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Beteckningar 
a  skivans bredd vinkelrätt mot profileringen 
A tvärsnittsarea hos längsgående kantbalk 
Askpl tvärsnittsarea för skjuvöverföringsplåt 
b Skivans bredd parallellt med profileringen 
bd profildelning 
bo profiltopp 
btak takbredd 
bu profilbotten 
bw profillivets projektion på upplagsplanet 
c skivans skjuvflexibilitet 
cbalk balkavstånd 
cgp avstånd mellan gavelpelare 
d diameter för fästelement 
E elasticitetsmodul 
fy sträckgräns, normalt = fyb 
fyb sträckgräns för plåt före kallformning 
Fc2V faktor som multiplicerad med skjuvkraften ger utdragskraft i 

fästelement av skivverkan 
Fp,Rd dimensioneringsvärde m h t genomdragsbrott i förband 
Fb,Rd dimensioneringsvärde m h t hålkantsbrott i förband 
Fv,Rd dimensioneringsvärde m h t skjuvbrott i fästelement 
Ft,Rd dimensioneringsvärde m h t dragbrott i fästelement 
Fo,Rd dimensioneringsvärde m h t utdragning ur underlag 
hb balkhjd vid upplag på pelare 
hp pelarhöjd, långsida 
ht taknockshöjd 
hw profilhöjd 
Ief yttröghetsmoment för effektivt tvärsnitt 
Iser yttröghetsmoment vid deformationsberäkning 
k ramflexibilitet 
K, K1 konstanter 
k2 konstant 
L längd, spännvidd 
ls upplagsbredd 
lskpl längd av skjuvöverföringsplåt 
Ltak taklängd 
M moment i skivan 
Mf,Rd dimensioneringsvärde för fältmomentkapacitet (normalt är bred fläns 

tryckt) 
Mf,Ed dimensioneringsvärde för fältmoment av transversallast 
Ms,Ed dimensioneringsvärde för stödmoment av transversallast 
n antal paneler inom skivans längd 
n antal skruvar i ett förband 
n1sc antal fästelement mellan plåt och skjuvkraftsöverföringsplåt i inre balk 
nb antal plåtlängder inom skivans bredd 
nf antal fästelement mellan plåt och åsar per plåtbredd 
np antal åsar (kantåsar + mellanliggande åsar) 



ns antal fästelement per sidöverlapp (exklusive de fästelement som går 
genom båda plåtarna och underliggande ås) 

nsc antal fästlement mellan plåt och skjuvkraftsöverföringsplåt i gavelbak 
nsh antal plåtbredder per panel 
Nb,Rd normalkraft m h t knäckning 
Ngg normalkraft i gavelbalk 
Nk normalkraft i kantbalk 
NEd normalkraft i dimensioneringslast 
p centrumavstånd för fästelement mellan plåt och ås 
gperm egentyngd av tak 
qk karakteristiskt värde för vindtryck 
qs1 dimensioneringsvärde för snölast + egentyngd 
qsug karakteristiskt värde för vindsug på tag 
Qs last mot långsidan av en takskiva 
Qsg last mot gavel aven takskiva 
Rg reaktionskraft i långsidorna vid last mot gavel 
Rk reaktionskraft i långsidorna vid last mot gavel 
Rs,Rd dimensioneringsvärde för upplagsreaktion vid mellanstöd 
Rs,Ed dimensioneringsvärde för upplagsreaktion vid mellanstöd 
RvV faktor som multiplicerad med skjuvkraften ger upplagsreaktionen av 

skivverkan 
Rä,Rd dimensioneringsvärde för upplagsreaktion vid plåtände 
Rä,Ed dimensioneringsvärde för upplagsreaktion vid ytterstöd 
sk karakteristiskt värde för snölast på tak 
so snölast på mark 
sk förskjutning per infästning mellan plåt och ås per lastenhet 
ss förskjutning per infästning mellan plåtar per lastenhet 
ssc förskjutning per infästning mellan plåt och skjuvöverföringsplåt per 

lastenhet 
sw livbred 
sser vanligt värde för snölast 
S skjuvflöde 
t plåttjocklek 
t1 största plåttjockleken under underlaget i ett förband 
tf flänstjocklek i upplagsbalk eller gavelbalk 
V skjuvflöde 
V tvärkraft 
Vf,Rd dimensioneringsvärde för skjuvflöde m a p buckling av fläns 
Vg maximalt skjuvflöde vid last mot gavel 
Vg,Rd dimensioneringsvärde för skjuvflöde m a p global buckling 
Vmax maximalt skjuvflöde (vid gavel) 
Vr,Rd dimensioneringsvärde för skjuvkraft m a p böjning av profilhörn 
vEd dimensioneringsvärde för skjuvflöde i skivans plan 
Vw,Rd dimensioneringsvärde för skjuvflöde m a p buckling av liv 
v nedböjning, utböjning 
vskpl deformation av skjuvöverföringsplåt 
vskr skjuvdeformation av förband 
vtemp förskjutning av temperatur 
vtrp deformation av trapetsprofilerad plåt 
α längdutvidgningskoefficient 



α1, α2 faktorer som beaktar inverkan av mellanliggande åsar 
α4 faktor som beaktar antalet plåtlängder 
β1, β2 faktorer som beaktar antalet fästelement mellan plåt och ås 
β3 faktor som beaktar placering av fästelementen i en profil 
γM partialkoefficient som beaktar osäkerheten vid bestämning av 

bärförmågan 
γd partialkoefficient med hänsyn till säkerhetsklassen för skivverkan 
µ formfaktor för snölast på tak 
cpe.tak formfaktor för vindsug på tak 
cp.ep formfaktor för vindsug på vägg 
cpe.s formfaktor för vindsug på vägg 
cpi formfaktor för invändig sug 
ψ lastreduktionsfaktor 
Δ skivans utböjning i fältmitt 
ΔT termperaturskillnad 
ϕ diameter för fästelement 
v tvärkontraktionstal 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Stomsystem för hallbyggnader har i Sverige tagit en utveckling som avviker 
från övriga Europa. Redan på 1960-talet blev det i Sverige vanligt att utnyttja 
skivverkan i tak av trapetsprofilerad plåt. 
Skivverkan utnyttjas alltså inte i övriga Europa trots att de första studierna 
utfördes i England. Det jag har sett att det finns en allmän osäkerhet bland 
ingenjörer då skivverkan utnyttjas. 
 
