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Sammanfattning 
Företaget där examensarbetet är gjort planerar att utöka sin produktion och därmed ökar 
kravet på nerkylning av maskiner. Företaget ska installera ett slutet kylvattensystem för att 
det nuvarande systemet varken är dimensionerat för en utökning och att det dessutom sätts 
igen av föroreningar. När ett filter blir igensatt slutar kylningen av produktionen fungera och 
systemet riskerar att överhettas och gå sönder. Upphängning av systemet önskades ske i den 
befintliga takkonstruktionen. Byggnaden är byggd på 1960- talet och har därmed inte samma 
förutsättningar för tillbyggnad, ombyggnad och nya installationer som byggnader upprättade 
med dagens byggstandarder har. 

Examensarbetets syfte var att genom beräkningar kunna standardisera och förenkla valet av 
tyngre upphängningssystem i äldre industrilokaler. Samt att påvisa skillnaderna i 
lastpåfrestningar för BABS 1960 och Eurocode.  

Företaget ville med examensarbetet få fram två förslag på lösningar där ett skulle vara 
upphängning i den befintliga konstruktionen. Företaget tillfrågade oss att hjälpa dem med 
arbetet då nytänkande inom området efterfrågades och då vi som snart examinerade 
byggingenjörer kunde hjälpa dem med det.  

Under studiens gång har ett flertal lösningar tagits fram för att kolla vilka två alternativ som 
förefaller lämpligast för främst företaget men också för andra liknande fall. Författarna kom 
efter grundläggande beräkningar fram till att alternativet med upphängning via skenor och 
alternativet via upphängning med hjälp av pelare och fackverksbalkar var de mest lämpliga. 

Efter de beräkningar som har gjorts kom författarna fram till att den befintliga 
takkonstruktionen inte håller för upphängning av vattenledningarna och en annan lösning 
måste väljas för att undvika kollaps. 

Studien görs främst efter företagets behov då företagets lokaler i många fall är unika men 
lösningarna kan ändå användas i liknande fall. 
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Summary 
The company where the thesis is made plans to expand its production and thus increases the 
demand for cooling of machinery. The company will install a closed water cooling system 
because the current system is not designed for an extension and it is also blocked by 
impurities. When a filter gets clogged the cooling stops and the function of the production 
stops working and the system can overheat and break. Suspension of the system was desired 
to be placed in the existing roof structure. The building was built in the 1960s and has 
therefore not the same conditions for extensions, alterations and new installations that the 
buildings established by today's building standards have. 

The thesis aimed to through calculations standardize and simplify the selection of heavier 
suspension system in older industrial buildings and to demonstrate the differences in the load 
strain on BABS 1960 and Eurocode. 

The company wanted the thesis to propose two solutions where one would be hanging in the 
existing construction. The company asked us to help them with the work, since innovation in 
the area were requested and then we soon graduated construction engineers we might be able 
to help them with that. 

During the study, several solutions have been developed to check which two options that 
seemed the most appropriate for the particular company but also for other similar cases. The 
authors came after basic calculations up to the option that suspension via rails and the option 
using pillars and lattice beams were the most suitable. 

After the calculations have been made, the authors came to the conclusion that the existing 
roof structure does not hold for the suspension of the water lines and another solution must 
be selected to avoid collapse. 

The study was done primarily by the company's needs as the company's premises in many 
cases are unique but the solutions can still be used in similar cases. 
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Abstract 
Arbetet redovisar möjligheterna att hänga upp tyngre vattenledningar i en äldre industrilokal 
där en äldre byggnadsstandard användes vid uppförandet. 

Ett flertal alternativ har tagits fram och där de mest lämpade har arbetats vidare genom att 
jämföra fördelar och nackdelar. 

Nyckelord: Dimensionering, upphängning, takstol, ledning, stål, BABS, Eurocode, 
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Förord 
Detta arbete görs på uppdrag av Dalkia. Företaget har tillfrågat författarna då en större 
ombyggnad skall göras. Företaget har anlitat en konsult och fått ett förslag från denne. 
Konsulten har jobbat med liknande projekt en längre tid och det är då lätt att man fastnar i 
gamla banor. Företaget tänkte då att vi som snart examinerade byggnadsingenjörer kunde 
tillföra nytänkande inom ämnet. 

Rapporten skrivs som den avslutande delen i vår utbildning på Linnéuniversitetet på 180 
högskolepoäng varvid rapporten är 15 poäng av dessa. 

Ett stort tack vill riktas till vår handledare Jesper Albertsson, projektledare, Dalkia för 
möjligheten att hjälpa till med detta problem, vår handledare från universitetet Boel 
Holmstedt, kontorschef Bengt Dahlgren för hjälpen med rapportskrivningen och idébollning. 
Benny Fransson, universitetsadjunkt Linneuniversitetet Växjö, för hjälp med diverse 
beräkningar. 

Växjö, 2014-06-09, Alexander Andersson & Carl Bergman 
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Förkortningar och förklaringar 

𝛾𝑑 = Partialkoefficient med hänsyn till personskador. 

Ψ = Formfaktor för snö och vindlast. 

𝐶𝑝𝑒 = Formfaktor för utvändig vindlast. 

𝐶𝑝𝑖 = Formfaktor för invändig vindlast. 

𝑊𝑒 = Vindlast Eurocode 

p = Vindlast BABS. 

𝑞𝑝 = Karakteristiska hastighetstrycket på vinden (kraft per ytenhet). 

qki = Variabel last till exempel: vindlast eller snölast 

𝑐 = Formkoefficient för byggnadsformen. 

𝑆𝑘 = Snöfaktor (beroende av vart i landet man befinner sig). 

𝐶𝑡 = Termisk koefficient (sätts till 1,0). 

𝜇𝑖 = Formfaktor beroende av taklutningen.  

𝑍𝑒 = Formfaktor beroende av terrängtyp. 

𝛽𝑤 = Korrelationsfaktor som beror på grundmaterialets hållfasthet. 

𝑓𝑢 = Grundmaterialets brotthållfasthet. 

𝑓𝑦 = Sträckgränsen. 

𝜏∥ = Kraftpåverkan parallellt med svetsen. 

𝑃s = Kraften per svets i förbandet. 

𝑎 = svetsens a-mått. 

𝐿 = Den nyttiga svetslängden. 

𝜎⊥ = Spänning i vinkelrät svets. 

𝜏⊥ = Skjuvspänning i vinkelrät svets. 

𝛾𝑀𝑤 = Partialkoefficienten för svetsens bärförmåga (𝛾𝑀𝑤 = 1,25 rekommenderas) 

𝐸 = Elasticitetsmodulen 

G = Skjuvmodulen. 
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g = Tyngdaccelerationen. 

Eljest = äldre svenskt ord för annars, i annat fall, för övrigt, i vanliga fall. 

BABS 1960 = Svenska byggnadsstadgan 1960 

FEM- Design = Modellerings program för finita element metoden enligt Eurocode. 
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1. Introduktion 
Stora industrier som tillverkar världsomfattande produkter har en ständig 
efterfrågan på leveranser. Skulle leveranserna utebli på grund av störningar i driften 
drabbas företaget av stora ekonomiska bakslag (Stål, C. et. al 2012). För att kunna 
upprätthålla en stabil och pålitlig produktion krävs det att hela processen fungerar 
felfritt. Om processen ska kunna fungera felfritt krävs det att alla delar i 
produktionen underhålls som de ska.  

1.1 Bakgrund 

Stora tillverkningsindustrier använder sig ofta av stora maskiner som genererar 
värme. Maskinerna kräver ofta någon typ av kylmedia för att inte överhettas. Vid 
överhettning av maskinerna slutar de att fungera vilket resulterar i 
produktionsstopp. 

Företaget där studien görs är ett expansivt företag och behöver konstant utöka sin 
produktion. I dagsläget utnyttjar företaget inte hela fabriken till produktion utan 
även till lager. Lagerdelen kommer successivt omvandlas till produktiv verksamhet. 
Behovet av ett välfungerande kylsystem kommer därmed öka. Det finns idag ett 
kylvattensystem som inte klarar av en produktionsökning. Anledningen till det är 
att det vatten som används kommer ifrån en närliggande å. Vattnet i ån är förorenat 
och behöver därför filtreras. När filtrena blir igensatta minskar vattenflödet och det 
medför att maskinerna blir överhettade och produktionen stannar. Produktionsstopp 
medför stora kostnader och av den orsaken har företaget tagit beslut om att 
installera ett nytt slutet kylvattensystem. Byggnaden där systemet ska installeras är 
byggd på 1960- talet och dimensionerades efter dåtida byggnadsstadgan BABS. 
BABS dimensioneringsregler har skillnader mot dagens Eurocode (Johansson, B. 
2009). Byggnader uppförda med BABS systemet har inte samma förutsättningar för 
installationer, ombyggnader, renoveringar och liknande som byggnader uppförda 
med Eurocode har. Förutsättningarna skiljer sig åt då riktlinjerna för byggnation 
inte var samma 1960. Ett vanligt problem som uppkommer vid nyinstallationer är 
hur infästningar ska ske. Det finns mängder med äldre industrilokaler som skulle 
kunna utnyttjas mer effektivt om det fanns kunskap om vad de är dimensionerade 
för. Okunskapen gör ofta så att företag byter lokaler och de gamla står sedan tomma 
och förfaller (Hedskog, B. 1982). 

1.2 Syfte och mål 

• Målet är att ta fram två styck konstruktionslösningar med minimalt 
lastpålägg på befintlig konstruktion och hur eventuella förstärkningar kan 
ta så lite plats som möjligt.  

• Syftet är genom beräkningar kunna standardisera och förenkla valet av 
upphängningssystem för tyngre ledningar i äldre industrilokaler. Samt att 
påvisa skillnaderna i lastpåfrestningar för BABS 1960 och Eurocode. 
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Företaget kommer väga alternativen som presenteras mot varandra och de faktorer 
som kommer påverka valet av lösning är: konstruktion och hur platskrävande det 
är. 

1.3 Avgränsningar 

Begränsningar kommer göras till följande punkter: 

• Att inte ta hänsyn till befintliga installationer då omfattningen av det 
arbetet skulle ta för lång tid 

• Att inte ta hänsyn till den befintliga grundplattans bärighet 

• Att enbart lägga fokus på upphängningen och ej på dimensionering av 
systemet av pumpar då det redan är klart från företaget 

• Att lägga fokus på design och konstruktion av upphängningsanordningarna 

• Att takhöjden inte får sänkas under 4,3 meter 

• Att anta samma takstol i hela byggnaden 
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2. Teori 

2.1 Finita elementmetoden 

Finita elmentmetoden är en numerisk beräkningsmetod som är till för att lösa 
linjära partiella differentialekvationer. Metoden är anpassad för datoranvändning. I 
finita elementmetoden delas en massiv kropp upp i flera mindre delar. Varje del 
innehåller ett antal linjära ekvationer. Ekvationerna anger relationerna mellan de 
krafter och lägesändringar som finns i nodpunkterna (Sunnersjö, S. 1999). Finita 
elementmetoden är inte en exakt lösning utan den är ungefärlig. En ungefärlig 
lösning tillämpas då det oftast inte är möjligt att ta fram exakta lösningar i verkliga 
ingenjörsproblem. 

2.2 Frame Analysis 

Frame Analysis är ett dimensioneringsprogram från det svenska företaget Strusoft 
som grundar sig på finita elementmetoden. Frame Analysis är ett 2D- program som 
används vid dimensionering av fackverk, ramar och hus. I programmet finns de 
vanligaste balkar och material integrerade. Efter uppritning av fackverket matas 
värden för laster, material, elementens geometri och eventuell uppstyvning in. 
Programmet kontrollerar sedan bärförmågan i den uppbyggda konstruktionen enligt 
vald byggnorm. 

