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Sammanfattning 

Svetstekniken utvecklades i början av 1900-talet och svetsförband är idag 

tillsammans med skruvförband de metoder som oftast används vid sammanfogning 

av pelare och balk. Sammanfogningspunkterna kallas för knutpunkter och är mycket 

viktiga eftersom de håller ihop konstruktionen.  

I Sverige dimensionerar vi idag enligt den gemensamma europeiska 

konstruktionsstandarden Eurokod. Eurokod ger anvisningar för hur man tillexempel 

skall dimensionera en skruv eller svets. Dock innehåller Eurokod inga anvisningar 

om lastfördelning i en knutpunkt, vilket resulterar i att konstruktörer själva får göra 

ingenjörsmässiga överväganden.  

Hur konstruktörer dimensionerar knutpunkter är olika från konstruktör till 

konstruktör. Detta gör att knutpunktslösningarna kommer att se något olika ut 

beroende på vem som dimensionerar. Beroende på hur konstruktionsarbetet delas upp 

mellan de inblandade konstruktörerna kan samma typ av knutpunkt utformas med 

olika lösningar, i olika delar av konstruktionen. Detta resulterar i många olika 

ritningar och mycket extra arbete för de företag som tillverkar ståldetaljer samt 

montörer.  

I studien gjordes djupintervjuer med konstruktörer för att få kunskap om hur de 

genomför beräkningar för en upplagsklack. En annan viktig aspekt var att få 

förståelse för vilka val konstruktörerna ställs inför under dimensioneringsprocessen. 

Efter intervjuerna kunde dimensionering av knutpunktens upplagsklack utföras enligt 

deras tillvägagångssätt. Utifrån de framräknade dimensionerna kunde skillnader 

avläsas och en jämförelse göras.  

Med intervjuerna och teori som underlag kunde en rekommenderad beräkningsgång 

sammanställas. I denna redovisas klacken och svetsens dimensioner för olika HEA-

balkar. Genom att använda sig av den framtagna beräkningsgången effektiviseras 

konstruktörernas arbete samt underlättar arbetet för montörer. Även arbetet för de 

företag som tillverkar ståldetaljer skulle bli mindre då de får färre varianter. 
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Summary 

The welding technology was developed during the start of the 20
th

 century. Today 

welds as well as bolts are methods to connect beams to columns. These connections 

are very important because they are holding the structure together.  

In Sweden design is performed according to the common European construction 

standard Eurocode. Eurocode gives instructions on how, for example, a bolt or weld 

is designed. However, Eurocode does not contain any instructions about designing 

for example the load distribution in a joint which makes it necessary for the designer 

to make their own considerations. 

How designers design joints are different from designer to designer. This causes the 

solutions of the joints to be different depending on who the designer is. Depending 

on how the design work is divided between the involved designers, the same type of 

joint can be configured with different solutions in different parts of the structure. 

This results in many different drawings and a lot of extra work for the companies that 

make the steel parts and assemblers. 

In this thesis interviews where made with designers in order to get knowledge of how 

they carry out design calculations for a cleat. Another important aspect was to get an 

understanding of what choices the designers faced during the design process. After 

the interviews, the design of the cleat was made according to the designers approach. 

Based on the calculated dimensions the differences could be seen and a comparison 

made. 

With the help of the theory along with the designer’s opinions a recommended 

calculation method could be compiled. In this calculation method the dimension of 

the cleat and size of the weld is reported for different HEA beams. By making use of 

the developed calculation method, the designers work will be more efficient and 

make the work easier for the assemblers. Even the work for the companies that 

produce the steel components could be less when they have fewer variants to 

produce. 
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Abstract 

Hur konstruktörer dimensionerar knutpunkter är olika från konstruktör till 

konstruktör. Detta gör att knutpunktslösningarna kommer att se något olika ut 

beroende på vem som dimensionerar. Beroende på hur konstruktionsarbetet delas upp 

mellan de inblandade konstruktörerna kan samma typ av knutpunkt utformas med 

olika lösningar, i olika delar av konstruktionen. Detta resulterar i många olika 

ritningar och mycket extra arbete för de företag som tillverkar ståldetaljer samt 

montörer.  

Under examensarbetet har tre konstruktörer intervjuats för att få förståelse för vilka 

val de ställs inför under dimensioneringen samt hur de genomför sina beräkningar. 

Utifrån dessa genomfördes beräkningar på upplagsklacken för att studera skillnader i 

dimensionerna. I examensarbetet beskrivs tillvägagångssättet för beräkning av svets 

runt en upplagsklack i en pelar-balkinfästning.  

Med teori och beräkningar som underlag togs ett beräkningshjälpmedel i form av 

tabeller fram över hur klacken borde dimensioneras. Detta beräkningshjälpmedel är 

sammanställt för att underlätta och effektivisera arbetet för konstruktörer, tillverkare 

och montörer genom att ge mer enhetliga upplagsklackar. 

Nyckelord: balk-pelaranslutning, knutpunkt, upplagsklack, svets, dimensionering  
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på våra frågor. Ni har lärt oss mycket om något litet och vi har fått en bättre 
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Slutligen riktas ett speciellt tack till Marie Johansson som har varit vår handledare 
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1. Introduktion 

Det moderna stålbyggandet började i slutet av 1800-talet då man började 

tillverka I-balkar industriellt. I-balkar användes då både som balk och pelare 

och var en viktig del i det nya höghusbyggandet som tog fart under denna 

tid. I början av 1900-talet utvecklades tekniken för svetsning och detta 

tillsammans med skruvförband ersatte den nitningsteknik som tidigare hade 

använts vid sammanfogning av pelare och balk (Stålbyggnadsinstitutet 2008, 

ss 14-15), (Stålbyggnadsinstitutet 2015). Sammanfogningspunkten kallas för 

knutpunkt, oavsett teknik. Knutpunkterna är mycket viktiga eftersom det är 

de som håller ihop konstruktionen, därmed har de en avgörande inverkan på 

hela strukturen. 

En stålbyggnad har en lång livslängd och representerarar en stor investering 

(Stålbyggnadinstitutet 2008). Stålkonstruktioner går lätt att återanvända 

eftersom det är relativt enkelt att demontera då konstruktionen 

huvudsakligen skruvas samman. Eftersom standarddimensioner används för 

balk och pelare är dessa lätta att identifiera och återanvända. Stålet ingår 

även i ett slutet kretslopp där materialet kan återvinnas i stålverk genom 

nedsmältning. Nytt stål med bibehållen kvalitet kan sedan framställas. 

Återvinningen av stål som kommer från skrot ger lägre miljöbelastning än 

nyproduktion av stål från malm (Stålbyggnadsinstitutet 2008). 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Sedan 2011 används i Sverige den gemensamma europeiska 

konstruktionsstandarden Eurokod vid dimensionering (Svensk Standard). 

Eurokod innehåller anvisningar för hur beräkning av rena svetsförband och 

rena skruvförband skall göras. Den innehåller dock inga anvisningar om 

dimensionering av en hel knutpunkt rörande kraftfördelning eller belastning 

på enskilda skruvar och svetsar. Detta gör att dimensioneringen av ett 

förband förutom de krav som finns i standarden också innebär 

ingenjörsmässiga överväganden. 

Sweco är ett internationellt teknikkonsultföretag där dimensionering av 

avancerade stålkonstruktioner är en del av koncernens verksamhet. 

Konstruktörerna på Sweco använder sig idag inte av några standard-

beräkningar vid dimensionering. Detta gör att knutpunktslösningarna 

kommer att se något olika ut beroende på vem som är konstruktör. Beroende 

på hur konstruktionsarbetet delas upp mellan de inblandade konstruktörerna 

kan samma typ av knutpunkt utformas med olika lösningar, i olika delar av 

konstruktionen. Detta resulterar i många olika ritningar och mycket extra 

arbete för de företag som tillverkar ståldetaljer samt montörer.  

Företaget vill nu utveckla ett företagsgemensamt beräkningshjälpmedel som 

de kan använda sig av vid dimensionering. 
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Den knutpunkt som skall studeras är en ledat infäst balk-pelar knutpunkt, se 

Figur 1. Knutpunkten består av en klack som är fastsvetsad på pelarens 

fläns, på denna ligger stålbalken upplagd där balken försetts med en 

påsvetsad ändplåt. Skruvarna som används i denna knutpunkt är bara till för 

att balken skall ligga på plats. För beräkning av olika typer av förband har 

stålbyggnadsinstitutet (SBI) tagit fram en handbok. Förbandet som studeras 

är en variant av SBIs förband BP1 (Stålbyggnadsinstitutet 2011). Det är den 

vanligaste typ av knutpunkt som Sweco använder sig av. Dimensioneringen 

av upplagsklack för knutpunkten kommer enbart genomföras för HEA 200 

till HEA 600. Stålkvalitet S355 används vid dimensioneringen i denna 

rapport.  

 

Figur 1: Swecos knutpunkt 

1.2 Mål och syfte 

Målen med rapporten är:  

 Studera hur olika konstruktörer genomför dimensionering av ett 

förband. 

 Utgående från konstruktörernas synpunkter för hur ett förband bör 

utformas ta fram ett underlag för hur dimensionering av 

knutpunktens upplagsklack skall utformas. 

 Studera vilka parametrar som är avgörande för utformningen av ett 

förband.  

