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Sammanfattning 
SÄBO AB skall uppföra en hallbyggnad i Säffle kommun, hallbyggnaden ska användas 
till fotbollsutövning och storleken på fotbollsplanen kommer vara en 7-mannaplan. 
Yttermåttet på bollhallen bestämdes till 70 x 40 meter.  
 
Målet var att påvisa pris och koldioxidutsläpp för framställning av limträ- och 
stålstomme, och utfackningsvägg av KL-trä samt av Paroc. Detta gjordes genom 
dimensionering av stommarna enligt eurokoderna och genom att priser togs fram för 
materialen, även en beräkning gjordes för koldioxidutsläpp för alternativen vad gäller 
transport och framställning. Genom att ett nyckeltal för tjänad koldioxid per investerat 
kapital togs fram kunde skillnaderna påvisas på ett tydligare sätt. Ett ytterligare mål 
var att ta fram ett gestaltningsförslag.  
 
Limträstommen består av limträpelare med treledstaktolar i limträ, dragband och 
vindstag i rundstål. Takstolarna har en spännvidd på 40 m och den fria takhöjden 
inomhus är 7,5 m. Denna stomme blev dyrast men mer fördelaktig vad gäller 
koldioxidutsläpp för framställning.  
 
Stålstommen består av HEA-pelare och sadelfackverkstakstolar, takstolarna har 
spännvidden 40 m och den fria takhöjden inomhus är 7,5 m. Denna stomme blev 
billigast men har det största utsläppen av koldioxid från framställningen.  
 
Utfackningsväggen av KL-trä släppte ut minst koldioxid men blev det dyraste 
alternativet, utfackningsväggen av Paroc blev således det billigaste alternativet men 
släppte ut mest koldioxid av dessa två alternativ.  
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Abstract 
 
SÄBO AB will construct a sports Centre in Säffle municipality, the sports Centre will be 
used for football practice and the outer dimension of the sports Centre was determined 
to be 40x70 m. 
 
The purpose was to demonstrate price and carbon dioxide emissions for the production 
of glulam and steel frames, the cross-laminated timber, CLT, and Paroc curtain wall. 
This was done by dimensioning the frames according to the Eurocodes and generate 
producing prices for the materials, also a calculation was made for carbon dioxide 
emissions for the alternatives in terms of transport and production. To calculate a key 
figure for earned carbon dioxide per invested capital, the differences could be more 
clearly demonstrated. Another aim was to produce a design proposal. 
 
The glulam frame consists of glulam columns with three-joint truss in glulam, 
drawstick and windstrut in round steel. The roof trusses have a span of 40 m and the 
ceiling height indoors is 7.5 m. This frame became the most expensive but more 
beneficial in terms of carbon dioxide emissions for production. 
 
The steel frame consists of HEA columns and saddle framework as roof, the roof 
trusses have a span of 40 m and the ceiling height indoors is 7.5 m. This frame was the 
cheapest but has the largest emissions of carbon dioxide from the production. 
 
The curtain wall of CLT released the least carbon dioxide but became the most 
expensive alternative, the curtain wall of Paroc became the cheapest option but 
released most carbon dioxide from these two alternatives. 
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1. Inledning 
 
Säffle kommun har bestämt sig för att bygga en bollhall för sportaktiviteter, där 
fotbollen sätts i fokus.  Bollhallen kommer därför att beläggas med konstgräs, eftersom 
detta lämpar sig bäst inomhus. Anledningen till att hallen byggs är för att kunna 
förlänga fotbollssäsongen under vintertid. Bollhallens storlek bestämdes till 70x40 
meter, om hallen ska innefatta någon form av läktare och omklädningsrum. Måtten 
kommer reduceras till 67x40 meter om kommunen anser att ett omklädningsrum inte 
behövs. Dessa mått lämpar sig för en 7-mannaplan. Byggnadshöjden bestäms till 7,7 
meter med en taklutning på 15 grader (SÄBO, 2018). SÄBO AB väljer enligt Andersson1 
att konstruera bollhallen med en limträstomme med utfackningsväggar av 
fabrikatet Paroc. 
 

Sveriges regerings ambition är att minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent 
till 2020, och att det inte skall förekomma något nettoutsläpp från och med 2050. När 
det till exempel ska byggas nya stadsdelar är kommuner, fastighets- och byggföretag 
viktiga medverkare till hållbarhet i städer och miljöer. Detta kan uppnås genom att 
kommunerna redan i starten av ett projekt kan ställa krav på energi- och 
klimatpåverkan, de som gynnas av denna utveckling är företag som ser 
affärsmöjligheter i det nya byggandet (Lidelöw 2010).  
 

Ur miljösynpunkt är det gynnsamt att bygga med trä. Trä som är ett förnyelsebart 
material är fördelaktigt då det kan förädlas och odlas överallt i Sverige. Det handlar 
inte bara om ett hållbart material utan även ett produktionssätt som följer med i tiden. 
Det prefabricerade träelementen är ett bra alternativ utifrån kostnad och kvalitet, det 
är den moderna byggtekniken som gör det möjligt. Med den moderna 
byggtekniken menas en prefabricerad byggmetod och med hjälp av den prefabricerade 
metoden kan slöseriet av material minskas. Med träkonstruktioners ringa vikt kan en 
snabb platsmontering åstadkommas och transportkostnader minskas (ibid).   
 

Av det virke från det svenska skogsbruket som sågas i Sverige hamnar 60–70 % av det 
bland boende och byggandet. Sågverksindustrin är i stort beroende av att försäljningen 

                                                   
1 Gustaf Andersson, VD SÄBO AB. Telefonsamtal den 5 februari 2019.  
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av sågat virke förblir fortsatt stabilt eller helst tilltagande (Sandberg & Svensson 
2004).   
 

Stora Enso har en CLT-fabrik (Cross Laminated Timber) i Grums som kan framställa 
100 000 m3 per år, det innebär att det är den största tillverkningen av CLT i hela 
Sverige. Huvudfokus för fabriken i Grums är att i huvudsak etablera sig på den svenska 
marknaden men även utomlands. Christian Bergman som är marknadschef på Stora 
Enso nämner att detta kommer gynna skogsägarna, speciellt lokalt i Värmland 
eftersom förädlingsgraden ökar och framhäver även Värmland som den skogsbygd den 
är (Stora Enso u.å.).   
 

För att minska den negativa påverkan på klimatet har kommuner i Värmland inklusive 
Säffle kommun gått med i ett projekt vid namn Klimatplaner för Värmland. Detta görs 
för att kommunerna vill ta sitt ansvar för det globala klimatproblemet (Säffle Kommun 
2009). Genom förbränningen av fossila bränslen utsänds koldioxid, inom stålindustrin 
används de fossila bränslena till sintring och oxidation av järnmalmspellets (Holmgren 
et al. 2005). 
 
Vid uppförande av hallbyggnader är stål ett utav det material som främst används idag 
enligt Daoud & Marouf, därför är det intressant att jämföra träkonstruktionen med just 
en stålkonstruktion. SÄBO AB hade stål- och trästomme som alternativ när de skulle 
ta fram förslag för bollhallen enligt Andersson2 därför kommer rapporten handla om 
en jämförelse mellan stål- och trästomme samt två olika utfackningsväggar med 
totalpris och koldioxidutsläpp.  
 
