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Sammanfattning 

I detta arbete undersöks hur stor inverkan snedställningskrafter har på hallar av prefabricerade 
pelar-balk stommar av betong. Snedställningskrafter är en av de krafter som inkluderas i 
stabilitetsberäkningarna. Byggnader av denna typ stabiliseras med hjälp av fast inspända pelare 
och skivverkan i taket. Programmet Ramanalys har använts vid beräkningar gjorda på 
byggnaden. Vid dimensioneringen har vi använt oss av Eurocode.  

Vid dimensioneringen i ramanalys har vi räknat på en hallbyggnad med fyra olika modeller. För 
respektive modell undersöker vi tre olika fall. Modell ett är exempelbyggnaden och dem andra 
modellerna utgår ifrån modell ett. De ändringar som har gjorts är pelarhöjd och pelaravstånd. 
Fall ett är räknad med tre samverkande pelare utan snedställning, fall två med tre samverkande 
pelare med snedställning och fall tre med 18 samverkande pelare med snedställning. 

Resultaten har sammanställts i diagramform över utnyttjandegrad med hänsyn till moment och 
momentkvot för fall två och tre i jämförelse med fall ett. Eftersom vi vid beräkningen i 
ramanalys ville att våra pelare skulle komma så nära 100 % i utnyttjande grad valde vi olika 
tvärsnitt, armeringstyp och armeringsmängd på våra pelare.  

Vår undersökning visar att snedställningskraften är oftast <10%, men i vissa fall fick vi att den 
blev >10%. Den största låg på 13 % vilket innebär att pelarens maximala utnyttjandegrad ska 
ligga på 87 %. Eftersom vi har en utnyttjandegrad som ligger avsevärt mindre så hade vi kunnat 
dimensionera pelarna bättre. Våra beräkningar visade att om man har fler samverkande pelare så 
minskar snedställningskraften. Faktorer som ger ökad snedställning är lägre pelare och större 
pelaravstånd. 

Pelar-balk stommar är ett stomsystem som används när man vill ha stora öppna ytor i en lokal, 
t.ex. för olika typer av hallar. Med pelar-balk stomme menas att det är balkarna och pelarna som 
är de bärande elementen. Balkar och pelare av betong kan antingen vara prefabricerade eller 
platsgjutna. Det finns en mängd olika tvärsnittsformer för balkar och pelare. Balkar är oftast 
rektangulära eller T-formade, medans pelare för det mesta är rektangulära eller cirkulära. Olika 
typer av pelarfötter utformas för anslutning av pelaren till grunden. 

För en byggnad kan stomstabilisering tillgodoses med verkan av fackverk, ramverkan och 
skivverkan. För hallbyggnader används taket som en skiva för att fördela ut horisontella krafter 
till stabiliserande byggnadsdelar. 

För vertikala system, såsom pelar-balk stommar måste snedställningen beaktas. Snedställning 
uppstår på grund av imperfektioner och initiallutning. Snedställningen ger ett extra moment som 
byggnaden måste klara av. Programmet ramanalys används vid beräkning av olika komplicerade 
konstruktioner och i programmet får man fram moment, tvär-och normalkraft .   

När en pelare (eller vägg) belastas med en excentriskt verkande normalkraft uppstår ett moment. 
Vid belastning av en pelare böjs den, för slanka pelare blir denna utböjning betydande. Man 
måste då vid beräkningarna av momentet räkna med ett tillskottsmoment. Detta moment kallas 
andra ordningens moment. Vid dimensioneringen av slanka pelare inkluderas andra ordningens 
effekter i det totala momentet. Faktorer som påverkar tillskottsutböjningen är böjstyvhet, last, 
excentricitet, men även olika typer av formfel (imperfektioner).  
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Summary 

In this study we examinate how much influence bias forces have on halls of prefabricated pillar-
beam structures of concrete. Bias forces are one of the forces that are included in the stability 
calculations. This type of buildings are stabilized with the aid of clamped pillars and sheet action 
in the ceiling. The programme Frame Analysis has been used in the calculations of the building. 
We have used Eurocode in the dimensioning.  

When dimensioning in Frame Analysis, we have calculated on a hall building with four different 
models. For each model, we examine three different cases. Model one is the examplebuildning 
and the other models are based on model one. The changes that have been made are pillar 
height and pillar distance. Case one is calculated with three interacting pillars without bias, case 
two with three interacting pillars with bias and case three with 18 interacting pillars with bias. 

The results have been compiled in chartform over utilization degree with regard to moment and 
moment ratio for case two and three in comparison to case one. We choose different cross 
section, reinforcement type and reinforcement amount on our pillars because we wanted to 
come as close as possible to 100 % in utilization degree. 

Our study shows that the bias force usually is <10 %, but in some case we got that it was >10 
%. The largest was on 13 % which means that the pillars maximum utilization degree is 87 %. 
The pillars could have been dimensioned better because our utilization degree is much lower 
han 87 %. Our calculations showed that more interacting pillars reduces the bias force. Factors 
that increase the bias force are lower pillars and larger pillar distance. 

Pillar-beam frames is a frame system that is used when you want big open spaces in a local, such 
as for different types of halls. Pillar-beam frame means it’s the beams and pillars that are the 
bearing elements. Beams and pillars of concrete can either be precast or cast on site. There is a 
variety of  cross section shapes for beams and pillars. Beams are usually rectangular or T-shaped, 
while pillars mostly are rectangular or circular. Various different types of pillar shoes are 
designed for connection to the ground. 

Frame stabilixation can for a building be satisfied with the effect of lattice, framework and sheet 
action. The ceiling is used as sheet action in halls to allocate the horizontal forces to stabilizing 
components.   

For vertical systems, such as pillar-beam frames the bias has to be taken in consideration. Bias 
occurs because of imperfections and initial slope. The bias gives an additional force which the 
building has to handle. The programme frame analysis is used when calculating various 
complicated structures and from the programme you get moment, shear and axial force. 

When a pillar (or a wall) is charged with an eccentric acting axial force a moment occurs. When a 
pillar is charged it bends, and for slender pillars this deflection becomes of significance. When 
calculating the moment, you then have to calculate with an additional moment. This moment is 
called second order moment. When dimensioning slender pillars second order effects are to be 
included in the total moment. Factors affecting the additional deflection are bending stiffness, 
load, eccentricity, but also various types of formal defects (imperfections). 
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Förord 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

När man idag bygger vissa typer av hallar använder man sig av prefabricerade pelar-
balk stommar av betong. Med hjälp av skivverkan i taket och fast inspända pelare kan 
man på ett effektivt sätt stabilisera dessa hallar. Beräkningar som ligger till grund för 
stabiliseringsanalysen inkluderar effekter av horisontallaster så som vindlast, eventuellt 
löst lagrat massgods och snedställningskrafter, (orsakade av att pelarna inte placerades 
exakt vertikalt) som detta arbete handlar om.  

Mjukvaran Ramanalys utvecklat av Strusoft är ett beräkningsverktyg som kan användas 
för att dimensionera alla typer av stommar, också pelar-balk stommar. Ett problem i 
programmet är att man tvingas mata in snedställningskrafterna en efter en för hand 
eftersom det inte finns någon färdigutvecklad modul att ta hänsyn till för 
snedställningskrafterna. 

 

Figur 1 Byggandet av Media Markt på I11 området  är uppfört med pelar-balk stomme.  

Pelar-balk stomme används idag allt mer i hallbyggande och några av de största 
leverantörerna är Abetong och Strängbetong. Förutom pelar-balk stommar tillverkas 
andra prefabricerade element, tex. väggelement. På fabriker tillverkas stora mängder 
och gjutningen görs oftast på fabriken, men även på bygget eller en kombination av 
dessa.  