Syftet med rapporten är att effektivisera konstruktörens arbete och underlätta 

det arbete som skall utföras av montörerna på byggarbetsplatsen genom att 

minska antalet varianter av ett förband.  
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1.3 Avgränsningar 

Klacken antas enbart utsättas för tvärkraft, inverkan av moment tas inte med 

i denna rapport. Knutpunkten dimensioneras för att svets runt upplagsklack 

tar upp all tvärkraft.  

Vid beräkning av svetsen antas en kraft lika med balkens tvärkraftskapacitet 

verkar på förbandet.  

Beräkningsmodellen kommer enbart användas av Sweco i deras egna 

beräkningshjälpmedel och kommer inte implementeras i något webgränsnitt. 

Arbetet kommer enbart omfatta beräkningar gjorda i brottgränstillstånd. 
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2. Metod 

2.1 Kvalitativ metod  

För att få grundläggande kunskap inom området gjordes en litteraturstudie. 

Första delen av litteraturstudien bestod av att studera vetenskapliga artiklar 

för att bli mer insatt i hur en konstruktör arbetar. Den andra delen bestod av 

att bli insatt i beräkningsgången för knutpunkten.  

I denna studie gjordes djupintervjuer med konstruktörer för att få kunskap 

om hur de genomför beräkningar. En annan viktig aspekt var att få förståelse 

för vilka val konstruktörerna ställs inför under dimensioneringsprocessen. 

De konstruktörer som intervjuades arbetar på Sweco och har erfarenhet 

kring utformningen av den knutpunkt som studerats.  

Intervjuer genomfördes under den vecka som spenderades på företaget. 

Intervjuer med konstruktörerna möjliggjorde att följdfrågor kunde ställas för 

att få utökad förståelse om hur konstruktörerna tänker. Vidare frågor efter 

företagsbesöket gjordes via mail och telefon. 

2.2 Kvantitativ metod 

Efter intervjuer med konstruktörerna om hur de genomför sina beräkningar 

kunde dimensionering för klacken utföras enligt deras tillvägagångssätt. 

Utifrån de framräknade dimensionerna kunde skillnader avläsas och en 

jämförelse göras.  

2.3 Reliabilitet 

Med reliabilitet menas arbetets trovärdighet. I arbetet har intervjuer 

genomförts med konstruktörer som är vana att utforma den typ av knutpunkt 

som studeras. I och med detta anses reliabiliteten hög för detta arbete. Men 

beroende på vilka konstruktörer som blir tillfrågade kommer resultatet 

variera. Detta för att olikheterna som framkommer vid dimensionering har 

att göra med konstruktörernas egna val. Det kommer troligtvis att finnas lika 

många olika varianter av utformning som det finns konstruktörer. På denna 

punkt blir reliabiliteten låg.  
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3. Teori  

3.1 Byggprocessen med hänsyn på konstruktörers arbete   

En konstruktörs främsta uppgift är att göra hållfasthets- och 

dimensioneringsberäkningar för olika konstruktioner. Figur 2 visar hur 

byggprocessen kan se ut, vilka olika faser det finns och vad som skall vara 

sammanställt när fasen är över. Konstruktörens arbete börjar oftast under 

programskedet. I detta skede framtas krav och förutsättningar som gäller och 

sammanställs i ett byggnadsprogram. 

Figur 2: Byggprocessen 

Under gestaltningsfasen skall ett alternativ tas fram som sedan kommer 

vidareutvecklas mer i detalj med byggnadsprogrammet som underlag. 

Handlingarna som arbetas fram under denna fas kallas för 

förslagshandlingar och utgör underlag för den fortsatta projekteringen. 

Under denna fas är det viktigt att alla inblandade aktörer jobbar i samverkan 

med varandra. Konstruktörens uppgift är att tillfredsställa arkitektens 

önskemål för hur byggnaden skall se ut. Den skall kunna bära de avsedda 

lasterna men också ta hänsyn till de tekniska installationerna som behövs i 

byggnaden. Det är viktigt med ett nära samarbete och ett väl fungerande 

kommunikationssystem aktörerna emellan. Detta för att undvika kollisioner 

mellan olika byggnads- och installationskomponenter. 

Systemhandlingarna som sammanställs under systemutformningsskedet 

består av ritningar och tekniska beskrivningar. Konstruktionssystemet och 

de olika installationssystemen ska vara utformade och fastställda på ett 

sådant sätt att samtliga krav i byggnadsprogrammet uppfyllts. Ritningar från 

gestaltningsfasen analyseras och utifrån dessa framtas hur den bärande 

stommen skall utformas. Konstruktörens viktigaste del är att ta reda på vilka 

laster som kan tänkas uppkomma och dimensionera det bärande systemet 

utifrån dessa. Det är också viktigt att konstruktören i denna fas tar hänsyn 
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till hur de olika installationssystemen skall utformas. Ett exempel kan vara 

att ha kännedom om vart de vertikala schakten skall ligga och hur 

horisontella rör och kanaler skall dras. De ritningar som tas fram under 

systemutformningen redovisar byggnadens bärande konstruktion och 

placering av pelare, balkar och bjälklag i plan- och sektionsritningar. 

Vidare i detaljutformningen bearbetas underlaget på nytt med större 

noggrannhet. All dimensionering skall färdigställas och ritningar till 

arbetsplatsen och för de fabrikstillverkade delarna skall göras. De ritningar 

och beskrivningar som denna fas utmynnar i är de så kallade 

bygghandlingarna. Det är dessa som sedan används för att genomföra 

byggnationen.  

3.2 Faktorer som påverkar dimensionering 

I en studie som utfördes av Fröderberg och Thelandersson (2014) 

undersöktes 17 erfarna konstruktörers sätt att arbeta. Konstruktörerna 

arbetade på företag i Sverige och uppgiften bestod i att dimensionera en 

betongpelare samt beräkna lasterna som förs ner till grunden. Trots att alla 

konstruktörer räknat sina slutliga värden med hjälp av Eurokod varierade 

resultaten stort. Resultatet påverkades av konstruktörernas olika val av 

kompletterande uppgifter samt tolkning av Eurokod och de analysmodeller 

som användes (Fröderberg och Thelandersson 2014). Skillnader upptäcktes 

också beroende på om konstruktören räknat för hand eller med hjälp av 

datorverktyg. De som hade räknat för hand hade ofta lagt in en marginal i 

varje pelarläge, som ofta saknades hos de som räknat med dator. 

När konstruktören använder Eurokod kan konstruktören bli ”lurad” att tro att 

den byggda konstruktionen kommer stå säker eftersom den är dimensionerad 

enligt Eurokod. Genom att tro på detta försummas de mänskliga fel som kan 

uppstå när byggnaden dimensioneras såväl som när den produceras 

(Fröderberg och Thelandersson 2014).  

3.2.1 Osäkerheter beroende på erfarenhet och tid 

Det finns en del faktorer som kan påverka slutresultatet av en 

konstruktionsprocess beroende på vem som är konstruktör. Tydliga 

skillnader har märkts beroende på om det är en erfaren eller en oerfaren 

konstruktör som gjort arbetet. En generell skillnad är att erfarna 

konstruktörer ofta analysarar ett problem kvalitativt innan de börjar med 

lämpliga beräkningsmodeller. Med kvalitativa analyser menas om innehållet 

har tillräcklig mängd data samt se om informationen är tillräcklig. Enligt Chi 

et al. (1981) löser den oerfarna konstruktören problem på en ytlig nivå 

baserad på given information om projektet. De erfarna konstruktörerna har 

däremot förmågan att lösa problemen även med bristande information och 

har en bättre förståelse för problemen. Enligt Love et al. (2008) tar det 
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längre tid för den oerfarna konstruktören att bli bekant med projektets 

karaktär, krav och historia. Vid tidspress är det inte konstigt att osäkerheter 

uppstår vilka kan leda till tidsfördröjning för att identifiera felen. Om dessa 

osäkerheter inte beaktas kan de leda till betydande fel i slutändan av 

projektet.  

Mängden tid som ges för att slutföra ett arbete kan också ge varierande 

slutresultat. Ökad tiden för konstruktörer kommer att resultera i minskade 

osäkerheter (Bulleit 2008). Dock visar studier att även om obegränsad tid 

ges kommer uppskattningsvis endast 85 % av felen att upptäckas (Melchers 

2007, se Fröderberg och Thelandersson 2014).  Obegränsat med tid kommer 

leda till att arbetet blir både ineffektivare och kostsammare (Fröderberg och 

Thelandersson 2014). 

3.2.2 Osäkerheter för ingående parametrar 

Andra faktorer är osäkerheten hos de på förhand givna parametrarna. Dessa 

osäkerheter gör att det inte går att garantera att en bärande konstruktion blir 

fullständigt säker även om den beräknade bärförmågan är större än den 

beräknade lasteffekten. En av konstruktörens viktigaste uppgifter är att ta 

hänsyn till dessa osäkerheter och fatta rätt beslut vid konstruerandet av nya 

byggnader. Att beakta dessa osäkerheter är väldigt viktigt eftersom de i 

värsta fall kan leda till kollaps av byggnaden. Osäkerheterna som uppstår 

kommer från en del olika faktorer. Blockley (1980) beskriver några 

anledningar till kollaps av byggnader vilka redovisas i Tabell 1 nedan. 

