6 Diskussion 

6.1  Beräkningsmall 
Även fast Northpower använder sig av standardhallar vid projektering så skiljer sig varje projekt åt vid 

utformning. Beräkningsmallen behöver vara flexibel för att kunna bemöta de krav och önskemål som 

kunderna vill ha. För att bemöta dessa problem så har det lagts till utrymmen för avvikande laster 

och enbart beräkningar som utförs i varje projekt har automatiserats. 

Vid jämförelse av andra beräkningsmallar kan denna mall anses vara stor, det är för att personen 

som utför beräkningarna skall kunna kontrollera och se beräkningsprocessen. En automatisering 

gällande hämtning av karakteristiska hastighetstrycket gjordes för att spara tid och eliminera 

eventuella felavläsningar. 

En separat sida av beräkningsmallen används för att redovisa resultaten. Resultatsidan hade i början 

av projektet ett krav från företaget, att den skulle vara tydlig och enkelt att förstå för någon med 

grundkunskaper. Resultatsidan visar den information som är viktigt för beställaren eller andra 

entreprenörer så att de kan kontrollera beräkningarna som gjorts. Först upp på resultatsidan är den 

information som anses viktigast som dimensionerade krafter och val av stag. 

 

6.1.1  Vindlast 

Den största begränsningen beräkningsmallen har för att kunna användas av andra företag och 

personen är takformen. Northpower använder sig i nästan alla projekt av planatak för att minska 

material och monteringskostnader. Det var därför lämpligast att utforma beräkningsmallen så att 

den enbart hanterar den takformen. För andra takformer skulle formfaktorer samt zonindelning av 

taket behöva ändras. 

Takets lutning och andra antaganden som faktorer och fördelning av lasten begränsar 

beräkningsmallen, för att underlätta arbetet med beräkningsmallen så lades en kontrollruta till som 

varnar om villkoren för lastens fördelning och antagna värden är uppfyllda, på så sätt kan 

konstruktören kontrollera och ändra de påverkade värdena. 

Alla begränsningar som antagna faktorer och fördelning av lasten är tagna till hänsyn vid 

utformningen och beräkningsmallen har en kontrollruta som säger till om alla villkoren för de 

antagna faktorerna och fördelningarna är uppfyllda eller inte. Kontrollrutan valdes att lägga till för att 

ge konstruktören en varning ifall villkoren inte var uppfyllda vilket underlättar projektering och 

kontroller. Begränsningarna som uppkommer i kontrollrutan är: 

 Då förhållandet mellan höjden och byggnadens bredd för referenshöjden inte uppfyller  

ℎ < 𝑏 

 𝐶𝑠𝐶𝑑  antas vara 1,0 vid dimensionering 

 Taklutningen är > 4°, och taket kan inte ses som ett plant tak 

 Byggnadenshöjd går över 16𝑚 det medför att hastighetstrycket skall fyllas i manuellt då den 

automatiska hämtningen enbart hanterar byggnader med en höjd < 16 𝑚 
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Programmet kontrollerar och säger till ifall orimliga värden av indata fylls i. Exempelvis att 

indragningen av staget blir längre än byggnadens längd eller att öppningar i fasaden är lika med noll. 

Om öppningarna i fasaden sätts till noll kommer beräkningsmallen att utföra beräkningar på det 

valda rekommenderade värdet. 

 

6.1.2  Snölast 

Hallbyggnadernas utformning kan variera så att laster som avviker mellan olika projekt eller enbart 

belastar lokala delar av byggnaden. Dessa laster är exempelvis snööverhäng vid takfot, snödrift, 

installationer av kranar och transport anordningar. Lasterna som skiljer sig mellan projekten och 

verkar lokalt på en eller ett fåtal pelare beräknas ut manuellt av användaren. Lasten fylls sedan in i 

rutan vid lastnedräkning som en avvikande last, reduktionsfaktor och den belastade arean fylls i på 

samma sätt som resterande laster. Den avvikande lasten var det alternativ som ansågs vara 

lämpligast att använda för laster som inte finns i varje projekt, men det medför en del extra arbete. 

 

6.2  Stomstabilisering 
Som nämnt i texten har vi enbart tagit hänsyn till vindens inverkan i beräkningarna. Det är viktigt att 

vid dimensionering kontrollera så att inte de andra faktorerna påverkar valet av dimension. 