De flesta prefabricerade tillverkningar är från fabriker i Sverige men det finns även viss 
tillverkning utomlands. Hallar används till en hel del olika ändamål, tex. för sporthallar, 
lantbruk, lagerhallar etc. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur snedställningskrafter påverkar 
prefabricerade pelar-balk stommar av betong. Vid dimensionering av några 
exempelstommar kommer vi att använda oss av Eurocode. Programmet Ramanalys 
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kommer användas för att ta fram olika krafter som verkar på vår exempelbyggnad, en 
hallbyggnad.  

1.3 Mål 

Målet är att komma fram till hur stor påverkan snedställningskrafter har och om de 
kan försummas i vissa typer av hallar med prefabricerade pelar-balk stommar av 
betong.  

1.4 Avgränsningar 

I examensarbetet studeras endast hur snedställningskrafter påverkar pelar-balk system i 
betong. Andra stomsystem som t.ex. regelstommar i trä, massivträstommar och 
stålstommar har ej beaktats.  
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2. Pelar-balk stommar  

2.1 Allmänt 

Pelar-balk stomme är en stomtyp som oftast används när man vill uppnå stora öppna 
ytor i en byggnad eller för byggnader där man i framtiden kan tänkas göra 
planförändringar, exempel på sådana byggnader är industri-och kontorsbyggnader, 
hallbyggnader, affärslokaler och köpcentra. I sådana byggnader är det pelarna som bär 
ner lasterna till grunden och väggarna är endast självbärande. Pelarna och balkarna kan 
vara av olika material såsom trä, stål och betong. I detta examensarbete studerar vi ett 
pelar-balk system i betong (www.traguiden.se, Berg 2009, s.11). 

Byggnadens önskade funktion avgörs av geometriska förutsättningar så som 
pelaravståndet. Något man tvingas ta hänsyn till är att ökad spännvidd ger högre 
anläggningskostnader. Pelarnas avstånd kan skilja sig, allt från 4-6 m för 
kontorsbyggnader upp till 15-20 m för varuhus eller industribyggnader (Berg 2009, 
s.11). 

Andra varianter av stomsystem med bärande pelare är t.ex. skelettsystem och 
pelardäcksystem. Skellettsystemet är uppbyggt av att primär-och sekundärbalkar 
ansluts ihop med pelare. Balkarna bär upp bjälklaget vars laster förs över till pelarna. 
Pelardäcksystemet är idag det dominerande stomsystemet och är en utveckling från det 
tidigare skellettsystemet. Systemet är uppbyggt av sammansatta bjälklagsplattor, där 
pelarna bär upp belastningen direkt från plattorna. Pelardäcksystemet är användbart 
där man vill uppnå plan underyta och vid lägre rumshöjd (Berg 2009, s.11). 

2.2 Balkar av betong  

Balkar av betong kan antingen vara prefabricerade eller platsgjutna. Balkar indelas även 
i spännarmerade balkar och slakarmerade balkar. De spänarmerade balkarna kan delas 
in med avseende på armering, förspänd respektive efterspänd armering. Tillverkningen 
av prefab balkar sker i fabriksmiljö och ofta i större uppsättningar. På fabriker har man 
möjligheten att gjuta flera olika former än vad som är möjligt vid arbetsplatsen. Man 
kan bla forma rektangulära balkar men även I-balkar och flänsbalkar. Prefab balkar är 
vanligtvis förspända.  För hallbyggnader av betong utförs takbalkarna ofta som 
sadelbalkar (Isaksson, Mårtensson, Thelandersson 2005, s.118-119). 

 

Figur 2 Sadelbalkar på pelare. 

http://www.traguiden.se/
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För platsgjutna konstruktioner måste en form användas vid tillverkningen. 
Betongformen kan antingen vara förtillverkad eller byggd på plats. Om den är 
platsbyggd används den oftast endast en gång, medans förtillverkade former kan 
utnyttjas flera gånger. Tvärsnittsformen är oftast en enkel form, rektangulär eller T-
balk (Isaksson, Mårtensson, Thelandersson 2005, s.119). 

Slakarmerade balkar, oftast med en tvärsnittshöjd på ca en meter kan ha en spännvidd 
upp till ca 15 meter. För att uppnå ännu större spännvidder, används spännarmerade 
konstruktioner, detta eftersom att spännarmerade balkar har en högre böjstyvhet än 
slakarmerade balkar, vilket leder till mindre deformationer vid belastning. 
Deformationerna är oftast dimensionerande vid stora spännvidder. En sadelbalk med 
maximal tvärsnitshöjd på två meter kan vid normal belastning ha en spännvidd på 45-
50 meter, se figur 2 (Isaksson, Mårtensson, Thelandersson 2005, s.119). 

2.3 Pelare av betong 

Även pelare av betong är antingen prefabricerade eller platsgjutna. Tvärsnittet är oftast 
cirkulärt eller rektangulärt. Prefabricerade pelare är i princip alltid rektangulära. Vid 
armeringen använder man sig både av längsgående armering och byglar. Ovanliggande 
byggnadsdelar har en egentyngd som utsätter betongpelaren för stora 
tryckpåkänningar. Vid dimensioneringen av betongpelarna måste man ta hänsyn till att 
betong är ett krypbenäget material. Med krypbenäget material menas att töjningarna 
ökar normalt med tiden (Isaksson, Mårtensson, Thelandersson 2005, s.143). 

Pelarfoten är en viktig del av pelaren. För platsgjutna pelare, går en del av den 
längsgående armeringen ned i den underliggande konstruktionen och då gjuts pelaren 
samman med denna konstruktion. Speciella pelarefötter utformas för prefabricerade 
pelare, exempel på två olika sådana, pelarholk och pelarstålfot visas i figur 3 (Isaksson, 
Mårtensson, Thelandersson 2005, s.143). 

 

Figur 3  Exempel på två olika typer av utformning av pelarfötter för prefabricerade 

betongpelare. 
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2.4 Stomstabilisering 

Stomstabiliseringen av en byggnad kan göras på tre principiellt olika sätt. 
Stabiliseringen kan ske med fackverk, ramverkan eller skivverkan, se figur 4. I gruppen 
”ramverkan” inkluderas också fast inspända pelare. En byggnad ska, förutom de 
vertikala lasterna (laster ovanifrån, exempelvis snölast) även kunna ta hand om de 
horisontella lasterna (laster från sidan, exempelvis vindlast). Till horisontella laster hör 
förutom vindlast (oftast dimensionerande) även snedställningskrafter (uppkommer 
pga. att pelarens imperfektioner och dess initiallutning) och excentriska laster, (kan 
också påverka snedställningskraften). Andra horisontella laster som finns, men som vi 
inte tagit hänsyn till är t.ex. jordtryck vid källarväggar och eventuellt vattentryck (Berg 
2009, s.18, Isaksson, Mårtensson, Thelandersson 2005, s.165). 

 

Figur 4 Olika typer av horisontalstabiliserande utförandesätt. 

2.4.1 Stomstabilisering med fackverk 

Stabilisering med hjälp av fackverk innebär att man monterar diagonala fackverk i 
tak/väggar. Dessa fackverk kallas för vindförband. De horisontella krafterna som 
verkar på byggnaden överförs av vindförbanden i taket ner till gavlarna. Förbanden i 
gavlarna för i sin tur krafterna ner till grunden. Oavsett stomtyp så är vindförbanden i 
både tak och väggar oftast av stål (Berg 2009, s.20, Isaksson, Mårtensson, 
Thelandersson 2005, s.166-167). 