Tabell 1: Några orsaker som gör att konstruktionen kan kollapsa (Blockley 1980.)  

Gränstillstånd Orsakas av  

Överlast: Geofysisk, vind, snö etc. 

Underdimensionerad: Struktur, materialets instabilitet 

Rörelse: Sättning, krypning, krympning etc. 

Beständighet: Sprickbildning, korrosion, erosion etc. 

Slumpmässiga risker  

Brand  

Översvämning  

Explosioner Olycka, oavsiktlig, sabotage 

Jordbävning  

Fordonskollision  

Mänskliga fel  

Designfel Misstag, missförstånd om strukturens uppträdande 

Konstruktionsfel Misstag, dåligt tillämpad, dålig kommunikation 
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Konstruktörens främsta uppgift är att hantera de parametrar som ligger under 

första kategorin gränstillstånd. De slumpmässiga felen är svåra att ta hänsyn 

till eftersom de inträffar av slumpen. Dock ska detta beaktas med större 

noggrannhet om byggnaden som ska uppföras ligger i ett utsatt område för 

t.ex. jordbävningar. De mänskliga felen som kan förekomma är svårast att 

handskas med eftersom det kan vara svårt att själv upptäcka om misstag 

begåtts (Blockley 1980). Ett fel som kan begås är att beställarens krav är 

underförstådda. Dimensioneringsprocessen påbörjas utan kommunikation 

och arbetet utförs utifrån de egna tolkningarna som gjorts av slutresultatet 

(Love et al. 2008).  

En annan aspekt som är svår att förutse är vilka laster som en konstruktion 

kan komma att utsättas för. Exempel på oförutsägbara laster är snölast 

(Bulleit 2008) och last som uppkommer vid nybyggnation.  

För statiskt bestämda konstruktioner är konstruktionen oftast, men inte alltid 

dimensionerad så att de kritiska elementen har en större säkerhetsmarginal 

mot fel och skador (Menzies 1999). Ett exempel vid stålkonstruktioner när 

det används skruvförband är att det alltid används flera skruvar istället för en 

enskild. Vilket medför en större säkerhetsmariginal.  

3.2.3 Osäkerheter beroende på mänskliga fel 

En annan faktor som påverkar resultatet är mänskliga fel. De står för 90 % 

av de totala bristerna för konstruktionen (Frühwald et al. 2007). För att 

undvika dessa mänskliga fel är det viktigt att utföra egenkontroll inom 

företaget. Då går en erfaren konstruktör igenom beräkningarna innan dessa 

slutligen godkänns. Trots att egenkontroller utförs händer det att 

dimensioneringsfel inte upptäcks. Detta låg som grund till att en byggnad i 

Ystad rasade 2012. Byggprojektet var en om- och tillbyggnad av lokaler. 

Tillbyggnaden skulle bestå av tre olika delar med olika antal plan. 

Anledningen till raset av byggnaden var att samma typ av pelare som var 

dimensionerad för enplansdelen av misstag användes även i treplansdelen. 

De krafter som påverkade pelarna i denna del var betydligt större än de 

krafter pelarna var dimensionerade för vilket låg till grund för raset 

(Havkom 2013). 

Ett enkelt fel som kan begås är att förlita sig på tidigare 

konstruktionslösningar som gjorts. Ett exempel på detta är när Tacoma 

Narrows bron i USA dimensionerades. Bron var dimensionerad enligt 

samma princip som använts vid dimensionering av andra broar. 

Anledningen till att Tacoma Narrows bron rasade var att bron var för låg i 

förhållande till sin längd. Dagen då bron rasade utsattes den för kraftig vind 

på runt 19 m/s. Vinden fick bron att starta en egensvängning där vardera 

ände vred sig runt brons längdaxel, åt ena hållet för den ena änden och andra 

hållet för den andra. Att tro att konstruktioner kan dimensioneras utifrån 
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tidigare hållbara konstruktioner ger en stor osäkerhet. I detta fall resulterade 

det i att bron rasade (Bulleit 2008).  

 

3.3 Beräkningsfilosofi 

3.3.1 Brottgränstillstånd och bruksgränstillstånd 

Innan beräkning kan påbörjas studeras lasteffekten. Med lasteffekt menas 

hur mycket last ett byggnadelement kommer att utsättas för och kan 

beräknas i brott- eller bruksgränstillstånd. För dimensionering i 

bruksgränstillstånd menas att ett element är på gränsen att inte uppfylla 

något eller några krav på dess funktion under normala förhållanden. Det som 

kontrolleras kan t.ex. vara deformationer.  

Brottgränstillståndet används för att kontrollera bärförmågan som innefattar 

moment, tvärkraft och normalkraft. Bärförmågan kontrolleras då den är på 

gränsen till brott av något slag. Det är de laster som kan tänkas uppkomma 

en gång vart femtionde år.  

För att beräkna bärförmågan måste geometri och materialegenskaper 

beaktas. Bärförmågan för materialet måste vara större än lasteffekten för att 

konstruktionen skall hålla. Överskrids bärförmågan kommer det att uppstå 

brott i materialet.  

 3.3.2 Segt och sprött brott  

Brott i stål blir på två olika vis, antingen segt eller sprött och har att göra 

med vilken seghet stålet har. Att en balk uppvisar ett segt brott betyder att 

den uppvisar deformationer innan den når brott. Ett exempel på synlig 

deformation är nedböjning. Det är att föredra att balken uppvisar detta 

beteende eftersom personer får möjlighet att utrymma lokalen innan den 

kollapsar.  
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Blir det brott utan deformationer kallas det för ett sprött brott. En svets 

kommer inte att visa segt beteende utan gå mot ett hastigt brott. I Figur 3 

visas spänning- töjningsdiagram för ett segt brott i a) och för ett sprött brott i 

b).  

 

  

a) b) 

Figur 3: a) Spänning- töjningsdiagram för a) segt brott och b) sprött brott 

3.4 Stål 

Stål är ett material som till största del består av grundämnet järn men det 

innehåller också kol, mangan och kisel. Det finns även en mindre del med 

föroreningar i stål där de vanligaste är fosfor, svavel och kväve. Halter av 

dessa måste hållas låga för att stålets seghet och svetsbarhet skall vara 

acceptabel för konstruktionsändamål. Mängd kol i stålet har stor betydelse 

på dess egenskaper. Om stålet har hög kolhalt innebär det att stålets hårdhet 

och hållfasthet är höga medan segheten är liten.  

Stålets hållfasthet visas i arbetskurvan i Figur 4. Kurvan beskriver 

förhållandet mellan spänning och töjning och bestäms genom dragprov av 

standardiserade provkroppar. Med töjning menas hur mycket kroppen har 

deformerats i förhållande till sin ursprunglängd. När kroppen utsätts för en 

last uppkommer spänning över tvärsnittsarean.  
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Figur 4: Stålets arbetskurva 

När kroppen börjar utsättas av en dragkraft är kurvan rätlinjig med lutningen 

lika med stålets elasticitetsmodul upp till en sträckgräns, fy. Inom detta 

intervall är stålet elastiskt. Elastisk deformation innebär att materialet återgår 

till ursprungsläget efter avbelastning. Vid den så kallade sträckgränsen, fy, 

även kallad flytgräns börjar materialet uppträda plastiskt. Att stålet uppträder 

plastiskt innebär att det inte återgår till sitt ursprungsläge vid avbelastning. 

Vid ökad belastning efter sträckgräns uppnår materialet slutligen den 

maximala spänning som det klarar av att bära, brottgränsen, fu, är nådd. 

Olika stålsorters sträckgräns och brottgräns visas i Tabell 2, för hel tabell se 

Bilaga 1.  

Tabell 2: Utdrag ut tabell över olika ståls sträckgräns och brottgräns (Al-Emrani & Johansson 2009). 

Standard och 

stålkvalitet 

Godstjocklek t (mm) 

t ≤ 40 mm 40 mm < t ≤ 80 mm 

EN 10025-2 fy (MPa) fu (MPa) fy (MPa) fu (MPa) 

S 235 235 360 215 360 

S 275 275 430 255 410 

S 355 355 510 335 470 

S450 440 550 410 550 

EN 10025-3     

S 275 N/NL 275 390 255 370 

S 355 N/NL 355 490 335 470 

S 420 N/NL 420 520 390 520 

S 460 N/NL 460 540 430 540 
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3.5 Balk- pelarinfästningar  

I denna rapport studeras enbart knutpunkter för balk-pelaranslutning där 

balken fästs in någonstans på pelarlängden (inte i toppen på pelaren). 

Knutpunkten klassificeras beroende på dess rotationsstyvhet och 

bärförmåga. I allmänhet utförs balkinfästningen mot pelare som inspänd 

eller ledad. 

För att en knutpunkt skall klassas som ledad skall den klara att ta upp krafter 

utan att ge upphov till ett moment som ger negativ inverkan på 

konstruktionen. Knutpunkten skall klara av att ta vinkeländringar som kan 

uppkomma vid dimensionerande last. 

För att en knutpunkt skall räknas som fast inspänd skall den vara 

momentstyv vilket menas att den kan ta upp krafter i olika riktningar utan att 

det uppkommer rörelse.  