Fallen som studerades vid kraftanalysen av stomstabiliseringen visade att det dimensionerande 

staget blev i alla fallen det stag som var placerat på byggnadens gavel stag (3) oavsett vindriktning. 

Det mest utsatta staget, stag(3) var det staget som flyttades in i byggnaden då indragning av gavel 

skedde, det var även det staget som var utsatt för zon A när beräkningarna utfördes för 

vindriktningen mot gaveln. Indragningen, zonindelningen och stor belastad yta resulterade i att 

stag(3) var det mest utsatta i alla vindriktningar. 

Att vindriktningen mot långsidan blev det dimensionerande fallet var något som följde de tankar vi 

hade innan analysen. För att vindriktningen mot gaveln skulle vara det dimensionerande fallet 

behöver två villkor vara uppfyllda: 

 ℎ/𝑑 <  1  

 fall (3) 𝑒 ≥ 5𝑑 av zonindelning på sidor parallellt med vindriktning. 

De ovanstående villkoren skulle ge en zonindelning med enbart zon A på sidor parallellt med 

vindriktningen som då har en utvändigformfaktor (−1,2), den utvändig formfaktor från zon D (0,8) 

och zon E (−0,5) då (
ℎ

𝑑
=  1) vilket ger en total formfaktor på lovart och läsida är då 1,3. Allt 

eftersom (
ℎ

𝑑
→  0,25) så kommer den utvändiga formfaktor av zon D → 0,7 och zon E → −0,3 det 

resulterar i en total formfaktor på lovart och läsida av 1,0, vilket är mindre än formfaktorn än den 

från zon A (−1,2). En byggnad som skulle uppfylla dessa villkor behöver ha långa sidor och en näst 

intill en kvadratisk form med en relativt hög höjd eftersom 𝑒 = min(2ℎ, 𝑏).  

För alla fall utom ett, gavel och långsida indragen vind mot långsida blev den dimensionerande 

kraften i stagen < 100 𝑘𝑁. Samma dimension av stagen kunde då användas för nästan alla fall, i det 

avvikande fallet så blev den dimensionerande kraften 106,59 𝑘𝑁 och stagets dimension ökades med 

en. Kraftökningen på grund av indragningen av stagen var inte låg jämfört med inget indrag men den 
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var inte tillräckligt stor för att öka dimensionerna på stagen. De främsta orsakerna till den låga 

kraftökningen av momentet beror på att hallbyggnader får en låg excentricitet samt att byggnadens 

höjd var relativt låg 6,4 𝑚, vilket resulterade i en lägre resulterande kraft än vad som hade uppnåtts 

om byggnaden var högre.  

Vid analysen flyttades stagen in 25 % av byggnadens längd och bredd men stagens 

kraftupptagningsförmåga blir ändå hög, eftersom längderna på 𝑧1, 𝑧2, 𝑧3, 𝑧4 bidrar till att stagens 

upptagningsförmåga mot moment blir stor. Hade det inte varit en rektangulär byggnad utan en 

byggnad med formen U, T eller L så hade excentriciteten mellan byggnadens tyngdpunkt och 

centrum för stabiliteten ökat. Vilket hade lett till att krafterna från rotationen hade blivit högre.  

En ökning av längden på byggnaden påverka inte resultatet särskilt mycket då byggnadens längd 

redan nu är betydligt större än byggnadens höjd. En ökning med 1 𝑚 i längd ger en ökad 

belastningsarea med 6,4 𝑚 2 ≈ 2,4 %. Ökning med 1 𝑚 i höjd ger en ökad belastningsarea på 

långsidan med 42 𝑚2  ≈ 15,6 % och på gaveln med 24 𝑚2 ≈ 15,6 %. 

Det går inte att se vilken del av kraftökningen, den ökade lastbredden eller krafter från rotationen 

som ger mest bidrag. Resultatet visar att det varierar beroende på vindriktning och indragen sida. Se 

tabell 6.1 för vindriktning gavel och tabell 6.2 för vindriktning långsida.  

Vad som går att se är att när båda sidorna dras in samtidigt så blir kraften från momentet större än 

kraften från en ökad lastbredd oavsett vilken vindriktning som beaktas. 