2.4.2 Stomstabilisering med ramverkan 

Stomstabilisering med ramverkan innebär att man erhåller en ramstomme genom 
momentstyva hörn mellan pelare och balk. Med momentstyvhet menas att 
horisontalkrafterna tas upp genom moment i förbindningarna mellan balk och pelare. 
Vid stabilisering av hallbyggnader är två olika varianter vanligast, treledsram och 
balk/pelarsystem (tvåledsram) med fast inspända pelare i grunden. Vid lägre byggnader 
är tvåledsramar vanligast förekommande (Isaksson, Mårtensson, Thelandersson 2005, 
s.171). 

Det kan finnas fördelar med att använda en treledsram framför en tvåledsram, detta 
eftersom att en treledsram är en statiskt bestämd konstruktion, detta illustreras i figur 
5. Man bör oftast välja enkla konstruktionstyper. Därför kan statiskt bestämda 
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konstruktioner vara att föredra framför statiskt obestämda (Berg 2009, s.20, Isaksson, 
Mårtensson, Thelandersson 2005, s.171). 

 

Figur 5 Skiss över treledsram respektive balk-pelare-system. 

Vid vindbelastning medför inspända pelare höga moment i inspänningsnittet vid 
grunden. Speciellt gäller detta högre byggnader. Detta gör att det fodras mera 
komplicerade utföranden av infästningen mot underbyggnaden, något som i sin tur 
leder till större pelardimensioner. Vid stabiliseringen utnyttjas ofta skivverkan i taket 
för att få en mer praktisk lösning. Detta gäller med utgångssynpunkten att pelaren 
antingen är ledade upp till eller fast inspända i grunden och att takbalken är fritt 
upplagd på pelarna (Isaksson, Mårtensson, Thelandersson 2005, s.172). 

2.4.3 Stomstabilisering med skivor 

Väggskivor av betong kan vara platsgjutna eller prefabtillverkade. Tjockleken på 
betongväggskivorna är 150-250 mm. Tjockleken bestäms med hänsyn till vissa krav, 
såsom statiska, brandtekniska och akustiska krav. Armeringen i väggskivorna kan vara 
både centrisk och dubbelarmerad och armering är av både horisontella och vertikala 
stänger. För prefabtillverkade betongväggar måste infästning/fogar till övriga element 
detaljstuderas. När det gäller platsgjutna konstruktioner ”knyts” elementen samman 
med ingjutna armeringsstänger (Isaksson, Mårtensson, Thelandersson 2005, s.150).  
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Figur 6 Stomstabilisering av hallbyggnad med skivverkan i tak. 
     

För en byggnadstomme kan en betongskiva vara vertikal (vägg) som horisontell 
(bjälklag). Skivor är styva vid belastning i sitt egna plan, medan böjstyvheten är mycket 
mindre vid vinkelrät belastning (Isaksson, Mårtensson, Thelandersson 2005, s.179). 

Vid stomstabilisering av hallbyggnader används takkonstruktionen som en skiva för 
stabilisering, se figur 6. Detta sker på så sätt att en del av den horisontella lasten förs 
upp till takskivan som i sin tur för ner lasterna till gavlarna och därifrån ner till 
grunden (se Fig. 3) (Isaksson, Mårtensson, Thelandersson 2005, s.179). 

 

 

                                                 



8 

Kawa Eliassi och Zlatan Ramic 

3 Teori 

3.1 Snedställningskraft 

Det är praktiskt omöjligt att få alla konstruktionsdelar som pelare och balkar att stå 
helt raka, och ibland kan några av dessa ha någon typ av formfel, såsom krokighet och 
skevhet. Detta är betydande för vertikala bärande system, såsom pelar-balk stommar. 
Detta eftersom en liten snedställning hos pelare ger upphov till ett extra moment som 
byggnaden måste vara dimensionerad för. 

Snedställningskraft är en kraft som uppkommer till följd av tryckande normalkraft från 
ovanpåliggande konstruktionsdelar och i vissa fall av formfel och sneda 
konstruktioner. Snedställningen påverkar ett system och ska tas i beaktande. Beroende 
på hur stor inverkan snedställningskraften har så kan en byggnad dimensioneras olika. 
Har man t.ex. en snedställningskraft som påverkar ett system med 10 % så kan 
byggnaden dimensioneras så att utnyttjandegraden hamnar på högst 90 %. Systemet 
utnyttjas då med 100 % vilket den är dimensionerad för. 

 

 

Enligt Al-Emrani et al (2010) påverkar olika typer av formfel hos det bärande systemet 
och hos enskilda konstruktionsdelar kraftfördelningen i bärande system och 
snittkrafter i pelare och väggar. Vid dimensioneringen måste man ta hänsyn till att 
formfel oftast har en negativ inverkan.  

En oavsiktlig snedställning av vertikala konstruktionsdelar antas vid bestämningen av 
kraftfördelningen i det bärande systemet. Beroende på vilken effekt som betraktas kan 
oavsiktlig snedställning ansättas på olika sätt.  

Figur 7 Inverkan av snedställning hos konsolpelare: a)verklig, b)antagande 
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Oavsiktlig krokighet hos konstruktionsdel påverkar snittkrafterna i en axiellt belastad 
konstruktionsdel. Normalkraften får härmed en ökad excentricitet. Snittkrafterna 
påverkas även av icke avsedd excentricitet hos normalkraften.  

Enligt Eurocode 2 finns en metod för beräkning av oavsiktlig initiallutning i , se figur 

7. Här kan effekter av oavsiktlig snedställning bestämmas hos bärande system i sin 
helhet och för att bestämma inverkan av formfel hos en konstruktionsdel genom en 

tilläggsexcentricitet .ie Beroende på vilken effekt man studerar fås olika värden på i  

Imperfektioner hos tryckta konstruktionsdelar (t.ex. pelare och väggar) och bärande 
system med vertikal last kan enligt Eurocode 2 beaktas genom att beräkna en 

oavsiktlig initiallutning .i Initilalutningen kan beräknas enlig formeln 

mhi   0  

0 grundvärde, 005,00 
 

Med längre pelare och med högre konstruktioner minskar sannolikheten för 

snedställning vilket är anledningen till reduktionsfaktorn h som beräknas enligt 

h reduktionsfaktor för längd/ höjd, 
l

h

2
 dock minst 13/2  h  

l längd eller höjd i m 

Fler antalet samverkande konstruktionsdelar gör att sannolikheten blir mindre för att 
alla delar ska ha samma initiallutning (samma lutning och åt samma håll). Detta gör att 
vi får ett lägre värde på snedställningen vid större antal samverkande 

konstruktionsdelar, vilket beaktas med reduktionsfaktorn .m  

m reduktionsfaktor för antalet konstruktionsdelar: )
1

1(5,0
m

m   

m antalet konstruktionsdelar som samverkar i stabilitetshänseenden 

3.1.1 Snedställning enligt betonghandboken 

Betonghandboken är en bok som man tidigare kunde följa vid dimensioneringen av 
betongkonstruktioner, som är från år 1990. I boken anges steg för steg hur man 
dimensionerar dessa konstruktioner. Beräkningen av snedställningskraften skiljer sig 
en hel del från betonghandboken jämfört med dagens BKR och Eurocode. 

Tidigare formler för beräkningar av snedställningar skiljer sig från dagens formler. 
Regler för hur man räknar på snedställningar idag finns i BKR och Eurocode. Enligt 
Betonghandboken, som utgår från de gamla formlerna räknas snedställningen ut med 

formeln NCH i  , där 

N Vertikallast från taket 

pelaren
C


  0  

0  systematiska avvikelser, vilka sätts till 003,00   
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  slumpmässiga avvikelser, vilka sätts till 012,0  

pelaren  antalet samverkande pelare 

3.1.2 Snedställning enligt Eurocode och BKR 

Numera beräknar man effekten av snedställningskraft med en annan formel. Formeln 
som man använder sig av är samma i BKR som i Eurocode. 

