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Sammanfattning 
En stålhall kan stabiliseras på olika sätt. Ett sätt är att använda sig av högprofilerad plåt som styv skiva 

på taket. Det är det mest ekonomiska och vanligaste sättet (Höglund, 2015). Vid dimensionering av 

högprofilerad plåt ingår olika kontroller av krafter och infästningar som påverkar takskivan. Det som 

styr hur konstruktören ska dimensionera är Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner – Del 1-

3: Kallformade profiler och profilerad plåt.  

För att utföra dessa beräkningar behövs programvaror. De underlättar arbetet för konstruktören 

eftersom beräkningarna kan vara långa och komplexa speciellt vid komplicerade stålhallar. I 

samarbete med Llentab har det tagits reda på vilka programvaror som finns tillgängliga för 

dimensionering av högprofilerad plåt. Llentab använde sig av en programvara som inte var uppdaterad 

till dagens Eurokoder.  

Resultatet visade att den enda tillgängliga programvaran som var uppdaterad till dagens Eurokoder för 

dimensionering av högprofilerad plåt var RoofDim som är utvecklat av Torsten Höglund. Inga av 

dimensioneringsprogrammen som Autodesk Robot och Tekla utför dessa beräkningar. Det är 

dimensionering av infästningarna som dessa programvaror inte klarar. De flesta aktörer på marknaden 

använder sig av RoofDim, alternativt egenutvecklade programvaror som är interna och inte delas med 

eller säljs till andra konstruktionsföretag. 

RoofDim kontrollerades mot ett handberäknat exempel och en analys av programvaran utfördes. 

Programvaran klarar de flesta fall som konstruktören kan tänkas behöva dimensionera för men har 

vissa begräsningar, till exempel stagplacering. 

Nyckelord: Dimensionering, Eurocode, stålkonstruktion 

Abstract 
A steel construction can be stabilized in different ways. One way is to use high-profile sheet metal as a 

plate on the roof. It is the most economical and most common way (Höglund, 2015). When designing 

the high-profile sheet metal, a variety of controls of forces and fasteners that affect the roofing plate 

are included. The construction's design is done according to Eurocode 3: Dimensioning of steel 

structures - Part 1-3: Cold-formed profiles and profiled sheets. 

In order to perform these calculations, softwares are needed. They facilitate the work of the designer, 

as the calculations can be long and complex especially in complicated steel halls. In collaboration with 

Llentab, it has been identified which softwares are available for dimensioning of high-profile plates. 

Llentab used a software that was not updated to today's Eurocodes. 

The result showed that the only available software that was updated to today's Eurocodes for 

dimensioning the high-profile plate was RoofDim, developed by Torsten Höglund. None of the major 

design programs, like Autodesk Robot and Tekla, manage to perform these calculations. It is the 

dimensioning of fasteners that these softwares cannot handle. Most players in the market use 

RoofDim, alternatively proprietary software that is internal and not shared with or sold to other 

construction companies. 

This software was compared with a hand-written example and an analysis of the software was 

performed. The software can handle most cases that the designer may need to dimension, but it has 

some limitations, such as propping placement. 

Keyword: Dimensioning, Eurocode, steel construction 
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1. Inledning 
Llent AB är ett stålkonstruktionsföretag som konstruerar och bygger stålhallar i olika storlekar till 

kunder över hela världen. Stålhallarna kan vara byggnader som garage, maskinhallar, lagerlokaler, 

sporthallar och affärsbyggnader. Llentab tillverkar själva samtliga komponenter som bland annat 

pelare, fackverk, högprofil samt tak och vägg-profiler i sin fabrik. Montaget av stålhallen sker även 

den med egen personal, då många projekt utförs samtidigt kan det behövas hyras in arbetskraft för att 

klara av projekten i tid. Figur 1 illustrerar hur processen går till från försäljning till färdig byggnad.   

 

Figur 1 Försäljning till montage 

Moderbolaget har sitt huvudkontor i Kungshamn, Sverige. Där ligger även fabriken som producerar 

alla delar till stålbyggnaderna. Llentab är från början ett familjeföretag som idag ingår i en större 

koncern och ägs av Nordstjernan med verksamhet på flera platser i Europa.  

Stålhallar kan stabiliseras på olika sätt. Vilket sätt som används för att stabilisera beror på kundens 

önskemål och design på byggnaden. Ett sätt är att använda högprofilerad plåt (High Profile sheet 

metal) som styv skiva på taket. Då utnyttjas skivverkan i plåten på taket och lasterna förs ner via 

vindkryss i gaveln och långsidorna till marken. Detta är det mest ekonomiska och vanligaste sättet 

(Höglund, 2015). Bestämmer sig kunden för att köpa en stålhall konstruerad med högprofilerad plåt så 

hamnar uppdraget på konstruktören att dimensionera och ta fram ritningarna. Beräkningarna är långa 

och kan för vissa stålbyggnader bli mycket komplicerade. Idag görs dessa beräkningar på Llentab för 

hand eller med gamla programvaror som inte följer gällande Eurokoder. Under 2016 konstruerade 

Llentab 144 stålhallar i Sverige och Norge där man använde sig av högprofilerad plåt som styv skiva 

på taket.  

Eftersom det är konstruktören som är ansvarig för att byggnaden klarar av de laster den utsätts för, är 

det viktigt att varje del i beräkningen kan följas och utvärderas. Konstruktören måste kunna följa och 

analysera sina beräkningar för att se om resultatet är rimligt. Detta för att säkerställa att kvaliteten och 

säkerheten på konstruktionen efterföljs. 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att jämföra för- och nackdelar på tillgängliga programvaror för 

dimensionering av högprofilerad plåt. Dessa programvaror ska konstruktörerna på Llentab kunna 

använda för att underlätta sitt arbete vid dimensionering av stålbyggnader med högprofilerad plåt.  

1.3 Mål  
Målet är att analysera och utvärdera de programvaror som finns tillgängliga och jämföra dessa med ett 

handberäknat exempel. Det ska resultera i en rekommendation om vilken programvara Llentab kan 

använda sig av vid beräkning av högprofilerad plåt. 

1.4 Problemformulering 
Vilka programvaror finns tillgängliga för dimensionering av högprofilerad plåt? Hur väl redovisar de 

samtliga delar i beräkningsstrategin? Hur gör olika stålkonstruktionsföretag? Skiljer sig resultaten 

jämfört med handberäkningarna och varför? Kan man förbättra programvaran?  

Försäljning
Förfrågan, beställning 

Planering 
Design, konstruktion

Produktion
Förberedelser, tillverkning  

Leverans och 
montage
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1.5 Metod  
En sökning efter tillgängliga programvaror har skett genom att kontakta stålkonstruktionsföretag och 

konsultföretag för att ta reda på vilka programvaror de använder sig av samt hur de går tillväga vid 

dimensionering. De programvaror som finns tillgängliga har därefter kontrollerats med avseende på 

varje beräkningsdel, vilka delar som redovisas och om de skiljer sig i resultat från ett handberäknat 

exempel. 

Förutsättningarna för handberäkningarna är en byggnad som är 54 meter lång och 18 meter bred. 

Taklutningen är 4°. Snözon 1 (Skåne). Handberäkningarna kommer utföras på en isolerad byggnad då 

det är det vanligaste som kunden efterfrågar. I beräkningsfallet är det 6 meter mellan huvudbalkarna 

och byggnaden har totalt nio spann. Takbalkar har används vid detta beräknings exempel. Indata som 

egentyngd, snölast, vindlast och balk se tabell 1. Säkerhetsklass för transversallast 2 och 

säkerhetsklass 3 för skivverkan. Inga snöfickor och inga hål i taket för ljusinsläpp. Fyra vindfackverk 

(stag) ett på varje sida av byggnaden. Skjutspik i gavelbalk och huvudbalk, skruv i sidoöverlapp och 

krönbalk.  

Tabell 1 Indata byggnad 

Egentyngd tak 0,27 kN/m 

Snölast 1 kN/m2 

Vindlast 0,56 kN/m 

Kantbalk Llentab hattprofil YA 

fyb = 420MPa 

Gavelbalk Llentab dubbel C-profil DA 

fyb = 420 MPA 

 

Ritning på den byggnad vars tak ska dimensioneras finns i figur 2. 
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Figur 2 Ritning över tak på hall (Llentab interndata) 

Dimensionering sker enligt Eurokoderna och med hjälp av handboken ”stabilisering genom 

skivverkan” (Höglund, 2015)  

2. Högprofilerad plåt 
Högprofilerad plåt är en plåt vars liv är högt (se figur 3). Den mittersta delen som kallas för livet är 

mycket högre i en högprofilerad plåt jämfört med en lågprofilerad. Lågprofil har en profilhöjd på 18-

22 mm, mellanprofil 45-70 mm och högprofil från 110-200 mm. Den högprofilerade plåten på taket 

fungerar ungefär likadant som en liggande I-balk, där livet är själva plåten som ligger på taket. Plåten 

tar upp tvärkraften och flänsarna tar upp böjande moment. Plåttillverkarna har ungefär samma 

förutsättningar vid produktion av den högprofilerade plåten, så därför är sortimentet liknande hos 

samtliga tillverkare (SBI, 2008). För att stabilisera plana ytor förses plåten med så kallade rillor, 

framförallt för att buckling inte ska ske lika lätt (se figur 4). 
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Figur 3 Högprofils- och lågprofilsplåt 

 

Figur 4 Högprofilerad plåt med rillor 

Vid användning av högprofilerad plåt på tak är takskivan en del av det bärande systemet. Det gör att 

den är lika viktig för stabilisering som till exempel balkar och pelare. Det är konstruktörens ansvar att 

dimensionera så att byggnaden håller för de laster den utsätts för. Normen som konstruktörerna ska 

hålla sig till är ”Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner (SS-EN-1993-1-3)” där det beskrivs 

hur dimensioneringen går till och vilka kontroller som bör göras.  