2.3 AutoCad 

AutoCad är ett datorprogram från företaget Autodesk vars användningsområden är 
främst för att producera ritningar i 2D och 3D. Programmet togs fram för 
användning av ingenjörer men är idag utbrett. Programmet används även av 
arkitekter och andra typer av designers. Programmets användarvänlighet har gjort 
det mycket uppskattat i undervisningssyfte och är ett av de ledande Cad- 
programmen på skolor och universitet. Programmet finns i många olika versioner 
bland annat AutoCad (för allmänt arbete i cad program), AutoCad Architechture 
anpassat för arkitekt arbeten och AutoCad LT (för projektörer och konstruktörer). 

2.4 Systemuppbyggnad 

Vid upphängning av ledningar läggs de ofta parallellt, antingen vertikalt eller 
horisontellt beroende på vilka krav och önskemål som finns. Vid stora 
ledningsdragningar behövs huvudledningar och underledningar som även kallas 
stick. Ett stick är den ledning som delar sig ifrån huvudledningen till en mindre 
ledning. Delningen sker med hjälp av T- koppling som kan placeras under, över 
eller på sidan beroende på hur huvudledningarna är dragna.  
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2.5 Eurocode 

Eurocode är en samling av olika standarder med metoder och regler för 
dimensionering i bärverk och anläggningar som infördes 2008. Eurocoderna är 
framtagna på uppdrag av Europeiska kommissionen och Europeiska 
frihandelssammanslutningen. Syftet med Eurocoderna är att bidra till att Europas 
byggbransch blir mer likartad. När ett byggnadsverk ska byggas måste ofta flera 
olika delar av Eurocode användas. Beräkningarna blir därmed relativt omfattande 
för även små byggnader. Eurocode är inte samma för alla länder inom Europa utan 
innehåller olika parametrar beroende på vilket land man befinner sig i. Detta 
medför att de olika länderna kan välja att antingen följa de internationella eller de 
nationella parametrarna (Eurokodhandboken, Boverket. 2014). Till Eurocode följer 
också en del hänvisningar. Hänvisningarna är till för att förklara och beskriva de 
olika delarna som innefattas.  

2.5.1 Eurocodes olika områden 

• SS - EN 1990 Grundläggande dimensioneringsregler  

• SS - EN 1991 Laster  

• SS - EN 1992 Dimensionering av betongkonstruktioner 

• SS - EN 1993 Dimensionering av stålkonstruktioner 

• SS - EN 1994 Dimensionering av samverkanskonstruktioner i stål och 
betong 

• SS - EN 1995 Dimensionering av träkonstruktioner  

• SS - EN 1996 Dimensionering av murverkskonstruktioner 

• SS - EN 1997 Dimensionering av geokonstruktioner 

• SS - EN 1998 Dimensionering av bärverk med hänsyn till jordbävning 

• SS - EN 1999 Dimensionering av aluminiumkonstruktioner 

2.5.2 Laster  

En last är en kraft som påverkar en konstruktion. De lasttyper som finns är: 
 

• Egenvikt (vikten av konstruktionsdelar, fast utrustning ex. installationer, 
jordtryck) 

• Nyttiga laster (människor, möbler, icke bärande innerväggar, trafiklaster) 

• Snölaster (beroende av vart i landet man befinner sig) 
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• Vindlaster (vindhastighet, geografi, topografi, byggnadsdimensioner, 
vindriktning, form på konstruktionen) 

• Trafik 

• Olyckslaster (brand, påkörning, explosioner, mänskliga fel, 
terroristaktioner) 

Lasterna ovan kombineras sedan i olika lastkombinationer. Kombinationerna 
används för att ta fram den största lasten, vilken konstruktionen sedan 
dimensioneras efter. De två typer av kombinationer som finns är: 1) 
Brottgränstillstånd, 2) Bruksgränstillstånd. 
 

1. Brottgränstillstånd 

Brottgränstillstånd är vid vilken last konstruktionen "bryts" och blir direkt farlig. 

 

Lastkombination a 

 𝑔𝑑𝑎 =  𝛾𝑑 ∗ 1,35𝑔𝑘 +  𝛴(𝛾𝑑 ∗ 1,5 ∗ 𝛹0𝑖 ∗ 𝑞𝑘𝑖) 

 

( 1 ) 

i= samtliga variabla laster. 

 

Lastkombination b 

 𝑔𝑑𝑏 =  𝛾𝑑 ∗ 0,89 ∗ 1,35𝑔𝑘 + 𝛾𝑑 ∗ 1,5 ∗ 𝑞𝑘ℎ𝑢𝑣𝑢𝑑 +  𝛴(𝛾𝑑
∗ 1,5 ∗ 𝛹0𝑖 ∗ 𝑞𝑘𝑖) 

 

( 2 ) 

i= samtliga variabla laster undantaget huvudlasten. 
 

2. Brukgränstillstånd 

Bruksgränstillstånd är vid vilken last konstruktionen "flyter" och blir instabil. 

Karakteristisk lastkombination (irreversibla gränstillstånd ”permanent skada”) 

 𝑔𝑑𝑘𝑎𝑟 =  𝑔𝑘 + 𝑞𝑘ℎ𝑢𝑣𝑢𝑑 +  𝛴(𝛹0𝑖 ∗ 𝑞𝑘𝑖) 

 

( 3 ) 

i= samtliga variabla laster undantaget huvudlasten. 

Frekvent lastkombination (reversibla gränstillstånd ”tillfällig olägenhet”) 

 𝑔𝑑𝑓𝑟𝑒𝑘 =  𝑔𝑘 + 𝛹1ℎ𝑢𝑣𝑢𝑑 ∗ 𝑔𝑘ℎ𝑢𝑣𝑢𝑑 +  𝛴(𝛹2𝑖 ∗ 𝑞𝑘𝑖) 

 

( 4 ) 
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i= samtliga variabla laster undantaget huvudlasten. 

Kvasipermanent lastkombination (långtidseffekter) 

 𝑔𝑑𝑘𝑣𝑎𝑠𝑖 =  𝑔𝑘 + 𝛴(𝛹2𝑖 ∗ 𝑞𝑘𝑖) 

 

( 5 ) 

i= samtliga variabla laster. 

 

2.5.3 Snölaster  

Vid beräkning av dimensionerande snölast används formeln: 

 𝑠 =  𝜇𝑖 ∗ 𝑐𝑡 ∗ 𝑠𝑘  

 

( 6 ) 

där värdet på 𝑠𝑘 är en faktor för snö beroende på var i landet man befinner sig. 𝑠𝑘 
fås ur antingen Figur 1 eller Figur 2 beroende på noggrannheten. 

 
Figur 1: Visar Sveriges snözonsindelning och snölastens grundvärde (Ericsson, Karin. 2012)  
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a) b) c) 

Figur 2: I a)Värden på 𝑠𝑘 för Sveriges kommuner baserade på snölastkartan, i b) 
fortsättning a) och i c) fortsättning a) (Boverket. 2014) 

 

 

I Figur 3 väljs värde på 𝜇1 och 𝜇2 beroende på den taklutning som konstruktionen 
har. 

 

Figur 3: Diagram över 𝜇1 och 𝜇2 där 𝛼 är lutningen på taket (Eurocode. 2013). 

Formfaktorer för sadeltak och intilliggande tak visas i Figur 4. 
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Figur 4: Visar hur formfaktorer för snö ska användas (Eurocode. 2013). 

Tabell 1: Värdet på 𝛹- faktorer som skall tillämpas på snölast och vindlast skall lägst vara enligt 
följande (Eurocode. 2014): 

Snölast med beteckning enligt SS_EN 1991-1-3 där det 
karakteristiska värdet för snölast på mark betecknas 𝑠𝑘  

Ψ0 Ψ1 Ψ2 

𝑠𝑘 ≥ 3𝑘𝑁/𝑚2 0,8 0,6 0,2 

2,0 ≤ 𝑠𝑘 < 3,0 𝑘𝑁/𝑚2 0,7 0,4 0,2 

1,0 ≤ 𝑠𝑘 < 2,0 𝑘𝑁/𝑚2 0,6 0,3 0,1 

Vindlast 0,3 0,2 - 

2.5.4 Vindlaster 

Vindlastens påverkan på byggnaden bestäms av flera olika parametrar. Olika 
formfaktorer (𝐶𝑝𝑒 och 𝐶𝑝𝑖) och ett karakteristiskt värde på vindens hastighetstryck 
(𝑞𝑝). Storleken för 𝐶𝑝𝑒 beror på riktning på vinden och utformningen på 
byggnaden. (𝑞𝑝) bestäms av referensvindhastigheten (𝑣𝑏), vilken terräng och 
byggnadens höjd. Det finns fem olika terrängtyper rankade från noll till fyra se 
tabell 2. 

Vindlasten på en yta (till exempel vägg eller tak) beräknas med formeln: 

 𝑤𝑒 =  𝑞𝑝(𝑧𝑒) ∗  𝐶𝑝𝑒  ( 7 ) 

 där 𝑤𝑒 fås i 𝑘𝑁/𝑚2 där de olika benämningarna fås ur tabeller och figurer nedan.   
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Tabell 2: Terrängkategorier och terrängparametrar (Eurocode. 2013). 

Terrängkategori 𝑧𝑒 𝑧𝑚𝑖𝑛 

0 Hav, kustområde. 0,003 1 

1 Sjöar eller område med försumbar vegetation utan hinder 0,01 1 

2 Område med låg vegetation som gräs. Hinder som träd och 
byggnader med ett avstånd på minst 20 hinder höjder 

0,05 2 

3 Område med regelbunden täckande vegetation eller byggnader 
(byar, förorts terräng, permanent skog) 

0,3 5 

4 Område där minst 15 % är täckt med byggnader med 
medelhöjden 15 meter 

1,0 10 

Terrängkategorierna visas i Figur 5 nedan. 

0 Hav, 
kustområde. 

 

 

  a) 

1 Sjöar eller 
område med 
försumbar 
vegetation utan 
hinder 

  

  b) 

2 Område med låg 
vegetation som 
gräs. Hinder som 
träd och 
byggnader med 
ett avstånd på 
minst 20 hinder 
höjder. 

 

 

  c) 
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3 Område med 
regelbunden 
täckande 
vegetation eller 
byggnader (byar, 
förorts terräng, 
permanent skog) 

 

 

  d) 

4 Område där 
minst 15 % av 
ytan är täckt med 
byggnader med 
medelhöjden 15 
meter. 

 

 

  e) 

Figur 5: I a) kategori 0, i b) kategori 1, i c) kategori 2, i d) kategori 3, i d) kategori 4 ( 
Teknikhandboken. 2014). 
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𝑞𝑝 värdet i vindlastformeln fås ur Figur 6 

 
Figur 6: karakteristiskt hastighetstryck (Eurocode. 2013). 

 

2.5.5 Säkerhetsklasser  

• Säkerhetsklass 1 𝛾𝑑 = 0,83 

 Liten risk för allvarliga personskador 

• Säkerhetsklass 2 𝛾𝑑 = 0,91 

 Någon risk för allvarliga personskador 

• Säkerhetsklass 3 𝛾𝑑 = 1,0 

 Stor risk för allvarliga personskador 

2.6 BABS 1960 

Under årens gång har det funnits ett antal olika byggnadsstandarder och till dem 
anvisningar hur de ska följas. En av de tidigare standarderna är BABS. Den första 
versionen av BABS släpptes 1946 och lade grunden till byggnadsstandarden i 
Sverige. Det släpptes ytterligare två anvisningar till BABS och den senaste släpptes 
1960. I dessa anvisningar finns förtydligande om de regler, föreskrifter och 
dimensioneringsregler som då användes vid dimensionering av byggnader 
(Boverket. 2014).  

2.6.1 BABS olika delar 

• Avdelning 1 - Bärande stomme 

• Avdelning 2 - Isolering och brandskydd 

• Avdelning 3 - Hygieniska anordningar m.m. 
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• Avdelning 4 - Planlösnings- och utrymmesfrågor med mera 

• Avdelning 5 - Särskilda byggnader och lokaler 

• Avdelning 6 - Byggnadslov och tillsyn med mera 

2.6.2 Belastningstyper 

Ett utdrag ur BABS visar på hur lasterna ska beräknas. 