 

Vind gavel 

Typ Stag.nr Last från utbredd last Skillnad 
"V" 

Last från moment "M"   

  - kN kN kN - 

Inget indrag 3 33,14 - 0 - 

Gavel indragen 3 38,8 5,66 5,88 M > V 

Långsida + gavel indragen 3 38,8 5,66 10,73 M > V 

Inget indrag 1 25,88 - 0 - 

Långsida indragen 1 32,35 6,47 3,12 M < V 

Långsida + gavel indragen 1 32,35 6,47 10,73 M > V 

Tabell 6.1. Sammanfattning resultat. Vind gavel. 
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Vind långsida 

Typ Stag.nr Last från utbredd last Skillnad 
"V" 

Last från moment "M"   

  - kN kN kN - 

Inget indrag 3 45,59 - 0 - 

Gavel indragen 3 56,99 11,4 6,48 M < V 

Långsida + gavel indragen 3 56,99 11,4 14,07 M > V 

Inget indrag 1 22,91 - 0 - 

Långsida indragen 1 26,67 3,76 2,19 M < V 

Långsida + gavel indragen 1 26,67 3,76 14,07 M > V 

Tabell 6.2. Sammanfattning resultat. Vind långsida. 

 

6.3  Val av vindstag 
Genom att ändra valet av vindstagsystem i byggnaden till ett annat system som studerats kan 

alternativa lösningar till indragningen ske. Då kraftökningen vid jämförelsen blev små och 

dragsystemets minsta dimension användes på alla de studerade fallen utom ett, är det kanske inte i 

behov av ett annat system som fördelar kraften. Men systemen har andra fördelar som kan hjälpa vid 

projektering av en hallbyggnad och påverkar utformningen. Vid användning av ett trycksystem kan 

Northpower även förflytta in den del av tillverkningen till sin egen verkstad istället för att använda sig 

av en leverantör som förser dem med dragstag. 

V- och inverterat V-system 

Användning av ett V- eller inverterat V-stagsystem möjliggör placering av fönster i samma fack som 

stagningen och indragning skulle inte behövas. V-stagsystemen blir begränsade då portar eller andra 

större öppningar då de inte får plats i samma ram. Ett inverterat V-stag system möjliggör också 

passage igenom den stagade ramen, vilket också ger en möjlighet för mindre dörrar att placeras. V-

systemens utformning ger goda möjligheter för användning av ramens yta vilket leder till att en 

förflyttning av de stabiliserande väggarna kan uteslutas. 

Knästag 

För större öppningar kan ett knästag användas. Knästagen tar väldigt lite plats i ramen och ger 

utrymme för placering av fönster, dörrar och portar i ramen. Knästag är ett bra alternativ för att 

stabilisera byggnaden så länge byggnadens höjd är låg då momenten som tillförs till pelarna inte blir 

särskilt stora. Vid högre byggnader kommer dock knästagen att tillföra stora krafter till byggnadens 

stomme och pelarnas dimension kan behöva ökas på grund av de tillförda momenten. 

Vindkryss 

Vindkryss med trycksystem kan vara ett bättre alternativ än dragsystemet när det är höga 

belastningar, kraften blir uppdelad mellan stagen vilket ger en mindre dimensionerande kraft. 

Dragsystemet är lättare än trycksystemet att montera eftersom längden på stagen justeras vid 

montering och trycksystemet har en fast längd på sina profiler. För låga horisontella krafter som det 

var i hallen beräkningarna utfördes på blir då dragsystemet det mer effektiva av dem två. 

Dragsystemets lägsta dimension klarade av den dimensionerande kraften och trycksystemets 

reduktion av dimensionerande kraft är inte nödvändig. 
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Diagonalstag 

Enkelt diagonala stag är den lösning som vi ser minst användbar. Den uppfyller samma funktioner 

som de andra stagen och medför inte något speciell funktion. Om diagonalstaget skulle placeras i par 

kommer det att ta upp dubbelt så mycket plats som de andra systemen som använder utrymmet av 

en ram för att stabilisera byggnaden. Om den placeras ensamt kommer kraften från den horisontella 

lasten enbart att tas upp av ett stag i form av tryck vilket kan kräva stora dimensioner. 

