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ABSTRACT  

The purpose with this degree project was to look into the design process regarding steel 

trusses in hall buildings in order to find out what should be considered and what can be 

overlooked in the calculations to get the best result. In addition to the calculations, the need 

for fire protection of steel trusses in hall buildings was also investigated. This work was 

implemented through a literature study, interviews and calculations, both by hand and with 

the software FEM-Design. The interviews and a study visit at a manufacturer, were 

complements to the literature study to get a more trustworthy result. The calculation study 

was split into two parts; the first part contained the production of the cutting forces for the 

steel truss so that the values could be used in the second part. One section was analyzed in 

FEM-Design to calculate the load capacity of the upper chord, where the load capacity was 

calculated by three different methods. One of these, the general method, gives the most 

reliable result because it takes several flexural buckling into account. The utilization rate was 

98 % with the general method compared to 89 % and 99 % using the other methods. The 

literature study about fire protection showed that several studies have come to the same 

result, e.g. that fire protection of steel trusses in hall buildings is unnecessary. The 

conclusions, thanks to this work, are that a problem in the design process is that there are no 

rules in the Eurocodes dealing with the capacity for non-double symmetrical cross-sections. 

Therefore, complex calculating programs are required today to use alternative methods from 

the Eurocodes. Fire protection, on the other hand, isn’t necessary because the problem isn’t 

that the roof structure rages. Human life is threatened long before by the heat radiation from 

the fire. In fact a person can only handle a short time of heat radiation of maximum 200C 

while the steel frame doesn’t collapse until the temperature reached about 900-1000C, 

that’s why the rules should be changed in Sweden. 

Keywords: Truss, steel, FEM-Design, fire, hall building, roof, design process 
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FÖRORD 

Detta examensarbete, på 30 högskolepoäng med inriktning mot konstruktion, genomfördes 

efter fem år på civilingenjörsprogrammet i samhällsbyggnad på Mälardalens högskola i 

Västerås. Uppdragsgivare för examensarbetet var Tomas Storm, konstruktör på Ramböll, 

som även utsågs till extern handledare. Intern handledare från Mälardalens högskola var 

Henrik Wahlberg, universitetsadjunkt i byggnadsteknik. 

Examensarbetet behandlar stålfackverk i hallbyggnader med fokus på dimensionering och 

brandskydd. Arbetet efterfrågades främst av den anledningen att många är omedvetet 

påverkade av bristen på kunskap angående dimensionering av fackverk och kringliggande 

frågeställningar. Processen som krävdes för att skapa och färdigställa examensarbetet 

utfördes i Rambölls lokaler i Västerås. 

Jag vill framföra ett stort tack till Tomas Storm som tillägnat en stor del av sin tid för att 

hjälpa mig i mitt arbete. Tack även till kontakterna på Mälardalens högskola, handledare 

Henrik Wahlberg samt examinator Lena Johansson Westholm. Slutligen vill jag även tacka 

de som har korrekturläst rapporten under arbetets gång och bidragit till examensarbetets 

slutversion. 

Västerås, juni 2017 

 

Erika Hedström 
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SAMMANFATTNING  

Anledningen till att samhället fungerar som invånare förväntar sig och är vana vid är att det 

mesta är uppstrukturerat med lagar och regler varav många grundar sig i erfarenheter från 

verkligheten. Till exempel dimensioneras byggnader efter regler som har prövats fram såsom 

ändrade regler för snölast. Den senaste ändringen skedde i EKS 10 år 2016 vilket bland annat 

kan ha påverkats av det som skedde vintern 2009/2010 då många tak rasade in på grund av 

en förhöjd mängd snö jämfört med tidigare dimensioneringsriktlinjer. Ändringen påverkades 

även av insikten för risken med ojämn fördelning av snön. Samtliga bärande delar i en 

byggnad är alltså dimensionerade av en konstruktör för att hålla för en viss last. Syftet med 

arbetet var att kartlägga och öka kunskapen om dimensionering av stålfackverk i 

hallbyggnader, varav denna undersökning fokuserar på sadelfackverk. Att belysa 

brandskyddsfrågan var också en del av syftet. Arbetet genomfördes med hjälp av en 

faktaundersökning som understöddes av intervjuer, beräkningar i programmet FEM-Design 

och ett studiebesök på SWL. 

Resultatet av beräkningarna gjordes i två delar, snittkrafter respektive bärförmåga i 

fackverkets överram med dubbla vinkeljärn. Momentet beräknades för hand med tre olika 

metoder som påminde om varandra men också med FEM-Designs analys. Denna jämförelse 

avslöjade att fördelningen mellan moment i stöd och fält var omvänt mellan 

handberäkningar och FE-analys vilket berodde på att stödsjunkningen inte hade beaktats i 

handberäkningarna, enbart i analysen. Jämförelser gjordes sedan för snittkrafterna mellan 

ett fackverk med ledade livstänger samt ett fackverk med fast inspända knutpunkter. 

Framtagningen av överramens bärförmåga gjordes med tre olika metoder för att sedan 

jämföra dem mot varandra i form av överramens utnyttjandegrad. Den första metoden 

innehöll en fiktiv linjelast för att ta hänsyn till imperfektion, utnyttjandegraden som 

räknades fram blev 89 %. Den andra metoden, vid namn allmän metod, beräknades med en 

kritisk parameter från FEM-Design som gav utnyttjandegraden 98 %. Till sist utfördes 

beräkningen med FEM-Design (Steel design) för att med dimensioneringsverktyget ta fram 

två utnyttjandegrader att jämföra mot de två förstnämnda metoderna, som blev 82 % 

respektive 99 % som tar hänsyn till böjknäckning respektive böjvridknäckning. Den mest 

trovärdiga utnyttjandegraden som beräknades var med den allmänna metoden (98 %) 

eftersom den tar hänsyn till flest knäckningsfall. 

En negativ aspekt med dimensioneringsprocessen är att reglerna som ska beaktas är 

utspridda i flera eurokoder. Det leder till att det många gånger krävs en erfaren konstruktörs 

kunskaper för att ta hänsyn till samtliga skrifter som berör konstruktionsdelen som ska 

dimensioneras. Det visade sig också att fokus ligger på fel område när det gäller 

uppbyggnaden av brandskyddskravet för hallbyggnaders stålfackverk. Med syftet att rädda liv 

handlar kraven idag om att brandskydda stålstommen istället för att fokusera på det mest 

avgörande problemet som hotar människoliv i denna situation – värmestrålning. Problemen 

måste prioriteras och åtgärdas i rätt ordning för att det ska vara någon mening med kraven 

som bestäms av myndigheterna. Metoden som användes för hela arbetet var optimal för att 

få fram ett resultat med denna kvalitet med de förutsättningar som rådde. Ett mer 

omfattande arbete, exempelvis en doktorsavhandling, hade kunnat göra mer omfattande 
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studier än detta. Felkällan är främst den mänskliga faktorn då kunskaperna om programmet 

FEM-Design är begränsade. 

Slutsatserna som dras av detta examensarbete sammanfattas genom att svara på 

frågeställningarna för arbetet med nästföljande två textstycken. 

Problematiken i dimensioneringsprocessen är framför allt avsaknaden av regler i 

eurokoderna som behandlar bärförmåga av icke dubbelsymmetriska tvärsnitt. Som det är 

idag krävs analys i komplexa beräkningsprogram för att använda de alternativa metoderna 

som nämns i eurokoderna (allmän metod och metoden med imperfektioner för global 

analys). Om konstruktören vill använda beräkningsprogram som FEM-Design fullt ut för att 

beräkna bärförmågan av överramen med dubbla vinkeljärn är problemet att programmet inte 

kan räkna med (egendefinierade) sammansatta dubbeltvärsnitt. 

Anledningen till att stålfackverk i hallbyggnader inte behöver brandskyddas är för att syftet 

att rädda liv inte uppfylls genom detta. Innan risk finns för kollaps av byggnaden 

uppkommer ett annat problem, nämligen ökande värmestrålning. När värmestrålningen 

överstiger 200C är människors liv i fara vilket innebär att problemet inte ligger i 

stålstommens bärförmåga utan värmestrålningen orsakad av branden.  

Det här arbetet tillför mycket för konstruktörer som ska dimensionera fackverk med 

exempelvis dubbla vinkeljärn eftersom det är en svår process att genomföra, åtminstone för 

konstruktörer som brukar använda något enklare beräkningsprogram. Resultatet som 

däremot påvisade att brandskyddet av stålfackverk är onödigt är väldigt viktigt för samhället 

att uppmärksamma eftersom det kan betyda att Sveriges krav för brandskydd i hallbyggnader 

är felaktig eller undermålig för att rädda liv vid brand. 

Nyckelord: Fackverk, stål, FEM-Design, brand, hallbyggnad, tak, dimensionering 
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DEFINITIONER 

Definition Beskrivning 

Brandcell En avgränsad del av en byggnad omsluten av väggar 
och bjälklag som förhindrar spridning av brand till 
andra delar av byggnaden. 

Brandsäkerhetsklass Klassen anger hur stor risk det finns för personskada 
vid kollaps (på grund av brand) av en specifik 
byggnadsdel. 

Bruksgränstillstånd Dimensionering i bruksgränstillstånd beräknar gränsen 
för konstruktioners dimension med avseende på 
upplevelse och utseende (t.ex. nedböjning och 
svängningar) vid normal användning. Nedböjning kan 
även ge övriga problem som t.ex. felaktig takavrinning 
och oavsiktlig belastning på innerväggar. 

Byggnadsklass Byggnader har olika stort behov av skydd därför ska 
detta beaktas vid dimensionering av brandskydd. Då 
byggnaden har ett mycket stort skyddsbehov utförs 
dimensionering analytiskt medan övriga byggnader kan 
utformas med hjälp av förenklad dimensionering. 
Klasserna är Br0, Br1, Br2 och Br3 och kallades förr för 
brandklass. 

Böjvridknäckning Instabilitet som leder till att balk utsatt för moment och 
tryck böjs ut och vrids i sidled. 

Excentricitet Tvärsnittets tyngdpunkt sammanfaller inte med 
normalkraftens tyngdpunkt. 

Relativ luftfuktighet Anger hur stor andel (%) fukt som finns i luften jämfört 
med luftens maximala fuktupptagningsförmåga. Kall 
luft kan ta upp mindre fukt och har ofta ett högre RF-
värde än varm luft på sommaren. 

Spännvidd Avstånd mellan upplag. 

Sträckgräns Indikerar gränsen mellan att en metall deformeras 
elastiskt respektive plastiskt, det vill säga en tillfällig 
eller permanent förändring i materialet. 

Verksamhetsklass Vilken verksamhetsklass en byggnad tilldelas beror på 
om personerna där känner till byggnaden och 
utrymningsvägar, om de kan utrymma på egen hand, 
om de förväntas vara i vaket tillstånd och om det råder 
ökad risk för brand eller blir ett ovanligt kraftigt och 
snabbt brandförlopp vid uppkomst av brand. 

Vippning Instabilitet som leder till att balk utsatt för moment 
böjs ut och vrids i sidled. 

Vridinspänning Vridningsförhindrad balk. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund med problemformulering 

Gemeneman tänker normalt inte på varför byggnader ser ut som de gör eller varför de är 

konstruerade på ett visst sätt. Villor har till exempel vanligtvis en stomme (pelare, balkar och 

takstolar) av trä eftersom spännvidden där är kort. Byggnader med lång spännvidd däremot, 

exempelvis en stor mataffär, förses ofta med stålfackverk för att kunna ha stora öppna ytor. 

Byggnadens alla bärande och utsatta delar är dimensionerade av konstruktörer som har 

förhållit sig till gällande regler som uppdateras med jämna mellanrum då yttre 

förutsättningar som till exempel väder ändras. Ett exempel då vädret överträffade 

riktvärdena i eurokoderna var då snömängden, vintern 2009/2010, var större än vad 

reglerna förespråkat (Boverket, 2011). Det ledde till kollaps av byggnader på flertalet ställen i 

Sverige. 

När stål först började användas var det till olika former av sammanbindare såsom spikar och 

nitar (Stålbyggnadsinstitutet, 2008). Utvecklingen har sedan dess gått framåt och 

användningsområdena har ökat i omfång och antal, ett område där stål används idag är 

byggnadsstommar. För att kunna bygga stora hall- och industribyggnader där spännvidden 

är lång behövs ett starkt material som till exempel stål. Fördelen med stål är materialets höga 

hållfasthet i både tryck- och dragriktning (Rehnström & Rehnström, 2011). Andra fördelar är 

stålkonstruktioners låga vikt i förhållande till dess hållfasthet (Heyden, Dahlblom, Olsson & 

Sandberg, 2008). Fackverk har dessutom naturliga öppningar i konstruktionen vilket 

möjliggör bland annat en anpassning efter rörinstallationer i tak, vilket inte balkar som 

exempelvis limträramar erbjuder. Med planering kan alltså besparingar göras i 

totalkostnaden eftersom montering av rör kan göras mer tidseffektivt och praktiskt. Att 

använda fackverk i takkonstruktionen gör också, enligt H. Snällfot chef på Fastec i Skellefteå 

(personlig kommunikation 2017-04-20), att byggnaden kan konstrueras med större 

spännvidd än vid en stomme av limträ. Snällfot berättar också att hallbyggnader sällan görs i 

betong idag, detta på grund av ekonomiska skäl, långa leveranstider och dess höga vikt. 

Hallbyggnader görs normalt istället antingen av stål eller av limträ vilket avgörs från projekt 

till projekt. Priset för materialen varierar med tiden vilket ofta är den avgörande faktorn till 

val av stommaterial, en annan aspekt är miljön. Limträ är vinnaren vad gäller lågt CO2-

utsläpp vid tillverkning medan stål ligger långt efter och transporteras dessutom över hela 

världen enligt H. Snällfot och även Pettersson (2014) vilket påverkar miljön negativt. 

Byggnadens stomme är dock en liten del av hallens totala kostnad och kan istället, på grund 

av utformning och material, påverka kostnaden för andra delar, till exempel grundläggning 

(Avén & Lantz, 1985). 
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Det som gör att konstruktioner kan göras öppna med långa spännvidder, utan pelare i mitten 

av lokalen, är en konstruktionslösning med exempelvis fackverk vilket det finns olika 

modeller av som passar till olika situationer. Stål behöver dock brandskyddas, till exempel 

genom att målas, för att klara höga temperaturer. Denna ytbehandling är en extra kostnad för 

beställaren. Limträ är i det avseendet ett bättre val då brandskyddet uppfylls med endast 

ökad balkbredd. Den mest fördelaktiga stålprofilen, med avseende på brandskyddsmålning, 

är enligt konstruktör T. Storm (personlig kommunikation 2017-03-06) då fackverket består 

av rörprofiler. Rörformade profiler innebär en mindre specifik yta att måla än exempelvis U-

balkar och vinkeljärn. T. Storm säger även att kostnaden blir lägre med denna typ av lösning 

med mindre exponerad yta. 

Fram till idag finns inga tydliga och detaljerade skrifter som behandlar fackverk i Sverige. 

Företag som dimensionerar och producerar stålfackverk är inte öppna med sina 

beräkningsmetoder vilket försvårar studier som exempelvis detta examensarbete. 

Stångkrafter beräknades förr i tiden främst med grafiska metoder till exempel Ritters metod 

(snittmetoden) och Cremonas kraftplan (Olsson, 1975). Idag finns istället komplexa 

beräkningsprogram som till exempel finita element-analyser (FE-analyser) som möjliggör ett 

mer detaljerat och tillförlitligt resultat. När en konstruktion dimensioneras krävs utöver 

korrekta beräkningar och indata också att vissa regler följs för att ta hänsyn till 

säkerhetsfaktorer och liknande i dimensioneringen. Innan år 2011 gällde Boverkets 

konstruktionsregler (BKR), därefter ersattes den helt av Europeiska konstruktionsstandarder 

(EKS) som ständigt uppdateras (Boverket, 2014-06-24). 

Problemet är att det idag inte finns mycket information om bakgrunden till hur fackverk 

dimensioneras, speciellt dess överram. Vilka ingående parametrar bör konstruktörer ta 

hänsyn till och hur går dimensioneringen till? Vad gäller brandskydd är frågan om det är 

nödvändigt och ekonomiskt försvarbart att brandskydda fackverk som är placerade uppe i 

hallbyggnaders tak. Hinner temperaturen i stålet bli tillräckligt hög för kollaps innan 

byggnaden övertänds? Om forskning skulle påvisa att brandskydd inte behöver vara ett krav i 

hallbyggnaders takkonstruktioner, skulle det innebära en ekonomisk vinst för byggherren 

och aktörerna längre ner i ledet som utför inköp och arbete. Att komma fram med ett 

generellt resultat är dock svårt då branden påverkas av mängden brännbart material i 

lokalen. Därför är en fördel med att brandskydda fackverken att hallen inte begränsas till en 

maximalt godkänd brandbelastning vilket annars kan hämma verksamheten. Om beställaren 

däremot inte vill ändra verksamheten i framtiden går det att spara pengar på att inte 

brandskydda takkonstruktionen med följden att restriktioner införs för mängden brännbart 

material. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att öka kunskapen och belysa problematiken inom fackverksdimensionering. Det 

ska främst med hjälp av analyser för uträkning av överramens bärförmåga med programmet 

FEM-Design som komplement till handberäkningar men även genom att påvisa att 
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beräkningen av exempelvis snittkrafter skiljer mellan företag. Syftet är också att undersöka 

behovet för brandskydd av stålfackverk i hallbyggnader.  