Godkännande har givits till att använda kopieringsskyddat material i form av figurer 
av SÄBO AB, Träguiden Svenskt trä och Paroc. 
 
 
 
 
 

                                                   
2 Gustaf Andersson, VD SÄBO AB. Intervju den 12 oktober 2018 
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1.1 Syfte och mål  

  
Syftet är att jämföra två olika stomalternativ med tillhörande, två olika typer 
av, utfackningsväggar i massivträ och fabrikatet Paroc. Jämförelsen står mellan stål- 
och limträstomme för en hallbyggnad som ligger i Säffle kommun och produceras av 
SÄBO AB. Det som beaktas i jämförelsen är pris och koldioxidutsläpp. 
Koldioxidutsläppen innebär att hänsyn tas till transporter och framställning.  
 

Målet är att påvisa pris och koldioxidutsläpp för framställning av limträ- och 
stålstomme och utfackningsvägg av KL-trä och Paroc. Detta genom att dimensionera 
stommarna enligt eurokoderna och ta fram priser för material, samt att beräkna 
koldioxidutsläpp för alternativen för transport och framställning. För att få ett 
perspektiv på skillnaderna i utsläppen ska ett nyckeltal tas fram som visar tjänad 
mängd koldioxid per investerad kapital. Målet är även att komma fram med ett 
gestaltningsförslag.  
 

1.2 Problemformulering  
 
Hur kommer stommarna att skilja sig åt gällande totalpris och koldioxidutsläpp?  
 
Hur många kilogram koldioxid besparas per investerat kapital? 
  

1.3 Avgränsningar   
 

• Grundkonstruktionen utgörs av kantsula av betong och kommer ej tas hänsyn 
till i beräkningarna.   

• Beräkningar för spik-, skruv- och limförband kommer ej att genomföras.  
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2. Bakgrund/teori 
2.1 Bollhallen  
 

Utifrån SWECO:s gestaltningsförslag så bestämdes fasadmaterialen till glaspartier och 
skivor av aluminium eller plåt i olika färgnyanser i en placering som liknar ett diagonalt 
rutmönster. Byggnadens entré utformas genom indragningar i byggnadens ena hörn 
där två ingångar sätts in, en till bollhallen och en till eventuella omklädningsrum. Det 
kommer även att finnas en ingång från omklädningsrummet till spelhallen. Om 
kommunen fastställer att omklädningsrummet inte är nödvändigt kommer endast en 
entré in i bollhallen finnas (SÄBO 2018).  
 

Kommunen har även undersökt olika placeringar inom idrottsområdet Sporthälla. De 
har förslag på att bygga bollhallen på den befintliga konstgräsplanen, vilket kommunen 
motiverar med att det inte sker någon form av funktionsändring av området samt att 
det ger möjlighet för en ökad beläggning av konstgräsplaner. Däremot ligger detta 
placeringsalternativ nära ett bostadsområde vilket skulle påverka utsikten (ibid). 
    
Kommunen har även föreslagit att bygga bollhallen öster om Sporthällas huvudarena, 
se figur 2.1a, vilket medför att hallen får ett centralt läge på idrottsområdet. Detta 
innebär att byggnaden placeras nära huvudentrén och skapar möjlighet för 
kringliggande skolor att utnyttja hallens funktion (ibid).  
 

  

 
Figur 2.1a. Preliminär situationsplan för bollhallen. Bild hämtad från SÄBO AB (SÄBO AB 2019).  
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2.2 Korslimmat trä  
2.2.1 Allmänt om KL-trä 
 

Enligt svensk standard består korslimmat trä (KL-trä) av trästycken som limmats ihop 
i olika skikt, se figur 2.2.1a. Flerskikts KL-träskivor består av två yttre skikt med minst 
ett inre skikt där fiberriktningen är parallell med de yttre skikten. Antalet inre skikt 
varierar beroende på vilken bärförmåga som önskas. Vad gäller val av 
grundkonstruktion kan de flesta olika typer kombineras med KL-trä, dock bör 
väggkonstruktionen ha någon form av kantsula längs hela väggen för att undvika att 
öka dimensionen. På grund av att en KL-trästomme är lättare jämfört med en 
betongstomme innebär detta att en mindre kantsula behövs vilket leder till en 
besparing av betong- och armeringsmaterial. Byggsystem med massivträ lämpar sig i 
många typer av byggnader där det krävs förmåga att dämpa ljud, hög bärförmåga och 
brandskydd. För större lokaler lämpar sig en kombination mellan bärande KL-
träväggar och pelare och balkar. Dessa KL-element produceras oftast med dimensioner 
upp till 1,2 x 12 m (Träguiden 2003).   
 

 
Figur 2.2.1a. KL-träskivor, bild hämtat från Svensk Trä, Träguiden (Träguiden Svenskt Trä, 2017a) 

Eftersom massivträ enbart består av ett material så minskas omhändertagandet av 
material vid rivning av en byggnad. Elementen kan färdigställas i fabrik med hjälp av 
en CNC-maskin, och det innebär att elementen förses med de kompletteringar 
(fönsteröppningar och anslutningar etc.) som är nödvändiga med hög exakthet 
(Gustafsson 1998).   
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2.2.2 Kretslopp  
Eftersom Sveriges skogsbruk ses som ett hållbart skogsbruk så medför detta att trä som 
material också är hållbart gentemot andra byggmaterial. Ur tillverkning av KL-trä 
kommer biprodukterna i form av rester av trä och sågspån, dessa kan användas för 
torkprocessen genom att värma torkkamrarna med den energi som biprodukterna 
innehåller. Begreppet hållbart skogsbruk innebär att avverkningen inte är större än 
vad som planteras och växer. Något som har uppmärksammats när det kommer till 
hållbarhet i byggsektorn är utsläppen från byggprocessen och tillverkningen av 
materialen, se figur 2.3.2a (Träguiden 2017i). 
  

2.3 Limträ  
2.3.1 Allmänt  
Limträ består och är uppbyggt av trälameller som är sammanlimmade, se figur 2.3.1a. 
Bredden för lamellerna är oftast 33 mm för böjda limträprodukter och för de raka är 
bredden 45 mm. Limträprodukterna produceras i olika hållfasthetsklasser. För den 
svenska marknaden är tillverkningsstandarden GL30 i hållfasthetsklass. Det finns 
även hållfasthetsklass GL28 för limträbalkar på den svenska marknaden, den erhålls 
genom klyvning av en limträbalk (svenskt trä u.å).  
 

 
Figur 2.3.1a: Rak och bågformat limträ, bild hämtat från Svensk Trä, Träguiden (Träguiden Svenskt Trä, 2017h) 
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 2.3.2 Framställning och kretslopp  
Metoden för framställningen av en limträbalk är att lameller med högre 
hållfasthetsklass limmas i överkant och underkant, anledning är att där uppstår de 
största tryck- och dragspänningarna. I mittdelen limmas lameller av lägre 
hållfasthetsklass för att belastningen är mindre. Fördelen med denna typ av 
framställning är att en större bredd av virke kan utnyttjas eftersom 
hållfasthetsklasserna kan kombineras i samma balk. Det finns framställning som 
enbart tillverkar homogena balkar, alltså en limträbalk med virke i samma 
hållfasthetsklass rakt igenom hela balken (Svenskt trä u.å).  
 