1.2 Syfte 
Rapporten ska belysa fördelar och problematiken inom i konstruktionstypen 
och förhoppningsvis fungera som en ingång till ämnet då bakgrunden är att det 
finns för lite undersökningar kring detta och de beräkningsverktyg som finns 
är något begränsade. 
 
1.3 Avgränsningar 
Eftersom oavsett byggkonstruktion så är det alltid väldigt många faktorer 
inblandade på en byggnads objekt så förutom syftet att på ett pedagogiskt sätt 
belysa fördelar och problematiken så kommer jag begränsa mig till de fall 
konstruktörer oftast möter. Hur man bemöter ingrepp och tillbyggnader på 
konstruktioner som stabiliseras med skivverkan. 
 
1.4 Arbetsmetodik 
Grundligt genomarbeta befintligt litteratur, artiklar mm inom området som jag 
ska strukturera upp med komplettering av besök, möten, intervjuer hos 
plåttillverkare, konstruktörer mm. 
 
 
  



2 Allmänt 
2.1 Bärande konstruktion 
Ett vanligt och ekonomisk sätt att stabilisera en hallbyggnad är att placera 
vindkryss i gavlar och långsidor och utnyttja den trapetsprofilerade plåten i 
taket som en styv skiva, som överför vindkrafterna till vindkryssen. 
 

Skivan kan utformas antingen med plåt 
direkt på huvudbalkar eller med plåt på 
åsar. Stabilisering genom skivverkan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ett annat sätt att stabilisera en hallbyggnad är genom ramverkan (a). 
 

 
 
Det sker vanligtvis genom inspända pelare (b), mera sällan genom tvåleds- (c) 
eller nolledsramar (d).  
Ramsystem kan innebära att pelare är inspända i grundplattor och att 
takbalkarna är fritt upplagda på pelartopparna eller att pelare och balkar är 
böjstyvt sammankopplade till tvåledsramar. 
 
Stomsystem med ramverkan har fördelar. De används speciellt vid mindre 
hallbyggnader. Varje ram tar hand om den del av vindlasten som angriper i 
facken i anslutning till ramen. Man kan då bygga långa byggnader och man 
kan bygga till i längdriktningen utan att påverka stabiliseringen av den 
befintliga delen. Man kan också ta upp stora hål för portar och fönster. 
 
Profilerad plåt som används i tak, bjälklag och väggar är mycket effektiva med 
avseende på skivverkan. Under förutsättning att plåten är ordentligt infäst i 
sekundär- och huvudbärverken med hjälp av mekaniska fästelement eller 
svetsning är den mycket tillförlitlig. 
 



 
 
Skivverkan kan utnyttjas för att ta upp horisontallaster och även vertikallaster 
vid stor taklutning. I en byggnad med liten taklutning kommer varje del av 
takskivan att fungera som ett membran, vilket överför laster mot långsidorna 
till gavlarna. Gavlarna måste vara styva i sitt plan genom snedstag eller plåt. 
 
Plåten tillsammans med kantbalkarna fungerar som en balk med högt och tunt 
liv. Vid last i plåtens plan tar gavlarna upp upplagsreaktionerna, plåten 
fungerar som liv och tar upp tvärkraften och kantbalkarna fungerar som 
flänsar som tar upp det böjande momentet genom drag- och tryckkrafter. 
 

I en byggnad med stor taklutning 
som utsätts för vertikal last eller 
last från sidan får man en 
lastkomposant i takets plan så att 
takskivorna motverkar att 
pelartopparna böjer ut i sidled. 

 
 
 
Ju mindre taklutning, desto mindre förmåga har skivorna att ta upp vertikala 
laster, men desto större är deras förmåga att uppta horisontala laster. 
 
2.2 Skyldighetsförhållande 
Enligt nuvarande konstruktionspraxis dimensioneras stommen, dvs. pelare, 
balkar och vindkryss av den konstruktör som har ansvaret för 
stomprojekteringen. Dimensioneringen och detaljutformningen av takskivan 
utförs oftast av plåtleverantören som har specialister. Det är då viktigt att 
plåtleverantören får information om hur takplåten är tänkt att fungera, dvs. om 
plåten endast ska bära egentyngd och snölast eller om den också ska fungera 
som styv skiva för vindlast mot väggarna. I det senare fallet måste 
plåtleverantören få uppgift om bland annat vindkryssens placering, viken typ 
av väggkrön och vilken typ av avvattning som är tänkt. Viktigast är vilka 
laster som påverkar skivan och eventuell håltagning för brandventilation mm.  

  



Ett exempel på en checklista över vilka uppgifter som kan behövas ges i bilaga 
före referenserna. 
 

• Takskivan är en del av det primärt bärande systemet och är lika viktigt 
som pelare och balkar för byggnadens stabilitet. 

• Ansvaret för dimensionering och utformning vilar ytterst på 
stomkonstruktören. 

• I det fall plåtleverantören dimensionerar och konstruerar takskivan, 
måste gränssnittet mellan stomkonstruktörens och plåtleverantörens 
ansvarsområde definieras och plåtleverantören måste bli informerad 
om stomsystem, laster och eventuell håltagning enligt checklistan.  

 
2.3 När kan skivverkan användas 

• Överföring av vindlaster och horisontallaster från vissa traverser till 
gavlar och långsidor - skivverkan i tak. 

• Att föra ned laster från takskivan till grunden - skivverkan i väggar. 
• Sidostagning av takåsar och väggreglar. 
• Sidostagning av takbalkar och måttligt stora väggpelare. 
• Att bära en del av vertikallasterna av snö och egentyngd vid lutande 

tak. 
• Att fördela sidolaster från traverser på flera ramar (inspända pelare) 

även om takplåten i övrigt inte räknas som styv skiva. 
 

Tak- och väggskivor av trapetsprofilerad plåt har en viktig lastupptagande 
förmåga i skivplanet. Denna skivverkan ger byggnaden en ökad styvhet och 
kan utnyttjas som stabiliserande element för att ta upp horisontallaster av 
vindlast och måttliga traverslaster. 
 