Enligt Al-Emrani (2010) finns en metod för att ta hänsyn till formfel hos en 

konstruktionsdel genom med en tillkommande horisontell kraft iH som antas verka i 

ett läge som ger ett extra första ordningens moment i det krisitska snittet, vilket visas i 
figur 8. 

 

Figur 8 Hänsynstagande till krokighet genom fiktiva horisontella krafter, a) avstyvad 

fritt upplagd pelare, b) icke avstyvad fast inspänd pelare. 

Den horisontella kraften iH  beräknas enligt; 

NH ii  2  (för avstyvade pelare, tex fritt upplagda pelare) 

NH ii   (för icke avstyvade pelare, tex fast inspända pelare) 

 

Snedställning beräknas enligt Eurocode med formeln NH ii   

N vertikallast från taket 

mhi   0  
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0 grundvärde, 005,00 
 

h reduktionsfaktor för längd/ höjd, 
l

h

2
 dock minst 13/2  h  

m reduktionsfaktor för antalet konstruktionsdelar: )
1

1(5,0
m

m   

3.2 Dimensionerade moment 

Enligt Engström (2007) gäller att när en pelare eller vägg belastas av excentrisk 
verkande normalkraft, N uppkommer ett böjande moment. Detta moment kan 
beräknas enligt första eller andra ordningens moment. Excentricitet brukar anges i 
förhållande till systemlinjen (tvärsnittets tyngdpunkt) och momentet fås av 

.0 eNM  En beräkningsmodell med hänsyn till totala momentet totM inkluderat 

andra ordningens moment och med hänsyn till en samtidigt verkande normalkraft N, 
se figur 9. 

 

Faktorer som påverkar tillskottsutböjningen är last, excentricitet och böjstyvhet. 
Böjstyvheten för betongpelare påverkas av krypning, inverkan av sprickbildning vid 
dragen kant och icke-linjära materialegenskaper. 

Tillskottsutböjningen påverkas förutom dessa faktorer även av oavsiktliga formfel 
(imperfektioner) hos pelaren eller konstruktionssystemet. För en pelare som är krokig 
redan innan belastning kommer tillskottsutböjningen att bli större än för en initiellt rak 
pelare. Det är i princip omöjligt att tillverka pelare som saknar denna typ av formfel, 
detta gäller alla konstruktioner oavsett material. 

Figur 9 Beräkningsmodell som visar första och andra ordningens moment. 
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Tryckta konstruktioner, som kan ses som ”slanka” ska dimensioneras med avseende 

på andra ordningens effekter, dvs. dimensionerande moment EdM  ska inkludera 

andra ordningens moment. ”Oslanka” konstruktioner får dimensioneras utan hänsyn 
till andra ordningens effekter. 

Generellt gäller det att en pelare kan betraktas som ”oslank” om andra ordningen 
effekter är mindre 10 % av första ordningens effekter. För att bedöma om en 
betongpelare är ”slank” eller ”oslank” skall villkoret nedan vara uppfyllt; 

lim   

där lim = slankhetstalets gränsvärde  

i

l0  (slankhetstal) 

 0l knäcklängd 

 
c

c

A

I
i  (tröghetsradie hos bruttotvärsnitt) 

 cI Tvärsnittets tröghetsmoment 

 cA Tvärsnittets area 

Betongpelare dimensioneras enligt Eurocode 2 alltid med hjälp av snittkraftsmetod. 
Detta innebär att andra ordningens teori för pelarens kritiska snitt används vid 
beräkning av dimensionerande moment.  För beräkning av dimensionerande moment 
enligt andra ordningens teori finns det enligt Eurocode 2 tre olika metoder; metod 
baserad på nominell styvhet, metod baserad på nominell krökning, generell metod 
baserad på icke-linjär analys. 

3.2.1 Beräkning av första ordningens moment 

Enligt Engström (2007) beräknas första ordningen moment med hänsyn till 
tvärsnittets ursprungliga geometri innan dess utböjning pga. belastning och effekter av 
formfel. Tvärsnittets böjande moment kan delas upp i avsiktligt moment och 
oavsiktligt moment. Avsiktligt moment uppkommer till följd av yttre laster och 
avsiktliga excentriciteter, medan oavsiktliga moment uppkommer pga. av pelarens 
formfel.   

Första ordningens moment för ett pelartvärsnitt med avståndet z från upplag kan 
beräknas enligt  

 )()()( 00 zezeNzM iEdEd   

där  )(0 ze = total avsiktlig excentricitet bestämd, enligt figur 10 

 )(zei = excentricitet på grund av formfel  
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Figur 10 Lastfall med flera avsiktliga moment kan ersättas av ett ekvivalent lastfall 

0eN   med enbart excentrisk normalkraft, a) ursprungligt lastfall, b) ekvivalent 

lastfall. 

Formfel hos en konstruktionsdel ger ett första ordningen moment som varierar utefter 
längden. Momentet kan antingen beaktas genom en tillkommande första ordningen 

excentricitet ie eller genom en tillkommande horisontell kraft .iH Tillkommande 

första ordningen excentricitet ie  i kritiskt snitt kan enligt Eurocode 2 beräknas med 

formeln 
2

0le ii   

0l knäcklängd 

 

När man räknar på ett tvärsnitts bärförmåga så ska normalkraften antas ha en minsta 

excentricitet mine i huvudtröghetsriktningen av 

30
min

h
e   dock minst 20 mm, visas i figur 11 

h = tvärsnittshöjd i utböjningsriktningen 

 

Figur 11 Antagande om minsta excentricitet vid tvärsnittsberäkning i 

brottgränstillstånd. 



14 

Kawa Eliassi och Zlatan Ramic 

3.2.2 Beräkning av andra ordningens moment  

Enligt Al-Emrani (2007) finns en allmänn formel som används vid beräkning av 
dimensionerande moment inklusive andra ordningens effekter, som utgår ifrån 
metoden nominell styvhet; 

Ed

Ed

B

Ed M

N

N
M 0

1

1 
























 

där EdM 0 första ordningens moment 

 BN knäcklast baserad på nominell styvhet 

 EdN dimensionerande normalkraft 

 faktor som beror på krökningsfördelningen på grund av första och 

andra ordningen moment 

BN , den teoretiska knäckningslasten är den kritiska last enligt elasticitetsteori för 

vilken konstruktionsdelen blir instabil. Den teoretiska knäckningslasten kan räknas ut 
med formeln 

2

0

2

l

EI
NB





 

0l  knäcklängd, bestäms utifrån inspänningsförhållanden 

EI böjstyvheten 

3.3 Ramanalys 

Mjukvaran ramanalys används för att beräkna moment, tvär-och normalkraft för olika 
komplicerade konstruktioner. Man kan även oftast göra detta för hand, men för mer 
komplicerade konstruktioner är det en stor fördel att använda sig av program så som 
ramanalys. Det första man gör i programmet är att rita en modell över hur 
konstruktionen ska se ut. Sedan görs ett materialval och därefter antar man 
tvärsnittsdimensionen.  