Utbyggnad 

Att bygga ut hallbyggnaden kan vara något som vill utföras ett tag efter att byggnaden har 

konstruerats. Vid utbyggnad så kommer rotationen på grund av skillnaden mellan stabilitetscentrum 

och byggnadens tyngdpunkt att skapas eller ökas beroende på hur det stabiliserande systemet var 

placerat innan. Vid en utbyggnad kan då stagen behövas bytas ut eller flyttas för att kunna stabilisera 

byggnaden mot de horisontella lasterna. Trycksystemens fasta längd kan begränsa utbyggnaden då 

de kan vara svårare att demontera eller byta ut. Dragsystemet som har en justerbar längd är däremot 

betydligt lättare att demontera och flytta eller byta ut.  

En fortsatt studie av tid och tillverkningskostnader behövs för att få en tydligare bild av vilket system 

som är optimalt. 
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7 Slutsatser och rekommendationer 
 

Följande slutsatser kan dra när det gäller beräkningsmallen: 

 Beräkningsmallen är automatiserad för att förenkla arbetet för konstruktören och spara tid 

när det gäller inmatning av tabellvärden.  

 Eventuella avläsningsfel som kan ske vid inmatning av tabellvärden är eliminerade.  

 Beräkningsmallen hanterar laster som avviker från det vanliga utformandet.  

 Beräkningsmallen redovisar alla beräkningar och faktorer som tas fram vilket ger möjlighet 

till egenkontroll samt fortsatt utveckling av beräkningsmallen. 

Resultatet av kraftanalysen visar tydligt att krafterna vid inflyttning av stag i en hallbyggnad inte 

bidrar till några större problem vid dimensionering. Byggnadens form bidrar till att en låg 

excentriciteten(𝑒) och stora upptagningslängder(𝑧1, 𝑧2 , 𝑧3 , 𝑧4) för rotationen. Placeringen av stag i 

en hallbyggnad har därför väldigt få begränsningar, men då hallarna varierar i höjd så bör indragning 

av stag ske varsamt. 

Av de olika systemen som undersöktes är dragsystemet som Northpower använder sig av idag är det 

alternativ som vi ser bäst överlag. Det fungerar utmärkt att tillämpa på alla storlekar av 

hallbyggnader. Systemet är även väldigt lätt att montera och demontera på grund av den justerbara 

längden, vilket ger goda möjligheter till tillbyggnad. En uteslutning av andra system tycker vi dock 

inte att man skall göra då alla systemen har något att tillföra, men det kräver en närmre kontroll. 
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Bilaga A - Snölast 

   

Sweden - Finland: Snow load at sea level - Hämtad från Europeiska konstruktionsstandarder (EKS). 

 

 

 

Snötyp Tunghet (
𝒌𝑵

𝒎𝟑) 

Ny 1,0 

Ung (flera timmar eller dagar efter snöfallet) 2,0 

Gammal (flera veckor eller månader efter snöfallet) 2,5- 3,5 

Blöt 4,0 

Snöns tunghet - Hämtad från Europeiska konstruktionsstandarder (EKS).  



Bilaga A - Snölast 

   

Snölast på mark: Snözoner för snölast på mark, 𝑆𝑘 , som med sannolikheten av 0,98 inte överskrids 

en gång per år (ekvivalent med 50 års återkomsttid) baserad på mätdata från 148 meteorologiska 

stationer - Hämtad från Europeiska konstruktionsstandarder (EKS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snözon 𝑺𝒌 (𝒌𝑵/𝒎𝟐) 
1 1,0 

1,5 1,5 

2 2,0 

2,5 2,5 

3 3,0 

3,5 3,5 

4,5 4,5 

5,5 5,5 
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Ett utdrag av värden på 𝑆𝑘  för Sveriges kommuner baserade på snölastkartan - Hämtad från 

Europeiska konstruktionsstandarder (EKS). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

     
 

Kommun S0 Kommun S0 
 

      

Ale 1,5 Malmö 1,0  
 

Alingsås 2,0 Salem 2,0  
 

Arboga 2,5 Sandviken 2,5-3,0  
 

Arvidsjaur 3,0 Sigtuna 1,5  
 

Botkyrka 2,0 Sollentuna 2,0  
 

Burlöv 1,0 Umeå 3,0  
 

Båstad 1,5 Upplands-Bro 1,5  
 

Danderyd 2,0 Västerås 2,0  
 

Ekerö 2,0 Åmål 2,5  
 

Enköping 2,0 Åstorp 1,5  
 

Eskilstuna 2,0 Älvsbyn 3,0  
 

Essunga 2,0 Ängelholm 1,5  
 

Lidingö 2,0 Öckerö 1,5  
 

Luleå 3,0 Ödeshög 2,0  
 

Lund 1,5 Östra-Göinge 1,5  
 



 

   



 Bilaga B - Vindlast 

   

Zonindelning och formfaktorer 

Väggar 

Zonindelning för väggar av rektangulära byggnader med tillhörande yttre formfaktorer - Hämtad från 

Eurokod 1: Laster på bärverk – del 1-4: Allmänna laster – Vindlast. 