3. Beräkningsstrategi för högprofilerad plåt 
Beräkningsstrategin skiljer sig något beroende på om byggnaden är isolerad eller oisolerad. En 

förenklad beräkningsgång kommer först beskrivas som sedan kommer beskrivas mer fördjupat med 

avseende på varje del.  

1. Bestäm vilken skivtyp som kommer användas (plåt på åsar eller på balkar) 

2. Beräkna belastningar 

3. Beräkna tvärkraft och moment 

4. Ta fram skivdata från plåttillverkarna  

5. Beräkna krafter och deformationer 

 Skjuvkraft i plåt 

 Normalkrafter i kantbalkar 

 Krafter på fästelement 

 Utböjning 

6. Kontrollera plåten för kombinerade krafter 

 Plåtdeformation vid plåtände 

 Buckling av liv, fläns m.m.  

7. Kontrollera krafter mellan skiva och stomme 

8. Kontrollera infästningar i stomme 

 Kombination av skivkrafter och krafter vinkelrätt mot skivan som vindsug 

(Höglund, 2015) 
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3.1 Fördjupad beskrivning av beräkningsstrategin 
Den fördjupade beskrivningen kommer skilja sig i vilken ordning kontroller och dimensionering sker 

jämfört med Höglunds. Även dimensioneringen av infästningar kommer att skilja sig jämfört med 

Höglunds beskrivning, detta för att tillvägagångssättet som konstruktörerna på Llentab använder sig av 

är annorlunda jämfört med Höglunds.  

3.1.1 Mått och säkerhetsklass 
Måtten på byggnaden fastställs. Mått och beteckningar som behövs (se figur 5). 

     

Figur 5 Beteckningar Till vänster vy från gavel. Till höger vy från ovan  

Cgp: gavel pelare (spridningsavstånd) 
Cbalk: balkavstånd (spridningsavstånd för balkar)  
ht: taknockhöjd 
lutn: taklutning  
hb: balkhöjd  
hp: pelarhöjd  
ltak: taklängd  
btak: balkbredd  
 
Säkerhetsklass: Med hänsyn till omfattningen av de personskador som kan befaras uppkomma vid 

brott i en byggnadsverksdel, ska byggnadsverksdelen hänföras till säkerhetsklasser 1,2 eller 3.  

3.1.2 Belastningar  
Transversallast är laster som belastar vinkelrätt mot taket som snölast och vindsug. Ett tak delas upp i 

olika zoner eftersom taket kommer utsättas för olika vindsug över taket. Hårdast utsatt är zon F, där 

vindturbulens kan förekomma. Zonerna delas in enligt ”Eurokod EN 1991-1-4 Eurokod 1: Laster på 

bärverk. Del 1-4: Allmänna laster – Vindlast” (se figur 6.) Det hösta värdet blir dimensionerande för 

den delen av byggnaden. Hur topografin är och var i landet byggnaden befinner sig påverkar också 

belastningen.  

Beräkningsgång för beräkning av vindlast på olika zoner av tak. 

1. Vindhastighet och terräng för den plats som byggnaden ska uppföras på. 

2. Referenshöjden och tryckprofilen på vindlasten ger vilket karakteristisk hastighetstyck det är 

på byggnaden. 

3. Beräkning av utvändiga formfaktorer för tak och vägg. 

4. Beräkning av invändiga formfaktorer. 

5. Multiplicera värden med de olika lastkombinationerna för byggnaden samt zoner.  
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Det finns olika typer av belastningsfall som måste kontrolleras, vilka kombinationer och när de ska 

användas beror på utformningen på stålhallen. Värden från dessa beräkningar matas in i ett 

balkberäkningsprogram som beräknar tvärkraft, stödmoment och fältmoment. De används sedan vid 

dimensionering av olika delar på taket.  

 

Figur 6 Vindlaster och zoondelning. Vind mot långsida och vind mot gavel (SIS 2016) 

3.1.3 Dimensionering av plåt för transversallast. 

Transversallast är last som påverkar vinkelrätt mot taket, som snölast och vindsug. 

3.1.3.1 Snö, vindsug och egentyngd. 

Plåten fästs till huvudbalkarna och ska klara av de transversala belastningarna. Plåten kontrolleras om 

det behövs enkelt eller dubbelt överlapp över stöden (balkarna). Om det inte är stora belastningar 

räcker det med enkelt överlapp och är taket hårt belastat kan det behövas dubbelt överlapp eller att gå 

upp i plåttjocklek. Varje stöd behöver kontrolleras. Ett värde över 1,25 vid handberäkningar betyder 

att plåten inte kommer att klara belastningen och då behövs dubbla överlapp med plåten eller att gå 

upp i plåttjocklek. Vid dubbelt överlapp kan plåten ta upp ett större böjande moment och lokalt öka 

bärförmågan på de stöd som behöver förstärkas (huvudbalkarna). 

Enkelöverlapp och dubbelöverlapp visas i figur 7. 

 

Figur 7 Enkelöverlapp och dubbelöverlapp 

Krafterna över stödet ser inte ut som en spets i verkligheten, det är bara en teoretisk bild av krafterna 

(se figur 8) och måste först reduceras ner. De reduceras ner för att få en mer korrekt beräkning. 

Därefter kontrolleras kraft över stödet:   

𝑀𝑠.𝐸𝑑𝑟 = 𝑀𝑠.𝐸𝑑 − 𝑅𝑏 ×
𝐿𝑠

4
  

(
𝑀𝑠.𝐸𝑑𝑟

𝑀𝑠.𝑅𝑑
+

𝑅𝑏

𝑅𝑤.𝑅𝑑
) < 1,25 

Ms,Rd: stödmomentkapacitet (från plåttillverkarnas datablad) 

Ms,Edr: momentreduktion över stödet (se figur 8) 
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Ms.Ed: stödmoment 

Ms.Edm: momentreduktion över stödet (se figur 8) 

Rb: stödreaktion  

Rw,Rd: upplagsbärförmåga, stöd (plåtdata) 

ls: upplagsbredd, stöd  

 

 

Figur 8 Kraftreduktion över stöd (Höglund, 2015) 

Stödmomentet kontrolleras mot momentbärförmågan som fås från plåttillverkarnas datablad. Först 

beräknas reduktionen över stödet och därefter om det klarar den belastning den är utsatt för. 

𝑀𝑠.𝐸𝑑𝑚 = 𝑀𝑠.𝐸𝑑 − 𝑅𝑏 ×
𝑙𝑠

8
 

𝑀𝑠.𝐸𝑑𝑚

1,1 × 𝑀𝑠.𝑅𝑑
 < 1 

 

3.1.3.2 Vind mot långsida och gavel 

Plåten kontrolleras med avseende på horisontella vindlaster, dvs. när det blåser mot långsidan (se figur 

9) och gaveln. Dessa vindlaster ger upphov till skjuvspänningar i plåten. Värden beräknas där hänsyn 

tas till byggnadens höjd och bredd. Ett värde för vind mot långsidan och ett för vind mot gaveln 

beräknas. Den största av vindlasterna mot långsida eller gavelsida blir sedan dimensionerande, oftast 

är det vind mot långsida som blir dimensionerande. Det förekommer även att vind mot gavelsida blir 

dimensionerande om till exempel hallen har en mer kvadratisk form än en rektangulär form. 

 

Figur 9 Till vänster vind mot långsida och till höger vindsug långsida. 

Last mot långsida och max skjuvflöde: 

𝑄𝑠 = 0,85 × 𝛾𝑑.𝑠 × 𝛾𝑄 × (𝐶𝑝𝑒.𝑝 + 𝐶𝑝𝑒.𝑠) × 𝑞𝑝 × (
ℎ𝑝

2
+ ℎ𝑏 +

𝑏𝑡𝑎𝑘

2
) + ∅ × 𝑞𝑠2 × 𝑏𝑡𝑎𝑘 

𝑉𝑚𝑎𝑥 =
𝑄𝑠 × 𝐿𝑡𝑎𝑘 − 𝑐𝑏𝑎𝑙𝑘

2 × 𝑏𝑠𝑘𝑖𝑣
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Last mot gavel: 

𝑄𝑠𝑔 = 𝛾𝑑.𝑠  ×  𝛾𝑄 × (𝐶𝑝𝑒.𝑝 + 𝐶𝑝𝑖) × 𝑞𝑝 ×
1

2
× (

ℎ𝑝

2
+ ℎ𝑏 +

ℎ𝑡

2
) 

𝑉𝑔 =
3

2
×

1

2
×.