Belastningen ska framförallt vara statisk på samma sätt med egentyngd, snö- 
och vindlast. Dessutom får skivkonstruktioner belastas med horisontalkrafter 
från traverser i låg driftsklass om bromskrafterna ensamma inte utnyttjar 
infästningarnas bärförmåga till mer än 50 %. 
 
Skivan ska ingå i ett statiskt bestämt system eller i ett system där det är möjligt 
att med tillräcklig noggrannhet bestämma krafterna i skivan. 
 

• Tak och väggskivor är ungefär lika styva som fackverk. 
• De utsätts för skjuvkrafter oberoende om man räknar med det eller inte 

såvida man inte vidtar särskilda åtgärder. 
• För säker skivverkan krävs att plåten ligger direkt an mot åsar, balkar 

och skjuvförband utan mellanlägg som t ex isolering eller 
tätningsband. 

 
Takskivor är som nämnt mycket styva i sitt plan och kan användas även vid 
stora byggnader. Om byggnaden är långsmal kan man behöva kontrollera att 
utböjningarna inte blir så stora att det finns risk för att takskivan inte förmår 
hålla fast pelarna i toppen. 
 



Skivverkan får ej utnyttjas för skivor som utsätts för tvångspåkänningar på 
grund av temperaturskillnader mellan stomme och skiva, ifall dessa kan 
påvisas vara små och beaktade vid dimensioneringen av plåt och fästelement. 
 
Ytbärverk som gränsar mot uppvärmt utrymme och som är försett med 
utvändig värmeisolering får anses opåverkat av temperaturskillnader. 
 
Vid oisolerade byggnader kan skivverkan utnyttjas om infästningar görs så 
eftergivliga att några farliga tvångskrafter inte uppkommer vid 
temperaturskillnader mellan stomme och plåt. 
 
Framtida utbyggnader får inte försvåras genom att skivverkan utnyttjas 
olämpligt. Exempelvis bör hellre inspända pelare eller ramar användas vid 
hallbyggnader som man planerar att förlänga i ett senare skede. Skivverkan 
kan dock lämpligen användas för last mot gavel och för att överföra last mot 
vindpelare till inspända huvudpelare. 
 

• Om en plåtskiva utnyttjas för skivverkan ska den dimensioneras som 
stomkonstruktioner i allmänhet. 

• På ritning ska anges att plåten har stabiliserande funktion. 
• Skivans bärförmåga beror i första hand på plåtarnas infästning i 

upplagsbalkarna och sammanfogningen mellan plåtarna. 
• Att en väg har stabiliserande funktion genom skivverkan bör markeras 

t ex med skylt. 
• Tillfällig stagning kan vara nödvändigt, speciellt vid skivverkan i 

väggar. 
• Om framtida utbyggnad är aktuell, får inte denna försvåras av att 

skivverkan utnyttjats. 
• Skivverkan kan utnyttjas i oisolerade byggnader om infästningar görs 

eftergivliga. 
 
2.4 Stadga under montering och ombyggnation 
Under montaget är ofta nödvändigt att staga pelare och ibland även balkar. 
Speciellt gäller detta om väggskivorna också utnyttjas som skivor. Sådana 
tillfälliga stagningar ska redovisas på ritning och deras funktion visas i 
beräkning. Eftersom man ändå måste staga under montaget är det vanligt att 
stagen görs permanenta i form av vindkryss. Man räknar då inte med 
skivverkan i väggarna. 
 
På ritning ska anges att ytbärverket har stabiliserande funktion och att det inte 
får tas bort utan att vidta åtgärder för att säkerställa konstruktionens stabilitet. 
 
Om väggskivor har stabiliserande funktion ska de enligt Tunnplåtsnormen 
förses med skyltar som visar att plåten inte får tas bort utan medgivande av 
konstruktör. 

  



3 Laster & dimensionering 
3.1 Egentyngd, snö- och vindlast 
För byggnaden som helhet är det många lastkombinationer som är möjliga. 
För dimensionering av takskivan är det i huvudsak fyra kombinationer 
(lastfall) som gäller. 
 

Lastfall 1, är dimensionerande för takplåten och 
skiva. 

 
 
 

Lastfall 2, för flera infästningar. 
 
 
 

Lastfall 3, är normalt dimensionerande för 
plåten för böjning. 

 
 
 

Lastfall 4, används för kontroll av tillfälliga 
olägenheter i brukgränstillståndet. 

 
 
 
3.2 Stagning av balkar och åsar 
Plåten kan användas för att staga balkarna i sidled. 
 
Plåtskivan dimensioneras för denna fördelade last inom varje plåtfält mellan 
huvudbalkar. 
 

Om plåten ligger på åsar stagas dessa på 
samma sätt. Dessutom stagar åsarna balkarna 
i upplagspunkterna för åsarna. Förbandet 
mellan åsarna och balkarna dimensioneras 
för en kraft som är lika med q1 gånger 
avståndet mellan åsarna och balkarna 
kontrolleras för vippning mellan de 
sidostagande åsarna. 

 
Skjuvkraften för sidostagning ska adderas till skjuvkraften av last mot 
gavlarna.  



3.3 Fortskridande ras 
Byggnader ska skapas så att risken för fortskridande ras är liten. Detta kan ske 
genom att de utformas och dimensioneras 
 

• antingen så att de kan motstå en olyckslast 
• eller så att en lokal skada kan begränsas 

 
Kravet för olyckslast och fortskridande ras gäller endast byggnader i 
säkerhetsklass 3 dvs vid enplans hallbyggnader sådana byggnader där många 
personer vistas och där spännvidden är större än 15 m. 
 
Att dimensionera en byggnad eller byggnadsdel så att de kan stå emot en 
olyckslast innebär t ex att pelare dimensioneras för påkörning av fordon eller 
att väggar (om möjligt) dimensioneras för tryck från gasexplosion. 
 
Den primära skadan får inte leda till fortskridande ras och svår förstörelse för 
någon annan del av byggnaden än för 
 

• det primära skadeområdet och 
• det angränsande området 

 
För envånings hallbyggnader med bärande system i form av pelare och 
takbalkar med stora spännvidder och med rimligt avstånd mellan dessa 
konstruktioner kan det primära skadeområdet antas vara en del (pelare eller 
balk) av en sådan konstruktion eller hela konstruktionen (pelare + balk).  
 