Frågeställningarna för arbetet är följande: 

1. Vilka väsentliga problem finns i dimensioneringsprocessen för sadelfackverk i stål? 

2. Varför skulle takkonstruktioner i hallbyggnader inte nödvändigtvis behöva brandskyddas? 

1.3 Avgränsning 

Examensarbetet innehåller en faktaundersökning och beräkningar av tvådimensionella, 

plana sadelfackverk i stål inomhus. Det som utelämnas är alltså fackverk i korrosiva miljöer, 

tredimensionella fackverk, beräkningar av fackverk med annat utseende samt även andra 

stommaterial såsom trä och betong. En undersökning om konflikten angående 

brandskyddsmålning av stålfackverk ingår också i arbetet, dock inte beräkningar som reder 

ut vad som borde gälla. Den ekonomiska aspekten nämns väldigt kort, fokus ligger istället på 

materiella för- och nackdelar.   
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2 METOD 

Det här examensarbetet togs fram med olika metoder såsom ämnesfördjupning genom 

litteraturstudier, intervjuer och beräkningar samt ett studiebesök som komplement till 

arbetet. Studiebesöket hölls på företaget SWL där fackverk tillverkas. Faktaundersökningen 

handlar om materiella delar såsom stål, fackverk och ytbehandlingar men även en del om 

laster. Intervjuerna genomfördes med kunniga personer inom områden som examensarbetet 

behandlar. Efterföljande avsnitt behandlar beräkningar i programmet FEM-Design 3D 

Structure följt av ett sammanfattande resultatavsnitt. 

2.1 Litteraturstudie 

En kartläggning av fakta har genomförts med syftet att skapa en kunskapsbaserad grund 

samt att samla den information som finns om stålfackverk men också undersöka vad som är 

forskat på angående dimensionering och brandskydd. Anledningen till att studien 

genomfördes var att öka kunskapen om fackverk, hur de beräknas idag samt bidra till 

diskussionen om behovet finns för brandskydd av stålbalkar i takkonstruktioner i 

hallbyggnader. 

Informationen införskaffades från olika internetbaserade hemsidor, rapporter samt från 

böcker. Sökord som användes var bland annat orden fackverk, stål, hallbyggnad, truss, steel, 

roof och snow. Söktjänster som användes var till exempel Google Scholar och Scopus. För att 

kontrollera om litteraturen (artiklar) var referee-granskad användes Register over 

vitenskapelige publiseringskanaler (den så kallade norska listan). 

2.2 Intervjuer 

I de fall som information inte fanns eller var svår att hitta intervjuades personer med expertis 

inom samma område som intervjun handlade om. Kommunikationen skedde i huvudsak 

skriftligt via mail där följdfrågor kunde ställas vid behov. En del av intervjupersonerna 

rekommenderades bland annat av handledare T. Storm medan andra hittades med hjälp av 

medarbetarinformation på olika företags webbplatser. Frågor som ställdes handlade bland 

annat om dimensionering, stommaterial, brandskydd och programvaran FEM-Design.  

2.3 Beräkningar 

Beräkningar utfördes i Strusofts datorprogram FEM-Design 3D Structure för att ta fram 

snittkrafterna i konstruktionselementet och bärförmågan i överramen. Fackverket var en 

något förenklad version av ett befintligt sadelfackverk som är en del av en takkonstruktion i 

en ICA Kvantum-butik i Ludvika, framtaget av företaget SWL. Stålfackverket används som 

ett exempel i arbetet vilket betyder att den aktuella studien inte är en fallstudie. Innan 
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beräkningarna kunde påbörjas ritades en trådmodell av ett fackverk i AutoCAD MEP 2014 

där linjerna representerade tyngdpunkterna i stängerna. För att beräkna snittkrafter och 

spänningar uppdaterades trådmodellen till en stångmodell i FEM-Design. Beräkningen 

utfördes i två fall där första fallet innebar ledade livstänger (livstängerna är ledade till den 

kontinuerliga överramen), som för hand kan utföras med grafisk metod, samt fall två som 

innebar inspända knutpunkter i hela fackverket. Därefter gjordes en skalmodell i 

beräkningsprogrammet där resultaten för snittkrafter och spänningar användes i ett utsnitt 

av överramsstången på fackverket för att möjliggöra detaljerade beräkningar. Resultaten från 

datorberäkningarna kommenterades och sammanställdes i resultatdelen. 

Utsnittet som innehöll tre fack i mitten av fackverkets överram studerades i en separat 

modell i FEM-Design. Beräkningar av överramens stänger gjordes på tre sätt: 

 Analys av snittkrafter enligt andra ordningens teori med beaktning av imperfektion genom ett 

påslag av en fiktiv linjelast enligt avsnitt 5.3.2 i SS-EN 1993-1-1 (Swedish Standards Institute, 

2005a). Därefter räknades utnyttjandegraden ut för att jämföras med övriga 

beräkningsmetoder, se nedan. 

 Analys av snittkrafter enligt första ordningens teori för att få fram en kritisk parameter (αcr) 

som skulle användas i allmän metod enligt avsnitt 6.3.4 i SS-EN 1993-1-1 (Swedish Standards 

Institute, 2005a) och EKS 10 (BFS 2015:6, kapitel 3.1.1). Detta för att den vanliga metoden 

(avsnitt 6.3.3) inte gäller för osymmetriska dubbeltvärsnitt som används i detta arbete. Även 

här tas utnyttjandegraden fram. 

 För att få fram ett resultat från FEM-Design trots att korrekt modell inte kunde användas i 

analysen, användes ett fackverk med enbart ett vinkeljärn med halva lasten samt 

stagningsinspänningar för att efterlikna den korrekta modellen som innehåller bland annat 

tvärförbindningar. Verktyget Steel design som är en del av programmet, användes sedan för 

att ta fram utnyttjandegraden för överramen, se bilaga A. 
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3 LITTERATURSTUDIE 

Denna del av arbetet innehåller fakta om stål, fackverk, belastningar, olika sätt att staga och 

montera fackverk på, skydd mot brand och rost samt information om programmet FEM-

Design. 

3.1 Materialet stål 

Stål är en legering av järn som består av mindre än två procent kol samt en mindre mängd av 

andra grundämnen (Stålbyggnadsinstitutet, 2008). Stål kan framställas med antingen 

järnmalm eller skrot som bas. Järn är en metall som det finns mycket av i jordskorpan men 

resurserna är inte oändliga vilket sätter press på att effektivisera återvinningsprocessen eller 

hitta andra alternativ (Johansson, 2017-03-06). 

Fördelarna med stål är många, Stålbyggnadsinstitutet (2008) anger ett flertal som 

sammanfattas i följande punktlista. 

 Materialet passar bra till förtillverkning 

 Stålets slanka utformning möjliggör en placering i vägg eller bjälklag vilket bildar ett 

automatiskt brandskydd för stommen 

 En kombination med andra material såsom glas blir ofta passande eftersom en stomme i stål 

är en öppen konstruktion 

 En byggnad med stålstomme har möjlighet att ändra verksamhet tack vare den öppna 

stomlösningen 

 Det är möjligt att förändra eller bygga på den ursprungliga stålstommen 

 Vid förhöjd last kan förstärkningar enkelt svetsas på 

 Enkelt att samordna stomme och installationer (tack vare den slanka och öppna 

konstruktionen) 

 Materialet är lätt i jämförelse med sin hållfasthet vilket bidrar till en slank grundläggning, 

billigare än vid andra stommaterial 

 

Stål är ett material som inte är brännbart men det påverkas ändå av värme genom avtagande 

bärförmåga vid ungefär 300C, deformationer vid 450C och till sist genom att stålet smälter 

vid 1500C (Göransson, Runesson & Ståhl, 2015). Det som kan betraktas som negativt för stål 

som byggnadsmaterial är dess behov av brand- och korrosionsskydd (Burström, 2007).  

Byggnadsmaterial i stål görs i flera utföranden för att bredda användningsområdet, allt från 

stålbalkar till dragstänger. Vanliga profiler som används är I-, H-, T-, L- och U-profiler som 

har den formen som bokstaven i namnet indikerar (BE Group, 2016), se även Figur 1. 

Framställningen av stålprofilerna kan ske på två olika sätt vilka påverkar stålets egenskaper, 

antingen genom att kallformas eller varmformas. Kallbearbetat stål (i rumstemperatur) har, i 

förhållande till icke bearbetat stål, en ökad hållfasthet men kortare töjningssträcka innan 

brott (Andersson, 2015). En jämförelse mellan kall- och varmformad stålprofil, till exempel 

rörprofilerna KKR (kallformat konstruktionsrör) respektive VKR (varmformat 
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konstruktionsrör), visar att den senare har en högre hållfasthet samt tålighet vad gäller 

svetsning (BE Group, 2016). Priset mellan alternativen skiljer sig åt, processen för 

varmformade profiler är dyrare än processen för den kallformade stålprofilen. 

 

Figur 1 Olika typer av stålprofiler som används i byggsammanhang. Från BE Group (2016, s. 5). 

Copyright 2016 BE Group Sverige AB. Återgiven med tillstånd. 

3.2 Fackverk 

3.2.1 Allmänt  

En fackverkskonstruktion är ett slutet system, ett triangelmönster uppbyggt av raka stänger 

som bildar ett luftigt och starkt nät, antingen i en två- eller tredimensionell struktur (Olsson, 

1975). Plana fackverk (som behandlas i detta examensarbete) kan ta upp krafter i fackverkets 

plan medan rymdfackverk kan ta upp krafter i flera riktningar (Bernhardsson, 1975). De 

inramande yttre konturerna av ett fackverk kallas för ramstänger, en överram och en 

underram, se Figur 2. Vidare finns livstänger som namnger de stänger som kopplar samman 

ramstängerna i fackverket. Punkterna där stängerna korsas benämns knutpunkter medan 
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samtliga stänger, där krafterna förefaller igenom, har ett samlingsbegrepp vid namn 

systemlinjer.  

 

Figur 2 De streckade linjerna symboliserar över- och underram och de heldragna linjerna är 

livstänger. 

Systemlinjerna, som sammanfaller med tyngdpunkterna i stängerna, behöver vara förenliga 

med tvärsnittets tyngdpunkt för att på ett effektivt sätt överföra laster. Ett effektivt sätt 

innebär att lasterna överförs längs kortast möjliga väg ner till marken och att förflyttning av 

last i sidled undviks eller begränsas. I praktiken är det dock svårt ibland att lyckas med målet 

att samla samtliga tyngdpunktslinjer i samma punkt och plan (Gozzi, 2006). När 

tyngdpunkterna i två livstänger inte korsar varandra i samma höjd som ramstångens 

tyngdpunkt, bildas excentriska laster och i sin tur skapas moment. Konstruktörer kan välja 

att ta hänsyn till momentet (Stålbyggnadsinstitutet, 2008) men i vanliga fall brukar 

konstruktören omvandla momentet till ett nära obefintligt värde genom att balansera 

svetsarna (symmetriskt). I de fall som momentet behöver beaktas beräknas momentet genom 

följande formel (Stålbyggnadsinstitutet, 2008, s. 358): 

𝑀𝑒 = 𝐹 ∙ 𝑒          Ekvation 1 

där 

𝑀𝑒 = 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑚𝑒𝑑 𝑎𝑣𝑠𝑒𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑝å 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑘𝑁𝑚] 

𝐹 = 𝑠𝑡å𝑛𝑔𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 [𝑘𝑁] 

𝑒 = 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑚] 

Fackverk är ett bra alternativ när det gäller hallbyggnader med en spännvidd mellan 10 och 

40 meter (Isaksson, Mårtensson & Thelandersson, 2010). 

De företag som beräknar och tillverkar fackverk till den svenska marknaden är bland annat 

SWL Stålkonstruktioner AB, Maku Stål AB, Svets & Montage i Smålandsstenar AB (SMS), 

Fermeco AB och Ranaverken AB. Fackverkstyperna som näst intill samtliga uppräknade 

tillverkare har i sitt sortiment är sadelfackverk, omvänt sadelfackverk, nockfackverk samt 

parallellfackverk, se Figur 3. Vissa skillnader i utformningen av balkarna kan finnas mellan 

tillverkarna. Parallellfackverk och primärfackverk kan ha samma utseende men det finns en 

liten skillnad, nämligen förberedda upplag på exempelvis överramen, se Figur 4. 

Primärfackverket agerar som upplag åt ett annat fackverk som benämns sekundärbalk. Den 

primära balken utsätts därmed för en punktlast som utgörs av sekundärbalkens 

upplagsreaktion medan det sekundära oftast har en utbredd last från takplåt, taktäckning och 

snö (Maku, u.d.). Placeringen av punktlasten påverkar lastbilden för primärfackverket. 
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Figur 3 Dessa är de vanligaste fackverkstyperna som finns på marknaden idag. Variant a) 

föreställer ett sadelfackverk, b) ett nockfackverk, c) ett omvänt sadelfackverk, d) ett 

parallellfackverk och slutligen e) som visar ett primärfackverk. 

 

Figur 4 En liggande primärbalk som är utrustad med en platta och fyra bultar som 

sekundärbalken ska monteras fast med. 

Dagens fackverk består vanligtvis av dubbla vinkeljärn i över- och underram, se Figur 5, samt 

U-profiler som livstänger (Isaksson et al., 2010). T. Storm, konstruktör på Ramböll 

(personlig kommunikation, 2017-02-24) tillägger att U-profilen kan ersättas med ett KKR-

rör då U-profilen inte har tillräcklig kapacitet. Anledningen till att U-profiler och vinkeljärn 

är vanliga att använda är på grund av att de har ett lågt kilopris och är enklarare vid svetsning 

än för till exempel ett fackverk av rörprofiler. Konstruktionsröret har då samma bredd som 

övriga livstänger men en högre bärförmåga. Storm förklarar att anledningen till att U-

profilens dimension inte ökas är på grund av att samtliga livstänger då hade behövt ändras 

för att passa mellan vinkeljärnen i ramen. Det som också påverkar fackverkets bärförmåga är 

stålets kvalitet, sträckgränsen som anger materialets kapacitet vad gäller spänning. Kvaliteter 

som används idag är främst S355 och S420 säger K. Andersson, konstruktör på SWL 
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(personlig kommunikation, 2017-03-06), där S står för konstruktionsstål och siffran 

beskriver den övre sträckgränsen (med enheten MPa) för stålet. 

 

Figur 5 Snitt av fackverket som visar över- och underramens vinkeljärn. 

Den självbärande takplåten placeras antingen direkt ovanpå de övre ramstängerna eller på 

takåsar som fästs på fackverkens överramar och som samtidigt stabiliserar fackverken. Vilket 

alternativ som väljs styrs normalt av spännvidden och om taket ska isoleras eller inte 

(Stålbyggnadsinstitutet, 2008). Taktäckningen utgörs av profilerad plåt och ju högre profil 

(ökad bärförmåga) desto större avstånd mellan fackverken är möjlig. I de fall som 

hallbyggnaden inte är uppvärmd (oisolerat tak) är en vanlig lösning att placera åsar (länk 

mellan takstolarna, exempelvis Z-profiler) på takstolarna med ovanpåliggande takplåt istället 

för att takplåten placeras direkt på fackverken (Stålbyggnadsinstitutet, 2014-04-29). Åsarna 

placeras ovanpå knutpunkterna i varje fackverk eftersom fördelen med den placeringen är att 

överramen då inte utsätts för lokala böjmoment vilket i sin tur innebär en mindre dimension. 

Takplåten som är fäst i takåsar har en kortare spännvidd och kan därför placeras med 

rillorna parallellt med fackverken och kortsidorna, som är plåtens veka riktning, vilket är 

fördelaktigt vid nederbörd eftersom det vill rinna nedåt (Stålbyggnadsinstitutet, 2008). Vid 

långa spännvidder väljer gärna konstruktörer att minska antalet fackverk för att istället öka 

dimensionen för att på så vis göra en ekonomisk vinst. För att det ska vara möjligt att minska 

antalet fackverk, kan takåsar användas för att bära upp taktäckningen. Förr var takåsar ett 

vanligare alternativ, både till isolerade och oisolerade hallbyggnader enligt T. Storm 

(personlig kommunikation 2017-03-16), idag har dock användningen av takåsar i många fall 

begränsats till oisolerade tak. 

3.2.2 Dimensionering 

Dimensioneringsprocessen har utvecklats med tiden, från tidskrävande handberäkningar till 

dagens beräknings- och analysprogram. Ritters metod, som även kallas Snittmetoden, är ett 

tillvägagångssätt för att med handberäkningar ta fram stångkrafterna i ett snitt i ett fackverk 

(Bernhardsson, 1975). En annan grafisk metod är Cremonas kraftplan som ger ett resultat för 

samtliga krafter i systemlinjerna, den omnämns dock inte vidare i detta arbete. De gamla 

metoderna behandlar knutpunkter som ledade medan det i moderna metoder går att välja 

antingen ledade eller inspända. Ritters metod bygger på att den rådande jämvikten i hela 

fackverket även innebär att delar av den bärande konstruktionen är i jämvikt, till exempel 
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livstänger (Olsson, 1975). Dagens metoder, som till exempel FEM-Design, grundas också på 

en generell jämvikt i modellen. Att ett element är i jämvikt betyder, enligt Heyden et al. 

(2008), att massans tillstånd inte ändras, inte accelererar. 

Tillvägagångssättet för Ritters metod är sammanfattat i nedanstående fem punkter som 

sedan kan upprepas önskat antal gånger, se även Figur 6 (Olsson, 1975). 

1. Bestäm reaktionskraften 𝑅𝐴 (grafiskt eller analytiskt), till exempel genom att uppföra en 

momentekvation kring det andra upplaget 

2. Namnge knutpunkterna med varsin bokstav för att sedan kunna benämna respektive stång 

med till exempel 𝑆𝐵𝐶 som indikerar på stången mellan punkt B och C 

3. Dra ett snitt genom fackverket där högst tre obekanta stångkrafter korsas (se Figur 6) och välj 

en stång att beräkna, till exempel 𝑆𝐷𝐶  

4. Eftersom 𝑆𝐷𝐸 och 𝑆𝐵𝐶  är parallella ställs en kraftekvation upp med en vinkelrät 

projektionsriktning för att kunna bryta ut och beräkna 𝑆𝐷𝐶  

5. Ställ nu upp en momentekvation kring punkt 𝐶 där stångkrafterna möts och beräkna 𝑆𝐷𝐸, ett 

positivt svar indikerar på dragkraft samt ett negativt svar betyder att stången utsätts för 

tryckkraft 

 

Figur 6 En förtydligande figur av en fackverksdel vid beräkning med Ritters metod. 