𝐶𝑝𝑒.𝑝

𝐶𝑝𝑒.𝑝 + 𝐶𝑝𝑖
× 𝑄𝑠𝑔 

 

Qs: last mot långsidan av en takskiva 

Qsg: last mot gavel av en takskiva 

Cpe.tak: formfaktor för vindsug på tak 

Cpe.p: formfaktor för vindtryck mot vägg 

Cpe.s: formfaktor för vindsug på vägg 

Cpi: formfaktor för invändigt sug 

hp: pelarhöjd, långsida 

ht: taknockshöjd 

Ø: takvinkel 

γds: partialkoefficient med hänsyn till säkerhetsklassen för skivverkan 

γQ: partialkoefficient med hänsyn till säkerhetsklass för byggnad 

qp: vindlast 

hb: pelarhöjd långsida 

btak: takbredd 

Vmax: max skjuvflöde 

ltak: taklängd 

cbalk: balk avstånd 

bskiv: takbredd 

btak: takbredd  

qs2: värde på vindlast 

Vg: skjuvflöde vid långsida 

 

3.1.4 Dimensionering för skivverkan 
Kontroll av enskilt plåtfält görs för att kontrollera om det största skjuvflöde som beräknades vid 

vindlast mot lång- och gavelsidorna ger upphov till buckling av livet, flänsen eller buckling på större 

fält av plåten som kallas för global buckling (se figur 10). Plåten kan annars förlora styvhet och det 

kan ge upphov till brott.  

 

Figur 10 Buckling av fläns och buckling av livet. 

Största skjuvflöde kontrolleras mot plåtdata som erhålls från tillverkarna av plåten. I detta fall av 

Llentab eftersom de själva tillverkar plåten.  
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Lokal buckling av livet:  

Vw,Rd > Vmax 

Lokal buckling av fläns: 

Vf,Rd > Vmax 

Global buckling (buckling på större fält av plåten): 

Vg,Rd > Vmax 

Skjuvspänningar i plåten:  

𝜏 =
𝑉𝑚𝑎𝑥

𝑡
 << 

𝑓𝑦𝑏

𝛾𝑚1
× 0,25 

t: plåttjocklek 

Vg,Rd: skjuvflödeskapacitet med avseende på global buckling 

Vw,Rd: skjuvflödeskapacitet med avseende på buckling av liv 

Vf,Rd: skjuvflödeskapacitet med avseende på buckling av fläns 

Vmax: maximalt skjuvflöde 

τ: Skjuvspänning 

fyb: sträckgräns för stål 

γm1: säkerhetsparameter  

 

3.1.5 Ändupplag vid gavel 
Det kan behövas ändbeslag vid stora skjuvkrafter. Ett ändbeslag är beslag som fästs på gavelbalk och i 

plåten som ser till att plåten inte deformeras i änden vid gaveln se figur 11. 

 

Figur 11 Till vänster utan ändbeslag och till höger med ändbeslag. 

Plåtens kapacitet kontrolleras mot livintrycking, ändstödsreaktionen och skjuvkraft. 

𝑅ä

𝑅ä.𝑅𝑑
+

𝑅𝑣

𝑅ä.𝑅𝑑 
 < 1  

Rä: ändstödsreaktioner 

Rv: upplagsreaktionen  

Rä.Rd: ändstödskapacitet för plåt (från plåttillverkarnas datablad) 
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Böjning av profilhörn: 

Vr.Rd  > Vmax 

Vr,Rd: skjuvkraftskapacitet med avseende på böjning av profilhörn 

Vmax: maximalt skjuvflöde 

 

Om kapaciteten för plåten för böjning av profilhörn är mindre än skjuvflödet behövs ändbeslag. 

3.1.6 Normalkraft av vind mot gavel 
Vindlasten mot gaveln förs in i takskivan via pelartopparna och ger normalkraft i plåten. 

Normalkraftens storlek beror på gavelbalkens sidostyvhet. Skivan kontrolleras för normalkraft, 

moment och skivverkan. 

Kontroll av normalkraft och moment: 

(
𝑁𝑡

𝑁𝑏.𝑅𝑑
)0,8 + (

𝑀𝑓

𝑀𝑓.𝑅𝑑
)0,8 < 1 

Mf: fältmoment 

Nt: normalkraft 

Mf,Rd: fältmomentskapacitet  

Nb,Rd: normalkraftskapacitet med hänsyn till knäckning 

 

Kontroll av normalkraft, moment och skivverkan: 

𝑀𝑓

𝑀𝑓.𝑅𝑑
+

𝑁𝑡

𝑁𝑏.𝑅𝑑
+

𝑉𝑚𝑎𝑥

𝑉𝑤.𝑅𝑑
 < 1 

Vw,Rd: skjuvflödeskapacitet med avseende på buckling av liv 

Vmax: maximalt skjuvflöde 

 

3.1.7 Infästningar  
Plåten ska fästas till stommen på ett antal platser på taket. Den ska fästas i kantbalken, huvudbalken, 

gavelbalken men även i sidoöverlappen och i ändöverlappen. Nedan beskrivs varje del mer ingående. 

Beskrivning över taket se figur 12.  
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Figur 12 Beskrivning av taket sett uppifrån  

3.1.7.1 Infästningar sidöverlapp  

Plåtarna kommer i delar som är 1 meter breda och med en varierande längd och placeras med ett 

sidoöverlapp längs med taket (se figur 13). Förbindare som används är sidoöverlappsskruv med 

diametern 4,8mm och de dimensioneras för skjuvflödet i plåten. Skjuvflödet kommer att avta mot 

mitten av taket, och där kan det vara aktuellt att minska antalet skruvar till huvudbalken. Det 

maximala avståndet för överlappsskruv är 500mm. De får sättas tätare men inte glesare än 500mm. 

Kapaciteter för överlappsskruvar finns i Llentabs datablad. Eftersom tjockleken på plåten kan variera 

så gäller olika värden på kapaciteten (se tabell 2). 

 

Figur 13 Sidoöverlapp 

Ändöverlapp 

  

Plåtar 

  
Sidoöverlapp 

  

K
an

tb
al

k
 

Huvudbalk 

  Gavelbalk 

  

Huvudbalk 
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𝑛𝑓 = 4 

𝑖 = 1 … 𝑛𝑓 

𝑉𝑖 = 𝑉𝑚𝑎𝑥 ×
(𝑛𝑓 + 1 − 𝑖)

𝑛𝑓
 

𝑐𝑖 =
𝐹𝑏.𝑅𝑑𝑠𝑖𝑑

𝑉𝑖
 

nf: antalet fält mellan huvudbalkar 

i: siffra på vilket fält 

ci: spridningsavstånd spik 

Fb.Rd.sid: skruvkapacitet 

Vmax: maximalt skjuvflöde 

Vi: skjuvflöde i fack 

 
Tabell 2 Skruvdata för överlappsskruv 

 

nf är antalet fält (fack) mellan huvudbalkarna. Vi är ett värde på skjuvkraften för just ett specifikt fack 

mellan huvudbalkarna. Det värdet divideras med skruvkapaciteten per skruv, dvs. skjuvkraften i ett 

fält dividerat med skruvkapaciteten ger avståndet som ska vara mellan varje skruv. Vid värden över 

500mm begränsas avståndet till max 500mm. Det kan dock behövas sättas tätare. Det värde på vinden 

(vind mot långsida eller vind mot gavel) som ger upphov till de största skjuvkrafterna är 

dimensionerande.  

3.1.7.2 Infästning kantbalk  

Plåtleverantörerna har olika typer av kantbalksystem. Llentab använder sig av en så kallad hatt-profil 

(se figur 15). Det är ett tjockt gods och därför används borrskruv med diametern 4,8mm. Annars gäller 

samma som vid sidoöverlapp att skruvens kapacitet divideras med skjuvkraften. Vid dimensionering 

får konstruktören pröva sig fram till hur många skruvar som kan tänkas behövas per meter plåt och 

kontrollera det mot skjuvflödet. Infästning till kantbalk med Llentabs hattprofil visas figur 16. 
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Figur 15 Hatt-profil 

𝑐𝑘 =
𝐹ℎ.𝑅𝑑

𝑉𝑚𝑎𝑥
 

Vmax: maximalt skjuvflöde 

ck: spridningsavstånd  

Fh.Rd: skruvkapacitet med avseende på skjuvbrott 

 

Figur 16 Infästning till kantbalk 

3.1.7.3 Infästning av ändbeslag till plåt 

Eftersom belastningarna på denna hall inte är så stora, då det är beräknad på snözon 1, behövs inget 

ändbeslag. Ändbeslag placeras längs med gavelbalken och plåten (se figur 12).  