3.5.1 Ledad infästning 

I Figur 5 visas olika typer av ledade knutpunkter enligt SBIs handbok för 

balk-pelarinfästning (Stålbyggnadsinstitutet 2008). Balken vilar på en klack 

som är fastsvetsad på pelaren och skruvarna används för att låsa fast balken. 

Knutpunkt a och b kan utformas så att svetsen kring upplagsklack upptar all 

kraft. Vid mindre tvärkraft kan även skruvarna bära lasten. Då används 

klacken endast som hjälp för att lägga balken på plats. För knutpunkt c 

svetsas ett vinkelupplag fast mellan pelareflänsarna. Här är det endast svets 

som dimensioneras. Skruvar genom balkens underfläns och upplaget 

används endast för att hålla balken på plats.  

  

 
 

 

a) b) c) 

Figur 5: Tre typer av ledade knutpunkter enligt SBI:s handbok (Stålbyggnadsinstitutet 2008). 
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3.5.2 Inspänd/ momentstyv infästning  

En typ av momentstyvt förband visas i Figur 6. Det är ett skruvförband där 

inspänning utförs genom att skruvar monteras mellan balkens ändplåt och 

pelarfläns. Pelaren förstärks med avstyvningsplåtar mellan flänsarna för att 

de inte ska deformeras.  

 

 

Figur 6:Momentstyvt förband. 

3.6 Sammanfogningsmetoder  

I praktiskt taget alla konstruktioner fordras det att olika ståldetaljer 

sammanfogas. För sammanfogning används antingen svets eller skruvar. I 

verkstad sammanfogas mindre detaljer med svetsning. Där råder även bättre 

förutsättningar för att få bra svetskvalité än om svetsarbetet görs på 

byggarbetsplatsen  

Ute på byggplatsen i samband med montering föredras oftast skruvförband 

då detta går snabbare.  

3.6.1 Svetsförband. 

Det finns två huvudtyper av svetsning vid stålbyggnad. Dessa är kälsvets 

och stumsvets. Ett kälsvetsförband sammanfogar plåtar som ligger i vinkel 

mot varandra, enligt Figur 7 a. Vid stumsvetsförband sammanfogas plåtar 

som ligger stumt mot varandra, enligt Figur 7 b.  
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a) b) 

Figur 7: a) visar en stumsvets b) visar en kälsvets (Stålbyggnad 2008) 

 

Beräkningarna för kälsvets avser beräkningssnittet som bildas av a-måttet 

och den nyttiga svetslängden, L. Svetsens a-mått definieras genom höjden i 

den likbenta triangeln som utgörs mellan fogytorna, se Figur 8. 

 

Figur 8: a-mått för kälsvets 

 

Genom att lägga fler antal svetssträngar ökar storleken på svetsen. Eftersom 

kostnaden stiger kraftigt med ökat antal strängar (Stålbyggnad 2008) bör 

arbetet utföras med en svetssträng så långt som möjligt. Ungefärligt 

samband mellan a-måttet och antal svetssträngar visas i Tabell 3. 

Tabell 3: Samband mellan a-mått och antal svetssträngar (Stålbyggnad 2008).  

a-mått Svetsstränger   

3-5 1 

6-9 3 

10-13 6 



15 

Isaksson & Nilsson 

För svetsar som är längre än      a-måttet och belastade längs svetsen bör 

en reduktionsfaktor     multipliceras med den dimensionerade 

bärförmågan,      för svetsen.  

 
      

          

     
  

( 1 ) 

dock           

där  

   = totallängden i kraftriktningen i [m] 

  = a-måttet för svetsen i [m] 

3.6.1.1 Komposantmetoden  

För att beräkna hållfastheten för svetsförbandet används a-måttet och den 

effektiva svetslängden. Dessa multipliceras med varandra för att få fram 

svetsarean   , i [m
2
].  

             ( 2 ) 

där  

   a-måttet för svetsen i [m] 

      effektiva svetslängden i [m] 

Spänningen orsakad av belastning antas vara jämt fördelad över hela 

svetsarean, vilket leder till normalspänningarna och skjuvspänningar enligt 

Figur 9.  

 

Figur 9:Spänningsfördelningen över en svets. 
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När det är likbenta svetsar är normalspänningen vinkelrät a-måttet och 

skjuvspänningen vinkelrät mot svetsens längdaxel lika. För att beräkna 

normalspänningen,   , [MPa] och skjuvspänningen,   , [MPa] används 

formel  

 
       

  

     
  

( 3 ) 

och skjuvspänningen,   , i [MPa] parallellt med svetsens längdaxel beräknas 

enligt  

 
   

  
  

  
( 4 ) 

där  

    kraften per svets i [N] 

  = enligt ekvation 2 

Normalspänningen parallellt med svetsens längdaxel,    tas inte med vid 

dimensionering av svetsens bärförmåga. 

Den dimensionerade svetsens bärförmåga är tillräcklig om  

 
   

      
    

   
   

  
  

        
  

( 5 ) 

och  

 
      

  
   

  
( 6 ) 

där 

   = brottgräns för det svagare stålet i [MPa] 

   = korrelationsfaktorn som beror på stålmaterialets hållfasthet Tabell 4. 

     1,25 
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Tabell 4: Korrelationsfaktorn    för olika stålmaterial (Al-Emrani & Johansson 2009). 

Standard och stålkvalitet Koefficient    

EN 10025 EN 10210 EN 10219 

S 235 

S235 W 

S235 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 W 

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 

S460 Q/QL/QL1 

S 460 NH/NLH S 460 NH/NLH 

S 460 MH/MLH 

1,0 

3.6.2 Skruvförband  

Skruvförband är ett montageförband som där det förutom skruv ingår mutter 

och bricka. Förbandet kan fungera som ett skjuvförband eller 

friktionsförband. För skjuvförband överförs kraften genom skjuvspänningar 

i skruvstammen eller genom hålkanttryck i förbandsplåtarna. I 

friktionsförband överförs kraften genom friktion mellan plåtarna. 

Det lägsta värdet för skjuvbrott i skruven,      , och hålkantsbrott i plåten, 

       är det som blir det dimensionerade värdet för knutpunkten. 

När beräkningar för skruvförband genomförs används skruvens 

karakteristiska värde. Sträckgränsen,    , och brottgränsen,    , för de olika 

skruvarnas hållfasthetsklasser visas i Tabell 5. 

Tabell 5: Hållfasthetsklasser för olika skruvkvaliteter (Al-Emrani & Johansson 2009). 

Hållfasthetsklass. 4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 8.8 10.9 

    (MPa) 240 320 300 400 480 640 900 

    (MPa) 400 400 500 500 600 800 1000 
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3.6.3 Skjuvbrott i skruven  

För kontroll av kapacitet i skjuvförband beaktas skruvens hållfasthet och 

tvärsnittsarea.  

För att få fram hur mycket skjuvkraft,      , i [N] skruven klarar används 

formeln 

 
       

         

   
 

( 7 ) 

där  

    0,6. Dock 0,5 för hållfasthetsklasserna 4.8, 5.8, 6.8 och 10.9 om 

skjuvsnittet går genom den gängade delen.  

     skruvens hållfasthet i [MPa] enligt Tabell 5. 

   stammens tvärsnittsarea alternativt den gängade delens tvärsnittsarea    
beroende på skjuvsnittets placering [mm

2
] 

      1,25 

3.6.3.1 Hålkantsbrott i plåten  

För hålkantsbrott i plåten gäller: 

 
      

            

   
 

 

( 8 ) 

där  

  = brottgräns för stålet i [MPa] enligt Tabell 2. 

  = skruvens diameter i [mm] 

  = plåttjockleken i [mm] 

     1,25 

   är det minsta av      
  

  
           

    avståndet mellan hålcentrum och plåtkant i [mm], Figur 10.    får inte 

vara mindre och inte heller större än kraven i Tabell 7. 

   hålets diameter i [mm] är beroende av skruvdiametern,  , enligt 

förhållandet i Tabell 6. 



19 

Isaksson & Nilsson 

Tabell 6: Hålets diameter beroende på skruvdimension (Al-Emrani & Johansson 2009).. 

Skruvdimension    mm 

M12-M14 d+1 

M16-M24 d+2 

M27 och större d+3 

 

  är det minsta av     
   

  
    

För brott mellan hål och kant på plåten  

    
  

    
 

( 9 ) 

    avståndet mellan hålcentrum och plåtkant i kraftens riktning i [mm], se 

Figur 10.    får inte vara mindre och inte heller större än kraven i Tabell 7.  

    hålets diameter i [mm], Tabell 6.  

 

 

Figur 10: Fästelementavstånd 

Tabell 7:Minsta och största centrumavstånd, kantavstånd och ändavstånd (Al-Emrani & Johansson 

2009). 

 Minimum Maximum 

Ändavstånd i kraftfiktningen                  

Kantavstånd tvärs kraftriktningen                  

Centrumavstånd i kraftriktningen                          

Centrumavstånd tvärs kraftriktningen                           
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3.6.3.2 Bärförmåga för dragkraft 

 
      

         

   
 

( 10 ) 

där  

   = 0,63 för försänkta skruvar annars 0,9  

     skruvens hållfasthet i [MPa] enligt Tabell 5. 

   stammens tvärsnittsarea alternativt den gängade delens tvärsnittsarea, 

  , beroende på skjuvsnittets placering i [mm
2
] 

     1,25 

 

3.6.3.4 Kombinerad skjuvning och dragning.  

 

      
     

 
     

         
     

( 11 ) 

där  

       Lasteffekt i skjuvning i [MPa] 

      = Bärförmåga för skjuvningen i [MPa] 

      = Lasteffekt i dragning i [MPa] 

      = Bärförmåga för dragkraft i [MPa] 
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4 Genomförande 

Arbetet började med en ingående litteraturstudie för att få kunskap inom 

ämnet.  