De biprodukter som kommer från tillverkningen av limträ är sågspån och övriga rester 
från träet används i torkprocessen vilket gör att processen blir mindre beroende av 
fossila bränslen. Limträ tillverkas oftast för specifika projekt vilket gör att mängden 
spill på byggplatsen blir minimalt. Limträ kan underhållas, lagas samt kan enkelt 
utföra ett utbyte av en del av en komponent, se figur 2.3.2a, (träguiden 2017j). 
 

 
Figur 2.3.2a. Kretslopp och tillverkning för limträ, bild hämtat från Svensk Trä, Träguiden (Träguiden Svenskt Trä, 
2017a). 
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2.4 Stål  
2.4.1 Allmänt  
Då hallar med stora spännvidder byggs är stål ofta ett av huvudalternativen. Då 
välutvecklade systemlösningar och komponenter som är lätta att hantera kan dessa 
hallar byggas på ett effektivt arbetssätt. En stålstomme består oftast av valsade IPE- 
eller HEA-balkar, dock kan pelare vara svetsade för att ta upp lasterna från de tyngre 
balkarna. I de vanligaste fallen så är pelarna fast inspända i fundament i marken 
(Daoud & Marouf 2017). En fackverkstakstol med större lutning än 1:16 skulle bli 
svårhanterlig enligt Björk3.  
 

2.4.2 Brand  
Då stål börjar förlora sin bärförmåga vid 300C och vid 450C kan deformationer 
uppstå som sedan kan resultera i kollaps då stålets mekaniska egenskaper påverkas 
(Göransson et al. 2015).  
 
Oftast kan stålbalkar byggas in i konstruktioner, så som mellanbjälklag och 
vindsbjälklag, vilket medför att kostnaden för brandskyddsmålning eller isolering 
reduceras. Vid montering av bjälklag på balkarnas underfläns kan balken enkelt 
brandskyddas genom målning eller skivinklädnad eftersom endast en sida är 
exponerad mot brand. För balkar som har tre eller fyra sidor exponerade isoleras 
genom att bygga in balken i en vägg eller brandskyddsisoleras med stenull (Karström 
2002a).  
 
Vad gäller pelare i stål kan även dessa byggas in i ytterväggarna eller innerväggarna. 
Då pelarna bär större laster i förhållande till sin egenvikt resulterar detta till relativt 
små dimensioner vilket ger möjligheten att pelarna kan byggas in i väggar utan att 
väggen påverkas (Karström 2002b).  
 
 
 
 
 

                                                   
3 Mats Björk, konstruktör MAKU Stål AB. E-post den 14 mars 2019.  
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2.5 Utfackningsväggar  
 

2.5.1 Allmänt  
Utfackningsväggar är idag den vanligaste typen av yttervägg i nyproduktion. Denna typ 
av vägg bär endast sin egentyngd och tillkommande laster så som vindlast. Andra laster 
så som snölast och nyttig last tas upp av stommen som sedan leder ner lasterna mot 
grunden eller liknande. Utfackningsväggarna kan produceras på olika sätt, däribland 
prefabricerat, platsbyggt eller halvprefabricerat. Dessa utfackningsväggar liknar den 
traditionella ytterväggskonstruktionen som kan kombineras med olika typer av 
material. Utfackningsväggens stomme kan bestå av stål, trä eller en kombination av 
dessa, och isoleras med sten- eller glasull samt cellulosabaserat material. 
Fasadmaterialet kan även varieras beroende på önskemål, där de vanligaste typerna är 
puts, trä eller tegel (Pettersson & Strömberg 2013).  
 

2.5.2 Parocelement  
Parocelementet består av en stenullskärna med ytskikt av stålplåt och är ett 
sandwichelement, se figur 2.5.2a. Elementen används till byggnadens ytter- och 
innerväggar samt innertak (Paroc u.å.b).   

 
Figur 2.5.2a. Visar tvärsnitt över utfackningsväggen. 

 
2.5.3 Massivträ  
Vid en studieresa till Norge iakttogs utfackningsväggar av massivträ i de idrottshallar 
som besöktes. Utfackningsväggarna bestod av liggande massivträelement som 
staplande på varandra. Figur 2.2.3a visar den valda väggkonstruktionen.  
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Figur 2.5.3a. Visar tvärsnittet av utfackningsväggen med KL-trä.  

 

2.6 Bärverk  
2.6.1 Limträ  
När det gäller takutformning av hallbyggnader finns det olika typer av lösningar. Den 
enklaste och vanligaste typen är ett så kallat balk-pelarsystem, som består av fritt 
upplagda tvåstödsbalkar i limträ på pelare. Om spännvidderna är relativt korta är 
oftast jämnhöga tvärsnitt att rekommendera, är det däremot större spännvidder är det 
mer lönsamt med en varierad tvärsnittshöjd utifrån krafterna i balken. Dessa balkar 
varierar utseendemässigt, oftast utformas dessa med en rak underkant, men de kan 
även styras av estetiska eller funktionella krav som kan leda till att underkanten kröks 
något. Om installationer skall monteras nära upplaget bör balkens tvärsnittshöjd vara 
något större vid upplaget, förslagsvis skall dessa installationer flyttas närmare 
tvärsnittets mittparti. Exempel på dessa balkar är; bumerangbalkar, som liknar ett 
sadeltak med en krökt underkant, underspända balkar och balkar som är förstärkta vid 
upplagen, lämpliga spännvidder för dessa balkar är mellan 10 <50 m, se figur 2.6.1a 
(Carling 2008).   
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Figur 2.6.1a. Visar speciella takbalkar av limträ. a) Pulpetbalk, b) sadelbalk, c) krökt balk, d) bumerangbalk, bild 
hämtat från Svensk Trä, Träguiden (Träguiden Svenskt Trä, 2017b) 
 

Det finns även takstolssystem som används där stora spännvidder uppstår, där den 
vanligaste typen är fackverk, se figur 2.6.1b och 2.6.1c. Dessa används då de solida 
balkarna blir otympliga och för materialkrävande. De lämpar sig bäst då takhöjden inte 
är allt för pressad och då taklutningen är relativt liten. Fördelen med 
fackverkstakstolar är, förutom dess höga bärförmåga, att fackverkstakstolar tillverkas 
i fabrik och kan paketeras så att transporterna till arbetsplatsen blir smidig där de 
senare kan monteras. Vad gäller nackdelar så har dessa fackverkstakstolar ofta 
komplicerade knutpunkter vid infästningen av stängerna. Installationer kan oftast 
monteras nära överramen för att få en arkitektonisk känsla, där rumsbildningen 
följer överramen och stängerna och takstolens underram visas i rummet. Spännvidder 
som dessa takstolar är lämpade för är mellan 30-85m (Carling 2008).   