3.1.7.4 Infästning av takplåt till gavelbalk 

Plåten fästs i gavelbalken med skruvar i varje profilbotten (se figur 17). Infästningen dimensioneras 

för vind mot gavel och långsida. Infästningen görs med skjutspik eller borrskruv (se spikdata i tabell 

3). Även här får konstruktören pröva sig fram hur många skruvar som behövs för att klara av 

skjuvkrafterna. 

 

Figur 17 Infästning till gavelbalk i varje profilbotten 

Tabell 3 Skjutspik (skjuvkraft) 
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3.1.7.5 Infästning av plåt till huvudbalkar 

Infästningarna ska klara av skjuvkraft och lyftkraft. De kontrolleras mot skruvdata som Llentab 

använder sig av. Här används oftast skjutspik. Hur många skjutspik som behövs för att klara av 

skjuvkrafterna och hur många som behövs för att klara av lyftkrafterna kan skilja sig över 

huvudbalkarna eftersom vindsuget skiljer sig mellan takets olika zoner. Infästning till huvudbalk sker i 

profilbotten (se figur 18). 

 

Figur 18 Infästning huvudbalk 

3.1.7.6 Kombination av skjuvkraft och lyftkraft (vindsug) 

En skruv eller skjutspik som används för att fästa plåten till huvudbalk och gavelbalk kommer att 

utsättas för tre krafter i olika riktningar. En kraft är lyftkraften som sker på grund av vindsug. Den 

andra och tredje är skjuvkraft som uppkommer då det blåser mot långsida eller gavel (se figur 19). 

Pilarna i figur 19 visar lyftkraft och skjuvkraft beroende på vilken sida det blåser mot. Vid 

dimensionering av dessa infästningar kontrolleras spikens eller skruvens data mot dimensionerande 

skjuvkraft samt lyftkraft. Vid lyftkraft används tabell som behandlar utdrag ur gods (se tabell 4). 

 

 

Figur 19 Kombination av krafter 
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Tabell 4 Skjutspik (lyftkraft) 

 

3.2 Deformationer  
Deformationer uppkommer i takskivan i huvudsak från skjuvkrafterna. Deformationerna uppkommer i 

infästningarna i sidoöverlapp, ändöverlapp, till huvudbalkar och gavelbalkar samt plåtändar. 

Skjuvkrafterna gör att taket kan röra på sig och med tiden skapas ett större hål runt skruven, vilket gör 

att det blir ett litet glapp (se figur 20). Det ger i sin tur upphov till en utböjning av plåtfältet och får 

därför inte vara för stor. Vid för stora deformationer behövs åtgärder som att använda sig av ändbeslag 

för att minska deformationen i plåtändarna, höja plåttjockleken som används på taket eller om plåten 

är fäst i varje eller varannan profilbotten.  

 

Figur 20 större skruvhål på grund av skjuvkrafter 

Vid beräkning av deformationer beräknas först skivans skjuvflexibilitet (deformationer i infästningar): 

𝑐 = 0,45 ×
𝑐𝑏𝑎𝑙𝑘

𝑏𝑡𝑎𝑘 × 𝑡
  

Därefter beräknas skivans utböjning i mitten av taket (det vill säga hur stor utböjningen blir): 

∆=
𝑛2

8
× 𝑐 × 𝑄𝑠 × 𝑐𝑏𝑎𝑙𝑘 

cbalk: balkavstånd 

btak: takbredd 

Ltak: taklängd 

n: antal paneler inom skivans längd 

c: skivans skjuvflexibilitet 

∆: skivans utböjning i fältmitt 

Qs: last mot långsidan av en takskiva 

t: plåttjocklek 
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3.2.1 Utböjning 

Kontroll måste göras för att se om den utböjning som deformationerna ger upphov till kan leda till att 

hela byggnaden kollapsar (se figur 21).  

 

Figur 21 Utböjning 

Taklastcr är den last som maximalt får belasta taket. Taklast är den faktiska last som finns på taket som 

snö och egentyngd. 1,5 är ett värde som skalar upp taklast till högre värde, vilket divideras med 

taklastcr och det resultatet ska vara under 1: 

𝑡𝑎𝑘𝑙𝑎𝑠𝑡𝑐𝑟 = 1,23 × ℎ𝑝 ×
𝑄𝑠

∆
 

𝑡𝑎𝑘𝑙𝑎𝑠𝑡 = 𝑞𝑠1 × 𝑏𝑡𝑎𝑘 

1,5 × 𝑡𝑎𝑘𝑙𝑎𝑠𝑡

𝑡𝑎𝑘𝑙𝑠𝑡𝑐𝑟
 < 1 

Qs: last mot långsidan av en takskiva 

∆: skivans utböjning i fältmitt 

btak: takbredd 

hp: pelarhöjd 

qs1: dimensionerande snölast + egentyngd 

taklastcr: maximal belastning på tak 

 

3.3 Håltagning  
Det kan vara aktuellt med håltagning i taket, till exempel för installation av rökluckor eller takfönster 

som ska släppa in ljus. I detta exempel behövdes inte håltagning i takplåten. Hål ökar skjuvflödet och 

reducerar förmågan att bära transversallast. Vid håltagning behövs det oftast avväxlingsbalkar mellan 

huvudbalkarna för att bära egentyngden och snölasten. Avväxlingsbalk är en balk som placeras mellan 

huvudbalkarna, en på varje sida om hålet.   

4. Hur gör olika stålkonstruktionsföretag? 
Av tabell 5 framgår att Lindab, Ruuki och Planja, som är de största plåttillverkarna i Norden, har 

egenutvecklade programvaror för dimensionering av högprofilerad plåt. Dessa programvaror är interna 

och innehåller känslig information som inte får vara tillgänglig för alla. Det visade sig också att dessa 

programvaror bara dimensionerar den plåt som tillverkaren själv använder och saknar möjlighet att 

lägga in plåtdata från annan tillverkare.  
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Ett antal mindre plåttillverkare använder sig av RoofDim. Llentab använder sig av en version 9.1.5 av 

RoofDim som inte är uppdaterad till dagens Eurokoder. En rundringning visade att det finns en 

RoofDim version 17.2 som är uppdaterad till dagens Eurokoder. Denna version har Llentab köpt in 

och det är mot resultatet i denna version som handberäkningarna har jämförts. RoofDim visas i figur 

22. 

Autodesk Robot och Tekla structures är två programvaror som används av många 

konstruktionsföretag. Dock klarar inte Autodesk Robot och Tekla structurers av att dimensionera för 

skivverkan. För transversallast klarar de av dimensioneringen. Det är vid infästningarna som dessa två 

program inte gör rätt. På Llentab använder konstruktörerna sig av Autodesk Robot vid dimensionering 

av vissa delar i stålhallen som pelare, väggar och takbalkar. 

 

Figur 22 RoofDim 

Här följer en lista på de större plåtleverantörerna och konsultföretagen samt hur de går tillväga vid 

dimensionering av högprofilerad plåt (se tabell 5). 

Tabell 5 Samanställning över vilken programvara konstruktör/konsult företag använder. 

Organisation Tillvägagångssätt 

 
Egen programvara 

 

Egen programvara 

 Leverantören av plåt (Areco) 
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Beräknar endast stommen 

 

Roofdim 

 

Roofdim  

  

Roofdim (eller leverantören av plåten) 

 
Leverantören av plåt 

 

Leverantören av plåt 

 Egen programvara 

 
Leverantören av plåt 

 

Leverantören av plåt (Planja) 

 

Leverantören av plåt 

 Roofdim 

 Leverantören av plåt 

 

Leverantören av plåt 

 

Leverantören av plåt  

 
Leverantören av plåt 

 

5. RoofDim  

5.1 Dimensionering för transversallast  
I programmet finns det möjlighet att göra en rad olika val beroende på hur stålhallen som ska 

dimensioneras är uppbyggd. Mycket av den informationen som ska matas in i RoofDim får 

konstruktören från sin säljare. Det är ett dokument där plats, snözon, vindhastighet, taklutning m.m. 

beslutas när stålhallen säljs till kund. Först får konstruktören kryssa i vilket land stålhallen ska 

https://www.tatasteelconstruction.com/sv_SE/
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uppföras i, eftersom dimensioneringsregler kan skilja sig en aning beroende var stålhallen ska byggas 

(se figur 23). Llentab bygger en hel del hallar i Norge. 

 

Figur 23 Land och säkerhetsklass 

S: Sverige 

N: Norge 

A: Annat land än Sverige och Norge 

 

Säkerhetsklass är nästa steg (se figur 23), normalt används här säkerhetsklass 2 eftersom många 

personer vistas i stålhallarna som Llentab bygger. Det förekommer att Llentab bygger andra typer av 

anläggningar också där säkerhetsklass 3 är nödvändig.  

Spridningsavstånd mellan huvudbalkarna skrivs in. I beräkningsfallet är de 6 meter mellan 

huvudbalkarna och byggnaden har totalt nio spann (se figur 24). Det ger en byggnad som är 54 meter 

lång.  