”Belastning som ligger till grund för byggnads utformning anses som vanlig, om 
den kan antagas förekomma ofta, eljest som exceptionell. Till vanliga belastningar 
räknas: 
egenvikt;  
nyttiglast med undantag av enstaka punktlast på tak och krafter orsakade av 
tillfälliga stötar och svängningar; 
jordtryck; 
vattentryck inom normalt förekommande vattenståndsgränser; 
jämnt fördelad snölast. 
Till exceptionella belastningar räknas: 
vattentryck utanför normalt förekommande vattenståndsgränser; 
vindlast; 
ogynnsamt fördelad snölast (t.ex. ensidig snölast); 
enstaka punktlast på tak” (BABS 1960, s 7). 

”Belastningarna kombineras till belastningsfall. Med vanligt belastningsfall förstås 
kombination av vanliga belastningar och med exceptionellt belastningsfall 
kombination av såväl vanliga som exceptionella belastningar” (BABS 1960, s 8). 

2.6.3 Snölaster 

På tak med en vinkel < 30° beräknas de angivna delar av landet med följande 
snölast (𝑝) per m2 horisontal yta.  
För kusttrakterna i Bohuslän, Halland, Skåne och Blekinge 
  𝑝 =  75 𝑘𝑔/𝑚2 
För övriga områden söder om en linje genom Strömstad och Uppsala 
  𝑝 =  100 𝑘𝑔/𝑚2 
För områdena invid norra upplandskusten och norrlandskusten 
  𝑝 =  150 𝑘𝑔/𝑚2 
För fjälltrakterna (efter förhållandena)   
  𝑝 =  150 𝑘𝑔/𝑚2 
För återstående delar av landet (efter förhållandena)  
  𝑝 =  200 − 300 𝑘𝑔/𝑚2  
 
”Tak med lutningsvinkel ≥ 60° antages ej påverkat av snölast. Vid lutningsvinklar 
mellan 30° och 60° interpoleras rätlinjigt mellan 𝑝 och 0. Där snöficka kan uppstå, 
tages hänsyn till därigenom ökad snölast. Volymvikten för snö antages därvid 
uppgå till 400 𝑘𝑔/𝑚2 ”(BABS 1960, s 20). 
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2.6.4 Vindlaster 

”Inverkan av vind (vindlast) beräknas enligt följande regler, där 𝑝 betecknar 
vindlasten i kg/m2 samt ∝ den spetsiga vinkeln mellan den av vinden träffade ytan 
(vindytan) och vindriktningen. Vindriktningen antages ligga i ett horisontalplan och 
i övrigt vara godtycklig. Den farligaste riktningen lägges till grund för beräkningen. 
Vindlast antages verka vinkelrätt mot vindytan och ha en intensitet av  

 𝑝 = 𝑐 ∗ 𝑞 ( 8 ) 

där q = vindlastens grundvärde i kg/m2 (ungefär motsvarande 𝑣
2

16´ där 𝑣 är 
vindhastigheten i m/s) och c = en av byggnadens eller byggnadsdelens form och 
läge beroende koefficient, formkoefficienten. Luftströmmens rörelser utefter en av 
vind påverkad yta antages i allmänhet försiggå utan friktion. Med hänsyn till 
vindytors ojämnhet antages dock en tangentialkraft verka mellan luftström och 
lovartyta av storleken 5 kg/m2. Denna tangentialkraft behöver icke kombineras 
med övriga vindlaster. 

Anm. Värden på q och c anges här nedan, varvid positivt c-värde anger tryck, 
negativt c-värde sugning, d.v.s. kraften verkar mot respektive från ifrågavarande 
vindyta. Vid sammanförd inverkan av tryck och sugning (total vindlast) betecknas 
formkoefficlenten 𝑐𝑚.” ( BABS 1960, s 20-21).  
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Byggnad upprättad vid exempelvis kust. Behandlas enligt Figur 7. 

ℎ < 20  𝑞 = 100 

20 ≤ ℎ ≤ 80  𝑞 = 80 + ℎ 

ℎ > 80  q = 160 

 
Figur 7: Anvisning till hur vindlaster skall beräknas i utsattläge (BABS 1960). 

Byggnad som ej är särskilt utsatt men ej ligger skyddad för vind. Behandlas enligt Figur 
8. 

ℎ < 20  𝑞 = 80 

20 ≤ ℎ ≤ 100 𝑞 = 60 + ℎ 

ℎ > 100  q = 160 

 
Figur 8: Anvisning till hur vindlaster skall beräknas i icke utsatt läge men ej skyddat (BABS 1960). 

Byggnad med för vind särskilt skyddat läge 𝑞 = ett av förhållandena betingat lägre 
värde, dock minst 50.  
Anm. Byggnad med h mindre än 6 m räknas som byggnad med för vindsärskilt 
skyddat läge. 

Värden på formkoefficienten för en sluten byggnad med vanlig form och plana 
begränsningsytor. 

𝐵𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑑 𝑣𝑖𝑛𝑑𝑦𝑡𝑎𝑛𝑠 ℎö𝑗𝑑 ≤ 5 𝑔𝑔𝑟 𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑𝑒𝑛 

𝑀𝑜𝑡 𝑣𝑖𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑣ä𝑛𝑑 𝑦𝑡𝑎  𝑐 = 1,2 𝑠𝑖𝑛 𝛼 − 0,4 
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𝐹𝑟å𝑛 𝑣𝑖𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑣ä𝑛𝑑 𝑦𝑡𝑎  𝑐 = − 0,4 

𝐵𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑑 𝑣𝑖𝑛𝑑𝑦𝑡𝑎𝑛𝑠 ℎö𝑗𝑑 > 5 𝑔𝑔𝑟 𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑𝑒𝑛 (𝑡𝑜𝑟𝑛𝑙𝑖𝑘𝑛𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟) 

𝑀𝑜𝑡 𝑣𝑖𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑣ä𝑛𝑑 𝑦𝑡𝑎  𝑐 = 1,6 𝑠𝑖𝑛 𝛼 − 0,4 

𝐹𝑟å𝑛 𝑣𝑖𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑣ä𝑛𝑑 𝑦𝑡𝑎  𝑐 = − 0,4  

Figur 9 visar de olika typerna där angivna 𝑐- värden kan tillämpas. 

 
Figur 9: Bild över olika typer av takformer (BABS 1960). 

I Figur 10 visas de 𝑐- värden som används till huvudkonstruktionen för vanligt hus. 

 
Figur 10: Illustration över vindlastvärden (BABS 1960). 

 

2.7 Vad är en takstol? 

En takstol är i grunden två stycken bjälkar lutade mot varandra, vilka binds ihop 
med en bjälke i underkant. Takstolens uppgift är att bära upp själva taket. Takstolar 
finns i olika utföranden beroende på vilken spännvidd taket har och hur takets 
utformning ska se ut. Vanliga takstolar är fackverkstakstol, ramverkstakstol och 
uppstolpad takstol. Vid större spännvidder exempelvis vid industrilokaler används 
ofta takstolar av stål och av typen fackverkstakstol (Bai, L, Zhang, Y. 2014). 
Fackverkstakstolen tål större lastpålägg då dess diagonaler och strävor hjälper till 
att stadga upp ramen. Vid val av takstolstyp spelar många olika faktorer in enligt 
nedan (Norén, B. 1959). 

• Önskad takform 
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• Taklutning 

• Ska vinden utnyttjas? 

• Ytterväggarnas utformning 

• Bjälklagets utformning 

• Helt eller delvis fribärande mellan väggarna 

• Förankringsmöjligheter 
 

2.8 Stål 

Stål är namnet på en legering som till största delen består av järn. Det viktigaste 
legeringsämnet i stål är kol och detta förekommer i olika mängder. Flera 
materialegenskaper har stor betydelse för en stålkonstruktions tillverkningssätt. 
Vanligtvis inverkar hela sambandet mellan töjning och spänning men oftast räcker 
det att utnyttja följande:  

• Hållfastheten 

• Elasticitetsmodulen och skjuvningsmodulen 

Sträckgräns: Denna betecknas med fy och är ett mått på materialets hållfasthet. Det 
är vid den spänning materialet får stora plastiskatöjningar, vilket innebär att 
materialet flyter. Det går även att kalla sträckgränsen för flytspänning. När 
sträckgränsen över ett tvärsnitt uppnås säger man att det plasticeras. 

Brottsgräns: Detta är den högst registrerade spänningen vid ett dragprov och denna 
betecknas med fu . När brottsgränsen nås har materialet töjts mycket kraftigt. För 
normalt konstruktionsstål töjs normalt mellan 8-15 %. Detta är den störst jämnt 
fördelade töjningen materialet klarar av. 

Elasticitetsmodul: Här visas förhållandet mellan spänning och töjning inom det 
elastiska området. Till skillnad från andra av det storheter som framgår av 
spänningstöjningskurvan varierar inte elasticitetsmodulen med hållfastheten. Alla 
konstruktionsstål antas ha en elasticitetsmodul på 210000 𝑀𝑝𝑎. 

Skjuvmodul: Denna framgår inte direkt ur spänning-töjningskurvan. Beräkning av 
skjuvmodulen i elastiskt område sker via sambandet 

 𝐺 =  𝐸
2(1+𝑉)

. ( 9 ) 

Övriga egenskaper: 

• Densitet 7850 𝑘𝑔/𝑚3 

• Elasticitetsmodul 210 𝐺𝑝𝑎 
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• Skjuvmodul 81 𝐺𝑝𝑎 

2.8.1 Konstruktionsstål 

Ett konstruktionsståls viktigaste egenskaper är hållfasthet, seghet och svetsbarhet. 
Det finns många olika typer av konstruktionsstål. Konstruktionsstålen grupperas 
efter sin hållfasthet och vilka legeringsämnen som förkommer.  
De grupper som oftast förekommer är kolstål, kolmanganstål, mikrolegeradestål 
samt finkornsstål. Förutom legeringar förekommer även föroreningar i stål. De 
absolut vanligaste är fosfor, svavel och kväve. För att stålen ska vara godtagbara 
måste dessa hållas låga. Görs inte detta påverkas stålets seghet och svetsbarhet på 
ett negativt sätt (SBI, 2013). 

2.9 Svetsar 

Vid beräkning av kapaciteten i svetsen finns det två grundläggande belastningsfall: 
parallell belastning och belastning vinkelrät mot svetslängden. Figur 7 visar 
exempel på ett svetsförband där lasterna påverkar svetsen parallellt med svetsen. 
Skjuvspänningen betecknas 𝜏∥ (Al-Emrani, M, Johansson, P. 2009). 

 𝜏∥ =
𝑃𝑠
𝑎 ∗ 𝐿

 ( 10 ) 

 
Figur 11: Svetsar som kraftpåverkas parallellt (Al-Emrani, M. Johansson, P. 2009). 

En svets har enligt Eurocode tillräcklig bärförmåga om följande villkor är uppfyllt: 

 
�𝜎⊥ + 3(𝜏⊥2 + 𝜏∥2) ≤

𝑓𝑢
𝛽𝑤 ∗ 𝛾𝑀𝑤

 
( 11 ) 

 Där: 

𝛾𝑀𝑤 är partialkoefficienten för svetsens bärförmåga (𝛾𝑀𝑤 = 1,25 rekommenderas) 
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𝛽𝑤 är en korrelationsfaktor som beror på grundmaterialets hållfasthet se Tabell 3. 

𝑓𝑢 är grundmaterialets brotthållfasthet 
 

 Tabell 3: Korrelationsfaktorn 𝛽𝑤  för olika grundmaterial (Al-Emrani, M. Johansson, P. 2009). 