 
Figur 2.6.1b. Visar ett omvänt parallellfackverk, bild hämtat från Svensk Trä, Träguiden (Träguiden Svenskt Trä, 
2017d). 
 

 
Figur 2.6.1c. Visar ett sadelfackverk, bild hämtat från Svensk Trä, Träguiden (Träguiden Svenskt Trä, 2017c). 
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Även treledstakstolar kan användas där massiva balkar, bågar och ramar utesluts av 
spännviddskraven. Den simplaste typen av treledstakstolar är då två balkar som lutar 
mot varandra som är ledade i nocken samt i infästningen i fundamentet eller vid 
pelarna, se figur 2.6.1e. Det finns också lösningar där fotändarna är sammankopplade 
med dragband som oftast utgörs av stål, dessa dragband kan gjutas in i 
golvkonstruktionen då balkarna vilar på fundamentet, samt spännas vid upplag vid 
mot pelare. Denna typ av takstol liknar en blandning av fackverk och massiv balk, där 
skillnaden är att det är mindre knutpunkter och en enklare konstruktion jämfört 
med ett fackverk. Takstolens lämpliga spännvidd varierar mellan 15-100m beroende 
på om takstolarna har dragband (15-50m), dragband och underspända balkar (20-
100m) eller om den är utformad som en båge (20-100m) (Carling 2008).   

 
Figur 2.6.1e. Visar Treledstakstol i limträ, a) på pelare, b) på grundkonstruktion, bild hämtat från Svensk Trä, 
Träguiden (Träguiden Svenskt Trä, 2017e). 
 
 

 
Figur 2.6.1f. Visar limträbåge, bild hämtat från Svensk Trä, Träguiden (Träguiden Svenskt Trä, 2017f) 
 

På grund av att limträ kan formas på olika sätt används även bågformade bärverk, så 
som; bågar, ramar och skal. Den vanligaste bågformen på bärverken är cirkelbågen, 
däremot används en parabelbåge då det är stora spännvidder för en bättre ekonomi. 
Om det krävs stora fria höjder i konstruktionen är elliptisk båge att föredra, alternativet 
är att lägga upp bågen på pelare. För att bågen skall stå emot de olika lasterna krävs 
fasta upplag som kan utgöras av särskilda dragband eller en grundkonstruktion. 
Infästningen för bågarna liknar treledstakstolarna då de är ledade i upplagen och även 
i nocken. Däremot kan antal skarvar variera beroende på spännvidder och 
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transportskäl. Lämpliga spännvidder för dessa bärverk är mellan 20-100m, se figur 
2.6.1f (Carling 2008).  

 
2.6.2 Stål  
Takstolar och fackverksbalkar av stål är bland de vanligaste bärverken 
i hallkonstruktioner, då dessa klarar spännvidder upp till 45 meter. För tunga hallar är 
det, enligt SBI, mer ekonomiskt att använda spridningsavstånd mellan 12–16 meter för 
takstolarna. Dessa takstolar utgörs ofta av IPE-balkar i form av 
fackverkskonstruktioner (Stålbyggnadsinstitutet 2010).   
 

Uppbyggnaden för fackverk i stål består av överramar och underramar med lodräta 
och diagonala stänger i de olika facken, se figur 2.6.2a. Dessa stänger kan endera vara 
tryckta eller dragna beroende på placeringen i fackverket, stängernas 
dimension varierar beroende på vilken spännvidd som råder i konstruktionen. 
Generellt så är de stänger närmaste stöden de som tar upp de större lasterna, dessa 
laster minskar med avståndet ju närmare fackverkets mittstänger befinner sig. Ofta 
väljs lättare rörbalkar som stänger för att minska takstolens egentyngd (Daoud 
& Marouf 2017)  
 

 
Figur 2.6.2a. Visar en sadelfackverkstakstol. 

 
Det finns olika typer av takstolar i stål där en av de vanligaste är 
sadelfackverkstakstolen, där lutningarna varierar mellan 1:40 till 1:8, som används då 
beställaren önskar ett brutet tak vid nocken (Maku u.å, a). Det finns även omvända 
sadelfackverk vilket innebär att brytningen i taket sker inne i byggnaden, detta ger 
fördelen att fasadhöjden blir lägre utan att byggnadens invändiga frihöjd påverkas 
(Maku u.å,b). 
 

För pulpettak används parallellfackverk istället för raka balkar i HE-profiler från 
spännvidder 7m och uppåt. Lämplig lutning för dessa fackverk styrs utifrån pelarnas 
längd då dessa bestämmer lutningen för takstolen, se figur 2.6.1c b), (Maku u.å,c).   
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Även nockfackverk används för en ökad frihöjd kring byggnadens nock, denna typ av 
fackverk har större lutning jämfört med ett sadelfackverk med en lägre byggnadshöjd, 
se figur 2.6.2b), (Maku u.å,d). 

   

Figur 2.6.2b. Visar ett nockfackverk, bild hämtat från Svensk Trä, Träguiden (Träguiden Svenskt Trä, 2017c). 
 

2.7 Takkonstruktion av Paroc  
 

Ett yttertak från Paroc har isolering av obrännbar stenull, och den läggs i tre eller fler 
skikt på ett undertak av självbärande plåt.  Den självbärande plåten TP-128 har en 
bärförmåga upp till 10 meter (Areco u.å).  På den självbärande plåten placeras en 
underskiva och sedermera en plastfolie som fungerar som ång- och luftspärr. 
Placeringen av plastfolien gör att den skyddas vilket i sin tur leder till att dess funktion 
säkerhetsställs. Ovan plastfolien placeras takskivor av stenull till ett önskat U-värde 
uppfylls. Efter takskivorna läggs en hård takboard för att skapa en bas för tätskiktet, se 
figur 2.7a (Paroc u.å.c).  
 

 
 

 
Figur 2.7a. Takkonstruktion från Paroc. Bild hämtat från Paroc (Paroc, u.å.d).  
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2.8 Värmlands skogsbruk 

2.8.1 Allmänt  
Värmland består av både stora granskogar och lövskogar, se figur 2.8.1a, som täcker 
1,3 miljoner hektar skogsmarknadsarealer (skogsstyrelsen u.å). 

 
Figur 2.8.1a. Bilden visar en värmländsk granskog  

 
2.8.2 Skogen som basnäring  
Något som spelat en stor roll för försörjningen och sysselsättningen för Värmland 
under de senaste två århundraden är skogsbruket med tillhörande 
träförädlingsindustri, just för att Värmland är ett skogslän innebär ansenlig tillgång till 
skog. Även om skogens betydelse som basnäring har minskat avsevärt under de senaste 
decennierna i Värmland bör den ändå namnges som en regional basnäring (Karlsson 
2007).  
 
Skogsindustrins anställda består av 24 procent av alla industrianställda i Värmland. 
Det finns endast ett län som har en högre andel, det är Västernorrland. Värmland ligger 
i framkant när det kommer till utveckling och forskning om omställningen till en 
biobaserad samhällsekonomi med hjälp av skogens förnybara resurser. EU:s nya 
skogsstrategi överensstämmer väl med Värmlands insats för bioekonomi (Värmland 
u.å). 
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2.9 Koldioxid 
 
2.9.1 EPD 
Det fullständiga namnet för EPD är Environmental Product Declaration eller på 
svenska, miljövarudeklaration. Det som framkommer ur en miljövarudeklaration är en 
produkts miljöpåverkan under dess livscykel. De som administrerar detta är EPD 
International AB i Sverige och fungerar för organisationer vars intresse finns att 
redovisa miljöaspekter från deras varor och tjänster, redovisningen sker på ett 
transparent och tillförlitligt sätt (EPD International AB u.å). 
 