 

Figur 24 Antal spann och centrumavstånd 

Därefter skrivs byggnadens dimensioner in som takbredd, taklängd, pelarhöjd, balkhöjd, och 

taklutning. Knappen ”L/spann” räknar ut centrumavstånd mellan balkarna om det är lika stort avstånd 

mellan samtliga huvudbalkar (se figur 25).  

 

Figur 25 Längder och höjder på byggnad 

Taktyp kryssas i. Är det ett sadeltak eller ett pulpettak? Förklaring över taktyperna visas i figur 26. 

 

Figur 26 Sadeltak och pulpettak 

Om byggnaden är oisolerad har temperaturen stor påverkan på takplåten. En oisolerad byggnad utsätts 

för temperaturvariationer som kan bli mycket stora speciellt på sommaren. Använder konstruktören 
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sig av mörk plåt kan yttemperaturen en solig sommardag nå upp mot 85°C. Då måsta taket utformas så 

att temperaturskillnaderna inte ger upphov till krafter som kan ge skadlig inverkan (Höglund, 2015).  

Här väljs taklutning som då direkt ändrar till rätt lutning i figur 23. 1:16 motsvarar en lutning på 3,58° 

och 1:10 en lutning på 5,71°. Takets egentyngd skrivs in. Det är data som konstruktören får från sin 

säljare (se figur 27). 

 

Figur 27 Isolerat, Oisolerat samt lutning och egentyngd 

Vilar taket på balkar, åsar eller är det en oisolerad byggnad (se figur 28)? Beräkningen skiljer sig 

beroende på hur byggnaden är uppbyggd. Vid plåt på huvudbalk upptas böjande momentet av 

kantbalkarna. Vid plåt på åsar upptas det böjande momentet av åsarna, framförallt de två yttersta. 

Llentab bygger nästan uteslutande stålhallar där taket (plåtskivan) vilar på balkar.  

 

Figur 28 Plåt på balkar, åsar eller oisolerad byggnad 

Vid dimenstionering för transversallast beräknas det för snölast och vindsug. Där kryssas snölast in i 

RoofDim (se figur 29). Rätt snöfaktor krysas även i för den plats där byggnaden ska uppföras. Här 

finns även möjlighet att skriva in en valfri snözoon förutom de redan förvalda. I nordnorge används 

ibland snözoon 4. Formfaktorerna µ1 och µ4 är faktorer som används vid beräkning av snölast som 

ligger kvar på taket, och de har att göra med vilken lutning det är på taket. Om konstruktören ändrar 

lutningen så ändras formfaktorerna automatiskt. Vid taklutning över 30° anses att snön åker ner men 

vid mindre lutning kan snön ligga kvar längre och påverka taket under länger tid.  

  

 

Figur 29 Snözoon 

När all information om byggnaden är ifylld börjar dimensioneringen. Först väljer konstruktören skruv 

till ändöverlappen. Skruvas de i livet eller i flänsen? Om de skruvas i flänsen, som konstruktionen 

Llentab använder sig av gör, får konstruktören ytterligare val om diameter på skruven, bricka och 

tjockleken på flänsen (se figur 30).  
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Figur 30 Skruvdiameter och flänstjocklek 

Sidoöverlapp av plåt kan göras på olika sätt. Normalt används ”enkelt sidoöverlapp” som motsvarar 

kryssvalet ”No” i RoofDim (se figur 31). Här kan konstruktören välja extra breda sidoöverlapp, 

dubbelplåt över hela taket och tre plåtar på valt område eller endast i ytterfälten. Det är val som 

konstruktören kan göra för att öka bärförmågan.  

 

Figur 31 Val av sidoöverlapp 

No: normalt sidoöverlapp  

Ex: ett extra sidoöverlapp 

Du: dubbelplåt över hela taket 

Tre plåtar: tre plåtar på valt område 

Överlapp: extra överlapp i ytterfälten och i fältet näst ytterfält om det behövs 

 

Val av vändriktning av plåten görs, där konstruktören får välja mellan ”smal fläns mot balk” eller 

”bred fläns mot balk” vilket betyder vilken sida som ska skruvas i balkarna (se figur 32). I Llentabs 

fall är plåten symmetrisk vilket betyder att flänsen har samma bredd upptill (b.o) som ner (b.u) till (se 

figur 32). 

  

  

Figur 32 Fläns mot balk 

Om kunden önskar ha en ljuddämpande miljö kan konstruktören välja perforering i liv (se figur 33). 

Det är små hål i livet som dämpar ljudnivån. Det betyder också att hållbarheten blir försämrad i plåten.  

 

Figur 33 Perforering i liv 

Konstruktören väljer hur långt överlappet ska vara över stöden och antal skruvar som det ska fästas 

med. Upplagsbredd är bredd i millimeter på huvudbalken. Samt om det ska vara dubbelt överlapp eller 

tre plåtar på taket. Val av plåttjocklek görs, och ju tjockare plåt desto högre belastning klarar den. Här 
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finns även möjlighet att använda olika plåttjocklek över de olika stöden (se figur 34). Detta kan vara 

aktuellt eftersom belastningen skiljer över stöden. Dimensionerande plåttjocklek är alltid något mindre 

än den nominella. Vid plåttjocklek på 0,7mm är den dimensionerande tjockleken 0,6253mm. 

Anledningen till att den plåttjockleken skiljer sig mot den nominella är för att normen tillåter en viss 

tollerans i tjockleken. Förr kunde plåttillverkarna inte göra plåt så precis som dagens maskiner kan. 

Plåttillverkarna väljer då att lägga sig på den lägsta nivån som är accepterad enligt normen. Tabell 5 

visar de plåtar som är 128mm höga och de tjocklekar som konstruktören kan välja mellan (se tabell 6). 

Det finns även 134mm hög plåt. 

 

Figur 34 Överlapp, skruvar och plåttjocklek 

Tabell 6 Lista över högprofilerad plåt 128mm 

Namn tjocklek nominell tjocklek 

LL128 t=0,7 0,6253 

LL128 t=0,9 0,8248 

LL128 t=1,15 1,077 

LL128 t=1,5 1,4036 

 

Det kan vara aktuellt att dimensionera för punktlaster och varierande last. Till exempel snöfickor. 

Förekommer någon av dessa kryssas det i och nya val kommer där konstruktören får skriva in var 

lasterna angriper (se figur 35).  

 

Figur 35 Punktlast och varierande last 

I programmet RoofDim finns alla plåtar som Llentab använder och konstruktören kan snabbt byta 

mellan dessa över samtliga stöd eller över önskade stöd. Tjockare plåt kan behövas över vissa stöd, 

och då ökar bärförmågan (se figur 36).  
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Figur 36 Val av plåt 

När samtliga av dessa beskrivna val är ifyllda kan konstruktören klicka på knappen ”Resultat 

transversallast”. En ny ruta visas då med information om konstruktörens dimensionering klarar de 

belastningar takskivan utsätts för (se figur 37). Den rosa rutan sammanställer all information och visar 

att takskivan klarar den angivna belastningen.  

 

Figur 37 Resultatsida 

5.2 Dimensionering för skivverkan 
Vid godkänd beräkning för transversallast går konstruktören vidare till skivverkanberäkningarna. 

Knappen ”inmatning skivdata” öppnar upp en ny ruta med en rad nya val som är kopplade till 

dimensionering av takskivan för skivverkan (se figur 38). Skivverkan dimensioneras för vind mot 
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långsida och gavel, och ska se till att taket hålls på plats och inte lyfts eller deformeras i någon 

fästpunkt till huvudbalkar, kantbalkar, sidoöverlapp eller gavelbalk.   

 

Figur 38 Inmatning skivdata 

Konstruktören får börja med att välja säkerhetsklass. Anledningen till varför detta val uppkommer 

igen är för att säkerhetsklassen för transversallast normalt är 1 och för skivverkan är den 2 eller 3. 

Skivan ses som en del i den bärande konstruktionen, och det innebär att den ska dimensioneras i 

samma säkerhetsklass som byggnaden i övrigt (se figur 39).  

 

Figur 39 Säkerhetersklass 

Vinddata skrivs in. Dessa uppgifter får normalt sett konstruktören från sin säljare. Det är vinddata som 

gäller för den plats där byggnaden ska uppföras. Lovartsidan är den sida där vinden blåser mot väggen 

(tryck) och läsidan är den motsatta sidan (vindsug). Vinden orsaker även invändigt vindsug. (se figur 

40). 

 

Figur 40 Vinddata 

Krafterna som skivverkanlasterna ger upphov till måste föras ner till grunden. Det görs genom 

vindkryss. De placeras normalt sett på alla fyra sidor av byggnaden men var de placeras på sidorna kan 

variera på grund av garageöppningar eller andra önskemål som kunden har på sin byggnad. Ibland får 
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konstruktören till uppgift att dimensionera en byggnad med endast tre stabiliserande vindkryss, vilket 

försämrar stabiliteten i byggnaden och ökar påverkan. I skivdatarutan finns en figur som visar var 

konstruktören valt att sätta ut vindkryssen. De visas i form av en liten cirkel (se figur 41). 