Om en primär skada inträffar på grund av en olyckslast, uppkommer ofta svåra 
skador även inom angränsande områden. Om det bärande systemet utgörs av 
pelare + balkar kan den primära skadan antas innebära en avslagen pelare. Det 
angränsade området där svåra skador uppkommer blir normalt två fack av 
taket och väggarna. 
  



3.4 Beräkningsgång 
Beräkningen vid skivverkan omfattar normalt följande huvudmoment. 
 

• Bestäm skivtyp (plåt på åsar eller på balkar) 
• Ta reda på belastningar 
• Beräkna tvärkraft och moment 
• Ta reda på skivdata från plåttillverkarna 
• Beräkna krafter och deformationer 

- Skjuvkraft i plåt 
- Normalkrafter i kantbalkar 
- Krafter på fästelement 
- Utböjning 

• Kontrollera plåten för kombinerade krafter 
- Plåtdeformation vid plåtände 
- Buckling, intryckning mm 

• Kontrollera krafter mellan skiva och stomme 
• Kontrollera infästningen i stommen 

-Kombination av skivkrafter och krafter vinkelrätt mot skivan t ex vindsug 
 
 
 

1. Lastfallet med vindlast som huvudlast kontrolleras, varvid skivkrafter för vind 
mot långsida och vind mot gavel bestäms. Samtidigt verkande snölast 
betraktas som vanligt. 

2. Kontroll av takplåten med avseende på skjuvkrafter, normalkrafter, moment 
och upplagsreaktioner enligt EN 1993-1-3 6.1. Dimensioneringsvärden för 
skjuv- krafter och normalkrafter erhålls ur plåtleverantörens faktablad. 

3. Dimensionering av kantbalkar för normalkrafter. Många plåtleverantörer har 
speciella krönbalkssystem för god tätning och anslutning av plåt och isolering. 

4. Dimensionering av infästningar i änd- och sidöverlapp, infästning av plåt till 
kantbakar och takstolar, extra plåt vid taknock och eventuella 
skjuvöverföringsplåtar vid gavlarna och mellan plåten och huvudbalkarna. 

5. dimensionering av lastinföring vid toppen på vindpelare i gavlar och vid 
eventuella extra vindpelare utefter långsidorna samt dimensionering av 
kantbalkarnas (krönbalkarnas) infästning i vindbockar. 

6. Kontroll av avväxlingar kring håll för brandventiler i taket och eventuella 
andra hål. 



4 Utformning & beräkning av krafter och 

deformationer 
4.1 Skivtyper 

En takskiva i en hallbyggnad fungerar som en 
liggande hög balk med ett högt tunt liv. 
Kantbalkar eller åsar utgör flänsar i den höga 
balken. 

 
 
 
 
 
Takskivan består av trapetsprofilerad plåt, åsar och kantbalkar, huvudbalkar 
samt förband mellan dessa. 
Två huvudtyper förekommer 

• Plåt direkt på huvudbalkar 
• Plåt på åsar 

 
Vid last mot långsidorna består belastningen oftast av koncentrerade krafter 
från pelartopparna. Krafter av vindtryck på lovartssidan och vindsug på 
läsidan förs in i takbalkens båda ändar och överförs i stort sätt jämnt fördelat 
till skivan. 
 
Belastningen ger tvärkrafter och böjmoment som i en fritt upplagd balk, där 
upplagen består av vindkryss (eller i undantagsfall väggskivor) i gavlarna. 
 
Vid plåt direkt på huvudbalkarna upptas det böjande momentet av 
kantbalkarna i form av ett kraftpar. Skjuvflödet = skjuvkraft per breddenhet 
(kN/m), blir då konstant över skivans bredd. 
I vissa fall saknas kantbalkar. Momentet upptas då av plåten genom tryck- och 
dragspänningar. 
 

Vid plåt på åsar i byggnadens 
längdriktning, upptas momentet av 
alla åsarna men framförallt av de 
två plus två yttersta. Skjuvflödet 
blir något koncentrerat mot mitten 
av skivan. 



4.2 Infästning och skarvning 

Plåt på huvudbalkar 
Takskivan byggs upp av den trapetsprofilerade plåten, kantbalkarna, 
huvudbalkarna samt förband mellan dessa. Förbanden är givetvis alla mycket 
viktiga för att skjuvflöden ska kunna överföras mellan plåtar och från plåtar 
till åsar och balkar. 
 

Vid plåt direkt på huvudbalkarna, fästs 
plåtens profilbotten i balkarnas 
överflänsar och de krafter som förs in från 
pelarna till balkarna kan direkt överföras 
till plåten. 

 
Oftast finns kantbalkar som upptar det böjande momentet i form av ett 
kraftpar. Kantbalkarna kan bestå av en valsad I-balk eller fyrkantrör som 
placeras så att plåtens profilbotten enkelt kan fästas i kantbalken för 
skjuvflödet i det aktuella facket. 
 
Plåt på åsar 
 

Vid plåt på åsar måste kraften i 
balkarna föras över från balkens 
överfläns till plåtens profilbotten. Vid 
måttliga krafter kan detta ske genom 
upplagsstöden för lättåsar (z- eller C-
balkar). 
Är krafterna mycket stora kan speciella 
skjuvöverföringsplåtar behövas. Dessa 
kan ha ganska begränsad utsträckning 
längs balken och placeras lämpligen i 
närheten av mitten av skivan för att 
minska de inre krafterna vid 
temperaturskillnad mellan takbalken 
och plåten om skivan är stor. 

  



4.3 Fästelement 

Skruv för plåtförband 
De vanligaste fästelementen för profilerad plåt är skruvar. Skruvar för 
plåtförband kan indelas i tre grupper 
 

 
a) Penetrerande skruv 
b) Borrande skruv 
c) Gängpressande skruv 

 
 

Penetrerande skruv 
Den penetrerande skruven är försedd med en utdragen gängspets, ibland med 
dubbla gängingångar och med relativt hög gängstigning. Spetsens utformning 
medför att det bildas en krage som medger gängingrepp även i tunn plåt. Den 
penetrerande skruven är avsedd för plåttjocklekar på högst 1.0 mm och använd 
huvudsakligen för infästning av skivmaterial inomhus. 
 