Beräkningsmetoden har med tiden utvecklats från handberäkningar till datorprogram som 

enligt T. Storm (personlig kommunikation 2017-03-16) har följande fördelar. 

Beräkningsprogram har möjligheten att beräkna fackverk som ett ramverk (inspända 

knutpunkter är väldigt tidskrävande att beräkna för hand), tiden att utföra beräkningar 

reducerades kraftigt samtidigt som det gav ett mer detaljerat resultat. Storm berättar även att 

många företag som beräknar och producerar fackverk har egna beräkningsprogram som 

används till företagens standardsortiment, dock ersätts det av andra metoder då kunden 

efterfrågar specialfackverk som exempelvis bågfackverk. Programmen kan vara komplexa 

datorprogram men även något enklare som kan vara skapade i Excel. 

En del av dimensioneringen är framtagning av tvärsnittsklass (från klass 1 till 4 där 

tvärsnittsklass 4 innehåller slanka tvärsnitt – högst risk för buckling) för att åskådliggöra 

effekterna av buckling. För att kategorisera aktuellt tvärsnitt finns tabeller att följa i avsnitt 

5.6 i SS-EN 1993-1-1 (Swedish Standards Institute, 2005a). För att få svar på om ett 

vinkeljärn ligger i tvärsnittsklass 3 gäller följande formel: 

ℎ

𝑡
≤ 15𝜀          Ekvation 2 
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där 

ℎ = 𝑓𝑙ä𝑛𝑠𝑒𝑛𝑠 𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑 [𝑚]  

𝑡 = 𝑓𝑙ä𝑛𝑠𝑒𝑛𝑠 𝑡𝑗𝑜𝑐𝑘𝑙𝑒𝑘 [𝑚]  

𝜀 = 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 = √235/𝑓𝑦  

T. Storm (personlig kommunikation, 2017-03-22) bekräftar att åtminstone några av 

företagen som producerar stålfackverk i Sverige anger livstängerna som ledade, bland annat 

på grund av invanda rutiner då det var en enklare handberäkningsmetod. Det förutsätter 

dock att svetsarna i knutpunkterna placeras symmetriskt i anslutning till 

tyngdpunktslinjerna så att det inte bildas lokala moment och spänningar, alternativt så små 

belastningar att de kan bortses ifrån. 

I SS-EN 1993-1-8 finns bestämmelser för knutpunktsmodellering. Effekterna av 

knutpunkternas verkningssätt beträffande bärverkets inre fördelning av moment och krafter 

samt fackverkets totala nedböjning, ska beaktas om inte inverkan är obetydlig. Om eller hur 

knutpunkternas verkningssätt behöver beaktas klargörs med hänsyn till typ av knutpunkt: 

ledad, kontinuerlig samt delvis kontinuerlig. Ledad knutpunkt innebär, enligt SS-EN 1993-1-

8 (Swedish Standards Institute, 2005b, s. 50), inget böjmoment i punkten, den kontinuerliga 

knutpunktens verkningssätt anses inte ha någon inverkan på analysresultatet vilket dock 

delvis kontinuerlig kan ha. Inspänningsgraden har inverkan på momentfördelningens 

fördelning till de angränsande stängerna. 

Då takplåten är trestödsupplagd eller kontinuerlig över takkonstruktionen, behöver hänsyn 

tas till en kontinuitetsfaktor som multipliceras med dimensionerande last och fackverkens 

centrumavstånd (Forsberg & Nordqvist, 2016). Faktorn tar hänsyn till att lasten fördelas 

olika mellan fackverken i en byggnad på grund av plåttaket. Ett kontinuerligt plåttak innebär 

att våder överlappas med antingen en dubbel omlottskarvning (med längden 15-20 % av 

spännvidden) eller en enkel omlottskarvning (med längden 12-15 % av spännvidden), över 

samtliga fackverksbalkar berättar T. Storm (personlig kommunikation, 2017-05-23). En 

fördel med kontinuerlig plåt är att en stor del av fältmomentet övergår till stöden (Isaksson et 

al., 2010). Ett trestödsupplagt plåttak är en kontinuerlig plåt som löper över två fack där 

plåtarna är två fack långa men inte skarvas för kontinuitet, metoden medför en varierad 

lastbild eftersom plåtens förutsättningar inte är densamma över varje upplag (fackverk). 

Faktorerna styr lastens fördelning över takkonstruktionens upplag och används vid 

beräkning av reaktionskrafter samt upplagsreaktioner (Forsberg & Nordqvist, 2016). 

Kontinuitetsfaktorn har ett värde runt siffran ett, vissa stöd får alltså en ökad last medan 

andra får en minskad last av den totala lastsumman. 

Normalt böjs balkar ner något av egentyngden på tak och balkar men ännu mer då snö 

belastar takytan. Beroende på materialets kvalitet, bärförmåga och bland annat 

spännviddens längd blir det olika stora deformationer. Under den övre sträckgränsen är 

nedböjningen elastisk (tillfällig) men över den gränsen blir böjningen mer eller mindre 

plastiskt (permanent). Hur mycket en balk får böja ner (elastiskt) är en fråga som besvaras 

tillsammans med projektets beställare utifrån de begränsningar som finns. Sverige har 

således inga krav på maximal nedböjning utöver några exempel på godtagbara värden 

(Isaksson et al., 2010). I SS-EN 1990 (Swedish Standards Institute, 2002), benämns detta 
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bland annat genom att nedböjningen ska belysas och diskuteras med byggherren för vad som 

är acceptabelt i aktuellt fall.  

I Finland ställs olika deformationskrav på delar av konstruktionen (Miljöministeriet, 2007). 

Gränsvärdet för huvudbalkar i yttertak är till exempel en 300-del av spännvidden (𝐿/300). 

En balk som sträcker sig över 20 meter spännvidd får med finska regler därmed som mest 

böja ner cirka 6 centimeter. Sverige har istället exempel på gränsvärden för nedböjningar av 

kallformad profilerad plåt där till exempel profilerad plåt i takkonstruktioner begränsas till 

𝐿/200 (BFS 2015:6, kapitel 9.1.4). Gränsen för maximal nedböjning behandlas också av 

taktäckningsgarantin som nämns i slutet av detta kapitel (3.2.2). 

För att undvika att fackverk böjer nedåt kan en överhöjning (böjning av fackverket uppåt) 

göras av över- och underram vars storlek motsvarar den teoretiska nedböjningen, förklarar 

M. Björk, konstruktör på Maku (personlig kommunikation, 2017-03-03) (BE Group, 2016). 

Björk informerar vidare att vissa undantag finns, exempelvis då en byggnad förses med ett 

glastak. Glastillverkaren anger då ett gränsvärde för maximal nedböjning som konstruktören 

måste ta hänsyn till vid dimensioneringen. Många företag överhöjer fackverk mer än 

beräknad nedböjning för säkerhets skull. Det tycker T. Storm (personlig kommunikation, 

2017-03-22) kan vara onödigt då taket är höglutande eftersom det då kan bli problem vid 

montering av den profilerade plåten. Om plåten behöver tvingas ner mot fackverket (vid 

montering) vid tilltagen överhöjning bildas då dragspänningar i skjutspikarna som inte 

beaktats vid dimensioneringen. Möjliga anledningar till att överhöjningen görs extra hög kan 

vara att det är praktiskt att generalisera och skapa en mall till produktionen och vara på säkra 

sidan men det kan också vara på grund av okunniga beställare som tar fel beslut. Björk 

fortsätter med att beskriva hur överhöjningen räknas fram. Den utbredda lasten (𝑞) beräknas 

i bruksgränstillstånd och används sedan i formeln för nedböjning (𝑣𝑚𝑎𝑥), se nedan (för jämnt 

utbredd last). Den framräknade nedböjningen blir måttet på hur stor överhöjning som 

balken behöver ha. 

𝑣𝑚𝑎𝑥 =
5𝑞𝐿4

384𝐸𝐼
         Ekvation 3 

där 

𝑣𝑚𝑎𝑥 = 𝑁𝑒𝑑𝑏ö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔 [𝑚] 

𝑞 = 𝐵𝑟𝑜𝑡𝑡𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡 [𝑘𝑁/𝑚] 

𝐿 = 𝐴𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑢𝑝𝑝𝑙𝑎𝑔 [𝑚] 

𝐸 = 𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 [𝐺𝑃𝑎] 

𝐼 = 𝑇𝑟ö𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 [𝑚4] 

(𝐸 och 𝐼 benämns tillsammans böjstyvhet) 

Överhöjningen kan skapas genom att fixera ramstängerna vid rätt läge och därefter svetsa 

fast livstängerna vid över- och underram innan ytterligare två ramstänger kan placeras och 

svetsas fast på livstängerna. På det sättet bildas inte onödiga spänningar i svetsarna som 

annars skulle bildats om fackverket överhöjdes efter svetsningen. 

Fackverkets fördelaktiga utseende nyttjas till att få rum med rörinstallationer genom 

hålrummen (Isaksson et al., 2010). Livstängernas position (vinklar) kan ändras för att 
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möjliggöra rördragning genom fackverket vilket ökar den fria höjden i lokalen och förenklar 

installation av bland annat ventilationstrummor. T. Storm, konstruktör på Ramböll 

(personlig kommunikation 2017-03-15), berättar att längd och vinkel på de två yttersta tryck- 

och dragutsatta livstängerna ändras för att optimera och utnyttja stängernas kapacitet på 

bästa sätt i kombination med rörstråk. På grund av att tryckta livstänger behöver beaktas för 

knäckning i dimensioneringen krävs det en större dimension för tryckta stänger än vad det 

gör för stänger utsatta för dragkrafter (Stålbyggnadsinstitutet, 2010). 

Några av de olika fackverkstyperna, speciellt nockfackverk och bågfackverk, utsätts på grund 

av sin utformning för utåtriktade krafter vid upplagen. Krafterna kommer av att ramarnas 

undersida utsätts för dragkrafter i kombination med fackverkets bågform. Samtidigt som 

fackverket böjer ner av lasten avlastas fackverket (dragkapaciteten) mer och mer av ett 

dragband som håller ihop upplagen vilket motverkar de utåtriktade krafterna. Pelaren som är 

fäst vid upplaget har inte förutsättningen att motarbeta denna kraft, därför behövs dragband 

eller liknande lösningar som exempelvis stag mellan pelartopp och mark. Fackverket bildar 

således ett i sig slutet statiskt system. En stång eller vajer fästs mellan fackverkets båda sidor 

(inte nödvändigtvis så långt ner som vid upplagen), se Figur 7. Dragbandet kan ersättas av 

mothållande krafter i marken, exempelvis så som vid New River Gorge Bridge i USA, se Figur 

8. Fackverksbågen är placerad under brons vägbana där dess ändar är fästa mellan två 

sluttande bergssidor som verkar som motkrafter. Denna motkraft kan ersättas av stöttor som 

överför krafterna till marken från varje fackverksbalk, denna lösning har till exempel använts 

på en multihall vid namn Vinnarhallen på Bosön i Lidingö. 

 

Figur 7 Nockfackverk med dragband. 

 

Figur 8 En förenklad bild av New River Gorge Bridge med bågformad fackverkskonstruktion 

med mothåll av berg. 

Vid en taklutning på mindre än 1:40, vilket är cirka 1,4 graders lutning, finns ställda krav på 

utformningen på taket som ska vara uppfyllda för att tätskiktsgarantin ska gälla 

(Tätskiktsgarantier i Norden, 2017). Ett av kraven är att taket ska utformas så att stående 
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vatten inte kan bli mer än tre centimeter djupt. En förebyggande åtgärd för detta är just 

överhöjning av fackverk. 

3.3 Påverkande laster 

En stomme är uppbyggd med tak- och väggelement så att lasterna förs den kortaste och 

rakaste vägen ovanifrån och ner till grunden. Lasterna, både punktlaster och utbredda laster, 

går från takplåt eller åsar vidare genom takstolar, balkar och pelare som stagas, till exempel 

med vindkryss för att inte bli instabila. Det finns två olika huvudtyper av belastningar, den 

ena är statisk last och den andra är dynamisk last. Som namnen antyder innebär statisk last 

en näst intill kontinuerlig belastning medan den dynamiska lasten kan variera kraftigt vilket 

kan försvaga konstruktionen med tiden på grund av utmattning (Bernhardsson, 1975). 

En konstruktion som går till brott kan ha orsakats av tre olika huvudalternativ (Isaksson et 

al., 2010), det första alternativet är en kombination av laster och egenskaper leder till brott, 

till exempel på grund av en stor mängd blötsnö som stommen inte är dimensionerad för. 

Alternativ två är plötsliga och kraftiga laster, exempelvis påkörning eller explosion, som leder 

till brott medan den sista varianten är den mänskliga faktorn av antingen konstruktör, 

tillverkare eller montör. 

Begreppet hållfasthet kan delas upp i flera typer som kopplar till olika slags belastningar, se 

nedan (Bernhardsson & Olsson, 1976). I de fall som belastningen är högre än hållfastheten 

leder det tillslut till brott vars utseende beror av lasttyp. 

 Draghållfasthet – Materialets kapacitet att hålla emot dragkrafter som ger dragspänningar 

 Tryckhållfasthet - Materialets kapacitet att hålla emot tryckkrafter som ger tryckspänningar 

 Skjuvhållfasthet - Materialets kapacitet att hålla emot skjuvspänningar 

 Vridhållfasthet – Materialets kapacitet att hålla emot vridning 

 Böjhållfasthet - Materialets kapacitet att hålla emot böjning som ger drag-, tryck- och 

skjuvspänningar 

 Knäckhållfasthet - Materialets kapacitet att hålla emot utböjning vid axiell trycklast  

(böjning och tryck) 

 Utmattningshållfasthet - Materialets kapacitet att hålla emot dynamiska laster under lång tid 

 Sammansatt hållfasthet - Materialets kapacitet att hålla emot flera belastningar samtidigt 

 

I SS-EN 1993-1-1 (Swedish Standards Institute, 2005a) nämns att dimensioneringen av 

tryckta ram- och livstänger ska göras med hänsyn till instabilitet. Instabilitet är något som 

gäller för helt eller delvis tryckta slanka konstruktionselement som i och med instabiliteten 

går till brott innan materialets sträckgräns är nådd (Isaksson et al., 2010). Brottet innebär 

knäckning då elementet böjs, buckling då elementets tryckta plåtar bucklas eller vippning då 

slanka flänsar knäcks ut i sidled och vrider balken, se Figur 9.  
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Figur 9 Instabilitetsfenomenen knäckning, buckling och vippning. Från Isakssonet al. (2010, s. 

104). Copyright Isaksson et al. och Studentlitteratur. Återgiven med tillstånd. 

Ett element utsatt för både moment och normalkraft är likvärdigt med ett element med en 

excentrisk normalkraft (Isaksson et al., 2010). Detta moment kan uppstå av vindlaster men 

även excentriska laster (snedställningar). Utböjningen av elementet och därmed även dess 

moment tilltar på grund av den excentriska lasten, då tvärsnittet är tillräckligt slankt. 

Momentet som skulle blivit av en centrisk last benämns första ordningens moment medan 

påslaget som blir av snedställningen benämns andra ordningens moment. 

Det är enbart i teorin som det finns felfria balkar, i praktiken har varje balk någon form av 

krokighet eller annan brist vilket innebär att utböjningen av balken eller pelaren tilltar när 

belastningen ökar (Collin, 1991). Denna tilltagande utböjning sker olinjärt och fenomenet är 

en del av andra ordningens teori då elementet fortfarande är elastiskt (Höglund, 2006, s. 16). 

När en balk tillverkats och är obelastad finns egenspänningar i stålet där de som spänner 

längs med balken är de som påverkar bärförmågan mest. Spänningarna som belastar 

stålbalken kommer alltså från de yttre lasterna samt de inre spänningarna vilket gör 

lastbilden oviss. Värme och avsvalning har inverkan på egenspänningar, till exempel vid 

svetsning eller för varmvalsade stålprofiler. En grov profil eller svets är sämre i det avseendet 

att avsvalningen inte kan ske jämnt genom elementet. 

Vind påverkar byggnader med både tryck och drag (sugande kraft) (Swedish Standards 

Institute, 2015), beroende på vindens riktning och intensitet, byggnadens utformning, 

omgivningens utseende men även om byggnaden har öppningar eller otätheter som släpper 

in eller ut vinden. Sug (undertryck) kan bildas av turbulent vind vid tak eller gavel. Tryck och 

sug kan mer eller mindre även påverka byggnaden invändigt beroende på hur lätt vinden kan 

ta sig in. Då taket lyfts av sugkraften ansträngs plåttakets infästningar, mest längs takets 

kanter och hörn men även i mitten av takytan (Bengtsson, u.d.(a, b)). Enligt konstruktör T. 

Storm (personlig kommunikation, 2017-03-13) vrids en byggnads fackverk på grund av ett 

negativt moment som bildas då sugkraften är större än takkonstruktionens egentyngd och 

ovanpåliggande last. Överramen utsätts för dragkrafter medan underramen är tryckutsatt 

vilket är anledningen till att underramen böjer ut åt sidan. Då lyftkraften är större än 

vridinspänningskapaciteten måste fackverket sidostagas mellan underram och tak för att 

undvika denna vridning som tillslut annars leder till kantring. Fackverkets laterala 
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(sidoställda) kapacitet påverkas av styvheten i livstängerna, infästningarna och den 

sekundära konstruktionen (takplåt eller åsar). 

För beräkning av ett fiktivt mothåll (elastisk vridinspänning), i form av en styvhetsfaktor 

(𝑘𝑠), av underramen vid utböjning gäller nedanstående formel (Gozzi, 2006).  