Intervjuer genomfördes med konstruktörerna och gav kunskap i hur de 

genomför sina beräkningar. Utifrån dessa kunde dimensionering för 

upplagsklacken genomföras på samma sätt som konstruktörerna hade gjort. 

Resultatet sammanställdes i en tabell för ett lätt avläsa skillnader.  

Vid beräkning dimensionerades svetsarna för en kraft som var lika stor som 

balkens tvärkraftskapacitet. Tvärkraftskapaciteten för HEA-balkarna hämtas 

ur dataprogrammet Colbeam, se Bilaga 4 

För att sammanställa en rekommenderad lathund genomfördes beräkningar 

utnyttjades kunskaper inhämtade från teorin kombinerat med synpunkter 

från konstruktörerna.  
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4.1 Den valda knutpunkten  

Den knutpunkt som skall dimensioneras visas i Figur 11a. Den är vald i 

samverkan med Sweco och är den vanligaste knutpunktstyp som Sweco 

använder sig av. Den är ledat infäst och är en variant på knutpunkt a i Figur 

5. 

I denna typ av knutpunkt svetsas en ändplåt till balkänden. Ändplåten vilar 

på en upplagsklack som är fastsvetsad på pelarflänsen. Upplagsklacken kan 

svetsas längs de vertikala sidorna men också längs de två horisontella 

sidorna. Det är svetsen vid liv-ändplåt och upplagsklack-pelare som skall 

klara av att bära den kraft som påverkar balken. Skruvarna är endast till för 

att hålla balken på plats och kommer inte att ta några laster.  

Vid fyrsidig svets måste plåtens överkant fasas så att den horisontella 

kälsvetsen kan försänkas se Figur 11 b. Detta för att svetsen inte skall 

påverkas av ändplåten som ligger på upplagsklacken.  

 

 

 

a) b) 

Figur 11: a) visar den valda knutpunkten, b) visar klack med fasad överkant. 
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4.2 Härledning av använda formler  

Vid dimensionering av upplagsklack kan beräkning göras på två-, tre-, eller 

fyrsidigsidig svets, Figur 12. Det är de vertikala svetsarna som kommer att 

uppta den största kraften i form av skjuvspänning, parallellt med svetsens 

riktning. Även de horisontella svetsarna kommer att ta upp en mindre mängd 

kraft i form av normalspänningar och skjuvspänningar vinkelrätt svetsens 

riktning. 

 

   

a) b) c) 

Figur 12:a) Tvåsidig svets b) Tresidig svets c) Fyrsidig svets. 

4.2.1 Beräkning tvåsidig svets  

Vid beräkning av svets längs två sidor används formel  

 
   

      
    

   
   

  
  

        
  

( 12 ) 

De vertikala svetsarna, Figur 12 a, utsätts bara för skjuvspänningar parallellt 

a-måttet,   . Det blir ingen skjuvspänning eller normalspänning vinkelrät a-

måttet och kvar blir då  

 
       

  
        

  
( 13 ) 

Skjuvspänningen parallellt a-måttet är enligt ekvation  

 
   

  
  

  
( 14 ) 

Detta i ekvation 18 blir  

 
   

  
  

  
  

        
  

( 15 ) 
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där  

             ( 16 ) 

     är i detta fall längden på svets längs höjden för klacken,    i [mm]. 

           ( 17 ) 

Detta ger  

 
   

         

         

 
( 18 ) 

4.2.2 Beräkning tre- och fyrsidig svets  

För att beräkna tvärkraftskapaciteten,    , i [N] för svets längs tre sidor 

används enligt SBI:s handbok formel  

 
     

    

  
 
  

  
  

    
      

  
( 19 ) 

Och för svets längs fyra sidor formeln  

 
     

    

  
 
    

  
  

    
      

  
( 20 ) 

där  

   = svetslängd längs höjden på klacken i [mm] 

   = svetslängd längs bredden på klacken i [mm] 

   svetsens a-mått i [mm] 

  = brottgräns för stålet i [MPa] 

   = korrelationsfaktorn som beror på stålmaterialets hållfasthet Tabell 4 

     1,25 

Formlerna från SBI är framtagna efter det som står i Eurokod och härleds 

enligt nedan.  

Dimensionering av de vertikala svetsarna genomförs på samma vis som i 

avsnitt 4.2.2. Vid dimensionering för de horisontella svetsarna används även 

här formel  

 
   

      
    

   
   

  
  

        
  

( 21 ) 
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De horisontella svetsarna i detta fall utsätts för normalspänning och 

skjuvspänning parallellt a-måttet. Formeln blir då  

 
   

      
   

  
        

  
( 22 ) 

Normalspänningen och skjuvspänningen parallellt a-måttet är enligt formel 

 
       

  

     
  

( 23 ) 

Detta i ekvation 24 blir  

     

     
  

  
        

  
( 24 ) 

där  

             ( 25 ) 

I detta fall är      längden för svetsen längs bredden för klacken,   . Vid 

beräkning av svets endast på undersidan av klack blir 

         ( 26 ) 

och vid svetsar både ovanför och under klack blir  

           ( 27 ) 

Detta ger 

 
    

       

         

 
( 28 ) 

för klack med tresidig svets och  

 

 
    

         

         

 
( 29 ) 

för klack med fyrsidig svets. 

Tvärkraftskapaciteten för de horisontella svetsarna adderas med de vertikala. 

För tresidig svetsad klack adderas formel 18 och formel 28 som ger  

 
     

         

         

 
       

         

  
    

  
 
  

  
  

    
      

 
( 30 ) 

För fyrsidig svets adderas formel 18 och formel 29. Detta blir  

 
     

         

         

 
         

         

  
    

  
 
    

  
  

    
      

 
( 31 ) 
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5. Konstruktörernas beräkningssätt  

Från konstruktionsprogram får konstruktörerna på Sweco fram vilka pelare 

och balkar som skall användas i konstruktionen. Vid industribyggnation 

väljer konstruktörerna att gå upp en dimension på balk eftersom det är svårt 

att förutse framtida laster. Vanligt vid industrilokaler är att det hängs på en 

travers på balken. Detta medför självfallet att balken utsätts för en större 

kraft än vad det tidigare var tänkt. Genom att konstruktörerna valt att 

överdimensionera balken i ett tidigt skede har osäkerheter beträffande 

framtidens laster behandlats som tagits upp i Bulleit (2008). 

Likt studien som Fröderberg utförde 2014 visar även denna studie att 

resultat skiljer sig mellan de olika konstruktörerna. De gör sina beräkningar 

efter det som står i Eurokod men beroende på vilka val de gör får de olika 

dimensioner på klack och svets.  

Konstruktörerna nämnde att det ofta förekommer egenkontroller av 

beräkningarna. Dock var det en fråga om tid. En av konstruktörerna nämnde 

att det ofta var en erfaren kollega som kontrollerade beräkningsgången. 

Genom att föra en rapport över beräkningsgången skulle kollegan själv 

kunna gå igenom tillvägagångssättet. Det är inte alla gånger en rapport 

skrivs och då behöver både konstruktören som gjort beräkningarna och 

kollegan sitta och gå igenom allt steg för steg. Konstruktören menade på att 

det var bra med egenkontroller och detta borde alltid göras. En koppling kan 

göras till studien av Fröderberg och Thelandersson (2014) där det tas upp att 

det är viktigt med egenkontroller för undvika fel. En av de andra 

konstruktörerna nämnde att det fanns en checklista på Sweco att följa för 

beräkningar. Checklistan är övergripande för hela konstruktionen. Delar av 

konstruktionen samt detaljer utav den går konstruktören själv igenom som 

en kontroll för att se så inget har missats. Resultatets rimlighet måste alltid 

bedömas och om det av erfarenhetsmässiga skäl inte går måste en grov 

överslagsberäkning göras. De beräkningar som är gjorda med miniräknare 

brukar konstruktören dubbelkolla.  

5.1 Konstruktör 1  

Vid dimensionering av klack väljer konstruktör 1 att hålla sig till a-måttet 5 

mm. Anledningen är att Sweco har 5 mm svets som deras ”standardmått”. 

De behöver då inte skriva på alla ritningar att det är a-mått 5 mm som gäller 

utan står det inget på ritningen antas 5 mm. 

Konstruktören nämnde att i första hand välja högre upplagsklack än ökad 

svets till 8 mm. Klacken väljs dock inte till högre än 500 mm då 

konstruktören anser att 500 mm är det som passar för de HEA-balkar som 

används i denna rapport.  
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Vid dimensionering väljer konstruktör 1 att räkna på tvåsidig svets. Alltså är 

det bara de vertikala svetsarna som är lastupptagande. Konstruktören 

nämnde att de i praktiken brukar svetsa längs tre sidor men väljer ändå att 

enbart räkna på de vertikala svetsarna. Upplagsklackens utnyttjandegrad 

brukar dimensioneras till ligga på 70-80 % när balkens fulla kapacitet är 

nådd. Klackens tjocklek bestäms att vara dubbelt så tjock som ändplåten och 

görs med 5 mm hopp dvs. 10 mm, 15 mm etc. Tjockleken bestäms till vad 

som anses vara lämpligt så balken får tillräcklig bredd att landa på. En 

tjocklek som är rekommenderad att börja använda är 20 mm. 