 

Figur 41 Vindkryss och placering 

Gavelpelarnas avstånd matas in, vilket betyder det centrumavstånd som gavelpelarna placeras med (se 

figur 42). 

 

Figur 42 Gavelpelare 

Hål i taket, till exempel rökluckor eller fönster för att få in sol, skrivs in. I detta exempel finns inga hål 

i taket. Om håltagning är aktuellt skrivs antalet hål in och en ny ruta framkommer då med ytterligare 

information om var hålen ska placeras. Dessa hål kommer påverka skjuvflödet i taket när det blåser 

mot lång- eller gavelsida (se figur 43). 

 

Figur 43 Placering av hål i takskivan och antal hål 

Val av kantbalk görs. Eftersom Llentab använder sig av sin egentillverkade kantbalk finns inte den 

med i programmet. Konstruktören får då välja ”annan” och skriva in sin leverantörs, alltså Llentabs, 

egna kantbalk och data som är nödvändiga för dimensionering (se figur 44). Här väljs även vilken typ 

av skruvar eller spik som takskivan ska fästas med till kantbalken.  

Val av antalet spikar i profilen till huvudbalken och vilken typ av skruv eller skjutspik som kommer 

användas till huvudbalkarna skrivs in. Normalt sett använder sig Llentab av skjutspik eller borrskruv 

till kantbalkarna och skjutspik till huvudbalkarna.  
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Figur 44 Infästning kantbalk och huvudbalk 

Det som återstår att dimensionera är gavelbalk och sidoöverlapp. Vid dimensionering av gavelbalk får 

konstruktören ett antal val, bland annat om ändbeslag ska användas eller om lastinföringsstång behövs. 

I detta exempel används varken ändbeslag eller lastinföringsstång eftersom de belastningar som 

byggnaden utsätts för inte ger så stor påverkan på plåten att ändbeslag behövs. Gavelbalken producerar 

Llentab själva och data för den måste skrivas in manuellt. Även här väljs vilken typ av skruv eller spik 

som ska användas och Llentab använder normalt skjutspik eller borrskruv vid infästning av taket till 

gavelbalken (se figur 45). 

 

Figur 45 Infästning gavelbalk 

Sista valet innan programmet kan beräkna om dimensioneringen som konstruktören har gjort kommer 

att hålla är sidoöverlappen. Här kan endast vilken typ av skruv eller skjutspik som ska användas till 

sidoöverlappen väljas (se figur 46). 

 

Figur 46 Infästning sidoöverlapp 

När samtliga val är gjorda återstår att klicka på ”beräkna skivverkan” och en ny ruta kommer då fram 

som visar resultatet av de val som konstruktören har gjort (se figur 47). I den lilla rosa rutan visas om 

dimensioneringen som konstruktören har gjort klarar de belastningar som takskivan är utsatt för.  
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Figur 47 Resultat skivverkan 

I programmet finns även en checklista som kan fyllas i med information om takskivan. I den 

sammanställs information som kan vara bra att veta om takskivan och hur den är dimensionerad (se 

figur 48). 
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Figur 48 Checklista takskiva 

5.2 Konstruktörens synpunkter 
Några frågor ställdes till en konstruktör på Llentab om hans tankar kring dimensionering av 

högprofilerad plåt: 

Varför använder man sig inte av Autodesk Robot? 

Den borde klara skivverkan, men klarar inte dimensionering av skruvning och spik. Det gör att det 

blir så gott som oanvändbart och onödigt att utföra överhuvudtaget i Robot. Skivan måste skruvas fast 

och Robot klarar inte av det.  

Vad hade varit en optimal programvara? 

3D-modell av byggnaden, där man kan föra in exakt alla randzoner och få rätt lastbredder. Autodesk 

Robot kan modellera i 3D men det har vi inte gjort här på Llentab och som sagt ställer skruvning och 

spikning av plåten till det.  
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Vilka begräsningar har RoofDim? Klarar de av alla era behov vid dimensionering?  

Var man sätter stagen i väggen är bekymret med RoofDim. I programmet kan man endast välja att 

sätta dom i ytterväggen men ganska ofta så behöver vi sätta dom i byggnaden på olika platser. Och i 

programmet måste man välja minst tre stag. Vi vill kunna välja mindre och sätta ut dom där det 

passar för den byggnaden, inte bara i ytterväggar. Många kunder vill ha portar längs med en hel sida 

och då finns inte plats för att staga i den väggen. Då kan man behöva sätta dom i byggnaden. 

6. Resultat  
Resultatet delas upp i resultat vid dimensionering för transversallast och dimensionering för 

skivverkan. Handberäkningar jämförs med RoofDim beräkningar.  

6.1 Transversallast  
RoofDim: 

Den rosa rutan visar att samtliga beräkningar var godkända. Alla värden ligger under 1 vilket betyder 

att det håller för den belastningen (se figur 49). Figur 50 visar mer information om dimensioneringen. 

Posten ”utdragning, skruv” visar ett värde på 1,01 men får ändå Ok! av dimensioneringsprogrammet. 

Det överstiger så lite att programvaran godkänner dimensioneringen.  

 

Figur 49 Resultatruta transversallast 
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Figur 50 Avancerad resultatsida transversallast 

Handberäkningar: 

Takskivan dimensioneras med enkelt överlapp över samtliga stöd med 0,7mm plåttjocklek.  

Moment i fält, moment över stöd, interaktion vid stöd och tvärkraft är samtliga OK vid 0,7mm 

plåttjocklek. Ändöverlappet är 400mm och det skruvas med tre skruvar med diametern 6,3mm.  

 

6.2 Skivverkan  
RoofDim: 

Den rosa rutan visar att samtliga beräkningar var godkända. Alla värden ligger under 1 vilket betyder 

att det håller för den belastningen (se figur 51). Figur 52 visar mer information om dimensioneringen 

(se figur 52).  

 

Figur 51 Resultatruta skivverkan 
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Figur 52 Avancerad resultat sida skivverkan 

Handberäkningar:  

Takskivan kommer att fästas med skruv med diametern 4,8mm i sidoöverlapp och skruv med 

diametern 6,3mm i kantbalk. I gavelbalken fästs takskivan med fyra stycken skjutspik med diametern 

4,5mm i varje profilbotten och två skjutspik med diametern 6,3mm i huvudbalkar. Avståndet mellan 

skruvningen i sidoöverlappen är 300mm och 400mm i de två första ytterfacken och 500mm i 

resterande.   

7. Analys  
Resultaten visar att den dimensionering som gjordes på samtliga delar var godkänd både vid 

handberäkningarna och med RoofDim. Eftersom handberäkningarna delvis utfördes på annorlunda vis, 

speciellt vid infästningarna, kommer resultaten inte redovisas på samma sätt. Detta eftersom 

konstruktörerna på Llentab föredrog ett annat sätt än det som Höglund använder sig av. Att resultaten 

är liknande är inte konstigt då RoofDim är utvecklat av Höglund. Höglund har även skrivit boken 

”Stabilisering genom skivverkan” och det är hans beräkningsexempel som har följts vid 

handberäkningarna.  

Enligt beräkningarna ska denna takskiva klara av belastningarna den utsätts för på den plats där 

stålhallen ska uppföras, med en plåt som är 0,7mm tjock över hela taket. Den ska skruvas med två 

stycken skruv med diametern 4,5 mm i varje profilbotten för infästningar till huvudbalk. Skruvar med 

diametern 4,8mm används i sidoöverlapp. Till kantbalkarna används skruv med diametern 6,3mm och 

till huvudbalkarna används två skjutspik med diametern 4,5mm. I de första två ytterfacken ska 

avståndet mellan spikarna i sidoöverlappen vara 300mm och 400mm. Handräkningarna visade något 

större avstånd här. Anledningen till det går inte följa i RoofDim men det kan ha att göra med den 

handberäknade skjuvkraften. Den beräknade skjuvkraften går inte att se i RoofDim. Den beräknas 

efter inmatning av laster men redovisas inte i programmet.  
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RoofDim redovisade moment vid stöd och moment i fält och en rad andra beräkningar som en 

samanställd siffra över samtliga (se figur 53), medan handberäkningarna beräknades för varje stöd (se 

bilaga).  

  

Figur 53 Sammanställt resultat över samtliga stöd 

RoofDim redovisade samtliga delar i dimensioneringen väl. Resultatsidan på skivverkanberäkningen 

kan utökas till en mer avancerad sida som visar information som skruv- och spikdata, plåt- och 

balkdata, olika plåtlängder och centrumavstånd för fästelement. Även resultatsidan av transversallast 

visar en sammanfattad sida med valda spännvidder, plåttjocklekar, belastningar, information om plåten 

och ett diagram över krafterna som verkar på stöden. Detta diagram visar momentkurvor, 

reaktionskrafter och fältmoment över stöden (huvudbalkar) som stålhallen har (se figur 54). 