2.9.2 Modulerna 
Byggnadens systemgränser är fördelade enligt CEN-standarderna i olika 
livcykelskeden som är A, B, C och D, dessa skeden delas upp i underkategorier som går 
under namnen A1, A2 och B1, B2 etcetera. Modul D är frivillig att använda och dess 
innehåll är följder av återvinning sett ur ett framtida perspektiv. Inom byggnadens 
systemgräns hör modulerna A1 till C4 och skildrar byggnadens livscykel i enlighet med 
modularitetsprincipen. Redovisningen för miljöpåverkan sker för varje enskild modul 
för sig. Processer som påverkar miljöprestandan för en byggnad tilldelas den modul 
som processen sker i enligt modularitetsprincipen. Däremot modul D skall inte 
jämföras eller fogas ihop med övriga moduler utan skall redovisas för sig (Larsson et.al. 
2016).  
 

2.9.3 Framställning  
Det som modul A1-A3 (produktskedet) innehåller är bearbetning och utvinning av 
råmaterialet, återvunnet material från tidigare produktsystem som bearbetas, 
råmaterialets transport till producent av byggprodukter och även framställningen av 
byggprodukter, detta följer europeiska standarden EN 15978. Att räkna samman A1-
A3 följer EN 15804 samt EN 15978 som är europeiska standarder (Larsson et.al 2016) 
 

2.9.4 Transport till byggarbetsplatsen 
Modul A4 (transport till byggarbetsplatsen) innehåller transport av alla produkter och 
allt material till byggarbetsplatsen från dess tillverkningsfabrik, transportskador skall 
räknas med i denna modul även transport av kranar och maskiner etcetera, detta enligt 
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EN 15978. Med transportskador menas avfallshantering, tillverkning och transport av 
material som går förlorat vid transport (Larsson et.al 2016). 
 

2.9.5 Beräkning  
Beräkningarna sker med kilogram fossila CO2-ekvivalenter, för att bedöma hur mycket 
de gaser som påverkar klimatet medverkar till växthuseffekten. Global Warming 
Potential förkortas GWP och innebär den möjliga medverkan till växthuseffekten på 
en period över 100 år. Förbränning av fossila bränslen för olika förlopp vid 
maskinanvändning, elproduktion och tillverkning av byggmaterial är de aspekter som 
vägs in i utsläpp av växthusgaser, även processemissioner. Något som är viktigt när det 
kommer till beräkning av klimatpåverkan för byggnader i trä är att redogöra huruvida 
hänsyn tas till biogent CO2-utsläpp och upptag (Larsson et.al 2016).  
 

2.9.6 Biogent kol 
Upptag av koldioxidutsläpp som tillhör den naturliga kolcykeln, även kallat biogent 
kol, skall inte tas till hänsyn vad gäller beräknad klimatpåverkan, utan kan istället 
läggas in i en separat redovisning. Detta gäller även vid klimatpåverkan för betong, där 
karbonatiseringen inte skall adderas eller subtraheras med klimatpåverkan, detta ska 
vara  i enlighet med ISO 21 930. Detta beror på att deklarationen kan ge en missvisande 
bild i produktskedet, det kan uppfattas som att utsläppen har gått upp i rök eftersom 
det kan bli negativa utsläppsvärden (Boverket, 2018). 
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3. Metod 
3.1 Förutsättningar  
För hela dimensioneringen används spännvidden 40 m och ett centrumavstånd på 6 
meter. Pelarhöjd för limträstommen valdes till 7,5 m och för stålstommen valdes 
pelarhöjd på 8,15 m då det ger en fri höjd på 7,5 m inomhus. Alla formler och värden 
hämtas från Formler & Tabeller för byggkonstruktion enligt eurokoderna om inget 
annat står skrivet (Rehnström & Rehnström 2016). Yttertak har valts till ett 1-lags 
papptak med trycktålig stenull, plastfolie och självbärande profilerad plåt, för mer 
ingående indata se tabell Bilaga 7. Alla formler och värden i kapitel 3.4.2 Preliminär 
dimensionering och 3.4.3 Dimensionering av överram, är hämtade från 
Limträhandboken del 2 och 3 (Svenskt trä, 2016a, b). 
 
Detta gäller för både trä- och stålstommen: 

• Snözon 2,5  

• Terrängtyp II 

• Säkerhetsklass 3 ger 𝛾" = 1,0. 

• Referensvindhastighet 24 m/s  

• Medellångtidslast  

• Balkar och pelare är vippningsförhindrade  

• Pelare är ledade i båda ändar vilket ger 𝛽(" = 1,0 

• Vindstag av rundstål i stålkvalité S275 

• Indata för tungheter för material hittas i bilaga 7. 

• Liknande U-värde valdes för båda utfackningsväggarna för likvärdig jämförelse.  
 
Specifika förutsättningar för trästommen: 

• GL30c hållfasthetsklass för limträ  

• 𝐾*+" = 0,8 

• Dragband av rundstål  

• Medellångtidslast 

• Klimatklass 2 
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Specifika förutsättningar för stålstommen: 

• Sadelfackverkstakstol i stål, förslag av Björk4 på Maku Stål AB, se bilaga 4. 

• Brandskyddsmålad  

• Pelare antas vara stålprofil HEA 

• Stålkvalité antas till S275 
 
Specifika förutsättningar för utfackningsvägg 1: 

• Hållfasthetsklass C24 genom hela tvärsnittet  

• 𝐾*+" = 0,6 
 
Specifika förutsättningar för utfackningsvägg 2: 

• Utfackningsvägg av Paroc, se avsnitt 2.2.2 Parocelement.  
 

3.2 Gemensamma formler för stål- och limträstomme 
Samtliga formler hittas i beräkningarna för både stål- och limträstommen.  
 

3.2.1 Snölast: 
Det karakteristiska värdet för snölasten väljs utifrån geografiskt område. Snölasten 
beräknas enligt nedanstående formler. För att få en utbredd last per meter balk 
multipliceras snölasten med spridningsavståndet. 

𝑠 = 𝜇 ∗ 𝐶2 ∗ 𝐶3 ∗ 𝑠4[𝑘𝑁/𝑚:] 

𝑠 = 𝑠 ∗ 𝑆	[𝑘𝑁/𝑚]  
där 

𝜇 = formfaktor som beror på takytans form och risk för snöanhopning. 

𝐶2 =	exponeringsfaktor som beror på topografi. 

𝐶3 = termisk koefficient, beroende av energiförluster genom tak.  

𝑠4 =	karakteristiskt värde för snölast på mark.  

𝑆 = centrumavstånd.  