Vid beräkning av tvärkraftskapacitet för svets använder konstruktör 1 formel 
 

                  ( 32 ) 

som är en omskrivning av formel   

 
    

         

         

 
( 33 ) 

Som används i SBI:s handbok. 

I formel 27 kommer 0,6 från 
 

  
 som blir 0,58. Konstruktören avrundar 0,58 

uppåt för att ligga på säkra sidan.  

    =    , alltså tvärkraftskapaciteten för svetsen i [N] 

  = a-måttet för svetsen i [mm] 

  = längd på svets längs höjden för klack i [mm] 

     Stålets hållfasthet i [MPa] beräknas enligt  

 
    

  
      

 
( 34 ) 

där 

  = brottgräns för stålet i [MPa] 

  = korrelationsfaktorn enligt Tabell 4 

     1,25  
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5.2 Konstruktör 2 

Konstruktör 2 använder sig av tabeller som är framtagna av SBI och som 

finns i deras handbok, Bilaga 2. Dessa tabeller fungerar som underlag för 

dimensionering. Svetsen i dessa tabeller har a-måttet 5 mm och svetsen 

längs bredden på klacken,   , är i detta fall anpassat efter att vara ca 30 mm 

mindre än pelarbredden enligt rekommendationer i SBI:s handbok. Det finns 

två tabeller, en för tresidig svets och en för fyrsidig svets. Tabell 8 är för en 

klack svetsad längs tre sidor.  

Tabell 8: Tvärkraftskapacitet för tresidig svets (Stålbyggnadsinstitutet 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstruktör 2 väljer att först följa tabellen för tresidig svets men då 

kapaciteten inte är tillräcklig väljer konstruktören att gå över till tabell för 

fyrsidigt svets. Konstruktören menar på att merkostnaden för svetsning längs 

fyra sidor är så pass liten att det inte gör något att välja fyrsidig svetsning. 

Upplagsklackens bredd väljer konstruktören att göra i närheten av 

ändplåtens, men samtidigt inte så bred att det inte går att svetsa runt om. 

Ändplåten väljer konstruktören att göra lika bredd som balken. Klackens 

höjd väljs till jämna och bra mått såsom t.ex. 100 mm och 150 mm. Vid val 

av kapacitet som upplagsklacken dimensioneras efter väljer konstruktören 

att ligga på en säker marginal ovanför balkens tvärkraftskapacitet. 

Upplagsklackens tjocklek bestäms enligt rekommendation i SBIs handbok 

till 30 mm. 

3 svetsar 

hp [mm] 

bp 50 60 80 100 120 

mm      

90 264 289 339 390 440 

110 295 320 370 421 471 

130 326 351 401 451 502 

150 356 382 432 482 532 

170 387 412 463 513 563 

190 418 443 493 544 594 

210 449 474 524 574 625 

230 480 505 555 605 655 

250 510 535 586 636 686 

270 541 566 616 667 717 
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5.3 Konstruktör 3 

Även konstruktör 3 väljer att hålla sig till a-måttet 5 mm av samma 

anledning som de andra konstruktörerna. Klackbredden väljs till samma som 

flänsbredden. Upplagsklackens tjocklek är något varierande gentemot de 

andra konstruktörerna. Klackens kapacitet sätts till 80 % av balkens 

tvärkraftskapacitet då konstruktören menar på att det är fler parametrar än 

just skjuvbrott som är dimensionerande.  

De dimensioner konstruktören beräknat delas in i intervall efter 

konstruktörens eget tyckande och sammanställs i en lathund, Figur 13. Det 

är dessa värden som används vid dimensionering.  

 

Balk H h t1 t2 Bult Svets a1 

200-280 100 10 20 M16 5 

300-360 150 15 25 M20 5 

400-580 200 20 30 M24 5 

581-780 300 25 35 M24 8 

781-1000 400 30 40 M30 8 

   

  Svets a5 där ej annat anges  
   

 

Figur 13: Konstruktörens lathund 
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5.4 Sammanställning konstruktörernas resultat 

Resultatet av konstruktörernas beräkningar av upplagsklacken för den valda 

knutpunkten är enligt Tabell 9. Tabellen är en sammanställning av 

konstruktörernas val av svets och klackdimensioner. I tabellen avser hp 

klackhöjden och bp klackbredden. Vilket a-mått som använts samt antal 

sidor som är svetsade anges även i tabellen. För exakt tillvägagångssätt vid 

dimensionering beroende på konstruktörernas val, se Bilaga 5. 

Tabell 9: Sammanställning av konstruktörernas val vad gäller a-mått, antal sidor som svetsas, höjden 

för klacken och bredden för klacken för HEA-balkar. 

  Konstruktör 1 Konstruktör 2 Konstruktör 3 

Svets Klackdim Svets Klackdim Svets Klackdim 

HEA a-mått sidor hp bp a-mått sidor hp bp a-mått sidor hp bp 

200 5 2 200 200 5 3 100 150 5 3 100 200 

220 5 2 300 220 5 3 100 170 5 3 100 220 

240 5 2 300 240 5 3 100 210 5 3 100 240 

260 5 2 400 260 5 3 100 230 5 3 100 260 

280 5 2 400 280 5 4 100 230 5 3 100 280 

300 5 2 400 300 5 4 100 250 5 3 150 300 

320 5 2 400 300 5 4 100 250 5 3 150 300 

340 5 2 500 300 5 4 100 250 5 3 150 300 

360 8 2 400 300 5 4 100 270 5 3 150 300 

400 8 2 400 300 5 4 150 270 5 3 200 300 

450 8 2 500 300 5 4 250 250 5 3 200 300 

500 8 2 500 300 5 4 300 270 5 3 200 300 

550 9 2 500 300 5 4 400 250 5 3 200 300 

600 10 2 500 300 5 4 450 270 8 3 300 300 

5.5 Analys av konstruktörernas val  

Som synes får de tillfrågade konstruktörerna olika dimensioner på svets och 

klack. De följer Eurokod men får ändå olika dimensioner likt den studie som 

utfördes av Fröderberg och Thelandersson (2014).  

Det alla konstruktörerna har gemensamt är att de väljer a-måttet 5 mm för 

svets. Anledningen är att det effektiviserar ritningsarbetet.  

Valet av antal sidor som svetsas för upplagsklacken har även en betydande 

roll för upplagsklackens kapacitet. Ur tabellen framgår det även tydligt att 

genom att svetsa längs fler sidor leder till mindre material för klacken. Vid 

svetsning längs fyra sidor kan a-måttet 5 mm användas för alla studerade 

balkprofiler utan göra klackhöjden för hög. Det finns dock en nackdel med 

fyrsidig svets och det är att plåten måste fasas i överkant vilket leder till mer 

förarbete. 

Enligt konstruktör 1 brukar de ute på plats svetsa längs tre sidor. Om 

beräkning enbart görs för de två vertikala svetsarna kommer klacken 
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överdimensioneras. Detta eftersom SBIs handbok menar på att även de 

horisontella svetsarna upptar mycket kraft. En nackdel med denna metod är 

att klackhöjden når 500 mm vid lägre laster än för tre- och fyrsidig svets 

vilket leder till att svetsdimensionen måste ökas. När svetsdimensionen ökar 

måste fler svetssträngar läggas vilket leder till mer arbete för svetsaren. 

Två av konstruktörerna väljer att dimensionera upplagsklackens kapacitet till 

mer än balkens tvärkraftskapacitet. Detta innebär att balken kommer gå till 

brott innan klacken. En av konstruktörerna följer SBIs färdiga lathundar och 

en annan använder egenutvecklade lathundar vid dimensionering. Genom att 

följa lathundar effektiviseras arbetet då inte nya beräkningar måste göras 

varje gång. 

5.6 Rekommendation 

För att optimera konstruktörernas arbete har en lathund, 

Tabell 10, framtagits. Tabellen visar balkdimension, svetsdimension, 

upplagsklackens höjd, hp, samt klackens bredd, bp. Den visar även tjocklek 

på upplagsklack, t1 och ändplåt, t2 och svetsens respektive balkens 

tvärkraftskapacitet.  