Stålkvalite Korrelationsfaktor 
𝛽𝑤 EN 10025 EN 10210 EN 10219 

S 235 
S 235 W 

S 235 H S 235 H 0,8 

S 275 
S 275 N/NL 
S 275 M/ML 

S 275 H 
S 275 NH/NLH 

S 275 H 
S 275 NH/NLH 
S 275 MH/MLH 

0,85 

S 355 
S 355 N/NL 
S 355 M/ML 

S 355 H 
S 355 NH/NLH 

S 355 H 
S 355 NH/NLH 
S 355 MH/MLH 

0,9 

S 420 N/NL 
S 420 M/ML 

 S 420 MH/MLH 1,0 

S 460 N/NL 
S 460 M/ML 

S 460 Q/QL/QL1 

S 460 NH/NLH S 460 NH/NLH 
S 460 MH/MLH 

1,0 

2.10 Fackverk 

Fackverk är en typ av konstruktionssystem. Detta utförs oftast i stål. Genom att 
montera stålstänger så de bildar trianglar erhålls en väldigt stabil konstruktion. Det 
finns flera fördelar med att bygga med fackverk och tre av dem är: 

• Materialen utnyttjas till en väldigt hög grad (bra ekonomiskt) 

• Stor frihet i formgivningen 

• Låg egenvikt 

I ett helt renodlat fackverk utförs sammankopplingen med friktionsfria leder. Detta 
ger en momentfri knutpunkt. Utan moment i knutpunkten är det lätt att beräkna hur 
krafterna fortplantar sig i fackverket. Likväl uppnås väldigt sällan helt momentfria 
knutpunkter på grund av hopfogning. Eftersom att vridstyvheten i knutpunkterna 
oftast är mindre än hållfastheten i stängerna kan man vid beräkningar betrakta 
knutpunkterna som rörliga och momentfria (NCC. 2013).  

2.11 Skensystem 

Ett skensystem grundar sig på att med hjälp av en löpande skena kunna hänga upp 
bland annat vattenledningar på ett smidigt och flexibelt sätt. Skenan monteras med 
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hjälp av stag i taket, men kan även monteras på balkar. Skensystem lämpar sig bra 
om det inte finns möjlighet till regelbunden upphängning i själva taket utan måste 
ske i takstolar, till exempel när taket består av plåt. I skenan finns sedan möjlighet 
att placera infästningar på önskat avstånd. Skenorna är ofta uppbyggda så att de är 
väldigt hållfasta även vid små dimensioner. Fördelen med det är att upphängning 
vid små utrymmen lättare kan ske och att lastpåverkan från skenorna inte blir stor. 
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3. Metod 

3.1 Datainsamling 

3.1.1 Kvantitativ metod  

En kvantitativ forskningsmetod är när insamling av data sker systematiskt. 
Statistiska bearbetnings- och analysmetoder används. Syftet med användningen av 
den kvantitativa metoden är att kunna redogöra för resultatet och att få så objektiv 
information som möjligt. Det ska alltså gå att upprepa forskningen och få samma 
resultat (Nationalencyklopedin. 2014). 

3.1.2 Kvalitativ metod 

Till största del har den kvalitativa metoden använts. Meningen med en kvalitativ 
forskningsmetod är att bilda sig en djupare förståelse för ämnet än vad en 
kvantitativ metod kan erbjuda. Oftast kräver undersökningar blandningar av de 
olika metoderna (Nationalencyklopedin. 2014). Fallstudie, observation och 
intervjuer är vanliga metoder som tillhör de kvalitativa (Olsson, H, Sörensen, S 
2011). 

3.2 Beräkningar 

3.2.1Beräkningsgång 

Beräkningarna för arbetet görs i följande steg: 
1. Beräkna egentyngder, snölast samt vindlaster enligt Eurocode och BABS 
2. Fördela vindlast över takstolarna (gäller endast Eurocode) 
3. Rita upp konstruktionen i Frame Analaysis 
4. Lägga in lasterna i Frame Analysis 
5. Jämföra resultat 

3.2.2 Handberäkningar 

Beräkningarna kommer göras med hjälp av konstruktionslitteratur och annan 
relevant litteratur. Kunskapen om handberäkningar finns redan och det blir därmed 
tidsbesparande. Värden som erhålls ur litteratur och det materialdata som finns 
kommer sammanställas och sättas in i de aktuella formlerna. Uppställningarna 
kommer göras på skrivpapper för att sedan föras in i arbetet.  

3.2.3 Datorberäkningar 

Handberäknade värden kommer användas för beräkningar i datorprogrammet 
Frame Analyis. I programmet ritas den konstruktion upp som beräkningarna ska 
ske på upp och därefter matas ett antal parametrar in och datorn beräknar 
nedböjning, moment, tvärkraft och axelkraft. Ett alternativt program som kunde ha 
använts är programmet FEM- Design även det från företaget Strusoft. FEM- Design 
grundar sig också på finita element metoden och hade förmodligen gett ett liknande 
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resultat. Tillgång till programmet finns dock inte och därmed har det valts bort till 
fördel för Frame Analysis. Programmet Frame Analysis finns tillgängligt på 
universitetets datorer och en grundläggande kunskap om hur det programmet 
fungerar finns redan. Hjälp av lärare på universitetet finns också att få och detta 
underlättar arbetet. Då en tidsbegränsning finns på arbetet anses detta därför vara 
det bästa valet av program. 

Data som är viktig för att få bra resultat i programmet: 

• Laster 

• Materialdata 

• Mått på bärverken 

3.3 Ledningsdragning 

Designen för ledningarnas dragning upprättas i datorprogrammet Auto Cad. 
AutoCad är ett program som används flitigt i byggbranschen. Datorprogrammet 
lämpar sig bra för uppritning av ledningar då ritningar för byggnaden redan finns i 
programmets filformat. 
  



  
 

22 
Alexander Andersson & Carl Bergman 

4 Genomförande 

4.1 Datainsamling 

4.1.1 Platsbesök 

För att få en uppfattning av arbetets omfång gjordes platsbesök. Under besöken av 
företaget samlades så mycket information som möjlig in för att ha bästa möjliga 
förutsättningar. Rundvandring och studier i lokalen har gjorts. Vid 
rundvandringarna samlades information om längder mellan pelare och höjder 
mellan golv och underkant takstol in. Informationen samlades in via mätningar och 
samtal med en representant från företaget. Observationer av den befintliga 
konstruktionen gjordes och dokumenterades för senare användning. 
Företagsbesöken har också använts till att bilda en bättre uppfattning om företaget i 
allmänhet men framför allt för att diskutera de olika förslag som har kommit upp.  

4.1.2 Litteratur 

För att erhålla en teoretisk kunskap i ämnet har diverse litteratur studerats. 
Litteraturen som har studerats är huvudsakligen konstruktionsmaterial. Även 
produktblad från olika material tillverkare har bidragit till resultatet. Mycket av 
litteraturen är från tidigare kurser, vilket har underlättat och sparat mycket tid i 
arbetet. 

4.2 Idéutveckling 

För att komma fram till resultatet har ett flertal idéer tagits fram för att hitta den 
bästa lösningen. Några av idéerna har i ett tidigt skede stött på problem och 
uteslutits då de helt enkelt inte har kunnat uppfylla de krav som företaget har ställt. 
Flera av idéerna har däremot kommit ganska långt i utvecklingen för att sedan 
läggas ner till fördel för de två som har blivit valda. I utvecklingen har befintliga 
teorier och lösningar studerats för att få nya idéer om hur de skulle kunna 
förbättras. Även nya teorier har begrundats och utforskats. Företaget har eftersökt 
nytänkande inom ämnet och det har därför diskuterats fritt för att få fram så många 
potentiella lösningar som möjligt. Frågorna som ställts är: 

• Vilka lösningar är möjliga? 

• Är metoden lämplig? 

4.2.1 Lösningar som valts bort 

En av de första idéerna som studerades var hänga upp ledningarna så att de var 
dragna i takstolarna se Figur 12, detta för att uppfylla kravet om att inte sänka 
takhöjden under 4,3 meter.  
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Figur 12: Ledningar dragna i takstolen. 

 

Anledningen till att det förslaget inte är genomförbart är att taket är lägre i vissa 
partier och ledningarna måste ligga på samma höjd genom hela dragningen. Skulle 
denna lösning valts hade hål i taket behövt göras och det är inte rimligt då läckage 
från regnvatten lätt uppstår och det blir en extra kostnad för håltagning i taket. 

Ganska tidigt kom idén att hänga ledningarna på utsidan av pelarna till takstolarna 
se Figur 13, eftersom där inte fanns några krav på frihöjden. Lösningen verkade bra 
till en början då pelarna var grovt överdimensionerade och skulle hålla för den extra 
tyngden. Problemet som blev var att sticken då hamnade på en höjd under 4,3 
meter. Hade detta system fungerat hade det däremot underlättat mycket eftersom 
beräkningar på takstolar då inte hade behövts göras. Montaget hade däremot blivit 
mer avancerat och hade troligen tagit längre tid, vilket inte hade uppskattats. Efter 
samtal med handledaren på företaget lades detta förslag ner till fördel för andra.  

 

Figur 13: Ledningar hängda på 
pelare. 

 

För att få ett smidigt montage gick tankarna om att använda sig av vajrar vid 
upphängningen. Vajrar är väldigt flexibla och lätta att arbeta med. En lösning 
kunde varit att fäst ledningarna i en mindre balk och sedan i den hängt en vajer. 
Vajern skulle sedan ha gått från takstol till takstol för att sprida lasten över en större 
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spännvidd se Figur 14. Fördelen med detta system är att det är lätt att förbereda 
inför upphängningen och lätt att justera upphängningshöjden.  

 

Figur 14: Upphängning med hjälp av vajrar. 

  

Nackdelen med alternativet är att vajrar är dyra och att det inte är pålitligt att ha 
ledningarna löst hängande i taket. Detta eftersom svängningar i ledningarna lätt kan 
uppkomma, vilket kan resultera i knäckning av ledningarna. 

4.2.2 Lösningarna som gick vidare 

Efter många förslag på upphängningssystem och diskussioner fram och tillbaka om 
vilka lösningar som passar projektet bäst så var det två koncept som gick vidare. De 
koncepten som gick vidare är av två olika typer varav ett är mer anpassat för det 
aktuella projektet och det andra är en lösning mer allmän och fungerar på 
majoriteten av lokaler med liknade problem. 

Det koncept som är mer anpassat för denna lokal grundar sig på att hänga upp 
ledningarna i ett skensystem uppbyggt av metallskenor, senare kallat alternativ 1 se 
Figur 15 och Figur 16. Valet av skensystem är för att skenorna är lätta, 
förmontering är i stor utsträckning möjlig och att de inte bygger särskilt mycket i 
höjdled. Materialet finns också färdigt från leverantör och är lätt att få tag i och 
inga speciallösningar behöver göras. 
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a) b) 

Figur 15: I a) och b) Upphängningssystem med metallskenor. 

Rören fästs i tvärsgående skenor med avståndet 2,5 meter då max avstånd mellan 
infästningarna i röret ligger på 2,85 meter. Gränsen på 2,5 meter har valts då 
riskerna för brott vill uteslutas, skulle ledningarna gå av kommer företaget drabbas 
av stora kostnader. De tvärgående skenorna monteras sedan i en längsgående skena 
som monteras med gängstång i balkarna mellan takstolarna. Den längsgående 
skenan skall fästas in med avståndet 6 meter för att klara de laster som påverkar 
skenan. Sticken kommer att monteras på samma sätt som huvudledningarna och 
systemet kommer därför vara genomgående för hela upphängningen. 

  
a) b) 

Figur 16: Ledningar med delning till sticken. 
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Alternativ två är en lösning som är mer anpassad för ytterligare utveckling av 
produktionen. Konceptet går ut på att man bygger upp en ram bestående av pelare 
och fackverksbalkar. Syftet med detta är att fackverksbalkar har stor kapacitet och 
kan bära stora laster och det finns då möjlighet till ytterligare produktionsökning 
eftersom fler rör kan placeras på fackverksbalken se Figur 17. 

  

a) 

 

b) 

 

Figur 17: I a) och b) Ledningar upphänga med hjälp av fackverksbalkar på nya eller befintliga 
pelare. 