                                                   
4 Mats Björk konstruktör Maku stål AB, e-post den 15 mars 2019 
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Figur 3.2.1a. Visar formfaktorer för olika taklutningar, tabellvärden hämtat och bild inspirerad av (Rehnström & Rehnström 

2016). 

 

För beräkning av snölast används det största värdet på formfaktor 𝜇 på sadeltak, se 
figur 3.2.1a och 3.2.1b. 
För limträstomme: 

𝜇1 = 0,8 för 15° lutning på tak. 

𝜇4 = 1,0 för 15° lutning på tak.  

𝐶2 = 1,0 

𝐶3 = 1,0 

𝑠4 = 2,5𝑘𝑁/𝑚:  för snözon Säffle.  

 
För stålstomme: 

𝜇1 = 0,8 för 3,58° lutning på tak. 

𝜇4 = 0,85 för 3,58° lutning på tak. 

𝐶2 = 1,0 

𝐶3 = 1,0 

𝑠4 = 2,5𝑘𝑁/𝑚:  för snözon Säffle.  
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Figur 3.2.1b. Figuren visar belastning av olika snölaster, bild inspirerad av (Rehnström & Rehnström 2016) 
 

3.2.2 Vindlast 
För bestämning av den karakteristiska vindlasten beräknas den totala 

byggnadshöjden, ℎ, därefter hämtas tabellvärden för det karakteristiska 

hastighetstrycket 𝑞B(𝑧). Formfaktor för utvändig last	bestäms utifrån tabellvärden som 

beror på förhållandet mellan totala byggnadshöjden och byggnadens bredd, se figur 

3.2.2a. Mest ogynnsamma värden för invändig last, 𝐶BF, för vindlast på tak.  

𝐶BF = +0,2	(𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘)	𝑜𝑐ℎ − 0,3(𝑠𝑢𝑔) 

 
Figur 3.2.2a. Figuren visar zonindelning för vindlast, bild inspirerad av (Rehnström & Rehnström 2016). 
 

ℎ = 𝑙B2RST2 + 𝑓 + ℎ3S4VSR4 + 𝑡3S4V2RäXXYFYX  

𝑙B2RST2 =	pelarens längd. 

ℎ3S4VSR4 =	takbalkens tvärsnittshöjd. 

𝑓 =	avstånd mellan upplag och undersida nock. 
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𝑡3S4V2RäXXYFYX = tjocklek på takbeläggningen. 

ℎ
𝑑	 

där 

ℎ = byggnadens totala höjd. 

𝑑 = byggnadens bredd.  

𝑊4 = 𝑞B(𝑧)∆𝑐B 

där 

𝑞B(𝑧) =karakteristiskt hastighetstryck. 

𝑐B = formfaktor. 

𝑧 =	referenshöjd.  
 
För kontroll av friktion där total area, parallellt med vinden, ska vara mindre än 4 
gånger den totala arean vinkelrätt vinden, se figur 3.2.2b. Om villkoret inte uppfylls 
beräknas den uppkommande kraften av friktionen. 

𝐴3+3,BSTSRR2RR ≤ 4𝐴3+3,`FY42RTä3  

Friktionskraft från vindlast 

𝑊aT = 𝑐aT𝑞B(𝑧2)𝐴aT 

där 

𝑐aT =	friktionskoefficient. 

𝐴aT = friktionsutsatt area.  

 
Figur 3.2.2b. Figuren visar arean för friktion för vind på kortsida, bild inspirerad av (Rehnström & Rehnström 
2016) 
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3.2.3 Dimensionerande lastkombination 
Lastkombinationerna B1a och B2a används för att omvandla de karakteristiska 
lasterna till dimensionerade laster där den största dimensionerade lasten väljs. Antar 
säkerhetsklass 3 eftersom det finns stor risk för allvarliga personskador i byggnaden. 
 

𝑄c" = 1,35 ∗ 𝛾" ∗ 𝐺4 + 1,5 ∗ 𝛾" ∗ 𝜓f,g ∗ 𝑄4,g + 1,5 ∗ 𝛾" ∗ ΣFig ∗ 𝜓f,F ∗ 𝑄4,F  (B1a) 

𝑄c" = 0,89 ∗ 1,35 ∗ 𝛾" ∗ 𝐺4 + 1,5 ∗ 𝛾" ∗ 𝑄4,g + 1,5 ∗ 𝛾" ∗ ΣFig ∗ 𝜓f,F ∗ 𝑄4,F  (B2a) 

där 

𝛾" =	partiallkoefficient utifrån säkerhetsklass. 

𝐺4 =	egentyngd. 

𝜓f,g =	lastreduktionsfaktor för snölast på mark. 

𝑄4,g = Huvudlast 

𝑄4,F =	Bilast. 

𝛾" = 1,0. 

Snözon: Säffle ger 𝜓f = 0,7. 
 

3.2.4 Vindstag 
Vindstagen dimensioneras utifrån den största uppkommande dimensionerande 

vindlasten, denne utgör vilken dragkratskapacitet 𝑁BR,l"  som vindstaget bör ha. 

Indelning av vindstagen sker genom två kryss på varje vägg vilket innebär att 
dragkraftskapaciteten divideras med 8, se figur 3.2.4a. Vindstagen dimensioneras 
genom följande formler.  

 
Figur 3.2.4a. Figuren visar uppdelning av vindstag, inspirerad av Kenny Pettersson.  

𝑁BR,l" =
𝑄m

8 ∗ cos(𝛼) 

där 
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𝛼 = 𝑡𝑎𝑛tg(
ℎ
𝑆) 

där 

𝑄m = dimensionerande vindlasten. 

ℎ = pelarens höjd. 

𝑆 = spridningsavstånd på pelare.  
 

3.2.5 Egentyngd tak 
Egentyngd för takbeläggningen beräknas med hjälp av värden från Paroc (2018) med 
alla ingående material och beräknas enligt följande. 
Egentyngden beaktas som permanentlast.  

𝐺4,3S4V2RäXXYFYX = 	∑𝛾F ∗ 𝑡 [kN/m2] 

𝛾F =Tungheten för de ingående materialen för takbeläggningen. 

𝑡 =tjocklek på skiktet. 
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3.3 Stålstomme 
3.3.1 Egentyngd 
3.3.1.1 Pelare 
Antar en HEA-profil med kvalitén S275. Pelaren är ledad i båda ändar med en längd 
på 8,15m, se figur 3.3.1.1a. Där egentyngden beräknas enligt följande. 

𝐺4,B2RST2 = 𝑚𝑔 ∗ 𝑙 [kN]  

där 

𝑚 = tungheten för pelaren. [kg/m] 

𝑔 = tyngdkraft. 

 𝑙 =	pelarens längd. 

 
Figur 3.3.1.1a. Figuren visar hur pelaren blir belastad av vind- och snölast.  
 

3.3.2 Kontroll för tryckkraftskapacitet. 
För beräkning av pelarens tryckkraftskapacitet, beräknas pelaren utifrån det 
knäckfallet som bestämmer pelarens knäcklängd eftersom full inspänning inte kan fås 

vid pelarens ändpunkt. Med hjälp av slankhetstalet 𝜆 kan reduktionsfaktorn för 

knäckningen bestämmas och utifrån det bestäms tryckkraftskapaciteten 𝑁V,l"  för 

pelaren. För beräkning av slankhetsparametern 𝜆 används formeln nedanför. 
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𝜆 =
𝐿(T
𝑖𝜋 ∗ z

𝑓{
𝐸  

där  

𝐿(T = 𝛽(" ∗ 𝐿 
där 

𝛽(" = praktisk knäcklängd vid olika knäckfall. 