Efter detta steg lägger man in de olika baslastfallsvärden, så som egentyngder, snölast, 
vindlast, etc. Utifrån dessa laster tar man sedan hänsyn till brottsgräns- och 
brukgränstillstånd med olika variabla laster som huvudlast. Därefter beräknar 
programmet de olika moment, normal- och tvärkrafterna. 
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4 Genomförande 

4.1 Förutsättningar 

Dimensionering av pelar-balk stomme av betong ska utföras. Vi har räknat på fyra 
olika modeller i programmet Ramanalys,. Vi utgår ifrån en hallbyggnad som sedan 
kommer ändras för varje modell, figur 12 visar hur hallbyggnaden ser ut. Denna 
struktur är likadan för alla fyra modeller. I alla modeller kommer vi att utgå ifrån lika 
stora laster, detta för att på ett enklare sätt se hur snedställningskrafter påverkar 
byggnaden. Ändringarna som görs är tvärsnittsstorlek, pelarhöjd, balklängd, 
pelaravstånd och antalet pelare.  

 

Figur 12 Förenklad bild över modellerna. 

Geometriska mått för respektive modell illustreras i en tabell, se tabell 1. Dessa 
geometriska mått har varit våra förutsättningar när vi sedan räknat på punktlasterna 
som respektive pelare ska klara av att bära. 

Tabell 1 Visar de olika geometriska måtten som finns för respektive modell. 

 

För varje modell har vi räknat på tre olika fall; fall ett är räknat med 3 samverkande 
pelare utan hänsyn till snedställningskraft, fall två är räknat med 3 samverkande pelare 
med hänsyn till snedställningskraft och det tredje fallet är räknat på samma sätt som 
fall två men med 18 samverkande pelare med hänsyn till snedställningskraft. 

Vi har räknat om våra laster till punktlaster beroende på hur mycket varje pelare och 
balk kommer att belastas med. Punktlasterna har vi sedan matat in i Ramanalys. 
Snedställningskrafterna har matats in var för sig på varje pelare. Vindlasterna har delats 
in i utvändig respektive invändig vind. Förutom att vinden har räknats som punktlast 
har den även räknats som en utbredd last (gäller för vinden mot pelarna).  

I bifogade bilaga kan man för modell ett, fall två se hur vi har dimensionerat pelarna i 
ramanalys. Vi har endast lagt till den, eftersom beräkningarna följer samma struktur. 
Alla modellerna har inte samma tvärsnitt och armering, vi valde att ha olika tvärsnitt 
och armering eftersom vi inte ville att utnyttjandegraden skulle överstiga 100 %. 
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4.2 Laster 

Vi har utgått från följande laster då vi har beräknat våra olika modeller. 

Egentyngd tak  
2/7,1 mkNg   

Egentyngd balk  kNG 35  

Snölast   
2/0,2 mkNsk   

Vindlast   
2/60,0 mkNqk      

Betong C30/C37  MPafcc 8,15  

Armering B500BT  MPafct 08,1  

Säkerhetsklass 3  MPaf st 370  

            GPaEc 22  

 

Enligt Eurocode gäller följande formfaktorer: 

Nedanstående formfaktor används vid beräkningar av snö respektive vindlast. 

Snölast )15( a  8,0  

Vindlast )0/( wh  7,0ttryck (tryck) 

  3,0lä  (sug) 

  35,0invändig  (sug) 

  64,0tak  (sug) 

Lastfall 

Följande laster verkar på vår exempelbyggnad och här nedan kan man se hur stora 
krafterna blir. Alla krafter har räknats som utbredda laster (last över en yta). Eftersom 
vi har cc-avståndet 6 meter så har alla laster multiplicerats med detta avstånd. 

 

Egenvikt Tak mkN /2,1067,1   

Egenvikt balk mkN /33,2
15

35
  

Snölast  ccsCq ktsnö    

mkNqsnö /6,96218,0   

Vindlast  ccCqq pepd   

mkNq tryckd /52,267,06,0,   (tryck) 
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  mkNq läd /08,163,06,0,   (sug) 

  mkNq invändigtd /26,1635,06,0,   (sug) 

  mkNq takd /3,2664,06,0,   (sug) 

 

Vi har för respektive modell och fall gått igenom olika lastfallskombinationer i 
programmet Ramanalys. Utifrån programmet har vi sedan fått fram de största 
krafterna, vilket är momenten, som byggnaden ska klara av. Det är nästan alltid vinden 
som ger oss störst moment vilket också blev i vårt fall. Alla moment som visas i 
diagrammen på resultatdelen är därmed räknat med lastfall vind. 

4.3 Analys i mjukvaran ramanalys 

Våra fyra modeller utgår ifrån samma exempelbyggnad. Denna exempelbyggnad är en 
hallbyggnad av betong med vissa bestämda värden. Modell 1 är samma som 
exempelbyggnaden medan de andra modellerna har justerats på olika sätt. Alla 
modeller har räknats enligt Eurocode. För respektive modell har vi studerat tre olika 
fall. Fall 1 är räknat på tre samverkande pelare utan hänsyn till snedställningskraft, fall 
2 är räknat på tre samverkande pelare med hänsyn till snedställningskraft och fall 3 är 
räknat på arton samverkande pelare med hänsyn till snedställningskraft. 

De laster som vi har på vår byggnad(och som vi har räknat med) är egenvikt tak, 
egenvikt balk, egenvikt pelare, snölast, vindlast (in-och utvändig) samt 
snedställningskraft av egenvikten och snön. Våra laster har delats upp i olika 
baslastfall; egenvikt, snölast, vind och invändig vind. 

4.3.1 Modell 1 

För modell 1 gäller följande geometriska förutsättningar: 

Pelarhöjd  9 meter 

Balklängd  15 meter 

Pelaravstånd 15 meter 

Tvärsnittsmått 300x400 mm 

4.3.1.1 Fall 1 – tre pelare utan snedställningskraft 

Baslastfall egenvikt: 

Egenvikter är de olika konstruktionsdelarnas vikt. Vi har räknat med egenvikt tak, 
egenvikt balk och egenvikt pelare., se figur 13.   
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Figur 13 Egenvikt av tak och balk som punktlast över pelare samt egenvikt av pelare.  

I nedanstående beräkningar har vi räknat hur stor normalkraft respektive pelare ska 
bära. Denna normalkraft är beräknad med egenvikten av balk och tak. 

22
,

GL
ccgP Balk

egkantpelare   

kNP eg 94
2

35

2

15
67,1,1   

GLccgP Balkegmittpelare ,  

kNP eg 188351567,1,2   

kNPP egeg 94,1,3   

För egenvikt av tak och balk har vi räknat om lasterna till punktlaster beroende på cc- 
avstånd och lastbredd.  

 

Baslastfall snö: 

Baslastfall snö anger hur stor snölast som verkar på byggnaden, se figur 14. 

 

Figur 14 Snö som punktlaster över pelarna 

2/6,1218,0 mkNsCs kt  
 

Med hjälp av nedanstående formler har vi beräknat hur stor normalkraft (snölast) som 
respektive pelare ska bära. 
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2
,

Balk

snökantpelare

L
ccsP   

kNP snö 72
2

15
66,1,1   

Balksnömittpelare LccsP ,  

kNP snö 1441566,1,2   

kNPP snösnö 72,1,3   

Beräkningen av punktlasterna för baslastfall snö är utförd på samma sätt som 
baslastfall egenvikt. 

 

Baslastfall Vind: 

 

Figur 15 Vind som utbredd last över pelarna, punktlast på balkarna och som lyftkraft 

vid respektive pelare. 

Den utvändiga vinden har räknats på flera sätt. Vi har vinden som punktlast på 
balkarna, som lyftkraft vid pelarna (uppstår på grund av takets sug) och som utbredd 
last över pelarna. Detta ses i figur 15. 