 

 

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 -0,7 

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

≤ 0,25 -1,2 -1,4 -0,8 -1,1 -0,5 +0,8 +1,0 -0,3 

 

 



 Bilaga B - Vindlast 

   

 

 

Platta tak 

Zonindelning för platta tak av rektangulära byggnader med tillhörande yttre formfaktorer - Hämtad 

från Eurokod 1: Laster på bärverk – del 1-4: Allmänna laster – Vindlast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cpe,10 värden för platta tak 

Zon F G H I1 

cpe,10 -1,8 -1,2 -0,7 +0,2 

cpe,1 -2,5 -2,0 -1,2 -0,2 



 Bilaga B - Vindlast 

   

Sadeltak 

Zonindelning för sadeltak av med tillhörande yttre formfaktorer - Hämtad från Eurokod 1: Laster på 

bärverk – del 1-4: Allmänna laster – Vindlast. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Bilaga B - Vindlast 

   

Formfaktorer för utvändig vindlast på sadeltak - Hämtad från Eurokod 1: Laster på bärverk – del 1-4: 

Allmänna laster – Vindlast. 

 

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 

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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Referensvindhastighet (𝑣𝑏)  i  𝑚 𝑠⁄   , dvs. medelvindhastighete under 10 minuter på höjden 10 meter 

över markytan med råhetsfaktor 𝑧0  =  0,05 och med upprepningstiden 50 år - Hämtad från 

Europeiska konstruktionsstandarder (EKS). 
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Ett utdrag av referensvindhastigheten 𝑉𝑏  i  𝑚 𝑠⁄  för Sveriges kommuner - Hämtad från Europeiska 

konstruktionsstandarder (EKS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommun 𝑽𝒃 

Ale 25 

Alvesta 24 

Bjuv 26 

Borås 25 

Borkyrka 24 

Dagerfors 23 

Ekerö 24 

Eslöv 26 

Forshaga 23 

Gagnef 22 

Göteborg 25 

Habo 24 

Karlstad 23 

Knivsta 24 

Laxå 24 

Lund 26 

Nyköping 24 

Piteå 21 

Stockholm 24 

Sölvesborg 25 

Timrå 22 

Umeå 22 

Vellinge 26 

Östersund 24 
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Vindlast 
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Vindlast fortsättning 
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Nyttiga laster 
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Lastnedräkning 
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Redovisning 

         

      

 

 
Förklaringar och formler 

Projektnamn Beräkningsmall exjobb 

Utförd av Efternamn - Förnamn 

redigerad 2015-04-23 

         

         Gk Egentyngd 

      Ψ Patialfaktor 

      µi 
Formfaktor för 
taklutning 

      Ce Exponeringsfaktorn 

      Ct Termiska koefficient 

      Sk 
Karakteristiskt värde 
för snölast 

        
på mark mark enligt 
EKS 9  

      γd  Säkerhetsklassfaktor 

      qk Nyttiglast 

      Qk Nyttiglast  

      A1 Balk area 

      6.10.a/b Brottgränstillstånd 

      

         

         

         Snölast Sd= µi · Ce · Ct · sk 

   A1 (m
2
)  A1 = B balk * L balk 

   6.10.a 
Pelarlast= 
(1,35*γd*Gtot)+(γd*1,5*Ψbjkl*qbjkl)+(γd*1,5*Ψsnö*Sd) 

   6.10.b 
Pelarlast= 
(0,89*1,35*γd*Gtot)+(γd*1,5*qhuvudlast)+(γd*1,5*Ψ*qövrig) 

   

          

 

 

 

 

 



 
 
 

Bilaga C - Beräkningsmall 

   

Last 1 KN/m 2 

  

  

  

  

Summa : 0,00 

 

Last 3 KN/m 
2

 

  

  

  

  

Summa : 0,00 

 