Borrande skruv 
För infästning i grövre material används en borrande skruv. Denna skruvtyp är 
försed med en borrspets som medför att borrnig, gängformning och åtdragning 
sker i ett moment. För infästning och sammanfogning a plåtprodukte finns ett 
stort antal varianter för i stort sätt alla forekommande applikationer. Dessa 
skruvar har normalt en 8 mm sexkantskalle och borrkapaciteten (sammanlagda 
plåttjocklek) är normalt mellan 1,0 mm och 12 mm. 
 
Gängpressande skruv 
Den gängpressande skruven är den äldsta typen av byggplåtsskruv och kräver 
förborrning eller förstansning av materialet. Skruven formar plastiskt en 
invändig gänga genom att skruvgängorna tränger undan godset i hålkanten. 
Vind användning av gängpressande skruv måste håldiametern anpassas till 
underlagets tjocklek att den plastiska gängformningen ska bli optimal. 
Den gängpressande skruven används med fördel där det går att använda 
förstansade hål eller där godstjockleken överstiger borrkapaciteten för den 
borrande skruven. 
 
Klämteknik 
En variant av den borrande skruven används för sammanfogning av 
plåtprofiler mot varandra samt för infästning av trapetsprofilerad plåt till 
tunnplåtsbalkar. Skruven har reducerad borrspets (dvs diametern på 
borrspetsen är mindre än i skruvens gängbotten), låg gängstigning och frisläpp 
mellan gänga och skalle. Efter borrning samlas plåtarna ihop och kläms i 
frisläppet mellan skallen och gängorna. Skruven ska alltid dras till spin. Rätt 
frisläpp minskar risken för felmontage. För att klämtekniken ska fungera är 
det mycket viktigt att avståndet mellan skalle och överkant gängor – frisläppet 
– är anpassat till aktuell sammanlagt plåttjocklek. Är frisläppet för stort dras 
inte plåtarna samman och bärförmågan med hänsyn till hålkantsbrott reduceras 
avsevärt. 



4.4 Lastinföring 

Last mot långsida 
Vid last mot långsidorna förs vindlasten mot 
väggarna över till pelarna och från pelartopparna in i 
takbalkarna och plåten. Vid plåt direkt på 
huvudbalkarna sker denna överföring direkt genom 
skjuvning i skruvarna. Vid plåt på åsar sker det 
indirekt genom sidoböjning av åsarna, 

 
 
 
 
 
eller genom skjuvöverföringsplåter. 
 

 
 
Ibland sätter man in extra vindpelare mellan de pelare som bär taklasten. Vid 
plåt på åsar kommer dessa att belasta takskivans kant på liknande sätt som 
vindpelarna i gavlarna. Vid plåt direkt på huvudbalkarna lastinföringsstänger 
oftast nödvändiga. 
 

 
 
Av figur framgår att skjuvflödet bara är något större i övre vänstra hörnet 
utanför den första lastinföringsstången än i nedre hörnet där skjuvflödet är 
nära konstant mellan huvudbalkarna. 

  



Last mot gavel 
Vid last mot gavel och plåt direkt på huvudbalkarna angriper vindpelarna 
skivkanten enligt figur 
 

Det förutsätts att pelartopparna är 
fästa i gavelbalken som sprider ut 
lasten på flera skruvinfästningar till 
plåtkanten. Lasten för sedan vidare 
in i plåtarna och i profilriktningen 
kan plåten föra in lasten långt in i 
skivan så att skjuvflödet blir 
tämligen jämnt fördelat ut 
motgavelbalkarna utefter 
långsidorna i det första facket. 
Skjuvflödet avtar sedan starkt i de 
följande facken. 

 
Gavelbalken brukar räknas som en 
balk på elastiskt underlag där det 
elastiska underlaget är 
skruvförbanden. Dessa är avsevärt 
vekare än plåtskivan. 

 
 

Deformationer 
Utböjningen av en takskiva består i huvudsak av skjuvdeformationer i skivan. 
Böjdeformationer orsakade av töjning i kantbalkar och åsar utgör bara en liten 
del. Skjuvdeformationerna i skivan i skivan uppkommer av deformationer i 
förbindningar i sid och ändöverlapp, i anslutningar till balkar och åsar, av 
deformation i plåtändarna samt av skjuvdeformationer i plåten. Den sista 
deformationen utgör ofta den minsta delen av den totala deformationen, 
deformation i plåtändarna den största. 
 
Plåtskivans utböjning, beräknas med utgång från skjuvflexibiliteten med 
dimensionen längd per kraftenhet, ofta mm/kN. Skjuvflexibiliteten för en 
plåtskiva är således skjuvdeformationen per kraftenhet i riktning parallellt med 
profileringen. 
 

Den totala skjuvflexibiliteten för ett plåtfält 
är summan av de enskilda 
flexibilitetskomponentern.  

 
 
 

 
 
  



5 Dimensionering av plåt och infästningar 
5.1 Allmänt 
Plåtleverantörerna ger i datablad uppgifter om bärförmågan för sina produkter. 
De bärförmågor som kan behövas för kontroll med hänsyn till skivverkan är 
 
 

Beteckningarna är de som 
vanligtvis används i EN 1991-1-
3. R avser bärförmåga och d 
dimensioneringsvärde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beteckningar för påverkningar av 
last innehåller på motsvarande sätt 
E för påverkan och d för 
dimensioneringsvärde 

 
 
 
 
 
 
 
5.2 Plåt 

Enskilt plåtfält 
Enligt EN 1993-1-3 är det normalt inte nödvändigt att kombinera skivverkan 
med inverkan av transversallasten vid dimensionering av plåten. Dock bör 
skjuvspänningen τEd i plåten av enbart skivverkan uppfylla villkoret 
 
τEd ≤ 0,25fyb / γM1 
 
Förutom kontroll av plåten för egentyngd och snö kontrolleras lokal buckling 
av liv och fläns samt global buckling av plåten mellan åsar och balkar. 