BalkdvindBalk hqP ,  

kNP vindBalk 52,2152,21,   

kNP vindBalk 08,1108,13,   

2
,

Balk

dkantpelareLyft

L
qP   

kNPLyft 25,17
2

15
3,21   

BalkdmittpelareLyft LqP ,  

kNPLyft 5,34153,22   

kNPP LyftLyft 25,1713   
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Baslastfall Vind Invändigt: 

Den invändiga vinden verkar som utbredd last över pelarna och som punktlast 
(uppstår på grund av det invändiga suget) vid respektive pelare, se figur 16. 

 

Figur 16 Ivändig vind som utbredd last och som punktlast över pelarna. 

2
,

Balk

InvändigtdInv

L
qP   

kNPInv 45,9
2

15
26,11   

kNPInv 9,181526,12   

kNPP InvInv 45,913 
 

 

4.3.1.2 Fall 2 – tre pelare med snedställningskraft 

Förutom de krafter som uppstår i fall ett tillkommer en snedställningskraft som 
uppkommer av egenvikt balk, tak och av snölast. 

Baslastfall egenvikt: 

Egenvikterna av ovanliggande konstruktionsdelar har räknats som punktlaster som 
verkar på pelarna och pelarnas egenvikt samt den extra snedställningskraften, se figur 
17. 

 

Figur 17 Bild över punktlasterna som verkar på pelarna, pelarnas egenvikt och 
snedställningen som systemet utsätts för. 

Snedställningskraft: 
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NH ii   

mhi   0  

005,00   

13/2;
2

 hh
l

 = 67,0
9

2
  

)
1

1(5,0
m

m  82,0)
3

1
1(5,0   

0027,082,067,0005,0 i  

kNH eghP 26,0940027,0,1   

kNH eghP 51,01880027,0,2   

kNHH eghPeghP 26,0,1,3   

Vid snedställningen av egenvikten har vi räknat hur stor belastningen är för respektive 
pelare. 

 

Baslastfall snö: 

I baslastfall snö har vi räknat på samma sätt som för egenvikt. Snölasten är den last 
pelarna utsätts för och den horisontella lasten är snedställningslasten som uppkommer 
på grund av snölasten, se figur 18. 

 

Figur 18 Snö som puntklast över pelarna och som snedställningskraft på pelarna. 

Snedställningskraft: 

NH ii   

kNH snöhP 20,0720027,0,1   

kNH snöhP 39,01440027,0,2   

kNHH snöhPsnöhP 20,0,1,3   
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4.3.1.3 Fall 3 – arton pelare med snedställningskraft 

I fall tre har vi samma laster som i fall två men fler samverkande pelare som bidrar till 
ett mindre snedställningskraft. 

Baslastfall egenvikt: 

Lasterna som verkar på systemet har räknats på samma sätt som innan för 
egenvikterna, se figur 19. 

 

 

Figur 19 Visar krafterna av egenvikter som verkar på systemet 

 

Snedställningskraft: 

NH ii   

mhi   0  

005,00   

13/2;
2

 hh
l

 = 67,0
9

2
  

)
1

1(5,0
m

m  73,0)
18

1
1(5,0   

0024,073,067,0005,0 i  

kNH eghP 23,0940024,0,1   

kNH eghP 46,01880024,0,2   

kNHH eghPeghP 23,0,1,3   

Vid snedställningen av egenvikten har vi räknat hur stor belastningen är för respektive 
pelare. 
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Baslastfall snö:  

Lasterna som verkar på systemet har räknats på samma sätt som innan för 
egenvikterna, se figur 20. 

 

 

Figur 20 Visar krafterna av snön som verkar på systemet 

 

Snedställningskraft: 

NH ii   

kNH snöhP 17,0720024,0,1   

kNH snöhP 35,01440024,0,2   

kNHH snöhPsnöhP 17,0,1,3   

4.3.2 Modell 2 

För modell två har vi minskat pelarhöjden från 9 meter till 6 meter, se figur 21. Det 
enda kraften som påverkas av minskad pelarhöjd är att snedställningskrafterna blir 
större jämfört med längden 9 meter. Alla andra krafter är lika stora, dock verkar 
vindlasten över en mindre yta. 

För modell två gäller följande geometriska förutsättningar: 

Pelarhöjd  6 meter 

Balklängd  15 meter 

Pelaravstånd 15 meter 

Tvärsnittsmått 300x400 mm 
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Figur 21 Förenklad bild över modell två 

4.3.2.1 Fall 1 – tre pelare utan snedställningskraft 

I det här fallet blir dem olika lasterna samma som i fall ett i modell 1 

4.3.2.2 Fall 2 – tre pelare med snedställningskraft 

Baslastfall egenvikt: 

Snedställningskraft: 

NH ii   

mhi   0  

005,00   

13/2;
2

 hh
l

 = 82,0
6

2
  

)
1

1(5,0
m

m  82,0)
3

1
1(5,0   

0033,082,082,0005,0 i  

kNH eghP 31,0940033,0,1   

kNH eghP 63,01880033,0,2   

kNHH eghPeghP 31,0,1,3   

 

Baslastfall snö: 

Snedställningskraft: 

NH ii   

kNH snöhP 24,0720033,0,1   

kNH snöhP 48,01440033,0,2   

kNHH snöhPsnöhP 24,0,1,3   
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4.3.2.3 Fall 3 – arton pelare med snedställningskraft 

Baslastfall egenvikt: 

Snedställningskraft: 

NH ii   

mhi   0  

005,00   

13/2;
2

 hh
l

 = 82,0
6

2
  

)
1

1(5,0
m

m  73,0)
18

1
1(5,0   

0030,073,082,0005,0 i  

kNH eghP 28,0940030,0,1   

kNH eghP 56,01880030,0,2   

kNHH eghPeghP 28,0,1,3   

 

Baslastfall snö: 

Snedställningskraft: 

NH ii   

kNH snöhP 21,0720030,0,1   

kNH snöhP 43,01440030,0,2   

kNHH snöhPsnöhP 21,0,1,3   

4.3.3 Modell 3 

För modell tre gäller följande geometriska förutsättningar: 

Pelarhöjd  12 meter 

Balklängd  15 meter 

Pelaravstånd 15 meter 

Tvärsnittsmått 500x500 mm 

4.3.3.1 Fall 1 – tre pelare utan snedställningskraft 

I det här fallet blir de olika lasterna samma som i fall ett i modell 1. 
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4.3.3.2 Fall 2 – tre pelare med snedställningskraft 

Baslastfall egenvikt: 

Snedställningskraft: 

NH ii   

mhi   0  

005,00   

13/2;
2

 hh
l

 = 58,0
12

2
  

Eftersom 67,03/213/2  hh   

)
1

1(5,0
m

m  82,0)
3

1
1(5,0   

0027,082,067,0005,0 i  

Här får vi fram att initiallutningen, i  blir samma för fall två i modell 1. Eftersom 

lasterna är lika stora som i modell 1 blir snedställningskrafterna lika stora.  

Baslastfall snö: 

Samma gäller för baslastfall snö som baslastfall egenvikt med avseende på 
snedställningenkraften. 

 

4.3.3.3 Fall 3 – arton pelare med snedställningskraft 

Baslastfall egenvikt: 

Snedställningskraft: 

NH ii   

mhi   0  

005,00   

13/2;
2

 hh
l

 = 58,0
12

2
  

Eftersom 67,03/213/2  hh   

)
1

1(5,0
m

m  73,0)
18

1
1(5,0   

0024,073,067,0005,0 i  

Initiallutningen, i  blir samma för fall tre i modell 1. Eftersom lasterna är lika stora 

som i modell 1 blir snedställningskrafterna lika stora.  
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Baslastfall snö: 

Samma gäller för baslastfall snö som baslastfall egenvikt med avseende på 
snedställningskraften. 