𝐿 =	pelarens längd.  

𝐿(T = pelarens knäckningslängd. 

𝑖 = stångens tröghetsradie.  
För att bestämma tryckta stängers grupptillhörighet, som sedan bestämmer värdet på 

𝛼, beräknas förhållandet mellan höjden och bredden på pelaren. 
ℎ
𝑏 

ℎ = pelarens tvärsnittshöjd. 

𝑏 = pelarens tvärsnittsbredd. 

Reduktionsfaktorn för knäckning, 𝜒, beräknas enligt nedanstående formler. 

𝜒 =
1

Φ+ √Φ: − 𝜆:
 

där 

𝜒 = reduktionsfaktor för knäckning.  

Φ = 0,5(1 + α(λ − 0,2) + 𝜆:) 

 
Tryckkraftskapaciteten för pelaren beräknas enligt följande. 

𝑁V,l" =
	𝜒𝐴𝑓{
𝛾*f

	[𝑘𝑁] 

där 

𝑁V,l" = Tryckkraftskapacitet. 

𝐴 = bruttoarea. 

𝑓{ = Nominellt hållfasthetsvärde, beroende på stålkvalité.  

𝛾*f = 1,0. 
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3.3.3 Böjknäckning 
För att kontrollera att pelaren håller för de moment och andra laster som denne utsätts 

för, används interaktionsformlen, 𝐼. Sambandet kontrollerar normalkraften, 𝑁c",	och 

dess kapacitet 𝑁BR,l"	samt förhållandet mellan det dimensionerande momentet 

𝑀{,c"	som utgörs av vindlasten samt momentkapaciteten 𝑀{,l". Reduktionsfaktorn 𝜒{ 

för knäckning kring pelarens y-axel beräknas för att ta hänsyn till knäcklängden.   
Pelarens dragkraftskapacitet beräknas enligt nedanför. 

𝑁BR,l" =
𝐴𝑓{
𝛾*f

 

𝑁BR,l" = dragkraftskapacitet.  

𝐴 =	bruttoarea. 
Böjknäckning 

𝐼 =
𝑁c"

𝜒{𝑁BR,l"
+ 𝑘{{

𝑀{,c"

𝑀{,l"
≤ 1,0 

där 

𝐼 = Interaktionsformel för kontroll av böjknäckning.  

𝜒{ =reduktionsfaktor för knäckning.  

𝑁BR,l" = dragkraftskapacitet.  

För att bestämma faktorn 𝑘{{ beräknas formlerna nedanför.  

𝑘{{ =
𝐶*{

�1 − 𝜒{
𝑁c"
𝑁(T,{

� 𝐶{{
 

där 

𝑁c" = normalkraft som utgörs av snölast och egentyngd från taket. 

𝑁(T,{ = elastiska böjknäcklasten. 

𝐶{{ = 1 + �𝑊{ − 1�[(2 −
1,6
𝑊{

𝐶*{: 𝜆{�1 + 𝜆{�]
𝑁c"
𝑁BR,l"

 

där 

𝜆{ = slankhetstal i y-led. 

𝑁BR,l" = dragkraftskapacitet. 

 

𝐶{{ ≥
1
𝑊{
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𝑊{ =
𝑊BR,{

𝑊2R,{
≤ 1,5 

där 

𝑊{ =	böjmotstånd i y-led. 

𝑊BR,{ = plastiskt böjmotstånd i y-led. 

𝑊2R,{ = elastiskt böjmotstånd i y-led. 

 

𝑁(T,{ =
𝜋:𝐸𝐼{
𝐿(T:

	[𝑘𝑁] 

där 

𝐸 =	elasticitetsmodul. 

𝐼{ = tröghetsmoment i y-led. 

𝐿(T = pelarens knäcklängd. 

𝐶*{ = 1 + 0,03
𝑁c"
𝑁(T,{

 

𝜆{ =
𝐿(T
𝑖𝜋

z𝑓{
𝐸  

där 

𝑓{ = nominellt hållfasthetsvärde. 
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3.4 Limträstomme. 
3.4.1 Allmänna formler för treledstakstol (Rehnström & Rehnström) 
3.4.1.1 Teoretisk spännvidd 
För att beräkna den teoretiska spännvidden för takstolen används formeln nedanför 

för upplagskraften 𝑅c". 

𝑅c" =
𝑞c" ∗ 𝑙�B`

2  

där 

𝑅c" = upplagskraft mellan balk och pelare. 

𝑙�B` =fri spännvidd.  

 

3.4.1.2 Hållfasthet vinkelrätt fibrerna𝑓(,�f,".  

Beräkning av den dimensionerande hållfastheten vid tryck vinkelrätt fibrerna med 
hjälp av följande formel. 

𝑓(,�f," =
𝑘*+"
𝛾*

∗ 𝑓(,�f,4  

𝑓(,�f," = dimensionerande hållfasthet vid tryck vinkelrätt mot fibrerna.  

𝑘*+" = hållfasthetsfaktor som beror på klimatklass och lastvarighet. 

𝛾* = partialkoefficient för materialegenskaper och bärförmåga.  

𝑓(,�f,4 = Karakteristisk hållfasthet vid tryck vinkelrätt fibrerna, varierar beroende på 

hållfasthetsklass.  
 

3.4.1.3 Hållfasthet för lokalt tryck 𝑓(,�f,4,R+4. 

För att bestämma den lokala tryckhållfastheten av takbjälken multipliceras den 

dimensionerade hållfastheten med 𝑘(,�f	enligt formeln nedanför. 

𝑓(,�f,4,R+4 = 𝑘(,�f ∗ 𝑓(,�f,"  

𝑓(,�f,4,R+4 = Kapacitet för lokalt tryck. 

𝑘(,�f = faktor som tar hänsyn till hur lasten angriper.  
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3.4.1.4 Upplagslängd 
För att lösa ut upplagslängden för balken sätts villkoret enligt understående formel där 
de beräknade värdena sätts in. 

𝑓(,�f,4,R+4 ≥
𝑅2"

(𝑙 + 0,3) ∗ 𝑏 

𝑙 = total upplagslängd. 

𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘	𝑠𝑝ä𝑛𝑛𝑣𝑖𝑑𝑑 = 𝑓𝑟𝑖	𝑠𝑝ä𝑛𝑛𝑣𝑖𝑑𝑑 + 𝑙 
 

3.4.1.5 Hållfasthet parallellt fibrerna 𝑓(,f," . 

Beräkning av den dimensionerande hållfastheten vid tryck parallellt fibrerna med 
hjälp av nedanstående formel. 

𝑓(,f," =
𝑘*+"
𝛾*

∗ 𝑓(,f,4  

𝑓(,f,4 = Karakteristisk hållfasthet vid tryck parallellt fibrerna, varierar beroende på 

hållfasthetsklass. 
 