𝑘𝑠 =
1

1

𝑘1
+

1

𝑘2
+

1

𝑘3

         Ekvation 4 

där 

𝑘1 = 𝑇𝑎𝑘𝑡ä𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑠𝑡𝑦𝑣ℎ𝑒𝑡 

𝑘2 = 𝐼𝑛𝑓ä𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑠𝑡𝑦𝑣ℎ𝑒𝑡 

𝑘3 = 𝐹𝑎𝑐𝑘𝑣𝑒𝑟𝑘𝑒𝑡𝑠 𝑠𝑡𝑦𝑣ℎ𝑒𝑡 

Den framräknade styvhetsfaktorn kan sedan användas i vidare beräkningar som tillslut leder 

till hur mycket motståndskraft som krävs för att undvika buckling. Fortsatta beräkningar av 

detta finns i Design of roof trusses författad av Gozzi (2006, s. 6). 

Konstruktioner med stor takyta kan få stor belastningsökning under vinterperioden då det 

snöar. En faktor som påverkar takets kapacitet är antalet fackverksbalkar och avståndet 

mellan dem. I EKS 10 (BFS 2015:6, kapitel 1.1.3) har det tillkommit en regel om att 

konstruktionen ska dimensioneras med avseende på en osymmetrisk fördelning av snön. 

Anledningen är att lastfallet blir mer ogynnsamt eftersom livstängerna på den högre 

snöbelastade sidan belastas mer än livstängerna i den andra fackverksdelen. Lasterna, som 

vid jämnt utbredd snölast skulle belastat konstruktionen lika, förflyttas då till takhalvan med 

mest snölast. Bärförmågan i livstängerna behöver därför vara större än den som krävs vid 

jämnt utbredd last.  

Ett ännu värre tillstånd som kan uppstå är då endast den ena sidan av taket skottas ren från 

snö. För att snöras och takkollaps ska kunna undvikas behöver fastighetsägare ansvara för att 

be en konstruktör om instruktioner för hur snöskottningen ska ske och riktlinjer på när 

behovet av skottning finns, en så kallad snöskottningsplan (Boverket, 2011). Planen påverkas 

främst av stommens utformning angående antal fackverk i takkonstruktionen men även 

vilket system som används för taktäckningen (Gustafsson & Albertsson, 2012). 

Skottningsarbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt av kunniga personer som inte utgör 

fara för personer eller egendom på marken nedanför. Ansvarsområdet täcker också att varna 

förbigående genom att spärra av och skylta för att undanröja risk för skada (Alenius, 2011). 

3.4 Stabilisering 

Laster som kan uppkomma och påverka konstruktioner måste beaktas i dimensioneringen. 

Fackverk kan på olika sätt stagas för att förhindra att stängerna eller fackverket ändrar form, 

knäcks eller vippar på grund av yttre laster, inre spänningar eller imperfektioner. Då 

konstruktionen riskerar att vippa är den utsatt för drag i överramen och tryck i underramen, 

trycket gör att underdelen vill böja åt sidan. Ett sätt att motverka vippning är att sidostaga 
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som det är gjort på fackverket i Figur 10. På ena sidan av fackverket är stag fästa mellan taket 

och underramen på flera ställen längs med fackverket för att hålla det på plats. Takplåten 

bidrar också till att förhindra vippning av överramen vilket ökar kraven på plåten och dess 

infästningar. Krafterna som krävs för att förhindra vippning av fackverken är beroende av 

plåtens spännvidd, vilken geometri de bärande balkarna (ramstängerna) har samt hur stor 

lasten är (Bengtsson, u.d.(c)). I SS-EN 1993-1-1 (Swedish Standards Institute, 2005a, s. 36) 

framgår det hur mycket lokal kraft som stagen ska kunna hålla emot. Stagningskraften 

räknas ut med nedanstående formel som ger 1 % av normalkraften i fackverket. För att ta 

hänsyn till momentkrafterna i balken kan de adderas till normalkraften i beräkningen. 

𝑆𝑡𝑎𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 =
𝛼𝑚∙𝑁𝐸𝑑

100
       Ekvation 5 

där 

𝛼𝑚 = √0,5 ∙ (1 +
1

𝑚
)  (reduktionsfaktor) 

𝑚 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑜𝑚 𝑠𝑘𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑔𝑎𝑠  

𝑁𝐸𝑑 = 𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑏ä𝑟𝑓ö𝑟𝑚å𝑔𝑎 𝑓ö𝑟 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡  

Horisontella sidolaster kan tas om hand av sneda stänger i stommens långsidor samt 

skivverkan som skapas av plåttaket. Pelarna i konstruktionen behöver även dem stagas för att 

i sin tur bidra till stabilitet i takkonstruktionen. Dessa åtgärder förhindrar att 

fackverksbalkarnas övre del förskjuts i sidled (Collin, 1993). 

 

Figur 10 Takkonstruktionen i ABB Arena Syd i Västerås är nockfackverk med både dragband och 

sidostagning. 
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Då de sekundära balkarna i konstruktionen, till exempel åsar, är styvt kopplade (mot 

böjning) till pelarna som fackverket vilar på samt dess överram kan de ibland förhindra 

vippning på grund av vridinspänningen (Collin, 1993). Hur mycket vridinspänning som krävs 

för tillräcklig effekt för att förhindra vippning av överramen kan räknas fram. Resultatet 

påverkas av om vippningen är fri eller bunden och om momentberäkningen för ramen är 

gjord enligt flytleds- eller elasticitetsteorin. Fri vippning innebär att fackverket inte är stagat 

alls mellan upplagen medan bunden vippning innebär att fackverket är stagat (Avén & Lantz, 

1985). Collin presenterar följande formel för vridinspänning som krävs för att förhindra 

vippning. 

𝑖𝑒𝑟𝑓 = 𝑘𝛿 ∙
𝑀𝑝

2

𝐸𝐼𝑦
         Ekvation 6 

där 

𝑀𝑝 = 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑓ö𝑟 𝑡𝑣ä𝑟𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 (𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 i eurokoderna) 

𝐸𝐼𝑦 = 𝑠𝑖𝑑𝑜𝑏ö𝑗𝑠𝑡𝑦𝑣ℎ𝑒𝑡 𝑓ö𝑟 𝑡𝑣ä𝑟𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡  

𝑘𝛿 = 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 (se nedan) 

𝑘𝛿 = 0,6 för bunden vippning och momentberäkningar enligt elasticitetsteori 

𝑘𝛿 = 1,0 för bunden vippning och momentberäkningar enligt flytledsteori 

𝑘𝛿 = 1,0 för fri vippning och momentberäkningar enligt elasticitetsteori 

𝑘𝛿 = 1,6 för fri vippning och momentberäkningar enligt flytledsteori 

Collin (1991) beskriver även i sin doktorsavhandling att takbalkars vridning hindras av 

ovanpåliggande takåsar om infästningen dem emellan är tillräckligt stark. Vridningen leder 

till en böjning av åsarna vilket, beroende på åsarnas styvhet, förhindrar en påbörjad vridning. 

Åsarna kan i sin tur hindras från vridning med hjälp av ett böjstyvt plåttak med skjutspikar 

som tål skjuvkraften som bildas, det är dock ett specialfall enligt Collin. 

I SS-EN 1993-1-1 (Swedish Standards Institute, 2005a) finns följande text angående 

tvärförbindare mellan vinkeljärn som utgör över- och underram, ”Tvärgående plåtar bör 

anordnas i ändarna på fackverkssystemen, i punkter där de avbryts och i knutpunkter med 

andra bärverksdelar.” (s. 72). Det är sedan upp till läsaren att tolka vad som menas. Även 

följande citat handlar om fackverkets tvärförbindare. ”(1) Tvärförbindningar bör placeras i 

varje ände av en bärverksdel. (2) Om parallella plan av tvärförbindningar anordnas, bör 

dessa placeras mittemot varandra. (3) Tvärförbindningar bör även placeras i de punkter som 

lasten verkar eller i sidostagade punkter.” (s. 73). Livstänger kan anses vara tvärförbindare 

där lasten verkar vilket också sammankopplingen kan, som placeras mellan knutpunkterna 

för att halvera knäcklängden. Änden av ramen kopplas också samman av antingen livstänger 

eller tvärförbindare beroende på ramens längd utanför upplaget. 

Det förenklade sättet att beräkna knäcklängden på är genom att se hela sträckan, mellan 

exempelvis två knutpunkter, som knäcklängd. Enligt SS-EN 1993-1-1, bilaga BB (Swedish 

Standards Institute, 2005a), kan ramstängernas knäcklängd sättas till 100 % av 

systemlängden om analys inte konstaterar annat, medan livstängerna (ej vinkeljärn) anses ha 

90 % av längden då de knäcker i samma plan. Vid knäckning i annan riktning är 
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knäcklängden 100 % för livstängerna. Vinkeljärnen knäcker i sin svaga riktning, v-axeln som 

visas i Figur 11.  

 

Figur 11 Vinkeljärnens knäckningsriktning är enligt pilarna i figuren, i v-axeln för respektive 

vinkeljärn. 

Knäcklängden sträcker sig egentligen mellan inflektionspunkterna i ett fack, en vid varje 

knutpunkt. Nedan i Figur 12 illustreras vad som menas med inflektionspunkter, 

nedböjningen av överramen är överdriven för att tydliggöra att knäckländen blir något 

kortare än fackvidden. 

 

Figur 12 Illustration av inflektionspunkt, punkten där linjen ändrar riktning. Avståndet mellan 

punkterna är den verkliga knäcklängden. 

Vad som gäller för primärbalkar som inte stabiliseras av plåttaket är att ju längre avståndet 

är mellan vinkeljärnen desto starkare blir det sammansatta yttröghetsmomentet vilket 

förhindrar knäckning i sidled. Avståndet mellan järnen blir dock för långt när 

skjuvdeformationerna i tvärförbindarnas svetsar blir för höga för att få full samverkan mellan 

stängerna för sammansatt tvärsnitt. Förr utfördes dimensioneringen av sammansatta 

ramstänger med stöd av BSK som det finns ett räkneexempel på i K19:22 i Handboken bygg 

(Avén & Lantz, 1985), idag används istället eurokoderna, avsnitt 6.4.1 i SS-EN 1993-1-1 

(Swedish Standards Institute, 2005a). 

3.5 Montering 

För sammanfogning av komponenter av stål finns det i dagsläget två huvudsakliga val, 

svetsning och skruvförband (Stålbyggnadsinstitutet, 2008). En sammanfogningsmetod väljs 

utifrån situation, hur lätt- eller svåråtkomlig skarven är, hur mycket utrymme som finns för 
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verktyg samt hur tidspressat arbetet är. Generellt svetsas moduler ihop när de fortfarande är 

kvar i verkstaden, där svetsas också monteringsdetaljer på för att de sedan ska kunna sättas 

ihop på byggarbetsplatsen med skruvförband som är en snabbare och därmed billigare 

lösning då bland annat lyftkranen behövs en kortare tid. I de fall som svets måste användas 

vid montering på byggarbetsplatsen är svetsens orientering en viktig aspekt enligt 

Stålbyggnadsinstitutet (SBI), eftersom vertikala och upp-och-ner-vända svetsar är tekniskt 

svåra att genomföra. Vidare upplyser SBI om att de typer av svetsar som används till 

stålkonstruktioner idag är käl- och stumsvets, se Figur 13 och Figur 14. Det som bland annat 

skiljer mellan dessa är att stumsvetsen kräver en förberedelse, att falsa av stålet för att få rum 

med svetsen, vilket kallas för fogberedning. Stumsvets används alltså när två plåtar ska 

sammanfogas i samma plan medan kälsvetsen används i vinklar. Svetsen skapas oftast med 

antingen MMA-svetsning eller MAG-svetsning. Där MMA-svetsen är en manuell 

metallbågssvetsning med belagd elektrod och MAG är en halvautomatisk 

gasmetallbågsvetsning med elektrod av homogen tråd eller rörtråd. 

 

Figur 13 En kälsvets sammanfogar här två stålplåtar vinkelrätt mot varandra. 

 

Figur 14 En genomsvetsad stumsvets fogas här ihop i form av en V-fog. 

För ett skruvförband krävs en håltagning mellan delarna som ska sättas ihop, därefter 

genomtränger en skruv som fixeras med en mutter och ibland även en bricka när 

belastningen behöver fördelas på en större yta (Stålbyggnadsinstitutet, 2008). För att 

skruvförband ska vara möjligt att använda i monteringsstadiet gäller att arbetsutrymmet är 

tillräckligt för användning av verktyg och maskiner som drar åt muttern. 

Vid monteringen stagas pelarna längs ena kortsidan innan första fackverket monteras fast vid 

pelartopp. Varefter fler fackverk lyfts på plats stagas dessa i sin tur med en vinkelrät 

förbindelse mellan överramen på varje element. I Figur 15 visas ett alternativ till hur fästena 

till stagen mellan fackverken kan se ut. Det går dock att fästa stagen med andra metoder, till 

exempel genom att borra hål i vinkeljärnet. 



33 

 

Figur 15 Stålplattorna som är fästa ovanpå fackverkets ena vinkeljärn i överramen används vid 

montering som fäste till stag mellan fackverken. 

Vad gäller montering av stålfackverk jämfört med limträbalkar så finns ingen skillnad i 

svårighetsgrad eller kostnad, intygar H. Snällfot, chef på Fastec (personlig kommunikation 

2017-04-20). Förr var monteringen av limträbalkar något dyrare men det stämmer inte 

längre med dagens metoder.  

När ett fackverk produceras svetsas den övre och den undre ramen ihop med mellanliggande 

livstänger (Isaksson et al., 2010). Genom att svetsa ihop stålet menar M. Björk, konstruktör 

på Maku (personlig kommunikation, 2017-03-03), att det inte blir några leder utan istället ett 

delvis inspänt fackverk. Knutpunkterna kan därför ta emot en del moment. Det som Makus 

konstruktörer gör i det läget är att balansera svetsarna för att minska momentet i 

knutpunkterna till nära noll, så att beräkningarna kan göras med avseende på livstänger 

ledade till överramen. Kontroller med oförstörande provning, ska utföras både innan, under 

och efter att svetsningen genomförts för att säkerställa en godkänd sammanfogning (Swedish 

Standards Institute, 2011). 

Fackverk som har en väldigt lång spännvidd kan delas upp i två eller flera delar för att lättare 

kunna produceras i en verkstad och transporteras till hallbyggnaden. På byggarbetsplatsen 

kan en provmontering av fackverksdelarna göras för att kontrollera att fackverket är 

komplett och monteringsbart (Swedish Standards Institute, 2011), det kan dock med fördel 

göras redan i verkstaden. Efter att elementet är monterat och är en del av stommen, görs 

ytterligare en kontroll för att upptäcka defekter som kan uppstå vid montering. För att 

montera ihop fackverksdelarna finns olika metoder beroende på var skarven är placerad. En 

skarv i mitten av överramen sammanfogas med två fastsvetsade ändplåtar som skruvas ihop 

(Gozzi, 2006), se Figur 16. Övriga skarvar kan hållas ihop med skarvlaskar (en 

utanpåliggande plåt) på vinkeljärnens flänsar som skruvas fast i respektive stång. Skruvarna i 

förbandet av skarvlaskar belastas med en skjuvande tvärkraft eftersom skruvarna är 

placerade vinkelrätt kraftriktningen. Ändplåtarna hålls dock ihop med skruvar parallellt med 

kraftriktningen vilket leder till en dragkraft i infästningarna. 
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Figur 16 Två förbandstyper att skarva fackverk med visas här utan skruvar. Den vänstra bilden 

visar ett skarvlask-förband och den högra visar ändplåtar, båda på överramen. 

Eftersom plåttaket bidrar med att staga stommen behöver infästningen av den vara korrekt 

utförd. Högprofilerad plåt används vid långa spännvidder och till den används antingen 

skruv eller skjutspik för att fästa den till fackverk eller takåsar (Bengtsson, u.d.(c)). Då plåten 

är vek tvärs över profileringen måste skjutspikarna sättas tillräckligt tätt. Enligt Collin (1993) 

behöver skjutspiken placeras i profilbotten i ett sicksack-mönster längs med den övre ramen 

då plåten är fäst dikt mot fackverkets överram för att kompensera mot vridning av hela 

fackverket som beror av vindsug på hela taket. Utvändiga infästningsdetaljer anpassas för att 

förhindra korrosion.  

3.6 Ytbehandling 

3.6.1 Brandskydd 

Att brandskydd behövs i olika slags byggnader är ett faktum men hur det ska vara utformat är 

en mer komplicerad fråga. Åtgärderna som görs mot brandrelaterade händelser är i första 

hand inriktade på att rädda liv och i andra hand förhindra skador på egendom och 

verksamhet (Stålbyggnadsinstitutet, 2008). Myndigheter som Boverket och MSB 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) reglerar kraven för brandskydd, dessa kan 

även kompletteras av beställarens egna krav och önskemål. Skydd av egendom och 

verksamhet påverkas och styrs istället av försäkringsbolag. Brandskyddsåtgärderna är 

uppdelade i två kategorier, aktivt respektive passivt skydd (Isaksson et al., 2010). De aktiva 

åtgärderna innefattar exempelvis sprinkler och räddningstjänstens insats medan de passiva 

brandskyddsåtgärderna är sådana som exempelvis utrymningsvägar och brandskyddade 

bärande stommar. 

För att en brand ska uppstå krävs syre, värme och brännbart material, om en av dessa 

komponenter tas bort uppstår ingen brand. En brand övergår till övertändning när 

temperaturen har uppnått 900-1000C, det innebär att allt brännbart material i rummet 

brinner (Isaksson et al., 2010). I detta stadie ökar temperaturen i stommaterialet och 

bärförmågan samt styvheten sjunker, vilket tillslut kan leda till ras och tillhörande missöden. 