 

Figur 54 Moment, reaktionskrafter 

Förbättringar för programvaran som kan göras är svåra att upptäcka efter att endast ha utfört en 

dimensionering. Dock skulle Llentabs olika kant- och gavelbalkar och dess produktdata kunna vara 

med som valbara balkar. I dagsläget får konstruktören själv skriva in uppgifter som gäller för den 

kantbalk eller gavelbalk som används vid dimensionering.  

Resultatet av att ringa runt till olika stålkonstruktionsföretag och konsultföretag visade att det var 

RoofDim eller egenutvecklade programvaror som gällde vid dimensionering av högprofilerad plåt. Se 

tabell 4 över vad de större svenska konstruktions- och konsultföretagen använder sig av för 

programvara. De stora stålkonstruktionsföretagen utvecklade egna programvaror, medan 

konsultföretagen framförallt tog hjälp av leverantören av plåten (stålkonstruktionsföretagen) vid 

dimensionering av takskivan.  

8. Diskussion 
Detta examensarbete har i samarbete med Llentab gjorts för att ta reda på om det finns någon 

programvara som dimensionerar den högprofilerade plåten för transversallast och skivverkan enligt 

dagens Eurokoder. Det visade sig att de stora stålkonstruktionsföretagen använde sig av egen- 

utvecklade programvaror och att ett antal konsultföretag använde sig av RoofDim. Resterande anlitade 

leverantören av plåten (stålkonstruktionsföretagen) för dimensionering av takskivan.  

En intressant fråga är varför de programvaror som normalt konstruktören använder sig av vid 

dimensionering, på Llentab är det Autodesk Robot och Tekla, inte klarar av att dimensionera för 

skivverkan i högprofilerad plåt. Ofta har större företag tillgång till egna programmerare som utvecklar 

små tilläggsprogram till de stora dimensioneringsprogram som konstruktörer använder sig av. Av 

ekonomiska skäl har det inte varit möjligt att utveckla tilläggsprogram till Autodesk Robot eller Tekla 

utan företaget har då valt att utveckla ett helt nytt eget eller att använda sig av RoofDim.  

Eventuella förbättringar av programvaran RoofDim skulle kunna vara att se till att man kan staga var 

konstruktören vill i byggnaden. I övrigt verkar konstruktörerna nöjda med den programvaran. Den nya 
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versionen ska vara mycket stabilare och inte lika mycket små buggar som fanns i tidigare version av 

programvaran.   

RoofDim var lätt att orientera sig i och med grundkunskap om dimensionering av den högprofilerade 

plåten är det inga problem för konstruktören att förstå de olika valen som de ställs för vid 

dimensionering. I resultatsidorna får konstruktören en bra sammanställning och information om 

dimensioneringen.  

Att göra ett handberäknat exempel på den högprofilerade plåten är bra då man får större förståelse för 

hur dimensioneringen går till och lättare kan åtgärda eventuella fel i dimensioneringen i RoofDim.  

8.1 Relation till hållbar utveckling 
Detta examensarbete bidrar inte till en mer hållbar utveckling. Att bygga hallar i trä är mer hållbart då 

byggmaterialet är förnybart. Stålhallar har sina fördelar, det blir inte lika mycket underhåll som det blir 

med trä. 

8.2 Slutsats 
Eftersom det inte finns fler programvaror än RoofDim som är utvecklade för att dimensionera den 

högprofilerade plåten så får konstruktören använda sig av den. Den senaste versionen är uppdaterad till 

Eurokoder och klarar av de flesta fall som konstruktören kan behöva dimensionera för. 

Min rekommendation blir att använda sig av den nya versionen av RoofDim som är uppdaterad till 

dagens Eurokoder. Llentab skulle kunna ta kontakt med Höglund för att lägga som förslag att Llentabs 

konstruktörer önskar kunna sätta stagen i bygganden där konstruktören vill till nästkommande version 

av programvaran. Eftersom Autodesk Robot inte klarar av skruv- och spikdimensionering skulle 

kunnig personal kunna kolla närmare på varför det inte funkar och eventuellt utveckla ett 

tilläggsprogram. Att utveckla en helt egen programvara, som vissa stålkonstruktionsföretag har gjort, 

kostar mycket och kräver mycket god kunskap i Eurokoder och dimensionering av högprofilerad plåt.  

9. Fortsatt arbete 
För andra studenter som skulle vara intresserade av samma ämne så skulle ett förslag på 

examensarbete kunna vara att kontrollera varför det blir fel vid dimensionering för skivverkan av 

högprofilerad plåt i Autodesk Robot eller Tekla, för att ge förslag eller idéer till förbättringar för att 

kunna åtgärda det. Autodesk Robot och Tekla eller andra liknande konstruktionsprogram är 

programvaror som används på flera konstruktionsföretag och om de skulle klara av dimensionering för 

högprofilerad plåt skulle det underlätta. 

10. Tackord 
Jag vill tacka min handledare på Karlstads universitet Carina Rehnström för professionell, pragmatisk 

och bra handledning samt alla tips och råd som Carina har bidragit med under arbetets gång. Vill även 

tacka Asaad Al-Mssad på Karlstads universitet, utan honom hade inte detta examensarbete blivit av. 

Även tack till min handledare Daniel Botolfs på Llentab som med sin stora kunskap inom 

konstruktionsyrket har kunnat leda mig igenom handberäkningarna. 
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Bilaga 

Mått: 

𝑇𝑎𝑘𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑 𝑏𝑡𝑎𝑘 = 18𝑚 

𝑇𝑎𝑘𝑙ä𝑛𝑔𝑑 𝐿𝑡𝑎𝑘 = 54𝑚 

𝑃𝑒𝑙𝑎𝑟ℎö𝑗𝑑 = 6,4𝑚 

𝑇𝑎𝑘𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 = 4° 

𝐵𝑎𝑙𝑘𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 𝑐𝑏𝑎𝑙𝑘 = 6𝑚 

𝐺𝑎𝑣𝑒𝑙𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 𝐶𝑔𝑝 = 6𝑚 

𝐵𝑎𝑙𝑘ö𝑗𝑑 = 6m 

𝑇𝑎𝑘𝑛𝑜𝑐𝑘𝑠ℎö𝑗𝑑 = 7,6m 

Belastningar 

Snö som huvudlast 

𝑄𝑒𝑑 = 1,092 × (0,27 + 0,1) + 1,365 × 1 × 0,85 + 0,4095 × 0,56 × 0,20 = 1,61𝑘𝑁/𝑚 

Vind mot långsida 

Zoon F: 1,092 × (0,27 + 0,1) + 1 × 0,85 × 0,82 + 1,365 × (−2,01) = −1,64𝑘𝑁/𝑚 

Zoon G: 1,092 × (0,27 + 0,1) + 1 × 0,85 × 0,82 + 1,365 × (−1,20) = −0,56𝑘𝑁/𝑚 

Zoon H: 1,092 × (0,27 + 0,1) + 1 × 0,85 × 0,82 + 1,365 × (−0,70) = 0,145𝑘𝑁/𝑚 

Zoon I: 1,092 × (0,27 + 0,1) + 1 × 0,85 × 0,82 + 1,365 × 0,20 = 1,37𝑘𝑁/𝑚  

Vind mot gavel 

Zoon F: 1,092 × (0,27 + 0,1) + 1 × 0,85 × 0,82 + 1,365 × (−2,01) = −1,64𝑘𝑁/𝑚 

Zoon G: 1,092 × (0,27 + 0,1) + 1 × 0,85 × 0,82 + 1,365 × (−1,28) = −0,64𝑘𝑁/𝑚 

Zoon H: 1,092 × (0,27 + 0,1) + 1 × 0,85 × 0,82 + 1,365 × (−0,70) = 0,145𝑘𝑁/𝑚 

Zoon I: 1,092 × (0,27 + 0,1) + 1 × 0,85 × 0,82 + 1,365 × 0,20 = 1,37𝑘𝑁/𝑚 
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Resultat av inmatning av beräknade laster i balkberäkningsprogram. Här visas stödmoment, 

fältmoment, reaktionskrafter över varje stöd över taket. Dessa värden behövs vid dimensioneringen.  

Dimensionering transversallast 

Upplagsbredd: 100mm  

Plåtdata: 

Ms.Rd = 9,80 kNm Rw.Rd= 3,85kN/m Rw.Rdmid= 16,53 kN/m 

Stöd A till K  

A=K: 𝑀𝑠 = 0 𝑀𝑠.𝐸𝑑𝑟 = 0 − 3,8
0,100

4
=  −0,095 kNm 

Interaktion: 0 +
3,8

2×3,85
= 0,49 < 1,25 𝑂𝐾!   
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B=J: 𝑀𝑠 = 6,12 𝑘𝑁𝑚 𝑀𝑠.𝐸𝑑𝑟 = 6,12 − 11
0,100

4
=  5,85 kNm  

Interaktion: 
5,85

9,80
+

11

16,53+3,85
= 1,14 < 1,25 𝑂𝐾! 