4.3 Beräkningar 

4.3.1 Egentyngder, snölaster och vindlaster 

För att räkna ut egentyngderna på de olika elementen i konstruktionen behövs en 
hel del data. Det som behövs är vilka olika typer av balktvärsnitt och hur långa de 
är. Genom balktvärsnitten kan man få fram vad de olika balkarna väger per meter. 
Med längden kan man sedan få fram kg/meter för de olika balkarna. Eftersom 
denna vikt är i kilogram behövs den räknas om till Newton/meter (𝑁/𝑚), det görs 
genom att multiplicera med konstanten 𝑔 (tyngdacceleration) som ligger mellan 
9,78 − 9,83 𝑚/s2 beroende på var man är. Nästa steg blir att räkna ut hur mycket 
rören med vatten belastar konstruktionen. Detta görs genom att räkna ut arean på 
röret, vilket görs med formeln: 

 𝐴 = 𝜋 ∗ 𝑟2 ( 12 ) 

Där π är en konstant och 𝑟 står för radien på röret. Med arean kan man sedan räkna 
ut volymen på röret för en meter. Genom att ta arean multiplicerat med en meter så 
får man fram en volym 𝑚2 ∗ 𝑚 = 𝑚3. En 𝑚3 = 1000 vatten och via detta går det 
att ställa upp en ekvation: 𝑚3 ∗ 1000 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑖 𝑟ö𝑟𝑒𝑡. Ur detta kan man 
sedan använda sambandet 1𝑙 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 ≈  1 𝑘𝑔. Detta ger vikten vatten på röret över 
en meter. För att sedan få fram den totala vikten för rör och vatten adderar man 
vikten för röret/meter med vikten för vattnet/meter. Rörets vikt var givet från 
tillverkaren. Även detta multipliceras sedan med konstanten 𝑔 för att få fram det i 
𝑁/𝑚. Det sista som ska tas fram till egenvikterna är vikten för skenan. Även här är 
vikten per meter givet av tillverkaren. I ett steg kan man sedan multiplicera denna 
vikt med konstanten g och få fram en kraft (𝑁/𝑚).  

För att få fram de olika värdena till beräkningen av snölasten behövs en del faktorer 
hämtas. Dessa hämtas ur olika schabloner och är givna värden beroende på olika 
faktorer för byggnaden. 𝑆𝑘 hämtas ur Figur 2 och detta är en snöfaktor, denna 
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varierar beroende på var i Sverige man är. En annan faktor som behövs är 𝐶𝑡. Detta 
är en termisk koefficient. Den sista faktorn som krävs är formfaktorn 𝜇𝑖 denna väljs 
beroende på vilken lutning taket har. Enheten som fås ut för vindlast är i 𝑘𝑁/𝑚2. 

Även för att ta fram vindlasten krävs en del faktorer. qp är det karakteristiska 
hastighetstrycket på vinden (kraft per ytenhet). Denna bestäms efter byggnadens 
höjd, Vilken terrängtyp byggnaden ligger i samt vilken referens hastighet vinden 
har. ze är beroende på vilken terrängtyp som byggnaden ligger på. Där finns fem 
olika typer av terräng och den är beroende på hur bebyggt området är. Faktorn cpe är 
en formfaktor och är beroende på vilken typ av tak som sitter på byggnaden. Den är 
även beroende på vilka mått taket har. Genom detta går det att räkna ut hur mycket 
tryck samt sug det blir på taket. På sadeltak som gäller i detta fall fås oftast en sida 
med tryck och en med sug. Enheten som fås ut för vindlast är i 𝑘𝑁/𝑚2. 

4.3.2 Fördelning av snö, vindlast 

De snölaster som har räknats fram måste fördelas över den befintliga takstolen. 
Eftersom att lasten från Eurocode har enheten 𝑘𝑁/𝑚2 måste denna räknas om till 
𝑘𝑁/𝑚. Detta görs genom att multiplicera det värde som har räknats fram med 
centrumavståndet på takstolarna 𝑘𝑁 ⁄ 𝑚2  ∗ 𝑚 = 𝑘𝑁/𝑚. Dessa laster fördelas 
sedan ut över takstolen beroende på om det är den sida med snöficka eller utan. På 
den sida där snöficka uppstår fördelas lasten sedan triangulärt. Vilket vill säga att 
uppe i taknocken ligger den mindre lasten och den större nere vid takfoten.  

Vid fördelningen av vindlasten används samma metod. Istället för att fördela 
vinden som en snöficka fördelas vinden istället ut efter den sida med tryck eller 
sug. På den sida som har tryck fördelas den last för tryck och den sidan med sug 
fördelas den lasten för sug. 

4.3.3 Uppritning i Frame Analysis 

För att programmet Frame Analysis ska kunna beräkna om takkonstruktionen håller 
behövs konstruktionen ritas upp. Vid uppritning matas de knutpunkter in som finns 
i takstolen. För att få punkterna exakt utgår programmet ifrån ett koordinatsystem 
där X och Y koordinaterna matas in. När koordinaterna matas in länkas de ihop och 
takstolen blir en enhet. För att takstolen ska hålla måste den vara helt uppstyvad i 
lederna. Uppstyvningen är dock endast teoretisk för praktiskt beter sig 
konstruktionen inte på detta sätt. I verkligheten är takstolen bara till viss del 
uppstyvad (Türker, T. Bayraktar, A 2013). När takstolen är geometriskt uppritad 
kan en tydlig bild av konstruktionen fås. Konstruktionen tilldelas därefter ett 
material, det vill säga om den är i trä eller stål. I det här fallet är takstolen i stål, för 
att få ett realistiskt resultat väljs också den stålklass som materialet har, exempelvis 
S 275.  

4.3.4 Lastfördelning i Frame Analysis 

Programet Frame Analysis kräver att alla laster är i kN/m därav att alla laster ovan 
har räknats om till detta. Efter detta är det bara frågan om att fördela lasterna över 
de element i konstruktionen som de belastar. Det sista som görs innan en 
kalkylering kan utföras är att mata in det olika lastfallen. Vissa uppstyvningar 
behöver göras innan den slutgiltiga designen kan fås fram.  
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4.3.5 Konstruktion 

Utformningen av det bärande systemet sker i en redan befintlig byggnad. Detta ger 
att där finns färdiga ritningar på hur byggnaden ser ut. Arbetet har utgått från de 
förutsättningar som getts i ritningarna. Ritningarna är väldigt gamla, från 1964 och 
under denna tid gällde andra lagar. De beräkningar som använts är från den gamla 
lagstadgan BABS 1960 som gällde då byggnaden upprättades och dagens 
Eurocode.  

4.4 Beräkningar BABS 1960 

4.4.1 Egentyngder, snölaster och vindlaster 

När egentyngder ska räknas ut enligt BABS 1960 används en schablon som har 
olika densiteter för olika typer av material. Dessa måste räknas om till kg/m. I de 
olika balkarnas fall görs detta genom att multiplicera arean för balktvärsnittet med 
den givna vikten 𝑘𝑔 ⁄ 𝑚3  ∗ 𝑚2 = 𝑘𝑔 ⁄ 𝑚. Detta räknas sedan om till 𝑁/𝑚 genom 
att multiplicera med konstanten 𝑔 (tyngdacceleration). För att räkna ut hur mycket 
last som kommer från de olika upphängningarna görs samma beräkning som enligt 
Eurocode, vilket är gjort ovan. 

Snölasten beräknas även här genom en schablon. I denna är angivet hur mycket snö 
som faller i olika regioner i Sverige. Dessa är angivna i kg/m2. Denna multipliceras 
sedan med konstanten g för att få ut det i 𝑁/𝑚2. Där en snöficka kan uppstå måste 
ett pålägg göras. Detta pålägg är angivet i 𝑘𝑔/𝑚3. Därför måste även detta räknas 
om till 𝑘𝑔/𝑚2och sedan till 𝑁/𝑚2. 

För beräkningar av vindlasten måste formelen: 

 𝑝 = 𝑐 ∗ 𝑞 ( 8 ) 

följas. 𝑝 står för lasten som vinden kommer att påverka konstruktionen med. Denna 
är angiven i 𝑘𝑔/𝑚2.Variabeln 𝑞 står för vindlastens grundvärde och även denna är 
angiven i 𝑘𝑔/𝑚2. Precis som i Eurocode finns det en formfaktor beroende på hur 
taket ser ut och denna betecknas med 𝑐. 𝑐 räknas ut med formelen 1,2 ∗ sin𝛼 där 𝛼 
står för taklutningen. Detta används på den sidan med tryck. Den sida som är utsatt 
för sug har ett givet värde. Genom detta fås sedan lasten som belastar taket. Sedan 
multipliceras med g att få det i 𝑁/𝑚2. 

4.4.2 Fördelning av snö och vindlast 

Fördelningen av snölast fungerar precis som skrivet i delen 4.3.2. Det vill säga att 
𝑘𝑔/𝑚2 räknas om till 𝑘𝑁/𝑚. Detta görs även här genom att multiplicera lasten 
med centrumavståndet på takstolarna. Samt att det sedan fördelas ut på rätt sida av 
takstolen. Kraften för snöficka på den sida där snöficka uppstår och den vanliga 
lasten där ingen snöficka uppstår. 

Även vindlasten fördelas på samma sätt som del 4.3.2. Kraften räknas om från 
kN/m2 genom att multiplicera centrumavstånden på takstolarna för att få det i 
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𝑘𝑁/𝑚. Lasterna fördelas sedan på sin respektive sida. Tryck på den tryckta sidan 
och sug på den sidan med sug.  

4.4.3 Lastfördelning i Frame Analysis 

Som skrivet i 4.3.4 kräver Frame Analysis lasterna i 𝑘𝑁/𝑚. Därav att lasterna ovan 
har räknats om till detta. Lasterna fördelas även här över takstolen beroende på hur 
de verkar. Sedan skrivs lastfallen in och dimensioneringen är gjord. Uppstyvning 
av balkar behövs även göras innan designen kan fås fram. 

4.5 Svetsar 

Vid beräkning av svetsar räknas den erforderliga svetslängden fram. Detta görs 
med ett samband av två formler. Huvudformeln är 

 
�𝜎⊥ + 3(𝜏⊥2 + 𝜏∥2) ≤

𝑓𝑢
𝛾𝑤 ∗ 𝛽𝑀𝑤

 
( 11 ) 

med sambandet 𝜎⊥ = 𝜏⊥och i detta fall sätts 𝜎⊥ = 0, vilket ger att formelen blir  

 
�3𝜏∥2 ≤

𝑓𝑢
𝛾𝑤 ∗ 𝛽𝑀𝑤

 
( 11 ) 

𝜏∥ ges av formeln: 

 𝜏∥ =
𝑃𝑠
𝑎 ∗ 𝐿

 ( 10 ) 

Genom detta kan sedan formeln för att räkna ut den erforderliga svetslängden 
härledas som: 

 3∗𝑃𝑠
( 𝑓𝑢
𝛽𝑤∗𝛾𝑚𝑤

)2∗𝑎
=L ( 12 ) 

Det som behövs är krafterna i de olika stängerna som svetsas fast och denna 
betecknas med Ps. Även hur stor svetsen som sätts är och denna betecknas med a. 
Kvaliteten på svetsen krävs även och denna har beteckningen fu. Formeln innehåller 
även 2 olika typer av säkerhetsfaktorer βw och 𝛾𝑀𝑤. 𝛾𝑀𝑤 är partialkoeficienten för 
svetsens bärförmåga och har ett rekommenderat värde på 1,25. βw står för en 
korrelationfaktor och erhålls från en tabell. Eftersom att där är fyra svetsträngar 
som binder ihop konstruktionen måste kraften som ligger i strävan delas på 4. Detta 
sätts sedan in i formeln: 

 3∗𝑃𝑠
( 𝑓𝑢
𝛽𝑤∗𝛾𝑚𝑤

)2∗𝑎
=L ( 12 ) 

och den erforderliga svetslängden erhålls.   
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5. Resultat och analys 
De beräkningar som gjorts utgår ifrån geometrin i figurerna nedan. I Figur 18 visas 
geometrin för alternativ 1. I Figur 19, 20 och 21 redovisas geometrin för alternativ 2. 
Alternativ 1 är det alternativ där ledningarna kommer hängas i takstolen. Alternativ 2 är 
den lösning där fackverksbalkar monteras på de befintliga pelarna. De två alternativen är 
de alternativ som valts att vidareutveckla och företaget kommer jämföra med varandra. 