När temperaturen har nått 450C har bärförmågan i stålet reducerats till cirka 70 %, vid 

högre temperaturer ökar förändringshastigheten av stålets kapacitetminskning. 

Ett sätt att behålla bärförmågan i stålstommen längre är genom att brandskydda den bärande 

stommen, till exempel genom att brandskyddsmåla, isolera eller att klä in en stålprofil med 



35 

gipsskivor (Stålbyggnadsinstitutet, 2008). Brandskyddsfärgen sväller till ett cirka tre 

centimeter tjockt skyddande lager för att hindra värmen från att påverka stålet, isolerings-

alternativet har olika utformningsmöjligheter, till exempel stenullsskivor eller sprutisolering 

som är obrännbart och isolerar bort värmen. Gipsskivor (obrännbara) har en fördröjande 

effekt, stålets temperaturstegring blir alltså fördröjd fram tills att vattnet i gipsskivorna är 

förångat. 

Utan dessa brandskydd påverkas de ekonomiska, sociala och de miljömässiga aspekterna 

(Björk, 2017). För en brand som utlöses i en byggnad utan aktiva och passiva brandskydd blir 

konsekvenserna stora både på grund av förlorad egendom och av förstörd verksamhet men 

även för människor som befinner sig i byggnaden. Människor kan skadas och riskera att 

omkomma i branden medan räddningstjänsten i värsta fall inte att går in i byggnaden på 

grund av riskerna. Otryggheten som människor känner vid vistelse i byggnaden är också en 

bidragande faktor. Till sist nämner Björk även den ekologiska aspekten, miljöförstöring 

såsom brandrök, miljöfarligt släckvatten och återuppbyggnad. Kraven för brandskydd 

behöver, för samhällets skull, utökas från att rädda liv till att också se till byggnadens 

överlevnad, vilket också skulle vara positivt ekonomiskt sett men även för miljön. 

Byggnader med stålfackverk och långa spännvidder kan exempelvis vara industri- och 

lagerlokaler men även samlingslokaler såsom aulor och biografer. Beroende på typ av 

byggnad och lokalanvändning sorteras byggnader in i olika klasser: verksamhetsklass, 

byggnadsklass (BFS 2016:13, avsnitt 5:2) samt brandsäkerhetsklass. En industribyggnad där 

endast anställda har tillträde (med lokalkännedom), där personerna har möjlighet att 

utrymma själva samt där de är i vaket tillstånd, tilldelas verksamhetsklass 1. Däremot blir 

verksamhetsklassen för en biosalong, där förutsättningarna är desamma förutom att 

lokalkännedom inte finns, verksamhetsklass 2. Klass 2 är dock uppdelad i tre 

underkategorier (2A, 2B och 2C) som beror av personantal och förekomst av 

alkoholservering. Då antalet personer understiger 150 stycken tillhör biosalongen 

verksamhetsklass 2A. Vidare beskrivs att byggnadsklasser grundar sig på verksamhetsklass 

och byggnadens egenskaper. Både industrihall och biosalong (med ett våningsplan) tilldelas 

byggnadsklass Br3. Den sista klassen, brandsäkerhetsklass, tas upp i EKS 10 och handlar om 

risk för personskada då kollaps av en viss byggnadsdel inträffar. Brandsäkerhetsklassen väljs 

utifrån den byggnadsdel som ska beräknas. Br3-byggnader, förutom bärverk i bostadshus 

samt byggnadsdelar under översta källarplanet, har brandsäkerhetsklass 1 (BFS 2015:6, 

kapitel 1.1.2). Dessa klasser styr sedan vilka brandskyddsregler som gäller för byggnaden, till 

exempel ett visst ytskikt. I hallbyggnader med stora brandceller är det extra viktigt att ha bra 

ytskikt eftersom en eventuell brand inte hindras från att spridas av avskiljande 

brandcellsväggar. 

Iqbal (2016) har i sin doktorsavhandling om stålbalkar och stålfackverk konstaterat att 

”alternativa lastfördelningar genom linverkan bidrar till att bärförmågan bibehålls vid 

betydligt högre temperaturer jämfört med den förenklade beräkningsmetoden”(s. VI). Den 

förenklade metoden är ett beräkningsförslag från eurokoderna för att ta fram bärförmågan i 

stålet vid brand, alternativet är en funktionsbaserad beräkningsmetod som är mer komplex 

men som ger ett mer verkligt resultat. T. Storm (personlig kommunikation 2017-05-22) 
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beskriver linverkan som att balken övergår till funktionen av en lina när stålbalken segt 

deformerar av värmen och skapar horisontell dragkraft. 

En fältstudie i Kina med syftet att ta fram deformationer och krafter i brandutsatta 

ståltvärsnitt, visade att en byggnad med ett rymdfackverk utan brandskydd behöll sin 

bärförmåga tills temperaturen av branden uppnådde 770C (Du & Li, 2013). 

Maxtemperaturen för en standardbrand för stål är som tidigare nämnt 450C vilket är lägre 

än vad testet visade. Även i en annan fältstudie gjord av Björkstad (2012), översteg 

temperaturen på stålet 450C med bibehållen bärförmåga. 

I dagsläget pågår en konflikt mellan Sveriges respektive Europas syn på behovet av att ställa 

krav på brandskydd av takkonstruktioner i hallbyggnader. J. Sandström, konsult på 

Brandskyddslaget (personlig kommunikation 2017-03-15), är en av de som har uppfattningen 

om att stålfackverk i hallbyggnader i de allra flesta fall inte behöver brandskyddas på grund 

av skyddets ringa fördelar. Samma åsikt råder inom stora delar av övriga Europa berättar 

Sandström som har gjort en studie som visade bland annat detta. Funktionskravet angående 

takkonstruktioner handlar dock utomlands över lag främst om att förhindra fortskridande 

ras samt kollapsande innerväggar och indirekt begränsa brandspridningen inom aktuell 

byggnad samt till angränsande byggnad. Sverige åsyftar istället främst på personantal och 

räddningstjänstens säkerhet vid insats. Många andra länder tillåter undantag från krav på 

brandskydd i takkonstruktioner givet att åtgärder såsom sprinkler införs, åtgärderna är dock 

mer komplicerade i Sveriges krav (Strömgren, Nilsson, Sandström, Jönsson & Järphag, 

2014). 

Eftersom en brand bland annat styrs av brandbelastningen i ett rum sker brandförloppet 

sällan enligt standardbrandkurvan. Detta innebär att en takkonstruktion utförd i R30 

(bärförmåga i 30 min enligt standardsbrandkurvan) inte håller i precis den tiden, utan den 

kan hålla i både kortare eller längre tid. Att grunda brandskyddskravet för Br2-byggnader på 

en viss tid är sämre än att grunda det på brandbelastning och termisk påverkan som för Br1-

byggnader, förklarar Thor (2009). Det som händer vid en brand i en hallbyggnad är att det 

blir deformationer och alternativt kollaps som följd, endast lokalt ovanför branden. 

Yttemperaturen behöver vara minst cirka 550C för att fackverket ska förlora sin kapacitet 

vilket innebär att temperaturen i rummet är 600-700C. Thor drar slutsatsen att kvarvarande 

människor i brandrummet inte överlever en långvarig värmestrålning på mer än 200C, det 

innebär att när takkonstruktionen riskerar att rasa finns inga överlevande människor kvar i 

lokalen. En eventuell lokal kollaps av hallbyggnaden sker först efter att branden nått 

övertändningsfas. Zhao har samma resonemang som Thor. Ett storskaligt experiment i 

Frankrike, med en brand i en lagerhall gav bland annat slutsatsen att värmestrålningen är en 

farligare och mer avgörande faktor än risken att byggnaden rasar och därmed riskerar liv 

(Zhao, 2001). Om huvudsyftet med brandskyddet av stålfackverk i hallbyggnader är att rädda 

liv, konstaterar Zhao att brandskyddet är onödigt. Med denna argumentation som grund 

anses det vara onödigt att brandskydda stålfackverk i hallbyggnadstak vilket dock inte har 

accepterats av myndigheterna (Boverket och MSB) i Sverige. 
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3.6.2 Korrosionsskydd 

Korrosionsangrepp på till exempel stålstommar i en hallbyggnad behöver förebyggas i 

produktionsstadiet, innan det uppkommit, för att bärförmågan ska hållas oförändrad samt av 

utseendeskäl (Stålbyggnadsinstitutet, 2008). Rost uppkommer då järn kommer i kontakt 

med både fukt och syre vilket kan uppstå naturligt eller i till exempel industribyggnader med 

korrosivt inomhusklimat. För att metall i luft ska börja rosta behöver den relativa 

luftfuktigheten normalt vara 60 % eller högre om inte fukt koncentreras på ytan av 

exempelvis smuts (Burström, 2007). Om temperaturen sjunker ger det en positiv effekt för 

stålet då rostangreppet minskar vid lägre temperatur (Stålbyggnadsinstitutet, 2008). 

Beroende på vilken slags miljö stålstommen ska stå i, klassas stålet för att det ska få rätt 

ytbehandling. De olika korrosivitetsklasserna som finns är C1, C2, C3, C4, C5-I och C5-M där 

den första har en mycket låg risk för rost och den femte klassen är uppdelad i industriell och 

marin miljö som alltså har mycket hög risk för korrosion på grund av fukt och 

luftföroreningar (Bengtsson, u.d.(b)). Det finns ett flertal metoder för att skydda en 

konstruktion från korrosionsangrepp, bland annat genom förzinkning, vissa legeringar och 

rostskyddsmålning varav den sistnämnda är den vanligaste metoden (Burström, 2007). Att 

rengöra stålytan innan ytbeläggningen appliceras är en förutsättning för ett fungerande 

ytskikt. Målarfärgen som skyddar underlaget mot rost har tre skyddande effekter 

(Stålbyggnadsinstitutet, 2008): 

 Isolerande skydd – Fukt, syre och föroreningar åtskiljs från stålytan 

 Katodiskt skydd – Beläggning av oädlare metall (än stål) för att förhindra korrosion 

 Passiverande skydd – Minskar risken för korrosion på ytan 

 

Ett stålfackverk i inomhusmiljö behöver normalt inte rostskyddas. Om den invändiga 

konstruktionen inte utsätts för fukt behöver infästningen av taket ändå vara rostskyddat 

eftersom den utsätts för fukt utifrån. Små komponenter såsom skruv är mer lämpligt att ha 

ett beständigt genomgående materialet än enbart en skyddad yta. Det bästa materialvalet för 

tvärförbindare, enligt Bengtsson, är rostfritt austenitiskt stål. En konstruktions stomme kan 

istället skyddas genom till exempel rostskyddsmålning. Rostskyddade stålprodukter ska 

hanteras varsamt i samtliga steg (tillverkning, lagring, transport och montering). Det finns 

dock situationer då skydd inte fordras, till exempel då en konstruktion enbart ska stå en 

kortare period, då konstruktionen är placerad i en icke-korrosiv miljö eller då stålet har en 

rostmån som ersätter ytbehandlingen (Johansson, Fahleson & Lagerqvist, 2011). I de fall som 

stålet ska behandlas både med brand- och rostskydd behöver det kontrolleras att de är 

förenliga med varandra. 

3.7 FEM-Design 3D Structure 

FEM är en förkortning som står för finita elementmetoden, därav beräkningsprogrammets 

namn FEM-Design 3D Structure. Metoden är en numerisk matematisk generell 

beräkningsmetod som tar fram ungefärliga lösningar för differentialekvationer (Nilsson, 

2015). Finita elementmetoden möjliggör bland annat beräkning och analys av kraftfördelning 

i skal, detta med linjärelastisk teori (Avén & Lantz, 1985). Det mest utmärkande för 
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programmet som löser dessa beräkningar är att enheten som ska analyseras delas upp i en 

ändlig mängd element vid namn finita element, antingen två- eller tredimensionellt. Dessa 

delars hörn som sammankopplas kallas för noder, mönstret som bildas kallas för nät (eng. 

mesh). Med beräkningar kan tillståndet i respektive nod ge svar på varje elements beteende 

som påverkar produkten på olika sätt. 

Beräkningar med finita element utfördes så tidigt som på 1940-talet men det fick inte sitt 

namn förrän år 1956 i USA (Nilsson, 2015). Idag är FEM det mest använda datorverktyget 

som nyttjas vid hållfasthetsanalyser eftersom användningsområdena är många. Programmet 

FEM-Design används till att göra hållfasthetsanalyser för att dimensionera bärande stommar 

eller enskilda element, i betong, stål eller trä (StruSoft, u.d.). Krav som ställs i eurokoderna är 

inkluderade i programmet för att resultatet ska vara godkänt i det land som den planerade 

konstruktionen ska byggas i. 

FEM-Design används enligt M. van de Leur, Business Unit Manager på StruSoft AB 

(personlig kommunikation 2017-04-04), av de flesta konstruktionsföretag i Sverige. Van de 

Leur berättar även att ungefär 700 företag och 10 000 användare nyttjar programmet i sin 

dimensionering där uppskattningsvis 60-75 % av projekten (i Sverige) är utförda med FEM-

Design. Användningen sker i första hand i det tidiga skedet för lastnedräkningar samt 

stabilitetskontroller men rutinerna skiljer sig åt mellan företag, berättar van de Leur. De 

flesta FEM-Designanvändare har kompletterat programmet med en EC3-modul vilket är ett 

verktyg utvecklat för ståldimensionering som innehåller inbyggda kontroller av balkar, pelare 

och även knutpunkter. För att återspegla användningen samt åsikterna om 

beräkningsprogrammet FEM-Design på ett trovärdigt sätt intervjuades några typanvändare 

som återges nedan. Fem personer från olika företag kontaktades via mail varav fyra gav 

återkoppling. 

M. Häggstam, handläggande konstruktör på Konkret Rådgivande ingenjörer i Stockholm AB 

(personlig kommunikation 2017-04-06), berättar att en del av företagets anställda som 

beräknar i FEM-Design övervägande använder det till dimensionering av betongbjälklag och 

väggskivor. Häggstam själv, som använder programmet väldigt mycket, använder dock 

programmet till att analysera och förstå statiska system men även för att kontrollera 

dimensioner av till exempel stålprofiler. Med FEM-Design kan han också analysera 

stabiliteten i hela konstruktionen och räkna ned laster. 

M. Binfaré, civilingenjör inom byggnadskonstruktion på Sweco Structures AB (personlig 

kommunikation 2017-04-06), kan intyga att konstruktörerna på företaget använder flera 

olika beräkningsprogram. Vissa kontor använder FEM-Design till nästan alla stålberäkningar 

samtidigt som andra väljer att utföra arbetet med hjälp av andra programvaror. En orsak till 

den varierade användningen är enligt Binfaré att programmet nyligen uppdaterats från att ha 

baserats på förenklade metoder vilket kan leda till överdimensionerade konstruktioner och 

en onödigt hög kostnad. Den nya versionen tillåter mer komplexa beräkningar, till exempel 

att dimensionera knutpunkter och att omvandla exempelvis ett fackverk till ett skalelement 

för vidare beräkningar. Mest använder Sweco StruSofts FEM-program till beräkning av 

prefabricerade konstruktioner (ca 95 % av prefab-projekt) medan det inte används över 

huvud taget till dimensionering av träkonstruktioner. 
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Bjerkings konstruktörer använder FEM-Design genom hela dimensioneringsprocessen, inte 

enbart i det tidiga skedet säger konstruktör J. Engel (personlig kommunikation 2017-04-10). 

En fördel med programvaran är att modellen kan innehålla information såsom materialval, 

profiler, dimensioner och laster. 

Kåver Mellin AB använder enligt delägaren J. Gren (personlig kommunikation 2017-04-13) 

FEM-Design främst till stålberäkningar (50-60 %) men även 20-30 % av deras infästnings-

beräkningar vilket enligt Gren grundar sig i att programmet är något begränsat inom 

området infästningar. 
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4 AKTUELL STUDIE 

I detta avsnitt utförs beräkningar och analyser med hjälp av programmet FEM-Design vars 

resultat sammanfattas och behandlas i kapitel 5. 

4.1 Förutsättningar 

Fackverket som används som beräkningsexempel i denna studie är ett sadelfackverk som är 

en del av en takkonstruktion i en stor ICA-butik i Ludvika. Anledningen till valet av just det 

här fackverket var för att det är en vanlig modell som används idag. Spännvidden, längden 

mellan upplagen och därmed längden på fackverket, är cirka 24 meter och taklutningen är 

3,6. Med hjälp av beräkningsprogrammet FEM-Design kommer utdata såsom moment, 

normalkraft och spänningar att tas fram som indata i beräkningarna, då livstängerna är 

ledade respektive då knutpunkterna är fast inspända. Ett utsnitt av fackverket kommer också 

att analyseras. Beräkningarna gäller för tvärsnitt i tvärsnittsklass 3 enligt nedan. 

ℎ

𝑡
≤ 15𝜀 (

ℎ

𝑡
≤ 15𝜀         

 Ekvation 2 från kapitel 3.2.2) 

0,120

0,011
= 10,9 ≤ 15 ∙ 0,75 = 11,25 Tvärsnittsklass 3 gäller 

där 

ℎ = 𝑓𝑙ä𝑛𝑠𝑒𝑛𝑠 𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑 = 0,120 𝑚 (enligt mått för överram i Tabell 2) 

𝑡 = 𝑓𝑙ä𝑛𝑠𝑒𝑛𝑠 𝑡𝑗𝑜𝑐𝑘𝑙𝑒𝑘 = 0,011 𝑚 (enligt mått för överram i Tabell 2) 

𝜀 = 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 = √235/𝑓𝑦 = 0,75 𝑓ö𝑟 𝑓𝑦 = 420)  

Om h/t hade varit högre än 15 hade tvärsnittet hamnat i klass 4 vilket skulle inneburit krav 

på kontroll av lokal buckling och skjuvdeformationer på grund av ojämn spänningsfördelning 

i balktvärsnittet. 