 
 

 

 

Egentyngder 

 

Yttertak KN/m 
2

 

  

  

  

  

Summa : 0,00 

 

Last 2 KN/m 
2

 

  

  

  

  

Summa : 0,00 

 

Last 4 KN/m 2 

  

  

  

  

Summa : 0,00 
 

 

 

Balkar Pelare 

Typ Egentyngd Typ Egentyngd 

Balk 1  KN/m Pelare 1  KN/m 

Balk2  KN/m Pelare 2  KN/m 

Balk3  KN/m Pelare 3  KN/m 

Balk4  KN/m Pelare 4  KN/m 

Balk5  KN/m Pelare 5  KN/m 
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redigerad 2015-04-23 
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Nyttiga laster 

 

 

Snölast  

µi Ce Ct Sk Sd Ψ0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 

 

 

Kategori Last Utrymme qk 

KN/m 2 

Ψ0 Qk 

KN 

0 1 0 0,00 0,00 0,00 

0 2 0 0,00 0,00 0,00 

0 3 0 0,00 0,00 0,00 

0 4 0 0,00 0,00 0,00 
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Resultat 

Pelare : A1,A2  

γd 0,91  

Lastdel Enhet 
Brottgräns STR 

Area / Lastbredd 
6.10.b 

    

Egentyngd tak kN/m 2 0,00 0,00 m 2 

Snölast kN/m 2 0,00 0,00 m 2 

Avikande last kN 0,00 - - 

Last 1 

Egentyngd kN/m 2 0,00 0,00 m 2 

Nyttiglast kN/m 2 0,00 0,00 m 2 

Avikande last kN 0,00 - - 

Last 2 

Egentyngd kN/m 2 0,00 0,00 m 2 

Nyttiglast kN/m 
2

 0,00 0,00 m 2 

Avikande last kN 0,00 - - 

Last 3 

Egentyngd kN/m 2 0,00 0,00 m 2 

Nyttiglast kN/m 2 0,00 0,00 m 2 

Avikande last kN 0,00 - - 

Last 4 

Egentyngd kN/m 2 0,00 0,00 m 2 

Nyttiglast kN/m 2 0,00 0,00 m 2 

Avikande last kN 0,00 - - 

Balkar 

Balk 1 kN/m 0,00 0,00 m 

Balk2 kN/m 0,00 0,00 m 

Balk3 kN/m 0,00 0,00 m 

Balk4 kN/m 0,00 0,00 m 

Balk5 kN/m 0,00 0,00 m 

Pelare 

Pelare 1 kN/m 0,00 0,00 m 

Pelare 2 kN/m 0,00 0,00 m 

Pelare 3 kN/m 0,00 0,00 m 

pelare 4 kN/m 0,00 0,00 m 

pelare 5 kN/m 0,00 0,00 m 

Dim.last  0,00  
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Vind långsida 

dim, vindtryck 1,11 kN/m 
2

 

Total horisontell last 162,30 kN 

Ökning av moment 0,00 kN 

 

Kraft i stag (Fd) 169,06 kN 

Vald dimension M24 - 

Kraft i grund 157,73 kN 

 

Vinkel stag gavel 68,90 ⁰ 

Vinkel stag långsida 44,50 ⁰ 

Klass av stag 1 - 

Antal stag långsida 1,00 st 

Antal stag gavel 1,00 st 

Indrag stag sida (1) 0,00 m 

Indrag stag sida(2) 0,00 m 

Indrag stag sida(3) 0,00 m 

Indrag stag sida(4) 0,00 m 

 

 

 

 

 

Resultat 

 

 

Stag långsida                                                                            Stag gavel 

 

 

Data 

 

Terrängtyp II - 

Ref.hastighet (Vb) 24,00 m/s 

Höjd 7,20 m 

Längd gavel 18,39 m 

Längd långsida 30,39 m 

Taklutning 4,00 ⁰ 

Agavel 132,41 m 2 

Alångsida 218,81 m 2 

qp,vägg 0,70 kN/m 2 

qp,tak 0,70 kN/m 2 
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Vind gavel 

dim, vindtryck 1,05 kN/m 2 

Total horisontell last 92,95 kN 

Ökning av moment 0,00 kN 

Kraft i stag (Fd) 48,87 kN 

Vald dimension M16 - 

Kraft i grund 34,25 kN 