 

 

4.3.4 Modell 4 

För modell fyra gäller följande geometriska förutsättningar: 

Pelarhöjd  12 meter 

Balklängd  15 meter 

Pelaravstånd 15 meter 

Tvärsnittsmått 500x500 mm 

 

I modell fyra har vi ökat pelaravståndet med 9 meter jämfört med modell ett. Ökat 
pelaravstånd ger oss större punktlaster för de respektive lastfall. Egentyngd balk ändras 
då vi ökar balkens längd från 15 meter till 24 meter.  

Eftersom vi har större spännvidd mellan pelarna i denna modell jämfört med de andra 
modellerna så blir lasterna större. 

 Egenvikt balk mkN /33,2
15

35
  

kNLqG Balkbalk 562433,2   

 

4.3.4.1 Fall 1 – tre pelare utan snedställningskraft 

Baslastfall egenvikt: 

Ökat pelaravstånd gör att våra beräkningar av normalkraften ändras jämfört med 
modell ett. Normalkraften som pelarna ska bära blir då större eftersom vi har större 
spännvidd och tyngre balk. 

22
,

GL
ccgP Balk

egkantpelare   

kNP eg 4,150
2

56

2

24
67,1,1   

GLccgP Balkegmittpelare ,  

kNP eg 8,300562467,1,2   

kNPP egeg 4,150,1,3   
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Baslastfall snö: 

2/6,1218,0 mkNsCs kt  
 

2
,

Balk

snökantpelare

L
ccsP   

kNP snö 2,115
2

24
66,1,1 

 

Balksnömittpelare LccsP ,  

kNP snö 4,2302466,1,2   

kNPP snösnö 2,115,1,3   

 

Baslastfall vind: 

BalkdvindBalk hqP ,  

kNP vindBalk 52,2152,21,   

kNP vindBalk 08,1108,13,   

2
,

Balk

dkantpelareLyft

L
qP   

kNPLyft 6,27
2

24
3,21   

BalkdmittpelareLyft LqP ,  

kNPLyft 2,55243,22   

kNPP LyftLyft 6,2713   

 

Baslastfall Vind Invändigt: 

2
,

Balk

InvändigtdInv

L
qP   

kNPInv 12,15
2

24
26,11   

kNPInv 24,302426,12   

kNPP InvInv 12,1513   
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4.3.4.2 Fall 2 – tre pelare med snedställningskraft 

Baslastfall egenvikt: 

Snedställningskraft: 

Initiallutning beror av pelarlängd och antal pelare vilket leder till samma initiallutning 
som modell 1 

0027,082,067,0005,0 i  

kNH eghP 41,04,1500027,0,1   

kNH eghP 81,08,3000027,0,2   

kNHH eghPeghP 41,0,1,3   

 

Baslastfall snö: 

Snedställningskraft: 

NH ii   

kNH snöhP 31,02,1150027,0,1   

kNH snöhP 62,04,2300027,0,2   

kNHH snöhPsnöhP 31,0,1,3   

4.3.4.3 Fall 3 – arton pelare med snedställningskraft 

Baslastfall snö: 

Snedställningskraft: 

0024,073,067,0005,0 i  

kNH eghP 4,04,1500024,0,1   

kNH eghP 7,08,3000024,0,2   

kNHH eghPeghP 4,0,1,3   

Vid snedställningen av egenvikten har vi räknat hur stor belastningen är för respektive 
pelare. 

 

Baslastfall snö: 

Snedställningskraft: 

NH ii   

kNH snöhP 3,02,1150024,0,1   

kNH snöhP 6,04,2300024,0,2   
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kNHH snöhPsnöhP 3,0,1,3 
 

 

Lasterna i respektive fall och modell har utnyttjats vid beräkningarna av de olika 
lastfallen i programmet Ramanalys. Utifrån lastfallen har vi sedan fått fram de olika 
krafterna i form av moment, tvär-och normalkraft som byggnaden ska dimensioneras 
för. I vårt examensarbete har endast momentet studerats eftersom denna kraften är 
betydande.
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5. Resultat och Diskussion 

I detta kapitel har vi sammanställt våra resultat av genomförda beräkningar. Vi har 
gjort diagram över utnyttjandegraden och kvoten för respektive pelare med hänsyn till 
moment. Detta redovisas i tabeller och figurer. Momentkvoten har vi räknat ut på så 
sätt att vi utgått från värdet för fall ett och sedan har värdena för fall två och fall tre 
delats med värdet för fall ett. På så sätt har vi kunnat jämföra de olika fallen för varje 
modell samt försökt komma fram till en slutsats för snedställningens påverkan på 
prefabricerade pelar-balk stommar. Tabell 3 visar oss maximala utnyttjandegrad av 
momentet av alla lastfall som vi har prövat för respektive pelare i de olika modellerna 
och fallen. Det är utifrån dessa moment som vi har räknat ut momentkvoten som 
illustreras i tabell 2. Det är oftast vinden som är dimensionerande, vilket även blev i 
vårt fall. 

Tabell 2 Visar momentkvoten för pelare två och pelare tre för fall två och tre. 

 

Ovanstående tabell visar oss momentkvoten för fall 2 och fall 3 som har beräknats 
utifrån värdet för fall 1. På så sätt får man fram skillnaden mellan de olika fallen för 
respektive pelare. Man hade kunnat göra detta på andra sätt, tex jämförelse av de olika 
modellerna, men vi valde att göra så här eftersom vårt fokus har varit att jämföra de 
olika fallen. 

Tabell 3 Visar utnyttjandegraden av momentet för de tre pelarna i de olika fallen. 

 

I bifogade bilaga, över pelarna i modell 1 kan man hämta ut de olika 
utnyttjandegraderna, där kan man se hur vi har fått fram utnyttjandegrad för pelarna 
från de olika modellerna samt hur stora de är. 

I figur 22 ser man hur stor utnyttjandegrad respektive pelare har för de olika fallen. 
Utnyttjandegraderna har beräknats fram i programmet ramanalys. 

Figuren över momentkvoten visar hur stor påverkan snedställningskraften har på 
pelarna. Snedställningens påverkan visas nedan i procent. Där ser man då hur många 
procent snedställningen påverkar de olika pelarna. För fall tre, som har fler 
samverkande pelare ser man då också hur stor påverkan dem har på systemet. 
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5.1 Sammanfattning av modellerna 

I nedanstående del har vi jämfört de olika fallen för respektive modell med hänsyn till 
moment och momentkvot. Momentkvoten har också jämförts mellan modellerna. 

I diagrammen som visar pelarnas utnyttjandegrad med hänsyn till moment, dvs den 
högra delen i respektive figur ser man att utnyttjandegraden är störst för pelare ett, 
näst störst för pelare tre och minst för pelare två. Detta beror på att pelare ett belastas 
med störst vindlast, vilken är dimensionerande. Det bör alltid bli så eftersom 
vindlasten påverkar systemet mest.  

Diagrammet visar hur mycket varje pelare utnyttjas utifrån sin kapacitet. Vi har i 
samtliga fall störst utnyttjandegrad i fall 2 för alla pelare eftersom vi har en 
snedställningskraft samt tre samverkande pelare till skillnad från fall tre där vi har 18 
samverkande pelare. I diagrammen kan man därför se att ju fler samverkande pelare 
man har, ju mindre blir utnyttjandegraden av pelarna. 