I Tabell 1 följer några förutsättningar för konstruktionselementet. 

Tabell 1 Indata som påverkar fackverket. 

Belastningar   

Egentyngd tak 𝑔𝑘,𝑡𝑎𝑘 0,45 kN/m2 

Egentyngd installationer 𝑔𝑘,𝑖𝑛𝑠𝑡 0,55 kN/m2 

Snözon 𝑠𝑘 3,0 

Karaktäristiskt vindtryck 𝑞𝑝 0,65 kN/m2 

Belastningsbredd  
(avstånd mellan fackverk) 

 6,0 m 

Kontinuitetsfaktor  1,10 
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Kontinuitetsfaktorn är inkluderad i beräkningarna för att den tar hänsyn till variationer i 

lastfördelningen då takplåten ovanpå takstolarna är lagd kontinuerlig med omlottskarvar. 

Innan beräkningar och analyser kan utföras i FEM-Design behöver inställningar göras. För 

att beräkna vilken brottgräns respektive bruksgräns som stålfackverket har används olika 

ekvationer, se nedan. 

I brottgräns används följande ekvationer som i programmet multipliceras med en 

säkerhetsfaktor för att få det dimensionerande värdet: 

𝑔𝑘 = 𝑔𝑘,𝑡𝑎𝑘+𝑖𝑛𝑠𝑡 ∙ 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑 ∙ 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 = 

= (0,45 + 0,55) ∙ 6 ∙ 1,1 = 6,6 𝑘𝑁/𝑚      Ekvation 7 

Egentyngden för stålfackverket räknas ut av FEM-Design och läggs in automatiskt i 

beräkningarna i programmet. 

Nästa av totalt tre ekvationer i brottgränstillstånd är då snö räknas som huvudlast. Enligt nya 

regler i EKS 10 ska snölasten fördelas ojämnt på respektive sida om nocken för att räkna med 

värsta fallet. 

Snölast på lägre belastad sida av taket: 

𝑠𝑚𝑖𝑛𝑠𝑡 = 
1

∙ 𝑠𝑛ö𝑧𝑜𝑛 ∙ 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑 ∙ 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 = 

= 0,8 ∙ 3,0 ∙ 6 ∙ 1,1 = 15,8 𝑘𝑁/𝑚      Ekvation 8 

Snölast på högre belastad sida av taket: 

𝑠ℎö𝑔𝑠𝑡 = 
4

∙ 𝑠𝑘 ∙ 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑 ∙ 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 = 

= 0,85 ∙ 3,0 ∙ 6 ∙ 1,1 = 16,9 𝑘𝑁/𝑚      Ekvation 9 

Formfaktorn 
4
, enligt de nya reglerna, bestäms med figur C-3a i EKS 10 (BFS 2015:6, kapitel 

1.1.3), stycke 5.3.3(4). Taklutning 3,6, sadeltak, ger värdet 0,85 för 
4
-faktorn. 

Den sista parametern i brottgränstillstånd benämns takstol och hanteras automatiskt av 

programmet för takstolens egentyngd som varierar med fackverkets utformning. 

Den karaktäristiska lasten är följande: 

𝑞𝑘 = 𝑔𝑘 + 𝑠ℎö𝑔𝑠𝑡 = 6,6 + 16,9 = 23,5 𝑘𝑁/𝑚    Ekvation 10 

Den dimensionerande lasten som räknas ut i FEM-Design, är följande (där 1,2 och 1,5 är 

partialkoefficienter): 

𝑞𝑑 = 1,2 ∙ 𝑔𝑘 + 1,5 ∙  𝑠ℎö𝑔𝑠𝑡 = 1,2 ∙ 6,6 + 1,5 ∙ 16,9 = 33,3 𝑘𝑁/𝑚 Ekvation 11 



42 

Vindlast tas inte med i beräkningen då det i detta fall ger mer sugkrafter än tryck vilket ger en 

avlastning för fackverken, enligt SS-EN 1991-1-4 (Swedish Standards Institute, 2015, s. 37). 

Tabell 2 Fackverkets beståndsdelar. 

Profiler Kvalitet Dimension 

Överram dubbla L-profiler S420 12012011 

Underram dubbla L-profil S420 10010010 

U-profiler S355 100 

KKR-profiler S355 100606 

 

Se Figur 17 för fackverkets utformning och mått. Första, andra och fjärde livstången från 

respektive ytterkant är av KKR-profil, resterande livstänger är av U-profil och ramstängerna 

är dubbla L-profiler. 

 

Figur 17 Fackverket med mått på längd och lutande respektive horisontell fackvidd. 

4.2 Beräkningar 

Den aktuella studien kan delas in i två faser, en förberedande övergripande analys av hela 

fackverket samt en djupare undersökning av ett utsnitt av överramen. Steg ett innehåller 

skapandet av en trådmodell i AutoCAD och vidare modellering i FEM-Design där bland 

annat stålprofil och kvalitet läggs in som indata. Laster (egentyngder och snö) placeras ut 

som linjelaster på överramen innan beräkningarna kan utföras. Moment, normalspänningar 

och normalkrafter läses av som resultat i fackverket med inspända knutpunkter samt ledade 

livstänger. Utdata jämförs sedan i resultatkapitlet. Det sista delmomentet i första delen av 

den aktuella studien är en jämförelse mellan resultatet från tre olika handberäkningar. Den 

andra delen är mer komplicerad då ett utsnitt av överramen ska undersökas mer detaljerat. 

Delen som undersöks sträcker sig över totalt tre fack, där ett fack är mellan två knutpunkter, i 

mitten av fackverket. Överramens vinkeljärn görs om till skalmodell för att möjliggöra en 

noggrannare analys av spänningar och laster för hela profilen. För att frångå det vanliga, 

enklare dimensioneringssättet, vilket innebär att livstängerna anses vara ledade, är istället 

överramen kontinuerlig och livstängerna ledade i utsnittet. Enligt de enklare metoderna (SS-

EN 1993-1-1, avsnitt 6.3.3) som bland annat behandlar normalkraft och moment, finns inget 

stöd i eurokoderna för beräkning av dubbla vinkeljärn i överramen (Swedish Standards 

Institute, 2015), bland annat därför används avancerade datorprogram. I detta stadie 

används snittkrafterna som beräknades i första delen (moment och normalkrafter). Krafterna 
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som påverkar stängerna i utsnittet läggs in som förutsättningar i FEM-Design. I eurokoderna 

finns det olika metoder för att beräkna bärförmågan i överramen, därför görs en jämförelse 

mellan metodernas resultat i detta arbete. Metoderna tas från Eurokod 3 SS-EN 1993-1-1 

(Swedish Standards Institute, 2005a), kapitel 5.3 samt 6.3.4 (den senare kompletteras med 

formler från stycke 6.3.4(1) i EKS 10 (BFS 2015:6, kapitel 3.1.1). 

4.2.1 Snittkrafter i fackverket 

Fackverksmodellen i FEM-Design är belastad med de karaktäristiska linjelasterna 

(snölasterna) 16,9 kNm samt 15,8 kNm enligt angivna förutsättningar men även egentyngden 

6,6 kN/m. I FEM-Design tas även fackverkets egentyngd med i beräkningarna. 

4.2.1.1. Fackverk med ledade livstänger 

I figurerna visas både gröna och röda linjer samt negativa och positiva värden. Gröna linjer 

tillsammans med negativt tecken står för tryckkrafter medan röda linjer med positivt tecken 

innebär dragkrafter. Vad gäller för moment innebär negativt moment (gröna linjer) att det 

sker en böjning uppåt, alltså drag på ovansida och tryck på undersida av aktuell stång, tvärt 

om gäller för positivt moment (röda linjer).  

Den övre ramen i fackverket är kontinuerlig, underramen är ledad och livstängerna är ledade 

till över- och underram. På grund av att underramen och livstängerna är ledade tas inget 

moment upp i dessa delar (underramen utsätts för ett fältmoment på 0,1 kNm), se Figur 18 

och Figur 19. Eftersom överramen är kontinuerlig bildas moment både över stöd och i fält. 

Senare i den aktuella studien kommer värdena i tre fack längs överramen att användas, 

högsta fältmomentet är 7,01 kNm medan det högsta stödmomentet är 6,36 kNm, alternativt 

2,85 kNm som inte är vid vinkeländringen vid nock, se Figur 18. 

 

Figur 18 Moment i fackverkets ramstänger med tre markerade fack (ledade livstänger). 

 

Figur 19 Moment i fackverkets livstänger (ledade livstänger). 

Normalspänningarna är fördelade som i Figur 20. Livstängerna utsätts för 

normalspänningsfördelningen som visas i Figur 21. Livstängerna (KKR-rör och U-profiler) 
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har en sträckgräns på 355 MPa och en brottgräns på 470 MPa (karaktäristiska värden). 

Ramstängerna har en sträckgräns på 420 MPa och en brottgräns på 520 MPa (karaktäristiska 

värden). Som figurerna visar understiger stängernas moment de angivna sträckgränserna. 

 

Figur 20 Normalspänningar i fackverkets ramstänger (ledade livstänger). 

 

Figur 21 Normalspänningar i fackverkets livstänger (ledade livstänger). 

I Figur 22 visas normalkrafterna i de övre och undre ramstängerna, hur fördelningen ser ut i 

livstängerna visas i Figur 23.   

 

Figur 22 Normalkrafter i fackverkets ramstänger (ledade livstänger). 

 

Figur 23 Normalkrafter i fackverkets livstänger (ledade livstänger). 
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4.2.1.2. Fackverk med inspända knutpunkter 

I Figur 24 presenteras momentets fördelning där det på grund av inspända knutpunkter 

finns positivt moment (dragen undersida och tryckt ovansida) även i underramen. Momentet 

i livstängerna är obefintligt, se Figur 25. Med inspända knutpunkter menas att ramstängerna 

är kontinuerliga med livstängerna ledade till över- och underram. 

 

Figur 24 Moment i fackverkets ramstänger (inspända knutpunkter). 

 

Figur 25 Moment i fackverkets livstänger (inspända knutpunkter). 

Normalspänningen i över- och underram illustreras i Figur 26, underramens spänningar är 

något större än spänningarna i den övre ramen. Livstängernas normalspänning är som störst 

vid upplagen och minst över fackverkets mittparti, se fördelningen i Figur 27. 

Normalspänningarna i livstängerna understiger sträckgränsen på 355 MPa, förutom den 

yttersta livstången, vilket är positivt. De yttersta livstängerna utsätts dock inte för en 

spänning som överstiger brottgränsen på 470 kN. Varken normalspänningarna i över- eller 

underramen överstiger dess sträckgräns på 420 MPa. 

 

Figur 26 Normalspänningar i fackverkets ramstänger (inspända knutpunkter). 
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Figur 27 Normalspänningar i fackverkets livstänger (inspända knutpunkter). 

Normalkrafterna som bildas när knutpunkterna är fast inspända är de som visas i Figur 28 

och Figur 29.  

 

Figur 28 Normalkrafter i fackverkets ramstänger (inspända knutpunkter). 

 

Figur 29 Normalkrafter i fackverkets livstänger (inspända knutpunkter). 

4.2.1.3. Handberäkningar – Snittkrafter i överram 

Nedan undersöks skillnaderna mellan tre olika företags metoder för att ta fram 

dimensionerande fält- och stödmoment för fackverket som undersöks i detta arbete. 

Beräkningarna avser fackverk med ledade livstänger. 

Beräkningsmetod 1 

Följande metod kommer från Steelbiz som ger ut utbildningsmaterial angående 

stålkonstruktioner (Gozzi, 2006, s. 4). 

𝑀𝐸𝑑,𝑠𝑡ö𝑑 =
𝑞𝑑∙𝑐𝑜𝑠 𝛼∙𝑙𝑙

2

12
=

33,3∙𝑐𝑜𝑠 3,6∙1,52

12
= 6,23 𝑘𝑁𝑚    Ekvation 12 

 

𝑀𝐸𝑑,𝑓ä𝑙𝑡 =
𝑞𝑑∙𝑐𝑜𝑠 𝛼∙𝑙𝑙

2

24
=

33,3∙𝑐𝑜𝑠 3,6∙1,52

24
= 3,12 𝑘𝑁𝑚    Ekvation 13 
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där 

𝑀𝐸𝑑 = 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡  

𝑞𝑑 = 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡 = 33,3 𝑘𝑁/𝑚 (enligt ekvation 11) 

𝛼 = 𝑡𝑎𝑘𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 = 3,6 (se avsnitt 4.1) 

𝑙𝑙 = 𝑙𝑢𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑘𝑣𝑖𝑑𝑑 = 1,5 𝑚 (se Figur 17 på sidan 42) 

Formlerna säger att stödmomentet blir större än fältmomentet men det stämmer inte 

överrens med FEM-Design, se Figur 18. 

Beräkningsmetod 2 

Denna metod är nästan identisk med förgående momentberäkning. Följande formel används 

av en takstolstillverkare som inte nämns vid namn då det är en konfidentiell handling. 

Formeln används både till moment i stöd och i fält (stödmoment beräknas som fältmoment) 

för att förenkla processen och få fram ett resultat som ligger på säkra sidan.  

𝑀𝐸𝑑 =
𝑞𝑑∙𝑙𝑙∙𝑙ℎ

12
=

33,3∙1,5∙1,5

12
= 6,24 𝑘𝑁𝑚      Ekvation 14 

där 

𝑙ℎ = ℎ𝑜𝑟𝑖𝑠𝑜𝑛𝑡𝑒𝑙𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑘𝑣𝑖𝑑𝑑 (längden avrundas från 1,497 till 1,5 m) (se Figur 17 på sidan 42) 

Beräkningsmetod 3 

Den sista metoden är en tidigare beräkningsmodell från en takstolstillverkare som idag 

använder en annan metod som inte kommer nämnas mer i detta arbete av samma anledning 

som för metod 2. 

𝑀𝐸𝑑,𝑠𝑡ö𝑑 =
1

2
∙ (

𝑞𝑑∙𝑙ℎ (ä𝑛𝑑𝑓𝑎𝑐𝑘)
2

8
+

𝑞𝑑∙𝑙ℎ (𝑚𝑖𝑡𝑡𝑓𝑎𝑐𝑘)
2 

12
)     Ekvation 15 

𝑀𝐸𝑑,𝑠𝑡ö𝑑 =
1

2
∙ (

33,3∙1,52

8
+

33,3∙1,52

12
) = 7,80 𝑘𝑁𝑚  

𝑀𝐸𝑑,𝑓ä𝑙𝑡 =
𝑞𝑑∙𝑙ℎ (𝑚𝑖𝑡𝑡𝑓𝑎𝑐𝑘)

2

8
−

1

2
∙ 2 ∙ 𝑀𝐸𝑑,𝑠𝑡ö𝑑 =

33,3∙1,52

8
−

1

2
∙ 2 ∙ 7,80 = 1,57 𝑘𝑁𝑚 Ekvation 16 

där 

𝑙ℎ (ä𝑛𝑑𝑓𝑎𝑐𝑘) = 𝑙ℎ (𝑚𝑖𝑡𝑡𝑓𝑎𝑐𝑘) = 𝑙ℎ (se Figur 17 på sidan 42) 

4.2.2 Bärförmåga i överram 

När det gäller böjknäckning av en böjd och tryckt stång finns metoder för att kontrollera 

bärförmågan i eurokoderna men begränsningen som finns är att de endast gäller för 

dubbelsymmetriska tvärsnitt (Höglund, 2006). Allmän metod är en metod som gäller för alla 

tvärsnitt som beskrivs i Eurokod 3, avsnitt 6.3.4 (Swedish Standards Institute, 2005a). 

Analysen utförs på tre kontinuerliga fack i fackverket där livstängerna är ledade till 

överramen, se Figur 30. Krafterna som har beräknats i första fasen, normalkraft och 

böjmoment i utsnittets fack, används i en separat FEM-modell som enbart innehåller 

utsnittets överram för att få fram en kritisk parameter som används för att kontrollera 



48 

bärförmågan i överramen. Normalkraft och moment fås genom att ta fram resultaten för 

lastkombinationer (N respektive My) i brottgräns. Pilen i Figur 30 påvisar vilket fack som är i 

fokus i beräkningarna vilket är det mittersta facket i utsnittet. 

 

Figur 30 Utsnittet sträcker sig över tre fack till vänster om nocken. 

Till analysen av utsnittet används utdata från den tidigare analysen av fackverket med ledade 

livstänger. Värdet för normalkraft (1509 kN) och böjmoment (6,97 kNm) väljs enligt Figur 31, 

där momentet används i allmän metod som 𝑀𝐸𝑑. Normalkraften omarbetas enligt nedan för 

att kunna läggas som en linjelast längs vinkeljärnens tvärsnitt i modellen. 

      

Figur 31 Normalkraften sätts till 1509 kN och böjmomentet sätts till 6,97 (inspända knutpunkter). 

Linjelast: 

𝑁 =
𝑁/4 𝑓𝑙ä𝑛𝑠𝑎𝑟

𝑏−𝑡/2
=

1509/4

0,120−0,011/2
= 3295 𝑘𝑁/𝑚     Ekvation 17 

(se teckenförklaring i Figur 32) 

 

Figur 32 En L-profils tvärsnitt med beteckningar. Från Tibnor (2011, s. 33). Återgiven med 

tillstånd. 
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Linjelasten som ska placeras ovanpå vinkeljärnens flänsar i överramen, är lasten som 

räknades fram i förutsättningarna, den ska dock delas upp på två flänsar enligt beräkningen 

nedan, se även Figur 33. 

𝑞𝑘

2
=

23,5

2
= 11,75 𝑘𝑁/𝑚       Ekvation 18 

 

Figur 33 Utsnittet utsatt för normalkraft och last från egentyngd och snölast. 

4.2.2.1. Imperfektioner för global analys av ramar enligt 2:a ordningens teori 

Med hjälp av SS-EN 1993-1-1 (Swedish Standards Institute, 2005a) beräknas en linjelast för 

att sedan användas som en fiktiv linjelast i FEM-Design. Analysen görs i modellen med hela 

fackverket med ledade livstänger, inte i utsnittet. 