 

Figur 18: Geometri alternativ 1. 

 
Figur 19: Geometri  fackverksbalk Alternativ 2. 
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Figur 20: Geometri fackverksbalk i sektion Alternativ 2. 

 

 

Figur 21: Geometri för balk och pelare som bär upp rörbrygga Alternativ 2. 

Den kvaliteten som anges i de ritningar som företaget har delat med sig av är S 
1411 vilket är en gammal beteckning. Den stålklass som idag är närmst denna är S 
275 och det är den som används i alla beräkningar. 
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 5.1 Laster 

Lastberäkningar för snölaster, vindlaster och egentyngder enligt Eurocode ses i 
Bilaga A. Lastberäkningar för snölaster, vindlaster enligt BABS 1960 ses i Bilaga 
B.  

5.1.1 Egenvikt 

Genom en jämförelse av de olika beräkningarna är det tydligt att de avviker ytterst 
lite från varandra och att skillnaden är försumbar. Se Bilaga A och Bilaga B. 

5.1.2 Snölast 

I Snölasterna kan väldigt stora skillnader ses. Nedan i Tabell 4 och 5 redovisas den 
vanliga lasten enligt Eurocode och BABS 1960 samt den största lasten för 
snöfickan. 

Tabell 4: utbreddlast. 

Eurocode kN/m BABS1960 kN/m 

13,3 6,142 

I tabellen ovan utläses att lasten från Eurocode är cirka 50 % större än från BABS. 

Tabell 5: Snöficka. 

Eurocode kN/m BABS1960 kN/m 

20,000-20,580 6,688-7,165 

I tabellen ovan utläses att lasten från Eurocode är cirka 35 % större än från BABS. 

5.1.3 Vindlast 

I Vindlasterna kan en mindre skillnad ses dock en skillnad som kan påverka i en 
mindre grad. I Tabell 6 redovisas skillnaden i tryck och i Tabell 7 redovisas 
skillnaden i sug. 

Tabell 6: tryck. 

Eurocode kN/m BABS1960 kN/m 

1,3 0,26 

I tabellen ovan utläses att vindtrycket från Eurocode är cirka 20 % större än från 
BABS. 

Tabell 7: sug. 

Eurocode kN/m BABS1960 kN/m 

0 -0,32 
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Enligt eurocode belastas inte den sida som är påverkad av sug med någon kraft men 
enligt BABS 1960 blir det en last. 

5.2 Frame Analysis 

Nedan kommer resultatet av de två olika konstruktionerna redovisas. 

5.2.1 Eurocode Alternativ 1 

Två olika lastfall ur brottssynpunkt har simulerats. Lastkombination A och 
lastkombination B med snö som huvudlast som också är det dimensionerande 
lastfallet. 
I Tabell 8 visas belastningsgraden av de element i konstruktionen som anses 
påverka mest enligt lastkombination A. 

Tabell 8: Utnyttjandegrad Lastkombination A 

Element Riktning på kraft Balk tvärsnitt Utnyttjandegrad 

D1 Y 2st L60×60×6 1,135 

T Y 2st L60×60×6 0,792 

Z Y HEA 200 0,611 

J Y IPE 240 0,611 

I Y IPE 240 0,601 

D Y IPE 240 0,578 

C Y IPE 240 0,578 

K Y IPE 240 0,557 
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I Tabell 9 visas belastningsgraden av de element i konstruktionen som anses 
påverkas mest enligt lastkombination B med snö som huvudlast.  

Tabell 9: Lastkombination B med snö som huvudlast 

Element Riktning på kraft Balk tvärsnitt Kraftintensitet 
(kN/m 

D1 Y 2st L60×60×6 1,751 

T Y 2st L60×60×6 1,136 

Z Y HEA 200 0,966 

J Y IPE 240 0,905 

I Y IPE 240 0,904 

D Y IPE 240 0,846 

C Y IPE 240 0,846 

K Y IPE 240 0,837 

För utförliga antaganden och beräkningar se Bilaga C 

5.2.2 Eurocode Alternativ 2 

Två olika lastfall ur brottssynpunkt har simulerats. Lastkombination A och 
lastkombination B. I detta fall är lastkombination A det dimensionerande lastfallet. 
Denna konstruktion håller. För kompletta antaganden och beräkningar se Bilaga D 
 

5.3 Svetsar  

Nedan följer krafterna i snedsträvorna samt de erforderliga svetslängderna, se Tabell 
10. 

Tabell 10: Erforderliga svetslängder. 

Element Kraft (kN) Svettslängd (mm) 

Q 27,869 102 

R -7,730 28 

T -12,035 44 

U 12,857 47 

C1 12,857 47 

D1 -12,035 44 

E1 -7,730 28 

F1 27,869 102 
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5.4 Analys 

Genom att titta på de olika lasterna från Eurocode och BABS 1960 kan det 
konstateras att de är relativt lika. När det kommer till snölasten är den betydligt 
större i Eurocode än i BABS 1960. Det handlar om cirka 50 % ökning på den sida 
som inte är påverkad av någon snöficka. På den sida som snöfickan verkar handlar 
det om cirka 35 % ökning på det ställe där lasten är som störst.  

Jämförs vindlasten är den 20 % större enligt Eurocode på den sidan som är 
påverkad av tryck. Enligt Eurocode påverkas den sidan med sug inte av några 
krafter men enligt BABS 1960 blir det ett försumbart lastpålägg. 

Genom att titta på konstruktionen i Frame Analysis går det att konstatera att enligt 
dagens Eurocode håller inte konstruktionen. Genom att titta på resultaten går det att 
fastställa att det är samma element i både lastkombination A och B som är utsatta 
och knäcks. Fackverket är nästintill uttömt i många av de övriga elementen.  

För svetsarna är en analys svårare att göra då detta blir en uppskattningsfråga. 
Genom att titta på konstruktionsritningen för takstolen får en uppskattning göras 
om svetslängden räcker till. Svetslängderna uppskattas att räcka till men ingen 
garanti lämnas. 

Pelarna som håller uppe takstolarna har mycket kapacitet kvar att utnyttja, cirka 70 
%. Eftersom kapacitet finns kvar i pelarna kan alternativet med fackverksbalkar 
upprättas relativt lätt då inga nya pelare behöver monteras.  

5.5 Design 

Beskrivningen nedan utgår från Figur 22. Ledningarnas dragning i byggnaden 
utgår ifrån cirkulationspumpen G9. Därifrån dras ledningarna ut mot truckgången 
G12-13 till P12-13. Ledningarna går där igenom hela gången ner till ytterligare en 
cirkulationspump P12. Ledningen delar sig ut i stick vid pelarraderna J- N. Sticken 
monteras intill pelarna, detta för att inte sänka takhöjden ute i de berörda 
produktionsområdena. 
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Figur 22: Gröna linjer visar de utsatta takstolarna. Rosa linjer: Takstolarnas lägsta punkter. Blåa linjer: 
Tillvattenledningar. Röda linjer: Frånvattenledningar (Albertsson, J. 2014). 
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6. Diskussion och slutsatser 
Vid projektets start var tillvägagångssättet för hur problemet skulle lösas ganska 
givet. Målet från företaget var tydligt och vi kände oss säkra på vad som skulle 
göras. Information om att alla ritningar och all data om byggnaden som fanns 
tillgängligt erhölls. Kraven på arbetets vetenskaplighet som universitetet ställde 
kändes också rimliga utifrån vad som kunde förutsägas. 

De avgränsningar som gjordes har gjort att vårt arbete har underlättats och därför 
kommer resultatet i verkligheten bli något annorlunda. Ledningarnas dragning 
kommer att även de att avvika något från den design som är upprättad. Resultatet 
hade därför sett annorlunda ut om vi inte hade avgränsat oss till att inga befintliga 
installationer finns. Om hänsyn tagits till de befintliga installationerna skulle 
arbetet blivit mer omfattande och troligen hade inte tiden att lösa problemet funnits. 
För oss okända laster hade tillkommit och vi hade behövt få tillgång till information 
om de befintliga installationerna. Installationerna finns inte dokumenterade och 
därför hade en undersökning av det också behövt utföras, vilket i sig är ett eget 
arbete. 

Ett mer exakt resultat hade kunnat tas fram om tillgång till alla ritningar funnits. 
Ritningarna fanns dock inte tillgängliga från företaget då de hade försvunnit från 
deras arkiv, därför utgick vi från att det var samma takstol i hela byggnaden. 
Flertalet av takstolarna hade dessutom förstärkts i efterhand och detta finns det 
ingen dokumentation på. Förstärkningarna är troligen gjorda eftersom stålramar 
ofta genomgår en så kallad ’trial and error’ process (Mosquera, J, Gargoum, L 
2014). Med en ’trial and error’ process menas att försök görs tills att en 
genomförbar lösning hittas. Resultatet hade också kunnat bli annat om de ritningar 
vi fick hade varit tydligare. Ritningarna är gamla och handritade och blir där med 
ganska otydliga. Antagandet att det var samma takstol i hela byggnaden bör dock 
inte påverka resultatet negativt. Takstolen där ritningarna fanns tillgängliga var den 
till synes tunnaste och klenaste takstolen, därför gjordes ett antagande att om den 
takstolen klarar lasterna gör även den utan ritning det. 

Även användandet av ett annat beräkningsprogram hade kunnat ge ett annat 
resultat. Programmet Frame Analysis verkade till en början vara ett bra och 
lättanvänt program. Tyvärr har det under arbetets gång framgått att programmet 
inte var så användarvänligt som det hade hoppats på. Beräkningarna i Frame 
Analysis har därför tagit längre tid och programmet har varit svårare att arbeta i än 
förväntat. Programmet har också vissa begränsningar när uppritning av 
konstruktion ska ske. Begränsningarna som uppkommer beror troligtvis på att 
arbetet har utförts på gamla konstruktioner och att programmet inte förstår hur 
sammankopplingar och brytpunkter skall göras. Programmet tillåter inte att den 
rätta profilen för snedsträvorna läggs in och därför har en liknande profil valts. 
Stålklassificeringen vid tiden av byggnadens upprättande är inte samma därför 
valdes en liknande stålklass och enligt Kala, Z, Kala, J. (2012) måste stor hänsyn 
till olika material tas i beaktande. Valet av denna stålklass kan därför ha påverkat 
resultatet negativt. En bra lösning på det problemet har inte hittats. 

Det resultat som framkommit är kanske inte riktigt som förväntat, men vi hoppas 
att vi har löst det specifika företagets problem. Förväntningarna som fanns var att 
takkonstruktionen skulle klara av den extra belastningen. En del i problemet med 
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att uppfylla förväntningarna var att takhöjden vid takstolarnas ytterkant ligger på 
cirka 4,8 meter och rören bygger cirka 0,8 meter, vilket gör att höjden hamnar på 
4,0 meter. Problemet med att ta fram en standard lösning för äldre byggnader har 
varit komplicerat och en optimal lösning har inte hittats.  

6.1 Alternativ 1 

Den befintliga konstruktionen håller inte för alternativ 1 men om en förstärkning av 
takstolarna görs är lösningen bra. Lösningen anses bra då den är minst 
platskrävande lösningen av de genomtänkta förslagen. Lösningen tros också vara 
det billigaste och smidigaste alternativet då metallskenor är relativt billiga jämfört 
med fackverksbalkar. Trots den smidiga lösningen går inte önskemålet om 
takhöjden att uppfylla. En förstärkning av takstolarna hade kunnat göras (Fransson, 
B. 2014) men är i detta fall inget bra alternativ då många element ligger på 
bristningsgränsen. Håller takstolen är lösningen ett gynnsamt alternativ. Lösningen 
är också fördelaktig i fall där ett färre antal element behöver förstärkas. 