  



Ändupplag 
Böjning av profilhörn 
I plåtänden överförs skjuvflödet från den profilerade plåten till upplagsbalken. 
Om plåten endast är infäst i profilbotten verkar skjuvflödet excentriskt i 
förhållande till upplagsbalken. Detta ger böjning av plåtänden. Dels böjs 
plåten tvärs profileringen (ramverkan) och dels böjs flänsar och liv i sina plan 
(balkverkan). Beräkningsmodeller, som endast tar hänsyn till ramverkan, finns 
utvecklade men numera används oftast FEM beräkningar. Man får då med 
såväl ramverkan som balkverkan, men även inverkan av den lokala 
deformationen vid skruvinfästningen. 
 
Om plåten sticker ut utanför upplagsbalken så att infästningen kommer en bit 
in från plåtänden minskar deformationerna och spänningarna. 
 
Om både profiltopp och profilbotten förankras vid upplagen blir balansen 
mellan skjuvflödet i plåten och reaktionskrafterna i plåtänden mycket bättre 
och deformationen består i huvudsak endast av skjuvdeformation i plåten och 
deformationer i skruvinfästningarna. 
 
Livintryckning 
I detta fall bör inverkan av skivverkan kombineras med inverkan av 
transversallasten eftersom upplagsreaktionen på vartannat liv summeras. 
 
Mellanstöd 
Lokal buckling av liv och livintryckning 
 
Även här summeras inverkan av skivverkan och transversallasten i vartannat 
liv. Interaktionen är dock inte lika stark. 
 
Lokal livbuckling av skivkraft och moment 
 
Interaktionen är svag varför någon kontroll inte behöver göras. 
 
Normalkraft i plåten 
Vind mot gavel 
 
Vindlasten mot gaveln förs in i takskivan via pelar topparna och gavelbalken. 
Den koncentrerade lasten ger en normalkraft NEd (kraft/längd) i plåten, vars 
storlek är beroende av gavelbalkens sidostyvhet 
 
Normalkraft och moment 
 
På den säkra sidan kan EN 1993-1-3, 6.36 användas 
 
Normalkraft, moment och skivkraft 
 
Enligt EDDS Publikation 88 [21] normalt inte nödvändigt att kombinera 
skivverkan med inverkan av transversallasten vid dimensionering av plåten. 
 



5.3 Kantbalkar mm 
 
Kantbalkar längs långsidorna 
Skivans kantbalkar ska ta upp de normalkrafter som uppkommer av moment i 
skivan eller av upplagskrafterna av last mot gavel. kantbalkarna dimensioneras 
således för den största av tryckkrafterna 
 
Ändbeslag 
Vid stora skjuvkrafter kan plåtänden vid varje gavel vid plåt direkt på balkarna 
eller vid långsidorna vid plåt på åsar behöva förstärkas med ett ändbeslag. 
Ändbeslaget kan utformas som en enkel omvikning, som del i ett 
krönbalkssystem eller som en Z-profil fäst i balken och i profiltopparna. 
 

 
 
Man kan räkna med att halva skjuvflödet kommer från profiltoppen och förs 
över till ändbeslaget med övre skruvförbandet. Tjockleken hos ändbeslaget 
bör väljas mins 0,5 mm tjockare än plåten eller kontrolleras för lokal 
skjuvbuckling för halva skjuvflödet. 
 
Skjuvöverföringsplåtar 
Överföringen av skjuvkrafterna mellan takplåten och gavelbalkarna (ibland 
även mellan takplåten och de övrika balkarna t ex vid oisolerad byggnad) sker 
genom distanser av Z-profiler, som placeras mellan takåsarna och fästs till 
gavelbalken och takplåten. Längden av varje distans kan vara ungefär 0,8 
gånger centrumavståndet mellan åsarna och tjockleken kan väljas till minsta 
tjockleken för anslutande Z-ås. 
 

 
 
Skjuvöverföringsplåtar placeras vanligtvis mellan alla takåsar, men färre plåtar 
kan väljas om plåten dimensioneras för det ökade skjuvflödet på grund av 
koncentrationen av skjuvöverföringsplåtarna. 

  



5.4 Infästningar 
I många fall är minimiinfästning tillräcklig vid skivverkan, dock oftast inte 
infästningen i sidoöverlappen och vid gavlarna. 
 
För att undvika eventuella spröda brott i andra infästningar ska enligt EN 
1993-1-3, dimensionerade skjuvkraft VEd sätta lika med den minsta av 
bärförmågan i sidöverlappen och i infästningen av plåten i 
skjuvöverföringsplåtarna, i gavlarna eller i balkarna. Om man alltså har 
minimiinfästning i sidoövelapp och mot skjuvöverföringsplåtarna ska 
dimensionerande skjuvkraft inte baseras på verkliga skjuvflödet utan på 
bärförmågan hos den minsta av dessa infästningar: 
 

• Infästning av plåt i sidoöverlapp 
• Infästning av plåt till kantbalk 
• Infästning av ändbeslag 
• Infästning av kantbalk i skarvar och till stomme 
• Infästning av plåt till huvudbalkar 
• Infästning av plåt till åsar 



6 Beräkning av krafter 
6.1 Allmänt 
Det vanligaste sättet att stabilisera en rektangulär hallbyggnad är att sätta in 
vindkryss i väggarna och utnyttja den trapetsprofilerade takplåten som en styv 
skiva som överför vindkrafterna till vindkryssen 
 

 
 
Pelarna räknas normalt vara ledade i båda ändarna. Vindkraften mot väggarna 
förs via väggplåt och väggreglar öve till pelarna som i toppen överför 
krafterna till takskivan i form av koncentrerade krafter. Vid last mot 
långsidorna angriper dessa koncentrerade krafter i takbalkarnas ändar. Vid last 
mot kortsidorna (gavlarna) överförs de koncentrerade krafterna via 
kantbalkens överfläns till plåten. ibland används särskilda lastinföringsbalkar 
för att föra in lasten i skivan. Skivan kan inte upp en koncentrerad last som 
angriper kanten. 
 
6.2 Rektangulär byggnad 
För vind mot långsidorna fungerar takskivan som en liggande I-balk med stor 
höjd. Skivbalken belastas med koncentrerade krafter. 
 
6.3 Plåt på huvudbalkar 

• Skivan fungerar som en liggande I-balk med stor höjd (=skivans 
bredd) och tunt liv (=plåten). 