I diagrammen kan man se hur stor ökningen är i procentenheter för fall två och tre i 
jämförelse med fall ett och varandra för respektive modell. För alla pelare ser man att 
snedställningen ger något ökad utnyttjandegrad, se fall 2, dock så är inte denna ökning 
så stor, runt 3-7 procentenheter.  

Modell fyra skiljer sig i utnyttjandegrad från de andra modellerna. Den mest belastade 
pelaren använder 30-35 % av sin kapacitet, medans det för de andra modellerna ligger 
på runt 60 %. Detta beror på att vi har olika tvärsnitt för modellerna och att 
armeringen inte är samma för alla modeller.  

Figurerna över momentkvoten visar hur många procent större fall två och tre är (där vi 
räknar med snedställningskraft) jämfört med fall ett där vi räknat utan 
snedställningskraft. I alla diagram ser man att fallen med snedställningskraft och med 
tre samverkande pelare ger störst procentuell ökning av momentet.  

 

 

Figur 22 Den vänstra figuren visar hur stor momentkvot som utnyttjas av respektive 
pelare i de olika fallen. Den högra visar hur stor utnyttjandegrad av momentet vi har för 
respektive pelare. 

I figur 22, vänstra figuren, modell 1 ser man att pelare två har störst procentuell 
ökning och den procentuella ökningen ligger under 10 %. Detta beror på att pelare två 
påverkas mer när man har en snedställningskraft än de andra två pelarna eftersom 
normalkraften är större för den än för de andra två pelarna. Den pelare som har näst 
störst ökning är pelare tre medans den minsta ökningen är hos pelare ett.  
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Figur 23 Den vänstra figuren visar momentkvoten för respektive pelare, den högra 
figuren visar hur stort moment som utnyttjas av pelarna. 

I modell två har vi liten annorlunda momentökning i procent än vad fallet är i modell 
ett. I figur 23, vänstra figuren ser man att vi har störst procentökning för pelare tre och 
inte i pelare två som vi har i modell ett. Här är pelare två den som har minst 
procentuell ökning, men dock gäller för modell två samma som modell ett, att fall två 
ger störst procentuell ökning av momentet. Figur 23 över modell två skiljer sig 
tillskillnad från de andra modellerna i momentökning för respektive pelare, i de andra 
modellerna är ökningen störst hos pelare två, men i modell två är ökningen störst i 
pelare tre. Vi vet inte vad detta beror på, vi kan ha gjort fel i ramanalys.  

I figur 23, vänstra figuren ser man även att för pelare tre så ligger den procentuella 
ökningen över 10 %. För denna ligger ökningen på ca 12 procent, vilket innebär att 
dess utnyttjandegrad maximalt får vara 88 %, vilket vår pelare klarar av. 

 

 

Figur 24 Figuren visar momentkvoten för de olika pelarna (vänstra figuren) och den 
högra figuren visar hur stor utnyttjandegrad vi har för respektive pelare. 

Figur 24 över momentkvoten för modell tre är ungefär densamma som för modell ett. 
Den procentuella momentökningen är störst i pelare två, näst störst i pelare ett och 
minst i pelare tre till skillnad från modell ett. Den procentuella ökningen ligger under 
10 % hos alla pelare. Detta beror på att för modell tre har vi längre pelare till skillnad 
från modell ett, men denna påverkar inte snedställningen något, och då blir modellerna 
ungefär detsamma. 
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Figur 25 I figuren ser man hur stor momentkvoten är för respektive pelare i den vänstra 
figuren. Den högra figuren visar utnyttjandegraden för de olika pelarna i de olika fallen. 

  

Figur 25 har en momentkvotsfördelning som liknar den som är i modell ett. Även här 
har vi att pelare två för fall två ger störst procentuell ökning av momentet. Men 
tillskillnad från modell ett så har både pelare två och tre en procentuell ökning som 
överstiger 10 procent. Momentkvoten för modell fyra, är som i modell ett näst störst 
för pelare två och minst hos pelare ett. 

För alla våra modeller fick vi att snedställningens påverkan hamnade under 15 procent. 
Den största låg på ca 13 procent (modell fyra, fall två), detta innebär att den maximala 
utnyttjandegraden med hänsyn till momentet ligger på 87 %. Eftersom vår 
utnyttjandegrad ligger avsevärt under så hade vi kunnat dimensionera våra pelare 
bättre.  

Vi kom fram till att modell ett och fyra liknar varandra mest med hänsyn till 
momentökningen. Modell två och tre har annorlunda momentökning till skillnad från 
modell ett och modell fyra.  Eftersom alla pelare inte har dimensionerats på samma 
sätt med hänsyn till tvärsnitt och armering så kan denna skillnad ha gett upphov till 
den annorlunda momentökningen. 

I vårt examensarbete har vi begränsat oss till att studera effekten av snedställning på 
prefabricerade pelar-balk stommar av betong.  Om vi hade haft flera olika stomtyper 
att jämföra med kanske man hade kunnat komma fram till en bättre slutsats. 
Resultaten hade i sådana fall varit mer omfattande och tidskrävande, det har inte 
funnits tillräckligt med tid för att kunna göra denna jämförelse. 

Resultaten hade kunnat göras bättre om alla modeller hade följt samma struktur, dvs. 
om allt i ramanalys gällande bl.a. tvärsnitt och armering hade varit likadant. Detta var 
något som inte togs i beaktande vid inmatningen i ramanalys för att vi inte ville att 
utnyttjande graden för de olika modellerna skulle vara större än 100 %, därför försökte 
vi anpassa så att varje tvärsnitt skulle klara av den belastningen den utsattes för. 
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Figur 26 Visar hur pelarlängd och antalet samverkande pelare påverkar 
snedställningen. 

Figur 26 visar samband mellan pelarlängd och antalet samverkande pelare samt hur 
mycket dessa påverkar snedställningen. Figuren visar att fler samverkande pelare ger 
mindre snedställning, även ökad pelarlängd ger mindre snedställning. Vi undersökte 
upp till 10 samverkande pelare och max 12 meter höga pelare. 
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6. Slutsatser 

De slutsatser vi kunnat dra av detta examensarbete utifrån vårt resultat är att 
snedställningskraften har en liten påverkan vid dimensioneringen av prefabricerade 
pelar-balk stommar av betong. Utnyttjandegraden med hänsyn till ett system belastat 
med snedställning(fall två och fall tre) jämfört med ett system belastat utan 
snedställning(fall ett) var inte speciellt mycket större, vilket innebär att snedställningen 
inte påverkar dimensioneringen avsevärt. 

För modell ett, med pelarhöjd 9 meter och modell tre, med pelarhöjd 12 meter blev 
detta momentökning som var under 10 procent. Om påverkan av snedställningen 
inkluderades. Den största ökningen för en enskild pelare låg på ca 8 procent, vilket 
innebär att dess maximala utnyttjandegrad på systemet skulle vara 92 % om man ville 
dimensionera utan att ta hänsyn till snedställningen.  

I modell två, med pelarhöjd 6 meter, har pelare tre en procentuell momentökning som 
ligger på nästan 12 %. I den sista modellen, som är samma som modell ett dock med 
större pelaravstånd så blev momentökningen för pelare två ca 13 % och för pelare tre 
ca 12 %. Detta är de största värdena vi fått i ramanalys och dem fick vi i fall två. 

Man kan dra slutsatsen att ju kortare pelare och ju större pelaravstånd man har så ökar 
snedställningens påverkan på stomsystemet. Ökat pelaravstånd påverkar 
snedställningen mer än vad pelarhöjden gör. Vid fler antal samverkande pelare så 
minskar snedställningen som systemet utsätts för.  
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8. Bilagor 

Bilaga 1: Modell 1, med sned, 3 samverkande pelare 
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