6.2 Alternativ 2 

Alternativ 2 är ett mer platskrävande alternativ som dock är bättre anpassat för 
ytterligare utökning. Alternativet kan i teorin för detta specifika fall dimensioneras 
efter bredden på truckgången. Det gör att ytterligare ledningar och andra tänkbara 
installationer vid senare tillfällen kan göras. Uppbyggnaden av pelare och 
rörbrygga är volymkrävande och gör därmed att takhöjden måste sänkas. Företaget 
hade som önskemål att takhöjden inte fick sänkas under 4,3 meter på grund av 
risken för påkörning av truckar. Lösningen bygger så mycket neråt att önskemålet 
inte kan uppfyllas. Längs med huvudledningarna där risk för påkörning finns 
rekommenderas därför installation av lämpligt påkörningsskydd. I lokaler där 
liknande upphängningsproblem finns kan lösningen utformas och dimensioneras 
efter de specifika behov som finns.  

6.3 Slutkommentar 

Byggnader upprättade förr är väldigt sällan uppbyggda på samma sätt och har ofta 
genomgått förändringar. Följden av detta är att det blir väldigt svårt att generalisera 
ett upphängningssystem för gamla byggnader.  
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BILAGA A 
Egenvikt Eurocode 

Takstol 

Takstol vikt = 1933,273kg 

Takstol spännvidd =20,104m 

𝑇𝑎𝑘𝑠𝑡𝑜𝑙 =
1933,273𝑘𝑔 ∗ 9,81

1000
≈ 18,97𝑘𝑁 

18,97
20,104

≈ 0,944𝑘𝑁 𝑚�  

Balkar mellan takstol 

𝐵𝑎𝑙𝑘𝑣𝑖𝑘𝑡 =  36,1 𝑘𝑔 𝑚�  

𝐵𝑎𝑙𝑘𝑙ä𝑛𝑔𝑑 = 8,3𝑚 

𝐵𝑎𝑙𝑘 =  
36,1 ∗ 8,3 ∗ 9,81

1000
≈ 2,940𝑘𝑁 

Vattenrör+skena 

Vikt rör = 17,5kg 

Vikt skena = 12,5kg 

Diameter = 300mm 

𝐴 = 𝜋 ∗ 𝑟 ∗ 𝑟 

𝐴 = 𝜋 ∗ 0,15 ∗ 0,15 = 0,071𝑚2 

𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚 = 0,071 ∗ 1 = 0,071𝑚3 

0,071 ∗ 1000 = 71𝑙 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 

71𝑙 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 ≈ 71𝑘𝑔 

71𝑘𝑔 + 17,5𝑘𝑔 + 12,5𝑘𝑔 = 101𝑘𝑔 

101 ∗ 9,81
1000

= 991𝑁 𝑚� = 0,991𝑘𝑁 𝑚�  

De olika laster som påverkar konstruktionen kommer att redovisas nedan i tabeller.  
Egentyngden för takbeläggningen redovisas i en egen tabell. 
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Tabell 11: Egentyngd balk enligt Eurocode. Alternativ 1. 

Element Riktning på kraft Balk tvärsnitt Kraftintesitet 
(kN/m) 

A Y IPE 240 0,302 

B Y IPE 240 0,302 

C Y IPE 240 0,302 

D Y IPE 240 0,302 

E Y IPE 240 0,302 

F Y IPE 240 0,302 

G Y IPE 240 0,302 

H Y IPE 240 0,302 

I Y IPE 240 0,302 

J Y IPE 240 0,302 

K Y IPE 240 0,302 

L Y IPE 240 0,302 

M Y 2st L50×50×5 0,074 

N Y HEA 220 0,496 

O Y HEA 220 0,496 

P Y 2st L50×50×5 0,074 

Q Y 2st L45×45×5 0,066 

R Y 2st L60×60×6 0,106 

S Y HEA 220 0,496 

T Y 2st L60×60×6 0,106 

U Y 2st L45×45×5 0,066 

V Y IPE 180 0,184 

W Y HEA 220 0,496 

X Y HEA 220 0,496 

Y Y HEA 220 0,496 

Z Y HEA 220 0,496 

A1 Y HEA 220 0,496 

B1 Y IPE 180 0,184 

C1 Y 2st L45×45×5 0,066 

D1 Y 2st L60×60×6 0,106 

E1 Y 2st L60×60×6 0,106 
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F1 Y 2st L45×45×5 0,066 

G1 Y 2st L50×50×5 0,074 

H1 Y 2st L50×50×5 0,074 

 

Tabell 12: Egentyngd fackverksbalk enligt Eurocode. Alternativ 2. 

Element Riktning på kraft Balk tvärsnitt Kraftintesitet 
(kN/m) 

A Y HEA 300 0,866 

B Y HEA 300 0,866 

C Y HEA 300 0,866 

D Y HEA 300 0,866 

E Y VKR 50×50×5 0,068 

F Y VKR 50×50×5 0,068 

G Y VKR 50×50×5 0,068 

H Y VKR 50×50×5 0,068 

I Y VKR 50×50×5 0,068 

J Y VKR 50×50×5 0,068 

K Y VKR 50×50×5 0,068 

L Y VKR 50×50×5 0,068 

M Y VKR 50×50×5 0,068 

N Y VKR 50×50×5 0,068 

O Y VKR 50×50×5 0,068 

P Y VKR 50×50×5 0,068 

Q Y VKR 50×50×5 0,068 

R Y VKR 50×50×5 0,068 

S Y VKR 50×50×5 0,068 

T Y VKR 50×50×5 0,068 

U Y VKR 50×50×5 0,068 

V Y VKR 50×50×5 0,068 

W Y VKR 50×50×5 0,068 

X Y VKR 50×50×5 0,068 
 

Tabell 13: Egentyngd fackverksbalk i sektion Eurocode. Alternativ 2. 
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Element Riktning på kraft Material Kraftintensitet 
(kN/m) 

A Y HEA 300 0,866 

B Y VKR 50×50×5 0,068 

C Y HEA 300 0,866 

D Y VKR 50×50×5 0,068 

 

Tabell 14: Egentyngd balk och pelare som bär upp rörbrygga Eurocode. Alternativ 2. 

Element Riktning på kraft Material Kraftintensitet 
(kN/m) 

A Y HEA 300 0,866 

B Y HEA 300 0,866 

C Y HEA 300 0,866 

 

Nedan följer egentyngderna för takbeläggningen. 

Tabell 15: Egentyngd tak enligt Eurocode. 

Element Riktning på kraft Material Kraftintensitet 
(kN/m) 

N Y Plåt 0,530 

O Y Plåt 0,530 

S Y Plåt 0,530 

W Y Plåt 0,530 

X Y Plåt 0,530 

Y Y Plåt 0,530 

Z Y Plåt 0,530 

A1 Y Plåt 0,530 
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Snölast Eurocode 

𝛼 = 16° 𝑡𝑎𝑘𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 

𝐶𝑒 = 1,0 

𝑆𝑘 = 2,0 

𝜇1 = 0,8 

𝜇2 = 1,2 

CC takstol =8,3m 

𝑆𝑘 =  𝜇1 ∗ 𝐶𝑡 ∗ 𝑆𝑘 = 0,8 ∗ 1,0 ∗ 2,0 = 1,6𝑘𝑁/𝑚2 

𝑆𝑘 𝑠𝑛ö𝑓𝑖𝑐𝑘𝑎 =  𝜇2 ∗ 𝐶𝑡 ∗ 𝑆𝑘 =  1,2 ∗ 1,0 ∗ 2,0 = 2,4𝑘𝑁/𝑚2 

𝑆𝑘
𝑇𝑎𝑘𝑠𝑡𝑜𝑙� = 𝑆𝑘 ∗ 𝐶𝐶 𝑡𝑎𝑘𝑠𝑡𝑜𝑙 = 1,6 ∗ 8,3 ≈ 13,3𝑘𝑁/𝑚 

𝑆𝑘 𝑠𝑛ö𝑓𝑖𝑐𝑘𝑎
𝑇𝑎𝑘𝑠𝑡𝑜𝑙�  =𝑆𝑘 𝑠𝑛ö𝑓𝑖𝑐𝑘𝑎 ∗ 𝐶𝐶 𝑡𝑎𝑘𝑠𝑡𝑜𝑙 ≈ 20𝑘𝑁/𝑚 

 

Nedan följer resultatet av snölastberäkningen. 

Tabell 16: Snölast enligt Eurocode. 

Element Riktning på kraft Kraftintensitet (kN/m) 

N Y 13.300 

O Y 13.300 

S Y 13.300 

W Y 13.300 

X Y 13,3-14,013 

Y Y 14,013-16,561 

Z Y 16,561-20,000 

A1 Y 20,000-20,580 

 

Vindlast Eurocode 

h =7,7m 

Terrängtyp 3 

𝑉𝑏 = 25 
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𝑞𝑝 = 0,67 𝑘𝑃𝑎 

𝑧𝑒 = 0,3 

𝐶𝑝𝑒 𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 = 0,2 

𝐶𝑝𝑒 𝑠𝑢𝑔 = 0 

CC takstol =8,3m 

𝑊𝑒 = 𝑞𝑝(𝑧𝑒) ∗ 𝐶𝑝𝑒 

𝑊𝑒 𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 = 0,67 ∗ 0,3 ∗ 0,2 = 0,0402𝑘𝑁 𝑚2�  

𝑊𝑒 𝑠𝑢𝑔 = 0,67 ∗ 0,3 ∗ 0 = 0𝑘𝑁 𝑚2�  

𝑊𝑒 𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘
𝑡𝑎𝑘𝑠𝑡𝑜𝑙� = 𝑊𝑒 𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 ∗ 𝐶𝐶 𝑡𝑎𝑘𝑠𝑡𝑜𝑙 = 0,0402 ∗ 8,3 ≈ 0,34𝑘𝑁 𝑚�  

𝑊𝑒 𝑠𝑢𝑔
𝑡𝑎𝑘𝑠𝑡𝑜𝑙� = 𝑊𝑒 𝑠𝑢𝑔 ∗ 𝐶𝐶 𝑡𝑎𝑘𝑠𝑡𝑜𝑙 = 0 ∗ 8,3 = 0𝑘𝑁 𝑚�  

Nedan följer resultatet av vindlastberäkningen 

Tabell 17: Vindlast enligt Eurocode. 

Element Riktning på kraft Kraftintensitet (kN/m) 

N Y 1,3 

O Y 1,3 

S Y 1,3 

W Y 1,3 

X Y 0 

Y Y 0 

Z Y 0 

A1 Y 0 
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BILAGA B 
Egentyngd BABS 

Nedan i Tabell 18 redovisas egenvikterna som har använts vid beräkningarna. De 
inkluderar takbeläggningens egenvikt. 

 

Tabell 18: Egentyngd Balk enligt BABS 1960. 

Element Riktning på kraft Balk tvärsnitt Kraftintesitet 
(kN/m) 

A Y IPE 240 0,301 

B Y IPE 240 0,301 

C Y IPE 240 0,301 

D Y IPE 240 0,301 

E Y IPE 240 0,301 

F Y IPE 240 0,301 

G Y IPE 240 0,301 

H Y IPE 240 0,301 

I Y IPE 240 0,301 

J Y IPE 240 0,301 

K Y IPE 240 0,301 

L Y IPE 240 0,301 

M Y 2st L50×50×5 0,074 

N Y HEA 220 1,065 

O Y HEA 220 1,065 

P Y 2st L50×50×5 0,074 

Q Y 2st L45×45×5 0,069 

R Y 2st L60×60×6 0,090 

S Y HEA 220 1,065 

T Y 2st L60×60×6 0,090 

U Y 2st L45×45×5 0,069 

V Y IPE 180 0,184 

W Y HEA 220 1,065 

X Y HEA 220 1,065 
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Y Y HEA 220 1,065 

Z Y HEA 220 1,065 

A1 Y HEA 220 1,065 

B1 Y IPE 180 0,184 

C1 Y 2st L45×45×5 0,069 

D1 Y 2st L60×60×6 0,090 

E1 Y 2st L60×60×6 0,090 

F1 Y 2st L45×45×5 0,069 

G1 Y 2st L50×50×5 0,074 

H1 Y 2st L50×50×5 0,074 

 

Tabell 19: Egentyngd fackverksbalk enligt BABS1960. Alternativ 2. 