Tabell 10: Rekommenderad lathund 

HEA-

Balk  

a-

måttet 

hp bp t1  t2  Tvärkraftskapacitet 

för svets runt 

klack, VRd 

Balkens 

tvärsnittskapacitet 

200 5 100 200 10 20 536,6 370,6 

220 5 100 220 10 20 566,1 423,7 

240 5 100 240 10 20 595,6 516,1 

260 5 100 260 10 20 625,2 589,4 

280 5 200 280 10 20 895,9 650,5 

300 5 200 300 15 30 925,4 763,5 

320 5 200 300 15 30 925,4 843,7 

340 5 200 300 15 30 925,4 921,9 

360 5 300 300 15 30 1166,6 1004,3 

400 5 400 300 15 30 1407,8 1175,4 

450 5 400 300 15 30 1407,8 1347,7 

500 5 500 300 20 40 1649 1530,6 

550 8 300 300 20 40 1866,7 1716,7 

600 8 400 300 20 40 2252,6 1911,2 

HEA-

Balk  

a-

måttet 

hp bp t1  t2  Tvärkraftskapacitet 

för svets runt 

klack, VRd 

Balkens 

tvärsnittskapacitet 

200 5 100 200 10 20 536,6 370,6 

220 5 100 220 10 20 566,1 423,7 

240 5 100 240 10 20 595,6 516,1 

260 5 100 260 10 20 625,2 589,4 

280 5 200 280 10 20 895,9 650,5 

300 5 200 300 15 30 925,4 763,5 

320 5 200 300 15 30 925,4 843,7 

340 5 200 300 15 30 925,4 921,9 

360 5 300 300 15 30 1166,6 1004,3 

400 5 400 300 15 30 1407,8 1175,4 

450 5 400 300 15 30 1407,8 1347,7 

500 5 500 300 20 40 1649 1530,6 

550 8 300 300 20 40 1866,7 1716,7 

600 8 400 300 20 40 2252,6 1911,2 
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Att använda en lathund skulle innebära att tid sparas vid dimensionering. 

Tiden som sparas kan användas för att upptäcka fel vilket skulle resultera i 

att osäkerheter minskar enligt Bulleit (2008).  

Klacken svetsas längs med tre sidor och kapaciteten för svets beräknas också 

för tre sidor enligt formel 19. Valet att räkna på tre sidor har gjorts eftersom 

det i praktiken oftast svetsas längs tre sidor. Dessutom undviks fasning av 

upplagsklack vilket då inte ger någon merkostnad vid tillverkning av plåt.  

I den rekommenderade lathunden ligger alltid svetsens kapacitet över 

balkens tvärkraftskapacitet för att försäkra sig om att balken kommer att gå 

till brott innan svetsen gör det. Detta är att föredra då balken kommer att 

påvisa deformationer vilket leder till att människor får möjlighet att ta sig till 

annan plats innan brott inträffar. Skulle svetsen vara den som går mot brott 

först syns inga deformationer utan går mot ett sprött brott enligt teorin. 

Klackbredden väljs till lika stor som balkbredden. Klackhöjden delas upp i 

intervall som är valda för att skapa få valmöjligheter. Höjderna för klack 

valdes till 100, 200, 300, 400 samt 500 mm. Svetsen har a-måttet 5 mm i så 

stor utsträckning som möjligt eftersom detta ger minst arbete för montörerna 

då enbart en svetssträng behöver läggas. Att svetsa med a-måttet 5 mm 

innebär också mindre ritningsarbete. 

Upplagsklackens tjocklek bestäms utifrån samma förutsättningar som 

konstruktör 1 använder. 

För hel beräkningsgång, se Bilaga 5. 
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6. Diskussion  

6.1 Metoddiskussion 

Intervjuer kring konstruktörens arbete har gjorts med tre konstruktörer från 

ett företag. Intervjuer med fler konstruktörer och konstruktörer på andra 

företag skulle varit att föredra för att få fler synvinklar. Vid intervjuer med 

fler konstruktörer skulle troligtvis andra val av a-mått och klackdimensioner 

framkomma. Effekten av detta skulle troligtvis bli fler varianter på 

upplagsklack och ge en tydligare bild på hur mycket det skiljer sig från 

konstruktör till konstruktör. Dock skulle rekommenderade lathunden bli 

betydligt svårare att sammanställa.  

Intervjuerna gav inte information i den utsträckning som förväntats. 

Anledningen var bl.a. att konstruktörerna hade begränsad tid till att svara på 

frågor samt att frågorna som ställdes var riktade mot hur de gjorde och inte 

varför de gjorde som de gjorde. Om tillgång hade funnits till konstruktörers 

tillvägagångssätt innan intervjuerna gjordes hade dessa kunnat analyseras. 

Frågor kring dessa hade kunnat ställas vid intervjuerna för att ge mer 

omfattande svar. Längre tid på företaget hade varit att föredra då det hade 

gett fler tillfällen att fråga konstruktörerna med mer ingående frågor. Vid 

mer tid hade även hela knutpunkten kunnat analyseras och då även kunnat få 

ut mer från intervjuerna angående knutpunktens resterande delar. 

I studien genomförs beräkningarna för konstruktör 1 och 2 utifrån tolkning 

av konstruktörernas tillvägagångssätt vid dimensionering vilket har inneburit 

mycket antaganden och här reserveras för beräkningsfel. Vad gäller den 

tredje konstruktören är lathunden framräknad av konstruktören själv. Detta 

innebär osäkerheter i vilka val som gjorts gällande beräkningssätt och 

stålegenskaper. Rapportens mål är att visa hur konstruktörer dimensionerar 

och att de beräknar olika. Även om beräkningsgången för konstruktör 3 

framtagits hade troligtvis dimensionerna ändå skiljt sig gentemot de andra 

konstruktörernas dimensioner. 

För att få bättre klarhet i hur konstruktörerna väljer vid olika fall och följa 

upp tillvägagångssättet de gör skulle beräkningar utförda av konstruktörerna 

själva varit att föredra. Att ge dem ett specifikt projekt att räkna på hade 

ansetts fördelaktigt då detta troligtvis hade gett ett mer omfattande resultat. 

För att avgöra hur upplagsklacken skall utformas för att göra det fördelaktigt 

för alla parter, skulle intervjuer även gjorts med tillverkare av ståldetaljer 

samt montörer på byggarbetsplatsen.  
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Att ställa kostnad för antalet ökade svetssträngar mot kostnad för att öka 

storlek på klack hade tillfört mer tyngd i rekommendationen. Klackarna 

hade då kunnat ställas mot varandra och det hade resulterat i att det billigaste 

alternativet kunde valts.  

6.2 Resultatdiskussion 

I denna rapport valdes att svetsens kapacitet skulle dimensioneras för att 

vara densamma som balkkapaciteten. I praktiken är det oftast 

momentkapaciteten som är avgörande för balkens dimension och inte 

tvärkraftskapaciteten. Det resulterar i att klackarna i denna rapport är 

överdimensionerade gentemot momentkapaciteten. Anledningen till att 

konstruktör 3 väljer att dimensionera svetskapaciteten till 80 % av 

balkkapaciteten är troligtvis att även momentkapaciteten har betraktats. För 

att göra dimensioneringen noggrannare skulle även momentkapaciteten 

kontrollerats i denna rapport.  

Andra parametrar som kan påverka val av utformning av knutpunkten måste 

också beaktas. Detta kan t.ex. vara hur bred pelarflänsen är där 

upplagsklacken skall svetsas. För en exakt dimensionering behövs i stort sett 

kännedom om hur resterande konstruktionen kan tänkas vara utformad. 

6.2.1 Den framtagna lathunden 

Den rekommenderade lathunden är baserade på val som gjorts för att få fram 

bästa möjliga dimension med hänsyn till vad teori och fakta påvisar men 

också vad som skulle kunna tillfredsställa konstruktörerna på Sweco. Att 

svetsa och räkna längs med tre sidor ger inte en överdimensionering av 

klack. Det krävs inte heller extra förarbete med plåten i verkstaden såsom 

det gör vid fyrsidig svets då plåtens överkant måste fasas. Dock har inte det 

extra arbete som krävs för fasad plåt jämförts med den extra bärighet som 

fås av en extra svetssida. 

Lathunden som framtogs gjordes av egna bedömningar utifrån 

konstruktörernas synpunkter och teori. Om en liknande lathund tas fram kan 

värden och intervall skilja sig beroende på andra val. 

Svets väljs till a-måttet 5 mm i så stor utsträckning som möjligt eftersom 

kostanden ökar med fler svetssträngar. Även ritningsarbetet underlättas vid 5 

mm svets eftersom detta inte behöver markeras. För de största dimensionera 

krävdes dock mer svets för att uppnå tillräcklig kapacitet. Här väljs a-måttet 

till 8 mm.  

Eftersom det inte görs beräkningar över hur tjock upplagsklacken behöver 

vara, följs de rekommenderade värden konstruktörerna föreslagit. Dessa ger 

mindre material för klacken gentemot vad som föreslås i SBI handboken. 
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Eftersom det ofta föredras att hålla jämna och bra mått på klackhöjderna 

valdes dimensionerna 100, 200, 300, 400 och 500 mm. Anledningen är för 

att de som ska montera upplagsklackarna skall slippa hålla reda på många 

olika varianter av klackar. Det underlättar även ritningsarbetet då det enbart 

finns ett fåtal klackdimensioner.  

Upplagsklackens bredd har valts till lika bred som balkfläns eftersom detta 

dels ger längre svets än för kortare klack.  
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7. Slutsatser 

Rapporten visar att konstruktörer på samma företag får olika dimensioner 

även om alla beräknar enligt Eurokod. Det är inte själva beräkningen som 

gör att det blir olika utan de har att göra med vilka val konstruktörerna gör 

under beräkningens gång.  

Antalet sidor som svetsning utförs på har stor betydelse över dess kapacitet 

om enbart teori tas i anspråk. Eftersom det inte har studerats hur mycket 

extra arbete som krävs för tillverkning och montering av en plåt som svetsas 

längs fyra sidor har valet blivit svetsning längs tre sidor för klacken.  