• Skivans upplag utgörs av gavlarna 
• Skivan angrips av koncentrerade laster från pelartopparna i 

långsidorna. 
• Skjuvflödet (=tvärkraft per breddenhet) är konstant över bredden och 

lika med tvärkraften / skivans bredd. 
• Kraften i kantbalkarna = momentet / skivans bredd. 
• Om inga kantbalkar finns upptas momentet genom tryck och 

spänningar i plåten. 
 
Om takplåten ligger direkt på huvudbalkarna lägger man normalt in kantbalkar 
som fungerar som flänsar i balken. Takplåten är balken liv, ett högt och 
mycket tunt liv. Balken är fritt upplagd med gavelfackverken som upplag. 
Lasten förs in i plåtskivan via takbalkarnas överfläns. Tvärkraften i skivbalken 
ger upphov till ett skjuvflöde (kraft/bredenhet, kN/m) 
 



 
 

 
 
visar normalkraftfördelningen i kantbalkarna. Fördelningen följer 
momentdiagrammet 
 

 
 
Skjuvflödet 
 

 
 
alltså skjuvkraften per breddenhet, blir nära konstant inom de olika fälten 
mellan takbalkarna och kantbalkarna och kan bestämmas ur 
tvärkraftsdiagrammet 
 

 
 
för en fritt upplagd balk belastad med koncentrerade krafter mitt för 
takbalkarna. 
 
Om det inte finns några kantbalkar fungerar skivan som en hög, mycket tunn 
balk med ungefär rektangulärt tvärsnitt. Det böjande momentet tas då upp 
genom tryck- och dragspänningar i plåtens profilriktning. 



6.4 Plåt på åsar 
• Vid plåt på åsar upptas det böjande momentet av åsarna. fördelningen 

av krafterna mellan åsarna beror på utformningen vid plåtens upplag 
på ytteråsarna. 

• Vid upplag utan ändbeslag räkna med att de två plus två yttersta åsarna 
upptar momentet med lika kraft i åsarna 

• Vid upplag med ändbeslag räkna med en kraftfördelning som tar 
hänsyn till skjuvdeformationerna i plåtskivan. Kraften i yttersta åsarna 
blir större än om man räknar med rätlinjig fördelning, mindre i de 
övriga åsarna. 

• Skjuvflödet är något större i området i mitten av skivbredden än vid 
kanterna. 

 
Vid plåt på åsar upptas det böjande momentet i takskivan av åsarna. 
Kraftfördelningen mellan åsarna blir beroende av skjuvdeformationer i 
plåtskivan som i sin tur beror av en mängd faktorer såsom utformning av 
sidoöverlapp. Vad man säkert kan säga är att kraftfördelningen inte blir 
rätlinjigt fördelad över takbredden. 
 
6.5 Last mot gavel vid plåt på huvudplåtar 
Vid last mot gavel aktiveras endast en del av takskivan närmast gaveln. 
Skjuvflödet avtar gradvis från gaveln. 
 
Vid tak utan åsar behövs ibland särskilda lastinföringsbalkar för att föra in 
krafterna från vindpelarna i plåten. 
 
6.6 Last mot gavel vid plåt på åsar 
Genom åsarna förs lasten långt in i skivan. 
 

 
 
Skjuvflödet sprids ut över största delen av skivan men med en viss 
koncentration vid den belastade gaveln. 
 
Krafterna i balkarna blir små. Största kraften uppkommer i gavelbalken som 
blir tryckt. Dragkraften av det böjande momentet i skivan upptas av flera 
balkar och kraften i dessa blir därför oftast försumbar. 
 

  



6.7 Tre vindkryss 
• Minst tre vindkryss krävs för att stabilisera en byggnad. 
• Vid vindkryss i gavlarna men bara i en långsida förhindras byggnadens 

vridning av vindkryssen i gavlarna. Detta ger normalt inga problem. 
• Vid vindkryss i långsidorna men bara i en av gavlarna kan kraften i 

denna gavel blir stor och vriddeformationerna kan behöva kontrolleras. 
 
För att en byggnad ska vara stabil krävs minst tre vertikala skivor (vindkryss 
eller väggskivor). 
 
6.8 Samverkan mellan skiva och ramar 

 
 
Som nämnts har tak- och väggskivor av trapetsprofilerad plåt en betydande 
styvhet i sitt plan. Styvheten hos skivan är vanligtvis större än styvheten hos 
de takfackverk som tidigare användes för att stabilisera byggnadsstommar. 
Detta är bl a anledningen till att takskivor, mera sällan väggskivor, numera är 
den vanligaste metoden att stabilisera hallbyggnader. Men det innebär också 
att skivor av trapetsprofilerad plåt och dess infästningar utsätts för krafter 
oavsett om man utnyttjar skivverkan eller inte. Skivan och dess infästningar 
ska därför antingen 
 
- genom särskilda åtgärder utformas så att den kan deformeras så att 

otätheter inte inträffar, eller 
- dimensioneras för att ta upp de krafter som den kan komma att utsättas för. 

  



En skiva bör ingå i ett statiskt bestämt system eller i ett system där det är 
möjligt att med nöjaktig noggrannhet bestämma skivkrafterna. 
 

Figuren visar exempel på kraftfördelning i 
en hallbyggnad med takskiva av plåt på 
åsar. Krafterna på skivan är störst närmast 
gavlarna som utgör upplag för skivan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skjuvflödet i takskivan är då också 
koncentrerat mot gavlarna. Eftersom 
krafterna på ramarna är lika med yttre 
lasten minus kraften på skivan blir de störst 
i mittområdet av byggnaden 

 
  



7 Oisolerad byggnad 
7.1 Vid skivverkan i tak i oisolerad byggnad 

• dela upp takskivan i en skiva på varje sida om taknocken och utforma 
taknocken så att den kan deformeras i plåtenslängdriktning 

• förankra plåten i balkarna och i gavlarna med skjuvöverföringar som 
placeras mitt på varje takhalva 

• gör upplagsstöden för åsarna eftergivliga 
 
7.2 Utformning av skiva i oisolerad byggnad 
Tak och väggar måste utformas så att temperaturskillnader inte orsakar krafter 
som kan ge skadlig inverkan. Vid oisolerad byggnad innebär detta att 
 

• konstruktionen utformas så att plåten kan röra sig så fritt som möjligt 
och utan att stora krafter uppstår 

• fästelement mellan plåt och underlag dimensioneras så att hålkantbrott 
inträffar före skjuvbrott i fästelementet 

• förbanden mellan plåt och underlag (åsar och balkar) dimensioneras 
för de krafter som kan uppstå av temperaturskillnader mellan plåt och 
stomme 

• krafter av vind och eventuella traverser kombineras med en tredjedel 
av krafter av maximal temperaturskillnad. 