Element Riktning på kraft Balk tvärsnitt Kraftintesitet 
(kN/m) 

A Y HEA 300 0,866 

B Y HEA 300 0,866 

C Y HEA 300 0,866 

D Y HEA 300 0,866 

E Y VKR 50×50×5 0,0672 

F Y VKR 50×50×5 0,0672 

G Y VKR 50×50×5 0,0672 

H Y VKR 50×50×5 0,0672 

I Y VKR 50×50×5 0,0672 

J Y VKR 50×50×5 0,0672 

K Y VKR 50×50×5 0,0672 

L Y VKR 50×50×5 0,0672 

M Y VKR 50×50×5 0,0672 

N Y VKR 50×50×5 0,0672 

O Y VKR 50×50×5 0,0672 

P Y VKR 50×50×5 0,0672 

Q Y VKR 50×50×5 0,0672 

R Y VKR 50×50×5 0,0672 

S Y VKR 50×50×5 0,0672 
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T Y VKR 50×50×5 0,0672 

U Y VKR 50×50×5 0,0672 

V Y VKR 50×50×5 0,0672 

W Y VKR 50×50×5 0,0672 

X Y VKR 50×50×5 0,0672 

 

Tabell 20: Egentyngd fackverksbalk i sektion BABS1960. Alternativ 2. 

Element Riktning på kraft Material Kraftintensitet 
(kN/m) 

A Y HEA 300 0,866 

B Y VKR 50×50×5 0,0672 

C Y HEA 300 0,866 

D Y VKR 50×50×5 0,0672 

 

Tabell 21: Egentyngd balk och pelare som bär upp rörbrygga BABS 1960. Alternativ 2. 

Element Riktning på kraft Material Kraftintensitet 
(kN/m) 

A Y HEA 300 0,866 

B Y HEA 300 0,866 

C Y HEA 300 0,866 

 

I tabell 22 följer de laster som tillkommer från upphängningssystemet. 

Tabell 22: Egentyngd upphängningssystem enligt BABS 1960. 

Element Riktning på kraft Balk tvärsnitt Kraftintensitet 
(kN/m) 

A Y IPE 240 0,991 

B Y IPE 240 0,991 

C Y IPE 240 0,991 

D Y IPE 240 0,991 

E Y IPE 240 0,991 

F Y IPE 240 0,991 

G Y IPE 240 0,991 
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H Y IPE 240 0,991 

I Y IPE 240 0,991 

J Y IPE 240 0,991 

K Y IPE 240 0,991 

Snölast BABS 

Snö = 75kg/m2 Enligt schablonvärde 

75 ∗ 9,81
1000

= 0,74𝑘𝑁 𝑚�  

𝑆𝑘
𝑇𝑎𝑘𝑠𝑡𝑜𝑙� = 0,74 ∗ 8,3 = 6,142𝑘𝑁 𝑚�  

Snö enligt = 400kg/m3Enligt schablonvärde 

𝐵𝑟𝑒𝑑𝑑 𝑝å 𝐻𝐸𝐴220 = 0,22𝑚 

400*0,22=88kg/m2 

88*8,3=730,4kg/m 

730,4 ∗ 9,81
1000

= 7,165𝑘𝑁/𝑚 

Nedan följer resultatet av snölastberäkningen i Tabell 23.  

Tabell 23: Snölast enligt BABS 1960. 

Element Riktning på kraft Kraftintensitet (kN/m) 

N Y 6,142 

O Y 6,142 

S Y 6,142 

W Y 6,142 

X Y 6,142-6,200 

Y Y 6,200-6,408 

Z Y 6,408-6,668 

A1 Y 6,688-7,165 

 

Vindlast BABS 

𝑃 = 𝑐 ∗ 𝑞 

𝑞 = 80 𝑒𝑛𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑠𝑐ℎ𝑎𝑏𝑙𝑜𝑛𝑣ä𝑟𝑑𝑒 
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𝑐𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 = 1,2 ∗ 𝑠𝑖𝑛 𝛼 

𝑐𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 = 1,2 ∗ 𝑠𝑖𝑛 16 = 0,33 

𝑐𝑠𝑢𝑔 = −0,4 

𝑃𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 = 0,33 ∗ 80 = 0,26𝑘𝑁 𝑚2�  

𝑃𝑠𝑢𝑔 = −0,4 ∗ 80 = −0,32𝑘𝑁 𝑚2� (𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒) 

𝑃
𝑡𝑎𝑘𝑠𝑡𝑜𝑙� = 0,32 ∗ 8,3 = 2,7𝑘𝑁 𝑚�  

Nedan följer resultatet av vindlastberäkningarna i Tabell 24. 

Tabell 24: Vindlast enligt BABS 1960. 

Element Riktning på kraft Kraftintensitet (kN/m) 

N Y 0,26 

O Y 0,26 

S Y 0,26 

W Y 0,26 

X Y -0,32 

Y Y -0,32 

Z Y -0,32 

A1 Y -0,32 
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BILAGA C 
Nedan i Figur 23 och Tabell 25 redovisas utnyttjandegraden av de olika elementen 
i fackverksbalken enligt lastkombination A. 

 

Figur 23: Moment, normal, tvärkraft och deformation takstol enligt lastkombination A. 
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Tabell 25: Utnyttjandegrad enligt lastkombination A 

  

Element Utnyttjandegrad 

A 0,492 

B 0,492 

C 0,578 

D 0,578 

E 0,456 

F 0,445 

G 0,437 

H 0,463 

I 0,611 

J 0,611 

K 0,557 

L 0,557 

M 0,063 

N 0,350 

O 0,545 

P 0,097 

Q 0,358 

R 0,480 

S 0,410 

T 0,792 

U 0,177 

V 0,019 

W 0,524 

X 0,524 

Y 0,434 

Z 0,601 

A1 0,395 

B1 0,007 

C1 0,257 

D1 1,135 

E1 0,331 
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F1 0,317 

G1 0,123 

H1 0,121 

Enligt lastkombination A kan slutsatsen dras att en del i konstruktionen 
överbelastad och knäcks. Vilket vill säga att konstruktionen inte håller för denna 
typ av lösning.. 

Nedan i Figur 24 och Tabell 26 redovisas utnyttjandegraden av de olika elementen 
i fackverksbalken enligt lastkombination B 

 

Figur 24: Moment, normal, tvärkraft och deformation takstol enligt lastkombination B 
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Tabell 26: Utnyttjandegrad fackverk enligt lastkombination B. 

 

Element Utnyttjandegrad 

A 0,722 

B 0,722 

C 0,846 

D 0,846 

E 0,667 

F 0,657 

G 0,645 

H 0,680 

I 0,905 

J 0,904 

K 0,837 

L 0,837 

M 0,153 

N 0,514 

O 0,829 

P 0,186 

Q 0,495 

R 0,737 

S 0,609 

T 1,136 

U 0,233 

V 0,027 

W 0,772 

X 0,771 

Y 0,660 

Z 0,966 

A1 0,598 

B1 0,006 

C1 0,378 

D1 1,751 

E1 0,479 
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F1 0,426 

G1 0,231 

H1 0,254 

Enligt lastkombination B som är det dimensionerande lastfallet håller inte 
konstruktionen. Två styck element knäcker samt att där är väldigt lite kapacitet över 
i många av de andra elementen. 

I Figur 25 och Tabell 27 nedan följer resultatet av pelarknäckning enligt Eurocode 
Det utsatta elementet är J1. Lastfall B  

 

Figur 25: Moment, normal, tvärkraft och deformation pelare enligt lastkombination A och B  
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Tabell 27: Visar utnyttjandegrad pelare. 

Element utnyttjandegrad 

J1 Lastkombination A 0,210 

J1 Lastkombination B 0,310 
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BILAGA D 
Nedan i Figur 26 och Tabell 28 redovisas utnyttjandegraden av de olika elementen 
i fackverksbalken enligt lastkombination A. 

 
Figur 26: Moment, normal, tvärkraft och deformation fackverksbalk enligt lastkombination A. 
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Tabell 28: Utnyttjandegrad fackverksbalk enligt lastkombination A. 

 

Element Utnyttjandegrad 

A 0,324 

B 0,864 

C 0,324 

D 0,475 

E 0,952 

F 0,696 

G 0,432 

H 0,234 

I 0,436 

J 0,264 

K 0,346 

L 0,116 

M 0,461 

N 0,494 

O 0,494 

P 0,461 

Q 0,436 

R 0,346 

S 0,264 

T 0,116 

U 0,234 

V 0,432 

W 0,696 

X 0,952 
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Nedan i Figur 27 och Tabell 29 redovisas utnyttjandegraden av de olika elementen 
i fackverksbalken i sektion enligt lastkombination A. 

Tabell 29: Utnyttjandegrad fackverksbalk i sektion enligt lastkombination A. 

 

Element Utnyttjandegrad 

A 0,007 

B 0,051 

C 0,007 

D 0,601 
  

 
Figur 27: Utnyttjandegrad fackverksbalk i sektion enligt lastkombination A. 
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Nedan i Figur 28 och Tabell 30 redovisas utnyttjandegraden av de olika elementen 
i balk och pelare som bär upp rörbrygga enligt lastkombination A. 

 

Figur 28: Utnyttjandegrad av balk och pelare som bär upp rörbrygga enligt lastkombination A 

 

 

Tabell 30: Utnyttjandegrad av balk och pelare som bär upp rörbrygga enligt lastkombination A. 

 

Element Utnyttjandegrad 

A 0,007 

B 0,151 

C 0,007 
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Nedan i Figur 29 och Tabell 31 redovisas utnyttjandegraden av de olika elementen 
i fackverksbalken enligt lastkombination B. 

 
Figur 29: Moment, normal, tvärkraft och deformation fackverksbalk enligt lastkombination B. 

 

Tabell 31: Utnyttjandegrad fackverksbalk enligt lastkombination A. 

 

Element Utnyttjandegrad 

A 0,289 

B 0,770 

C 0,289 

D 0,420 

E 0,848 

F 0,620 

G 0,385 

H 0,209 

I 0,103 

J 0,235 

K 0,308 
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L 0,389 

M 0,410 

N 0,440 

O 0,440 

P 0,410 

Q 0,389 

R 0,308 

S 0,235 

T 0,103 

U 0,209 

V 0,385 

W 0,620 

X 0,848 
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Nedan i Figur 30 och Tabell 32 redovisas utnyttjandegraden av de olika elementen 
i fackverksbalken enligt lastkombination B. 

 
Figur 30: Moment, normal, tvärkraft och deformation fackverksbalk i sektion enligt 

lastkombination B 

 

Tabell 32: Utnyttjandegrad fackverksbalk i sektion enligt lastkombination B. 

 

Element Utnyttjandegrad 

A 0,006 

B 0,046 

C 0,006 

D 0,535 
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Nedan i Figur 31 och Tabell 33 redovisas utnyttjandegraden av de olika elementen 
i balk och pelare som bär upp rörbrygga enligt lastkombination B. 

 
Figur 31: Utnyttjandegrad av balk och pelare som bär upp rörbrygga enligt lastkombination B. 

 

 

Tabell 33: Utnyttjandegrad av balk och pelare som bär upp rörbrygga enligt lastkombination A 

Element Utnyttjandegrad 

A 0,006 

B 0,134 

C 0,006 
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