C=I: 𝑀𝑠 = 4,48 𝑘𝑁𝑚 𝑀𝑠.𝐸𝑑𝑟 = 4,48 − 9,3
0,100

4
=  4,25 kNm 

Interaktion: 
4,25

9,80
+

9,3

16,53+3,85
= 0,89 < 1,25 𝑂𝐾! 

D=H: 𝑀𝑠 = 4,92 𝑘𝑁𝑚 𝑀𝑠.𝐸𝑑𝑟 = 4,92 − 9,8
0,100

4
=  4,68 kNm 

Interaktion: 
4,68

9,80
+

9,3

16,53+3,85
= 0,96 < 1,25 𝑂𝐾! 

E=G: 𝑀𝑠 = 4,8 𝑘𝑁𝑚 𝑀𝑠.𝐸𝑑𝑟 = 4,8 − 9,6
0,100

4
=  4,56 kNm 

Interaktion: 
4,56

9,80
+

9,6

16,53+3,85
= 0,94 < 1,25 𝑂𝐾! 

F: 𝑀𝑠 = 4,84 𝑘𝑁𝑚 𝑀𝑠.𝐸𝑑𝑟 = 4,84 − 9,7
0,100

4
=  4,6 kNm 

Interaktion: 
4,84

9,80
+

9,7

16,53+3,85
= 0,95 < 1,25 𝑂𝐾! 

Max Stödmoment: 

Momentkapacitet från leverantör: Ms.Rd = 9,80 kNm 

A=K: 𝑀𝑠.𝐸𝑑𝑚 = 0 𝑘𝑁𝑚 

B=J: 𝑀𝑠.𝐸𝑑𝑚 = 6,12 − 11 ×
0,100

8
= 5,98 kNm 

 
5,98

9,8
= 0,60 𝑂𝐾! 

C=I: 𝑀𝑠.𝐸𝑑𝑚 = 4,48 − 9,3 ×
0,100

8
= 4,36 kNm 

 
4,36

9,8
= 0,45 𝑂𝐾! 

D=H: 𝑀𝑠.𝐸𝑑𝑚 = 4,92 − 9,8 ×
0,100

8
= 4,8 kNm 

 
4,80

9,8
= 0,49 𝑂𝐾! 

E=G: 𝑀𝑠.𝐸𝑑𝑚 = 4,8 − 9,6 ×
0,100

8
= 4,68 kNm 

 
4,68

9,8
= 0,47 𝑂𝐾! 
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F: 𝑀𝑠.𝐸𝑑𝑚 = 4,84 − 9,7 ×
0,100

8
= 4,72 kNm 

 
4,72

9,8
= 0,48 𝑂𝐾! 

Max fältmoment: 

Momentkapacitet från leverantör: Ms.Rd = 9,80 kNm 

Max fältmoment 4,51 𝑘𝑁𝑚 < 9,80 𝑘𝑁𝑚 OK! 

Ändöverlapp: Kapaciteten av tre stycken skruvar. 

3,54𝑥3

1,25
 8,49 𝑘𝑁𝑚 > 6,12 𝑘𝑁𝑚 OK!  

Skivlaster av vind 

Vind mot långsida 

 𝑄𝑠 = 0,85 × 0,91 × 1,5 × (0,72 + 0,34) × 0,56 × 3,8 = 2,61𝑘𝑁/𝑚 

Maximalt skjuvflöde 

𝑉𝑚𝑎𝑥 =
2,61 × (54 − 6)

8 × 18
= 3,5 𝑘𝑁/𝑚 

 

Vind mot gavel 

𝑄𝑠𝑔 = 0,91 × 1,5 × (0,70 + 0) × 0,56 ×
7,6

2
= 2,03𝑘𝑁/𝑚 

Skjuvflöde vid långsida 

𝑉𝑔 =
3

2
×

1

2
×

0,7

0,7
× 2,03 = 1,52𝑘𝑁/𝑚  

Vg < Vmax 

1,52 kN/m < 3,5 kN/m 

Dimensionering Skivverkan 

Plåtkapacitet från leverantören: 

Vw.Rd = 16,1 kN/m  Vf.Rd = 61,5 kN/m Vg,Rd = 668 kN/m 

Skjuvkraft störst vid Vmax = 3,5kN/m 

Lokalbuckling av livet 16,1
𝑘𝑁

𝑚
> 3,5

𝑘𝑁

𝑚
 𝑂𝐾! 
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Lokalbuckling av fläns 61,5
𝑘𝑁

𝑚
> 3,5

𝑘𝑁

𝑚
𝑂𝐾! 

Globalbuckling 
668

62 = 18,5
𝑘𝑁

𝑚
> 3,5

𝑘𝑁

𝑚
 𝑂𝐾! 

Skjuvspänning i plåten 𝜏 =
3,5

0,6253
= 5,36 𝑀𝑃𝑎 ≪ 0,25 ×

350

1
= 85,5 𝑀𝑃𝑎 𝑂𝐾!  

Livintrycking:  

𝑅𝑣 = 0,88 × 3,5 = 3,08 kN/m 

3,8

14,12
+

3,08

14,12
= 0,48 < 1 𝑂𝐾! 

Böjning av profilhörn: 

𝑉𝑟. 𝑅𝑑 = 4
𝑘𝑁

𝑚
> 3,5

𝑘𝑁

𝑚
 𝑂𝐾! 

Ändbeslag behövs ej! 

Nb.Rd = 92,4 kN/m Mf.Rd = 9,80 kNm Vw.Rd = 16,1 kN/m 

Kontroll av normalkraft och moment 

(
4,1

92,4
)0,8 + (

2,5

9,80
)0,8 = 0,41 < 1 𝑂𝐾! 

Kontroll av normalkraft, moment och skivverkan 

2,5

9,80
+

4,1

92,4
+

3,5

20,3
= 0,47 < 1 𝑂𝐾! 

Infästningar 

Intern Llentab plåt- och skruvdata: 

Kapacitet skjutspik = 1,38 kN & 3,78 kN 

Kapacitet överlappsskruv = 1,45 kN 

Kapacitet borrskruv = 5,98 kN 

Infästning till kantbalk: 

5,98𝑥4

1,25
= 19,2

𝑘𝑁

𝑚
 > 3,5

𝑘𝑁

𝑚
 𝑂𝐾! 

Centrumavstånd: 

1,16

3,5
= 0,333 𝑚𝑚 
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Infästning till gavelbalk: Llentab använder sig av 2 stycket C-profiler (C250) 

2 x C250 x4 skjutspik  

1,38 × 3 × 4

1,25
= 13,2

𝑘𝑁

𝑚
> 3,5

𝑘𝑁

𝑚
 𝑆𝑘𝑗𝑢𝑣𝑓𝑙ö𝑑𝑒 𝑂𝐾! 

13,2
𝑘𝑁

𝑚
 > 2,8

𝐾𝑛

𝑚
 𝑙𝑦𝑓𝑡𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 𝑂𝐾! 

 

4 stycken spik i varje profilbotten. 

Vind mot gavel ger mindre belastning, därför blir vind mot långsida det dimensionerande. 

Infästning till huvudbalkar: 

1𝑥 3,78

1,25
= 3

𝑘𝑁

𝑚
> 2,61

𝑘𝑁

𝑚
 𝑆𝑘𝑗𝑢𝑣𝑓𝑙ö𝑑𝑒 𝑂𝐾! 

1𝑥 3,78

1,25
= 3

𝑘𝑁

𝑚
 > 2,8

𝑘𝑁

𝑚
 𝑙𝑦𝑓𝑡𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 𝑂𝐾! 

2 stycken skjutspik totalt i varje profilbotten  

Infästning sidoöverlapp: 

Halva antalet fält = 4 

𝑉1 = 3,5 ×
4+1−1

4
= 3,5 

1,45

3,5
= 0,400 m 

𝑉2 = 3,5 ×
4+1−2

4
= 1,95

1,45

1,95
= 0,555 > 0,500 m Välj 0,500m 

𝑉3 = 3,5 ×
4+1−3

4
= 1,75

1,45

1.75
= 0,820 > 0,500 m Välj 0,500m 

𝑉4 = 3,5 ×
4+1−4

4
= 0,875

1,45

0,875
= 1,600 > 0,500 m Välj 0,500m 

4,8mm överlappskruv  

Vind mot gavel ger mindre belastning, därför blir vind mot långsida det dimensionerande. 

Deformationer 

𝑐 = 0,45 ×
6

18×0,7
= 0,214 mm 

∆=
12

8
× 0,214 × 1,52 × 6 = 0,16 mm 
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Utböjning: 

𝑇𝑎𝑘𝑙𝑎𝑠𝑡𝑐𝑟 = 1,23 × 6 ×
2,61

0,16
= 120 kN/m 

𝑇𝑎𝑘𝑙𝑎𝑠𝑡 = 1,61 × 18 = 28 kN/m 

1,5 ×
28

120
= 0,35 < 1 𝑂𝐾! 

 