Eftersom takplåten stagar överramen mot knäckning i sidled och tvärförbindarna halverar 

knäcklängden (för knäckning i v-led och böjvridknäckning) kontrolleras endast knäckning i 

fackverkets plan. I FEM-Design läggs imperfektionslasten i ett fack in i en separat 

lastkombination för att sedan få fram ett böjmoment (𝑀2,𝐸𝑑) som ska användas i beräkningen 

nedan. 

Linjelast (per vinkeljärn) för imperfektionslast (Swedish Standards Institute, 2005a, s. 34): 

𝑞𝑑 =
8∙𝑁𝐸𝑑∙

𝑒0
𝐿

𝐿
=

8∙755∙1/250

1,5
= 16,1 𝑘𝑁/𝑚      Ekvation 19 

Total imperfektionslast på överramen blir alltså 𝑞𝑑 ∙ 2 = 16,1 ∙ 2 = 32,2 𝑘𝑁/𝑚 

där 

𝑁𝐸𝑑 =
1509

2
≈ 755 𝑘𝑁/𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙𝑗ä𝑟𝑛 

𝑒0/𝐿 = 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑘𝑟𝑜𝑘𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 𝑓ö𝑟 𝑏ö𝑗𝑘𝑛ä𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 =
1

250
 𝑓ö𝑟 𝑘𝑢𝑟𝑣𝑎 𝑏 𝑜𝑐ℎ 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠  

3295 kN/m 

11,75 kN/m 
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(enligt SS-EN 1993-1-1 (Swedish Standards Institute, 2005a, s. 32)) 

𝐿 = 𝑙𝑙  (enligt tidigare beräkningar i kapitel 4.2.1.3) 

Snittkontroll över fält (Swedish Standards Institute, 2005a, s. 55): 

𝜎𝑡𝑜𝑡 ≤
𝑓𝑦

𝛾𝑀0
          Ekvation 20 

(i Sverige är 𝛾𝑀0 = 1,0) 

300 + 75 = 375 𝑀𝑃𝑎 ≤ 420 𝑀𝑃𝑎 (se tillvägagångssätt nedan) 

Enligt konstruktör T. Storm (personlig kommunikation 2017-05-12) gäller följande 

ekvationer för spänning: 

𝜎𝑡𝑜𝑡 = 𝜎𝑁 + 𝜎𝑀         Ekvation 21 

𝜎𝑁 =
𝑁𝐸𝑑

𝐴∙2
=

1509

2540∙2
= 0,30 𝐺𝑃𝑎 = 300 𝑀𝑃𝑎     Ekvation 22 

𝜎𝑀 =
𝑀2,𝐸𝑑

𝑊𝑒𝑙∙2
=

15,18∙103

101,5∙10−6∙2
= 74,8 ∙ 106 𝑃𝑎 ≈ 75 𝑀𝑃𝑎    Ekvation 23 

där 

𝑓𝑦 = 420 𝑀𝑃𝑎 = 𝑘𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡ä𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑠𝑘𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑝å 𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑔𝑟ä𝑛𝑠 

𝜎𝑁 = 𝑠𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡  

𝜎𝑀 = 𝑠𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 

𝑀2,𝐸𝑑 = 15,18 𝑘𝑁𝑚 = 𝐵ö𝑗𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑖 𝑓ä𝑙𝑡 𝑚𝑒𝑑 ℎä𝑛𝑠𝑦𝑛 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑎𝑛𝑑𝑟𝑎 𝑜𝑟𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑒𝑟 (värde 

taget från FEM-Design med inställning enligt Figur 34, se Figur 35) 

 

Figur 34 För att få rätt värde på 𝑀2,𝐸𝑑 måste först 2nd kryssas i för globalanalys som på bilden. 
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Figur 35 Böjmoment i fält med avseende på andra ordningens moment för att ta hänsyn till 

instabilitet (lastkombination: globalanalys, ledade livstänger). 

Böjmotståndet räknas om (från tabellvärdet 𝑊𝑒𝑙 = 39,5 ∙ 103 𝑚𝑚3) för att få fram den 

maximala tryckspänningen 𝜎𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 genom följande tillvägagångssätt där det i fält krävs det 

högsta värdet för böjmotståndet för att inte underskatta bärförmågan (enligt T. Storm): 

𝑊𝑒𝑙,𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 = 𝑊𝑒𝑙 ∙
𝑏−𝑐𝑦

𝑐𝑦
        Ekvation 24 

𝑊𝑒𝑙,𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 = 39,5 ∙ 10−6 ∙
0,12−0,0336

0,0336
= 101,5 ∙ 10−6 𝑚3 (se beteckningar och värden i Figur 36) 

där 

𝑊𝑒𝑙 = 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑠𝑘𝑡 𝑏ö𝑗𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑛𝑑 (tabellvärde) 

 

Figur 36 Mått på vinkeljärn. 

Med minskat avstånd till tyngdpunkten (neutrallagret) ökar böjmotståndet. Till följd av detta 

finns det två olika värden för det elastiska böjmotståndet vid osymmetriska tvärsnitt 

eftersom avståndet till tyngdpunkten inte är densamma från under- respektive överkant av 

vinkeljärnet. På grund av detta blir normalspänningen olika i den översta och understa 

fibern. I beräkningen för normalspänningen ingår bland annat momentet vilket skiljer sig 

mellan stöd och fält. Momentet i fält är positivt (böjning nedåt) medan momentet över stöd 

är negativt (böjning uppåt), detta leder till att spänningens värde i över- och underkant blir 

omvänt i tvärsnittet i fält och över stöd. Värdet för böjmotstånd som presenteras i 

konstruktionstabeller är oftast det lägre värdet (Wel), om inte två värden nämns.  

Tabell 3  Normalspänning i översta och understa fibern av tvärsnittet i fält och över stöd. 

 Översta fibern Understa fibern 
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 Översta fibern Understa fibern 

Fält 𝜎𝑡𝑜𝑡 =
𝑁

𝐴
+

𝑀

𝑊𝑒𝑙,𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘
 𝜎𝑡𝑜𝑡 =

𝑁

𝐴
−

𝑀

𝑊𝑒𝑙
 

Stöd 𝜎𝑡𝑜𝑡 =
𝑁

𝐴
+

−𝑀

𝑊𝑒𝑙,𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘
 𝜎𝑡𝑜𝑡 =

𝑁

𝐴
−

−𝑀

𝑊𝑒𝑙
 

där 𝑊𝑒𝑙,𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 > 𝑊𝑒𝑙 och −𝑀 innebär negativt moment (böjning uppåt). 

Utnyttjandegrad: 

𝜎𝑡𝑜𝑡/𝑓𝑦 = 375/420 = 0,89       Ekvation 25 

Utnyttjandegraden för överramen i fält är alltså 89 %. 

Snittkontroll över stöd: 

𝜎𝑡𝑜𝑡 ≤
𝑓𝑦

𝛾𝑀0
 (ekvation 20) 

300 + 50 = 350 𝑀𝑃𝑎 ≤ 420 𝑀𝑃𝑎 (ekvation 21, se tillvägagångssätt nedan) 

𝜎𝑁 = 300 𝑀𝑃𝑎 (enligt ekvation 22) 

𝜎𝑀 =
𝑀2,𝐸𝑑

𝑊𝑒𝑙∙2
=

3,92

39,5∙2
= 0,050 𝐺𝑃𝑎 = 50 𝑀𝑃𝑎 (ekvation 23) 

där 

𝑀2,𝐸𝑑 = 3,92 𝑘𝑁𝑚 = 𝐵ö𝑗𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 ö𝑣𝑒𝑟 𝑠𝑡ö𝑑 𝑚𝑒𝑑 ℎä𝑛𝑠𝑦𝑛 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑎𝑛𝑑𝑟𝑎 𝑜𝑟𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑒𝑟 

(värde taget från FEM-Design, se Figur 37) 

𝑊𝑒𝑙 = 39,5 ∙ 103 𝑚𝑚3 (tabellvärde) 

 

Figur 37 Böjmoment över stöd, där 3,92 används, med avseende på andra ordningens moment 

(lastkombination: 6.10b, ledade livstänger). 

Utnyttjandegrad: 

𝜎𝑡𝑜𝑡/𝑓𝑦 = 350/420 = 0,83 (ekvation 25) 

Utnyttjandegraden för överramen över stöd är alltså cirka 83 %. 

Resultatet enligt denna metod med fiktiv linjelast är det högsta värdet av 89 % och 83 %, 

utnyttjandegraden är alltså 89 %. 
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4.2.2.2. Allmän metod 

Beräkningen med allmän metod grundar sig på avsnitt 6.3.1 och 6.3.4 i SS-EN 1993-1-1 

(Swedish Standards Institute, 2005a) och stycke 6.3.4(1) i EKS 10 (BFS 2015:6, kapitel 3.1.1) 

med stöd av en tolkning gjord av Stenmark (2015). Lastfaktorn 𝛼𝑐𝑟 tas fram med en 

stabilitetsanalys för utsnittet i FEM-Design som används i beräkningen nedan. 

Lastfaktor: 

𝛼𝑢𝑙𝑡 =
1

𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑅𝑘

+
𝑀𝐸𝑑
𝑀𝑅𝑘

         Ekvation 26 

𝛼𝑢𝑙𝑡 =
1

755

1067
+

6,97

85,3

= 1,27  

där 

𝑁𝐸𝑑 ≈ 755 𝑘𝑁/𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙𝑗ä𝑟𝑛 (enligt tidigare) 

𝑁𝑅𝑘 = 𝐴 ∙ 𝑓𝑦 = 2540 𝑚𝑚2 ∙ 420 𝑀𝑃𝑎 ∙ 10−3 = 1067 𝑘𝑁/𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙𝑗ä𝑟𝑛  (tabellvärden) 

𝑀𝐸𝑑 =  6,97 𝑘𝑁𝑚  (enligt Figur 31) 

𝑀𝑅𝑘 = 𝑊𝑒𝑙,𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 ∙ 𝑓𝑦 ∙ 2 = 101,5 𝑐𝑚3 ∙ 420 𝑀𝑃𝑎 ∙ 10−3 ∙ 2 = 85,3 𝑘𝑁𝑚 

där 𝑊𝑒𝑙,𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 = 101,5 𝑐𝑚3 (ger värsta tryckspänningarna i fält) 

𝛼𝑐𝑟 = 2,935  (värde för lastfaktor taget från FEM-Design, se Figur 38) 

Enligt Stenmark (2015) gäller följande: 𝛼𝑐𝑟 =
𝑀𝑐𝑟

𝑀𝐸𝑑
, där 𝑀𝑐𝑟 är kritiskt vippningsmoment. 

 

Figur 38 Framtagning av kritisk parameter 𝛼𝑐𝑟  ur stabilitetsanalys i FEM-Design. 

Globalt slankhetstal: 

𝑜𝑝 = √
𝛼𝑢𝑙𝑡

𝛼𝑐𝑟
         Ekvation 27 
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𝑜𝑝 = √
1,27

2,935
≈ 0,66 = ̅ = ̅𝐿𝑇 

Uträkning av reduktionsfaktorer för både knäckning och vippning för vinkeljärn (Swedish 

Standards Institute, 2005a, s. 57): 

 = 
𝐿𝑇

=
1

+√2−̅
2
        Ekvation 28 

 = 
𝐿𝑇

=
1

0,8+√0,82−0,662
= 0,80  

 ≤ 1,0  OK! 


𝑜𝑝

=

𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑅𝑘

∙+
𝑀𝐸𝑑
𝑀𝑅𝑘

∙𝐿𝑇

𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑅𝑘

+
𝑀𝐸𝑑
𝑀𝑅𝑘

=  = 0,80       Ekvation 29 

Dimensioneringsvillkor (Swedish Standards Institute, 2005a, s. 66): 


𝑜𝑝

∙ 𝛼𝑢𝑙𝑡 > 1    Detta innebär att kapaciteten är större än belastningen. 

0,80 ∙ 1,27 = 1,02 > 1  

där 

 = 𝐿𝑇 = 0,5 ∙ (1 + 𝛼(̅ − 0,2) + ̅
2

) = 0,5 ∙ (1 + 0,34(0,66 − 0,2) + 0,662) = 0,80 

𝛼 = 𝛼𝐿𝑇 = 0,34 𝑓ö𝑟 𝑘𝑢𝑟𝑣𝑎 𝑏 𝑠𝑜𝑚 𝑔ä𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑓ö𝑟 𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙𝑗ä𝑟𝑛 = 𝑖𝑚𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 

Utnyttjandegrad: 

1

𝑜𝑝∙𝛼𝑢𝑙𝑡
=

1

1,02
= 0,98        Ekvation 30 

Utnyttjandegraden för överramen i fält är alltså 98 % enligt denna metod. 

4.2.2.3. Analys i FEM-Design 

Det är inte möjligt att beräkna bärförmågan för sammansatta tvärsnitt för den här sortens 

sadelfackverk i FEM-Design eftersom det inte går att dimensionera egendefinierade 

dubbeltvärsnitt i stålverktyget Steel design. Ett sätt att få fram ett resultat trots denna 

begränsning är att kontrollera bärförmågan för enbart ett vinkeljärn med halva lasten (se 

ekvation 31 och Figur 39) och stöd som simulerar tvärförbindare och upplag. Resultatet från 

FEM-Design finns i bilaga A där utnyttjandegraden är beräknad till 82 % då hänsyn är tagen 

till böjknäckning respektive 99 % då hänsyn är tagen till böjvridknäckning. Enligt 

beräkningarna är vinkeljärnet i tvärsnittsklass 4 och med en reducerad effektiv area vilket 

skiljer sig från de två ovanstående metoderna. 

Last för ett vinkeljärn: 
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𝑞𝑑 =
1,2∙𝑔𝑘+1,5∙𝑠ℎö𝑔𝑠𝑡

2
       Ekvation 31 

𝑞𝑑 =
1,2∙6,6+1,5∙16,9

2
= 16,6 𝑘𝑁/𝑚  

𝑁𝐸𝑑 = 755 𝑘𝑁/𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙𝑗ä𝑟𝑛 (enligt tidigare) 

där 

1,5 𝑜𝑐ℎ 1,2 ä𝑟 𝑠ä𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑒𝑟 𝑓ö𝑟 𝑠𝑛ö𝑙𝑎𝑠𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑡𝑦𝑛𝑔𝑑  

𝑠ℎö𝑔𝑠𝑡 𝑜𝑐ℎ 𝑔𝑘  ä𝑟 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑓𝑟å𝑛 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑒𝑙 4.1 

 

Figur 39 Modellen i FEM-Design som enbart har ett vinkeljärn som ramstänger.  
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5 RESULTAT OCH ANALYS 

Nedan är resultaten av beräkningarna från den aktuella studien sammanfattade och 

analyserade. Bilder på ett par av utsnittets analysresultat från FEM-Design är inkluderade i 

kapitel 5.2. 

5.1 Snittkrafter i överram 

Anledningen till att resultaten, se Tabell 4, i handberäkningarna skiljer sig från det 

framräknade momentet i FEM-Design är för att handberäkningsmetoderna inte tar hänsyn 

till stödsjunkning i fackverket. Finita element-analysen beaktar det faktum att stöden, i takt 

med fackverkets nedböjning, sjunker eftersom knutpunkterna är eftergivliga. Resultatet av 

detta blir alltså att stödmomenten blir större än fältmomenten i handberäkningarna och tvärt 

om i FEM-Design. Modellen i programmet består av ett utsnitt av överramen med fyra stöd i 

knutpunkterna där snittkrafterna som beräknades för hela fackverket är inlagd för att få fram 

ett korrekt resultat. 

Tabell 4 En sammanställning och jämförelse mellan olika beräkningsalternativ för 

dimensionerande fält- respektive stödmoment. 

Metod Fältmoment Stödmoment 

Beräkningsmetod 1 
𝑀𝐸𝑑,𝑓ä𝑙𝑡 och 𝑀𝐸𝑑,𝑠𝑡ö𝑑 

3,12 6,23 

Beräkningsmetod 2 
𝑀𝐸𝑑,𝑓ä𝑙𝑡 = 𝑠𝑡ö𝑑  

6,24 6,24 

Beräkningsmetod 3 
𝑀𝐸𝑑,𝑓ä𝑙𝑡 och 𝑀𝐸𝑑,𝑠𝑡ö𝑑 

1,57 7,80 

FEM-Design (se Figur 18) 7,01 6,36 alt. 2,85 

 

Momentet 6,36 kNm är det högsta värdet för stödmoment i utsnittet som är placerat vid 

nocken. Det höga värdet beror på vinkeländringen vilket är varför näst högsta stödmoment är 

mycket lägre. 

Hur momentet är fördelat över fackverkets ramstänger visas i Figur 40Figur 41. En tydlig 

skillnad är momentet i underramen som enbart existerar i fackverket med inspända 

knutpunkter eftersom moment annars inte kan uppstå i en led. Anledningen till att 

fältmomentet i överramen många gånger är högre än stödmomentet är på grund av att 

hänsyn är taget till stödsjunkning vilket inte görs i förenklade handberäkningar. Det höga 

värdet för stödmomentet i utsnittets mittenstöd är på grund av vinkeländringen i nocken. 

Momenttopparna i de yttersta innerstöden (näst längst ut) beror av att kontinuiteten tar slut 

vid upplagen och bildar högre tryck i knutpunkten intill. 
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Figur 40 En jämförelse mellan momentfördelningen i fackverket med ledade (överst) respektive 

fast inspända (nederst) knutpunkter. 

Normalspänningarna som är fördelade över hela fackverket är något större i underramen än i 

överramen, se Figur 41. Förklaringen till detta är först och främst att dimensionen är grövre i 

överramen, detta grundar sig i att vinkeljärnen har dimensionerats för att stabilisera mot 

knäckning eftersom överramen är tryckutsatt. Tryckspänningarna utgörs av både globala och 

lokala spänningar, de globala är jämnt fördelade över tvärsnittet medan de lokala varierar 

över fält respektive stöd. 