Det är förståeligt att konstruktörerna använder sig av a-måttet 5 mm i så hög 

uträckning som möjligt. Detta för att svetsdimensionen är den största som 

kan läggas i en sträng, vid större dimensioner krävs fler svetssträngar vilket 

innebär mer arbete. Det är även fördelaktigt att använda a-måttet 5 mm 

eftersom det inte behöver markeras på ritningar. 

Att konstruktörer håller sig till en lathund likt den framtagna skulle leda till 

att antalet olika varianter av knutpunkter minska. Detta skulle då 

effektivisera konstruktörernas arbete och underlätta arbetet för montörerna. 

Eftersom lathunden inte har anpassats efter balkens momentkapacitet utan 

enbart dimensionerats efter balkens tvärkraftskapacitet blir alla värden 

överdimensionerade. Lathunden kommer troligtvis inte att användas vid 

dimensionering. För att den skall kunna användas behöver den 

vidareutvecklas med hänsyn till alla påverkande parametrar.  
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Bilaga 1: sid 1: (1) 

Isaksson & Nilsson 

Bilaga 1: Stålsorters karakteristiska och dimensionerande 

värden.  

Standard och 

stålkvalité 

Godstjocklek t (mm) 

t ≤ 40 mm 80 mm < t ≤ 40 mm 

EN 10025-2 fy (MPa) fu (MPa) fy (MPa) fu (MPa) 

S 235 235 360 215 360 

S 275 275 430 255 410 

S 355 355 510 335 470 

S450 440 550 410 550 

EN 10025-3     

S 275 N/NL 275 390 255 370 

S 355 N/NL 355 490 335 470 

S 420 N/NL 420 520 390 520 

S 460 N/NL 460 540 430 540 

EN 10025-4     

S 275 M/ML 275 370 255 360 

S 355 M/ML 355 470 335 450 

S 420 M/ML 420 520 390 500 

S 460 M/ML 460 540 430 530 

EN 10025-5     

S 235 W 235 360 215 340 

S 355 W 355 510 335 490 

EN 10025-5     

S 460 Q/QL/QL1 460 570 440 550 
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Bilaga 2: Tabeller från SBI:s handbok.  

Tabell 2.1: Tvärkraftskapacitet för en upplagsklack med hänsyn på balkens höjd och bredd. 

Upplagsklacken är svetsad längs tre sidor 

 

 

Tabell 2.2: Tvärkraftskapacitet för en upplagsklack med hänsyn på balkens höjd och bredd. 

Upplagsklacken är svetsad längs fyra sidor 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 svetsar 

hp [mm] 

bp 50 60 80 100 120 

mm      

90 264 289 339 390 440 

110 295 320 370 421 471 

130 326 351 401 451 502 

150 356 382 432 482 532 

170 387 412 463 513 563 

190 418 443 493 544 594 

210 449 474 524 574 625 

230 480 505 555 605 655 

250 510 535 586 636 686 

270 541 566 616 667 717 

4 svetsar 

hp [mm] 

bp 50 60 80 100 120 

mm      

90 403 428 478 528 578 

110 464 489 539 590 640 

130 526 551 601 651 702 

150 587 612 663 713 763 

170 649 674 724 774 825 

190 710 735 786 836 886 

210 772 797 847 897 948 

230 833 859 909 959 1009 

250 895 920 970 1021 1071 

270 956 982 1032 1082 1132 
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Bilaga 3: Konstruktörernas beräkningsgång 

I denna bilaga visas beräkningsgången endast för en balk eftersom alla 

beräkningar genomförs på samma vis. Vi valde att genomföra beräkningarna 

på HEA 320 av stålsort S355. Brottgränsen för stålet är 470 MPa, detta finns 

i Bilaga 1.  

Konstruktör 1  

Tvärkraftskapaciteten för HEA 320 ligger på 843,7 kN, se Bilaga 4. 

Konstruktören brukar dimensionera upplagsklacken så utnyttjandegraden 

ligger på 70-80%. Utnyttjandegraden i detta fall väljs till 75 % vilket innebär 

att när balkens fulla kapacitet är uppnådd har klacken 25 % kvar innan den 

uppnår sin. Kapaciteten för 75 % utnyttjandegrad fås enligt formel 

      

    
         

 

För att få fram stålets hållfasthet används formel  

 
    

   

        
 

 

och     blir då 417,7 MPa. 

Med a-måttet 5 mm ger detta enligt formel 32: 

                      

och   blir då 0,89 m.  

Eftersom svetsarna räknas längs två sidor behöver klacken ha höjden 

    

 
        

 

För att göra en klack med ett jämt mått väljs lämpligen höjden till 500 mm. 

Klackbredden väljs till lika bred som balkens fläns. 

Konstruktör 2  

Konstruktören väljer alltid att dimensionera klacken med en marginal som 

brukar ligga på runt 80 % av utnyttjandegraden. I detta fall hamnar 

kapaciteten på 1054,6 kN.  
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Konstruktören använder tabellerna i Bilaga 2 för att få fram vilka 

dimensioner som klacken behöver ha. Eftersom konstruktören själv sagt att 

100 mm är en bra höjd på klack håller vi oss till detta så länge vi anser att 

det går. Då ser vi att en tresidig svetsad klack inte är tillräcklig för att uppnå 

önskad kapacitet utan måste gå över till tabellen för fyrsidig svets.  

I tabellen följs 100 mm klackhöjd för att hitta ett värde kring 1054,6 kN. 

Klacken väljs till 250 mm bred och kapaciteten hamnar på 1021 kN, vilket 

ger en utnyttjandegrad på 82 %. Detta anses vara ok då konstruktören strävar 

efter en utnyttjandegrad kring 80 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstruktör 3  

Eftersom konstruktör tre använde sig av lathunden behövde inga 

beräkningar genomföras här.  

 

  

4 svetsar 

hp [mm] 

bp 50 60 80 100 120 

mm      

90 403 428 478 528 578 

110 464 489 539 590 640 

130 526 551 601 651 702 

150 587 612 663 713 763 

170 649 674 724 774 825 

190 710 735 786 836 886 

210 772 797 847 897 948 

230 833 859 909 959 1009 

250 895 920 970 1021 1071 

270 956 982 1032 1082 1132 
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Bilaga 4: Tabell över tvärkraftskapacitet för HEA-balkar 

från Colbeam. 

HEA-balk Balkens tvärsnittskapacitet 

200 370,6 

220 423,7 

240 516,1 

260 589,4 

280 650,5 

300 763,5 

320 843,7 

340 921,9 

360 1004,3 

400 1175,4 

450 1347,7 

500 1530,6 

550 1716,7 

600 1911,2 
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Bilaga 5: Beräkningsgång för rekommenderad lathund 

 

Vid beräkning av den rekommenderade lathunden användes formel  

 
     

    

  
 
  

  
  

    
      

  
 

Tvärkraftskapaciteten för balkarna, enligt tabellen i bilaga 1, används.  

Balkbredden väljs till samma bredd som flänsen för balken och hela 

balkbredden svetsas. A-måttet sattes till 5 mm. Då fick vi fram följande höjd 

på klack:  

 

Balk, H Svets, a Balkbredden, bp Klackhöjden, h 

200 5 200 31,2 

220 5 220 41 

240 5 240 67 

260 5 260 85,2 

280 5 280 48,3 

300 5 300 132,9 

320 5 300 166,1 

340 5 300 198,5 

360 5 300 232,7 

400 5 300 303,6 

450 5 300 375,1 

500 5 300 450,9 

550 5 300 528 

600 5 300 608,7 

 

Här såg vi att höjden för klacken blev högre än 500 mm för de sista 

klackarna. För att klara av att ligga under 500 mm klack valdes att gå upp till 

a-måttet 8 mm och fick då höjden höjden 261,1 mm för HEA 550 och 311,5 

mm för HEA 600.  
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För att sedan få så få olika klackhöjder som möjligt delades det upp enligt 

tabellen nedan. Jämna hundramått valdes för att göra det så enkelt som 

möjligt. I tabellen visas också hur mycket tvärkraftskapaciteten ligger över 

balkens kapacitet. I tabellen avser t1 ändplåtens tjocklek och t2 klackens 

tjocklek i mm. 

HEA-

Balk  

a-

måttet 

hp bp t1  t2  Tvärkraftskapacitet 

för svets runt 

klack, VRd 

Balkens 

tvärsnittskapacitet 

200 5 100 200 10 20 536,6 370,6 

220 5 100 220 10 20 566,1 423,7 

240 5 100 240 10 20 595,6 516,1 

260 5 100 260 10 20 625,2 589,4 

280 5 200 280 10 20 895,9 650,5 

300 5 200 300 15 30 925,4 763,5 

320 5 200 300 15 30 925,4 843,7 

340 5 200 300 15 30 925,4 921,9 

360 5 300 300 15 30 1166,6 1004,3 

400 5 400 300 15 30 1407,8 1175,4 

450 5 400 300 15 30 1407,8 1347,7 

500 5 500 300 20 40 1649 1530,6 

550 8 300 300 20 40 1866,7 1716,7 

600 8 400 300 20 40 2252,6 1911,2 
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