 
Vid oisolerad byggnad ligger plåten normalt på åsar frö att få vattenavrinning. 
 
Tvärs plåten profilering kan rörelsernaav temperaturskillnad mellan plåt och 
åsar upptas genom tvärböjning av plåten som i ett dragspel, utan att några 
besvärliga spänningar uppstår. 
 
Längs plåtens profilering måste kopplingen till takbalkarna göras eftergivlig, 
samtidigt som krafter måste kunna överföras från takbalkarna upp till plåten 
och från plåten till gavlarna. 
Detta kan åstadkommas genom att 
 

• dela upp takskivan i en skiva på varje sida om taknocken 
• förankra plåten i balkarna och i gavlarna med skjuvöverföringsplåtar 

som placeras mitt på varje takhalva 
• göra upplagsstöden för åsarna eftergivliga 
• utforma plåten över taknocken så att den kan deformeras i plåtens 

längdriktning 
  



8 Väggskivor och vindkryss 
8.1 Allmänt 
För att en byggnad ska vara stabil krävs minst tre väggskivor eller vindkryss 
som ligger i plan som inte alla är parallella eller skär varandra utefter samma 
linje. Normalt lägger man in ett vindkryss (fackverk) i alla fyra väggarna i en 
rektangulär byggnad. Vindkryssen bör ligga i närheten av mitten av 
långsidorna. Däremot hamnar de ofta nära hörnen i gavlarna för att inte 
kollidera med portar. 
 

 
 
Vid långa byggnader känns det naturligt att sätta vindkryss i båda ändarna av 
långsidorna. Det har dock hänt att skillnaden mellan temperaturen vid 
montaget och under en därefter följande kall natt har orsakat så stora 
tvångskrafter att förbanden i vindkryssen brustit. Vindkryssen bör därför 
placeras i närheten av mitten. 
 
8.2 Stabilisering i väggar 
De stabiliserande enheterna i väggarna kan bestå av  
 

1. Vindkryss, fackverk 
2. Skivverkan i väggplåten 
3. Inspända pelare 
4. Andra väggmaterial t ex tegel, betong och lättbetong 

 
Vindkryss, i form av korsande stänger eller en diagonal i ett fack mellan 
pelare, är allra vanligast, åtminstone vid stålstomme. Vid betongstommar kan 
inspänningar av pelarna i långväggarna utnyttjas utan att det behöver medföra 
särskilt stor uppdimensionering av pelare och grundplattor. Detta gäller 
speciellt vid långsmala byggnader då lasten mot gavlarna kan fördelas på flera 
pelare utefter långsidorna. 
 
Skivverkan i väggplåten brukar inte användas ofta. Detta beror på att man inte 
litar på att man i framtiden är medveten om att väggarna har stabiliserande 
funktion så att de blir kvar. Det kan också berå på att man ofta har stora portar 
och fönsteröppningar och ibland fönsterband utefter hela väggskivan. 
 
Ett tredje skäl till att man inte utnyttjar skivverkan i väggar är att man oftast 
behöver staga pelarna tillfälligt under montaget innan man fått väggplåten på 
plats. Det är då en liten extra kostnad att göra stagningen permanent och slippa 
lita till skivverkan. 



 
Inte heller vid tegel- och lättbetongväggar brukar man vid stora hallbyggnader 
utnyttja väggen som skiva av liknande skäl som vid plåtväggar. 
 
8.3 Fortskridande ras 
Väggskivor har, liksom takskivor, en betydande styvhet i sitt plan. Väggskivor 
bidrar i hög grad till byggnadens styvhet även om man inte räknar med det. 
 
Väggskivor minskar risken för fortskridande ras. Om ett vindkryss slås ut 
(som namnet antyder kan vindkryssen ibland bestå av klena korsande stag), t 
ex genom påkörning, finns stora delar av väggen kvar och kan stabilisera 
väggen genom skivverkan. Vid explosionslast kan däremot väggen tryckas ut. 
Det är då mindre risk att vindkryssen också slås ut eftersom exponerade arean 
på en klen stång är liten. 
 

  



8.4 Väggskivor av plåt 
En väggskiva fungerar som en konsol inspänd i grunden. Liksom vid takskivor 
måste man se till att man förankrar plåten runtom till hörnpelare, takbalk och 
grundbalk, att förbinda plåtarna till varandra i sidöverlapp och ändöverlapp 
och givetvis fästa plåten till väggreglarna. Dessutom ska plåten förankras till 
reglar runt fönsteröppningar och portomfattningar. 
 
I en isolerad byggnad med dubbel plåtvägg är det den inre plåten som kan 
utnyttjas som skiva. Den inre plåt monteras normalt inifrån på väggreglar som 
är upplagda på upplagsstöd. Plåten blir då inte automatiskt förankrad till 
pelarna. Det tillkommer någon form av skjuvöverföringsplåtar, som 
visserligen inte behöver ta stor last annat än vi hörnpelarna, men som ändå kan 
vara ett ytterligare skäl till att skivverkan inte utnyttjas i väggar. 
 
Om anslutningsdetaljerna kan lösas är skivans verkningssätt i sig inte något 
problem. Ett exempel på skjuvflöden och krafter i pelare och balkar för en 
gavelskiva med en portöppning visas här 
 

Skjuvflödet är nära konstant i skivan 
ovanför portöppningen och ökar 
nedanför på grund av minskning av 
skivbredden. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

8.5 Vindkryss 
Vad man bör tänka på är hur kraften från kantbalken eller krönbalken ska 
föras in i toppen på vindkrysset eller väggskivan. Vid kantbalk av tunnplåt, t 
ex Z-balk eller krönbalk, bör en plåt svetsas eller skruvas till 
stålkonstruktionen med sådan längd att tillräckligt antal skruvar får plats för 
att föra över kraften. 
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