För att få fram rätt resultat från FEM-Design väljs lastkombinationen ”Sigma x’(max/min)” 

för normalspänningar. Linjerna som indikerar normalspänningen i överramen är uppdelad i 

spänningen som råder i vinkeljärnets undre respektive övre del. Tryckspänningen i den 

undre delen är, i fält, mindre än den övre delens spänning eftersom tryckkraften motverkas 

av dragkraft. Över stöd gäller dock omvänd fördelning av spänningen, den undre delen är här 

utsatt för mer tryckspänning än överdelen eftersom momentet som är med i beräkningen för 

spänning är negativ över stöd. Vid dimensionering är det viktigt att kontrollera värsta fallet. 

 

Figur 41 En jämförelse mellan normalspänningar i fackverket med ledade (överst) respektive fast 

inspända (nederst) knutpunkter. 
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Den sista jämförelsen är fördelningen av normalkraft i ramstängerna. Till skillnad från de två 

tidigare jämförelserna är dessa näst intill identiska, normalkrafterna är alltså oberoende av 

om knutpunkterna är fast inspända eller om livstängerna är ledade, se Figur 42. 

 

Figur 42 En jämförelse mellan normalkrafter i fackverket med ledade (överst) respektive fast 

inspända (nederst) knutpunkter. 

Detta innebär att det krävs att konstruktören känner till vad som är rimliga resultat för att 

upptäcka när något är fel eller inse programmets begränsningar. Eftersom beräkningarna 

angående fördelning av moment, skiljer sig åt från resultatet i FEM-Design bör åtminstone 

en kontroll göras i FEM-Design, då det är möjligt, när beräkningar görs i förenklade program 

med vanliga dimensioneringsmetoder från eurokoderna. 

5.2 Bärförmåga i överram 

Här jämförs två olika handberäkningsmetoder med hjälp av en analys av ett fackverk med 

endast ett vinkeljärn i FEM-Design. Den första metoden baseras på en fiktiv linjelast, som 

motsvarar inverkan av geometriska imperfektioner samt egenspänningar, och andra 

ordningens moment (för att kontrollera att spänningarna inte blir för stora). Den andra 

metoden (allmän metod) använder sig istället av en kritisk last (instabilitet) och första 

ordningens moment. Den allmänna metoden tar hänsyn till böjknäckning åt alla håll samt 

böjvridknäckning, till skillnad från metoden med fiktiv linjelast som enbart tar hänsyn till 

böjknäckning i planet. För att kunna jämföra resultaten från dessa handberäkningsmetoder 

togs två resultat för utnyttjandegrad fram ur FEM-Designs analys vilka blev 82 % som tar 

hänsyn till böjknäckning (som metoden med imperfektion) och 99 % som tar hänsyn till 

böjvridknäckning (som allmän metod). Se resultatet i Tabell 5. 

Anledningen till att den effektiva arean reducerats från A = 2540 mm2 till Aeff = 2439 mm2 i 

beräkningen (se bilaga A) kan bero på att programmet räknar med lokal buckling av flänsen 
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eller att det tar hänsyn till skjuvdeformationer som ger upphov till så kallad Shear lag. Shear 

lag innebär att normalspänningen fördelas ojämnt över tvärsnittet. 

Tabell 5 Sammanfattning av resultat uttryckt i överramens utnyttjandegrad jämfört med 

analysresultatet. 

Metod Utnyttjandegrad FEM-Design 

Imperfektioner för global analys 89 % 82 % 

Allmän metod 98 % 99 % 

 

Den första metoden i tabellen förutsätter full stagning mot sidoknäckning och 

böjvridknäckning av överramen för att resultatet ska kunna vara tillförlitligt. Den allmänna 

metoden förutsätter enbart att fackverket är utrustat med tvärförbindningar eftersom 

beräkningen tar hänsyn till alla knäckningar.  
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6 DISKUSSION 

För att bearbeta arbetets innehåll, både litteraturstudie och resultat, kommer här en 

diskussion om både metod och resultat. Diskussion innehåller även inslag av bedömningar 

med hänsyn till vetenskapliga, etiska och samhälleliga problemställningar. Teknikens för- 

och nackdelar inom samhället samt vilket slags ansvar som människor ska ta för detta 

utnyttjande ska också inkluderas i diskussionen. På grund av bristen av forskning och 

litteratur inom området som examensarbetet behandlar kan resultatdiskussionen inte 

innehålla jämförelser med andra studier eller understödjas av litteratur. 

Att det idag inte produceras material med information om ingående dimensionering av 

fackverk hämmar svenska konstruktörers utveckling och förmåga att beräkna fackverk på 

rätt sätt. Ingående kunskaper om den komplexa dimensioneringsmetoden skulle förmodligen 

spara pengar då en optimering skulle kunna göras med större precision men även för att 

detaljer såsom svetsar skulle kunna optimeras något för att balansera knutpunkternas 

eventuella moment från excentriska laster i fackverket. Beställaren av fackverket skulle 

kunna känna sig nöjd då fackverket är säkert men ändå till lägsta pris på grund av 

optimeringen. Med mindre material följer minskad mängd ytbeläggning vilket tillsammans 

innebär mindre miljöpåverkan.  

Samhället har många tekniska lösningar för olika områden, varav en är dimensionering av 

byggnader. Att använda de hjälpmedel som finns är en förutsättning för utveckling och, i 

detta fall, bättre konstruktioner när det gäller dess bärförmåga och livslängd. Att byggnader 

inte rasar eller brinner ner blir en allt viktigare fråga för samhället med ökat invånarantal 

eftersom städerna byggs tätare med en större risk för exempelvis brandspridning som följd. 

Det ökar i sin tur kraven på utveckling, speciellt angående brandskydd eftersom det idag inte 

är utformat och anpassat för att rädda byggnader. 

6.1 Resultatdiskussion 

Ett övergripande problem i dimensioneringen är det faktum att reglerna som måste följas är 

utspridda på olika ställen i en eller flera eurokoder vilket försvårar 

dimensioneringsprocessen för konstruktörer som inte har så mycket erfarenhet. Risken är att 

dimensioneringen inte görs på rätt sätt vilket kan ge negativa konsekvenser men med ett 

löpande granskningsarbete kan felaktigheter undvikas. 

Resultaten från den aktuella studien presenteras i två delar. Den första delen handlade om 

framtagning av snittkrafter i hela fackverket där en jämförelse gjordes av moment mellan 

FEM-Design och handberäkningar. En skillnad i förutsättningarna mellan metoderna var att 

handberäkningen var enklare utformad i det avseendet att stödsjunkning inte beaktas. Det 

ledde till att förhållandet mellan stöd- och fältmoment blev omvänt. Handberäkningarna 

underskattade fältmomentet men kompenserades av att knäcklängden motsvarade hela 

facklängden (någon annan knäcklängd för dubbla vinkeljärn nämns inte i Eurokod 3). Att 

räkna med en längre knäcklängd resulterar i ett lägre värde för hållfastheten av balken 
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berättar T. Storm (personlig kommunikation, 2017-06-08). Att momentet är underskattat 

innebär att den är högre i verkligheten, samma gäller för hållfastheten som är högre än det 

teoretiska resultatet. Det här innebär att momentets högre värde kompenseras av 

hållfasthetens låga värde. 

Den andra delen av den aktuella studien handlade om att bestämma bärförmågan i utsnittets 

överram. Eftersom överramen belastas av både moment och normalkraft krävs alternativa 

metoder för beräkning av bärförmåga. För att de alternativa metoderna (allmän metod och 

metoden med en fiktiv linjelast, se kapitel 4.2.2) skulle kunna jämföras med ett resultat som 

tagits fram enbart av FEM-Design skapades ett fackverk med ramstänger av ett vinkeljärn 

med halva lasten som beräkningsmodell. Resultatet som gavs av denna modell blir inte helt 

korrekt då samma förutsättningar som för dubbeltvärsnitt med tvärförbindningar är svårt att 

skapa. Jämförelsen innehåller därför lite osäkerheter utöver risken som kommer av de få 

beaktningar som metoden med fiktiv linjelast innehåller. Allmän metod är i det här fallet den 

metod som är mest tillförlitlig eftersom den tar hänsyn till flest knäckningsmoder. 

Tvärförbindningarna gör mest nytta i det fackverk som är dimensionerat med allmän metod 

eftersom metoden med fiktiv linjelast inte innehåller beaktning mot annat än knäckning i 

fackverkets plan. Frågan är om skjutspik och takplåt är tillräckliga för att staga mot 

böjvridknäckning och vridknäckning om det är 60 centimeter mellan skjutspikarna som fästs 

i överramen, detta är en fråga att besvara i fortsatta studier. 

Vid slankare tvärsnitt, än det som användes i överramen i detta fall, behöver en kontroll 

göras mot buckling. Hur mycket kraft som krävs för att förhindra buckling kan räknas fram 

(första steget i beräkningsgången nämns i kapitel 3.3). För tvärsnitt i tvärsnittsklass 4 (slanka 

tvärsnitt) måste hänsyn tas till buckling. Av någon anledning ansåg FEM-Design i analysen 

som utfördes enbart i programmet att tvärsnittet, som (manuellt) bestämts till tvärsnittsklass 

3, låg i klass 4. Det fanns fler avvikelser i beräkningen som kan ha berott på att programmet 

använder en alternativ metod som ger ett annat resultat. 

Tillvägagångsättet för beräkningarna av bärförmågan i utsnittet kan generaliseras för andra 

slags fackverk med dubbla vinkeljärn som ramstänger, det som skiljer är fördelningen av 

snittkrafter. Det här kan alltså vara till nytta för praktisk användning av konstruktörer som 

dimensionerar stålfackverk. På grund av bristen som råder gällande litteratur och andra 

studier inom detta ämne kan resultatet inte sättas i relation till annans arbete. 

6.2 Litteraturdiskussion 

Under litteraturstudiens gång visade det sig att flertalet experiment och analyser har gjorts 

runt om i värden för att ta reda på stålets bärförmåga och behov av brandskydd i 

hallbyggnader. Studierna resulterade, vilket kan läsas mer om i kapitel 3.6.1, i att stålet klarar 

av högre värme än 450C som har utnämnts till gränsen då bärförmågan i stålet har 

reducerats till 70 %. De har också visat att brandskyddade fackverk med syfte att rädda liv 

inte ger några fördelar eftersom värmestrålningen är ett större, mer avgörande hot mot 

personerna i byggnaden innan byggnaden riskerar att kollapsa (Du & Li, 2013; Björkstad, 
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2012; Thor, 2009; Zhao, 2001). Detta visar att forskare som har gjort efterforskningar i 

ämnet har kommit fram till samma resultat, vilket styrker påståendet om att myndigheterna i 

Sverige borde ta hänsyn till detta och förändra kraven som gäller för Sveriges hallbyggnader. 

Att minska värmestrålningen borde vara av störst intresse att minska med hjälp av krav på 

exempelvis utformning och material, eftersom det är den värmen som är mest farlig för 

utrymmande och räddningstjänst som ska göra en släckinsats. 

I dagens läge är reglerna utformade med vissa krav som inte bidrar till en säkrare utrymning, 

enligt studiernas resultat. Kraven bör uppdateras och förändras för att förbättra chanserna 

för personer i eller i närheten av den brandutsatta hallbyggnaden att utrymma säkert.  

Resultatet som alltså summeras och kommenteras här är viktigt för utvecklingen av Sveriges 

system för att minska påverkan av brand i samhället som blir viktigare och viktigare med 

tiden. 

6.3 Metoddiskussion 

Syftet med arbetet var att belysa problematiken i dimensioneringen samt öka kunskapen om 

tillvägagångssättet för dimensioneringen av fackverk. Förutom dimensioneringen låg en del 

av fokus på brandskydd av takkonstruktioner i hallbyggnader. För att genomföra detta arbete 

användes en metod som var uppdelad i tre delar: litteraturstudie, intervjuer och beräkningar. 

En bonus till detta var ett studiebesök på SWL:s fabrik i Smedjebacken. T. Storm, extern 

handledare för examensarbetet, har bistått med betydande hjälp under hela arbetet. 

Kombinationen av dessa metoder var optimalt för att genomföra examensarbetet och hade 

inte haft samma kvalitet om upplägget var ett annat. 

Styrkan i arbetet är att det tar upp dimensioneringsproblematik och möjliga lösningar som 

inte tas upp i skrifter idag, generellt produceras väldigt få böcker om konstruktion idag. 

Svagheten ligger i att detta enbart är ett examensarbete, det skulle vara en mer djupgående 

skrift om arbetet sträckte sig över en längre tidsperiod som till exempel en doktorsavhandling 

eller liknande. Arbetet får dock ses som ett första steg i riktningen att sprida kunskaper om 

dimensionering av fackverk. 

Felkällor till resultatet i detta arbete är främst den mänskliga faktorn angående programmet 

FEM-Design. Om en person med ingående kunskaper om programmets funktioner kan 

delresultaten ha sett annorlunda ut, inte nödvändigtvis slutresultatet. En nackdel har också 

varit bristen på aktuell och uppdaterad litteratur om fackverksdimensionering. För att 

minska felkällorna på grund av det sistnämnda har informationen diskuterats med 

konstruktör T. Storm på Ramböll.   
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7 SLUTSATSER 

Det här examensarbetet har fokuserat på två områden, dimensionering av fackverk och 

brandskydd av fackverk i hallbyggnader då syftet med arbetet var att lyfta fram 

problematiken i dimensionering av vinkeljärn samt belysa varför vissa tycker att brandskydd 

av ståltakstolar i hallbyggnader inte behövs. För att fullfölja syftet genomfördes en 

litteraturstudie, intervjuer och beräkningar. I den inledande delen av det här arbetet ställdes 

två frågeställningar som var till grund för litteraturstudien och den aktuella studien, se 

nedan.  

7.1 Frågeställning 1 – Problematik 

Vilka väsentliga problem finns i dimensioneringsprocessen för sadelfackverk i stål? 

I detta arbete har några problem upptäckts som konstruktörer generellt stöter på vid 

dimensionering av fackverk med dubbla vinkeljärn som ramstänger. För att kontrollera 

bärförmågan av ett icke dubbelsymmetriskt tvärsnitt (exempelvis två vinkeljärn) krävs i 

dagsläget komplexa beräkningsprogram eftersom dagens eurokoder inte innehåller metoder 

som inte kräver utdata från datorprogram som FEM-Design. Framtagningen av utdata 

innehåller ytterligare ett problem, programmet kan nämligen inte analysera överramen med 

vinkeljärn och tvärförbindare. Den här begränsningen leder till att resultatet som fås ut av 

modellen med ett vinkeljärn inte blir helt korrekt. Beräkningen av bärförmågan med de 

alternativa metoderna i eurokoderna blir därför inte heller felfri på grund av dess indata från 

FEM-Design. 

7.2 Frågeställning 2 – Brandskydd 

Varför skulle takkonstruktioner i hallbyggnader inte nödvändigtvis behöva brandskyddas? 

Forskare runt om i världen har bevisat med experiment att säkerheten för utrymmande 

människor och räddningstjänst i hallbyggnader inte ökar genom att brandskydda 

stålfackverk. Stålet påverkas inte av värmen i den utsträckning som reglerna är utformade 

för. En eventuell lokal kollaps sker först när byggnaden är övertänd vilket är när 

temperaturen är kring 1000C. En människa klarar däremot av en kortvarig värmestrålning 

på 200C. Reglerna för brandskydd i hallbyggnader behöver därför fokuseras till att begränsa 

värmestrålningen för att rädda liv.  
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8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Den aktuella studien i detta arbete visade att tillvägagångssättet för dimensionering av 

dubbla vinkeljärn (osymmetriskt) inte är inkluderat i eurokoderna vilket ökar 

svårighetsgraden och tidsåtgången radikalt. Det som behandlas i reglerna är istället 

dubbelsymmetriska tvärsnitt. För att dimensionera överramen med två vinkeljärn krävs 

analys i exempelvis FEM-Design som tyvärr inte kan beräkna bärförmågan fullt ut för 

egendefinierade tvärsnitt (dubbla vinkeljärn). För att få fram ett resultat lades ett vinkeljärn 

in som modell med halverad last vilket inte ger fullkomligt korrekt svar. Därför skulle det 

vara intressant att i ett fortsatt arbete jämföra resultaten mellan traditionell dimensionering 

och FEM-Design (eller motsvarande) för ett fackverk med ramstänger av dubbelsymmetriskt 

tvärsnitt. 

I takt med att stålfackverken skapas med bättre stålkvalitet (sträckgräns) och slankare 

tvärsnitt (kallbockad stålprofil), som hamnar i tvärsnittsklass 4, behöver 

spänningsfördelningen på grund av skjuvdeformationer och så kallad Shear lag (trög 

spridning av normalspänningar i sidled) beaktas utöver buckling och knäckning. 

Spänningarna fördelas inte jämnt över tvärsnittet utan koncentreras till vinkeln i profilen 

(vinkeljärn). Det skulle av denna anledning vara intressant att ett fortsatt arbete skulle 

handla om detta och samtidigt undersöka med hjälp av FE-analys spänningsvariationen 

längst ut på flänsen samt längst in i vinkeln. 

En mer ingående utredning om vad som borde gälla för brandskyddskrav för 

takkonstruktioner i hallbyggnader skulle också vara ett bra ämne för ett fortsatt arbete. Att 

utreda och jämföra värdet av för- och nackdelar med att brandskydda fackverk samt att inte 

skydda det. I denna fördjupning skulle också ett experiment vara intressant att göra för att 

jämföra en U-profil och ett stängt respektive öppet KKR-rör i en brandsituation. Det skulle 

då ge svar på hur den uppvärmda luften påverkar stålet inifrån. 
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