3.4.1.6 Hållfasthet böjning parallellt fibrerna 𝑓*" . 
Beräkning av den dimensionerande hållfastheten vid böjning parallellt fibrerna med 

hjälp av formeln för 𝑓*" . 

𝑓*" =
𝑘*+"
𝛾*

∗ 𝑓*4  

𝑓*4 = Karakteristisk hållfasthet vid böjning parallellt fibrerna, varierar beroende på 
hållfasthetsklass. 
 

3.4.1.7 Hållfasthet längskjuvning 𝑓 " . 
Beräkning av den dimensionerande hållfastheten vid längsskjuvning med hjälp av 
nedanstående formel. 

𝑓 " =
𝑘*+"
𝛾*

∗ 𝑓 4  

𝑓 4 = Karakteristisk hållfasthet vid längsskjuvning, varierar beroende på 
hållfasthetsklass. 
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3.4.2. Preliminär dimensionering 
Ingående formler och tabellvärden för preliminär dimensionering är hämtade från 
Limträ handboken del 2 och 3 (Svenskt Trä 2016 a, b).  

Enligt Carling så är liksidig snöbelastning dimensionerande vid 15° taklutning, därför 

antas 𝑞c",g = 𝑞c",:	(Carling et al 1992). 

 
3.4.2.1 Stödreaktioner och inre krafter 

För att beräkna stödreaktionerna i pelare P11 används formeln för 𝑅�, där den 

utspridda snölasten tas till hänsyn. Då 𝑞c",g = 𝑞c",:	 blir 𝑅� = 𝑅(  vilket innebär att P11 

och P12 dimensioneras lika se figur 3.4.2.1a. Den horisontella kraften bestäms med 

formeln för 𝐹�,*S� . 

 
Figur 3.4.2.1a. Visar stödreaktioner, avstånd mellan upplag och undersida nock samt lutning.  

 

𝑅� = 𝐹 ,*S� =
�3𝑞c",g + 𝑞c",:� ∗ 𝑙3+3

8  

där 

𝑞c",g,: = dimensionerande utbredd last från egentyngd samt snölast. 

𝑙3+3 =	fri spännvidd. 

𝑅� =
�𝑞c",g + 3𝑞c",:� ∗ 𝑙3+3

8  

𝐹�,*S� =
�𝑞c",g + 𝑞c",:� ∗ 𝑙3+3:

16 ∗ 𝑓  

där 

𝑓 =	avstånd mellan upplag och undersidanock. 
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3.4.2.2 Dimensionerande moment 
Det dimensionerande momentet som utgörs av den dimensionerande utbredda lasten 
fås genom nedanstående formel. 

𝑀c" =
𝑞c",g ∗ 𝑙3+3:

32  

där 

𝑀c" = dimensionerande moment utifrån lastkombinationer. 

𝑙3+3 = fri	spännvidd.  
 
3.4.2.3 Normalkraft 
Normalkraft beräknas utifrån formeln nedan, där hänsyn till taklutning tas.  

𝑁 =
�𝑞c",g + 𝑞c",:� ∗ 𝑙3+3

8 ∗ sin	(𝛼)  

där 

𝛼 = taklutning. 

𝑙3+3 = fri	spännvidd.  
 
3.4.2.4 Överram 
För preliminär bestämning av takbalkens dimension beräknas med nedanstående 

formel för 𝑏, där den fria spännvidden inräknas. För balkens tvärsnittshöjd beräknas 

formeln för ℎ. Koefficienterna 𝑘g och 𝑘: beräknas med respektive formel.   

𝑏 =
𝑙3+3
170 

där 

𝑙3+3 = fri	spännvidd.  

ℎ =
𝑘g
2 + 0,5 ∗ �𝑘g: + 4 ∗ 𝑘: 

där 𝑘g och 𝑘: definieras enligt följande: 

𝑘g =
𝑞c",g ∗ 𝑙3+3

54 ∗ 𝑏 ∗ sin(𝛼) 

där 

𝑏 =	balkens tvärsnittsbredd. 

𝑘: =
𝑞c".g ∗ 𝑙3+3:

102 ∗ 𝑏  
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3.4.2.5 Dragband i stål 
Genom formeln för minsta tillåtna area, kan den minsta arean på dragbandet 
bestämmas utifrån den horisontella kraften och stålet hållfasthetsvärde. Dragbandets 
diameter fås genom att lösa ut diametern, där närmaste större heltal väljs. 

𝐴�,*FY =
1
2 ∗ �𝐹�,*S� ∗

1,4
𝑓�4

� 

𝐴 =
𝜋𝑑:

4  

 

3.4.3 Dimensionering av överram 
3.4.3.1 Tvärkraft 
För att kontrollerar balkens hållfasthet vid skjuvning beräknas tvärkraften som 

uppstår med belastning från snölasten och egentyngden med formeln för 𝑉g. 
Skjuvningen beräknas utifrån tvärkraften genom formeln för skjuvning.  

𝑉g =
𝑞c",g ∗ 𝑙3+3

4 ∗ cos(𝛼) 

 
Skjuvning 

𝜏" =
3 ∗ 𝑉c"
2 ∗ 𝑏ℎ  

där 

ℎ = balkens tvärsnittshöjd. 

𝑏 =	balkens tvärsnittsbredd. 
Kontroll av skjuvspänning 

Skjuvningen kontrolleras mot balkens dimensionerande hållfasthet för skjuvning, 𝑓 ,", 

som reducerats av reduktionsfaktorn, 𝑘(T, med formeln nedanför.  
¢£

4¤¥∗a¦,£
< 1,0     

där 

𝑘(T = 0,67 för limträ som är exponerat eller 0,857 för limträ som inte är exponerat mot 
nederbörd eller solstrålning.  
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3.4.3.2 Stabilitetskontroll för kombinerad böjning och tryck 

Med formeln för 𝜎*,"  beräknas spänningen som uppstår i balkens tvärsnitt av det 

dimensionerade, böjande momentet. Formeln för 𝜎(,f,"  beräknar spänningen som 

utgörs av den dimensionerande normalkraften. 

𝜎*," =
6 ∗ 𝑀c"

𝑏 ∗ ℎ:  

𝜎(,f," =
𝑁c"
𝑏 ∗ ℎ 

 
3.4.3.3 Stabilitetskontroll i z-led (knäckning i y-led) 

För bestämning av balkens knäcklängd i z-led används formeln för 𝑙f,©. Den kritiska 

Eulerspänningen beräknas enligt 𝜎(T,©. Slankhetstalet beräknas med hjälp av formeln 

för 𝜆T2R,©. Pelarens reduktionsfaktor, 𝑘(,©, beräknas med hjälp formlerna nedanför.  

Knäcklängd: 

𝑙f,© =
𝑆

cos(𝛼) 

där 

𝑆 = spridningsavstånd 
Kritisk Eulerspänning 
 

𝜎(T,© =
𝜋: ∗ 𝐸f,fª ∗ 𝐼©
𝐴 ∗ (𝑙f,©):

 

där 

𝐼© = tröghetsmoment i z-led.  

𝐴 = tvärsnittsarea. 

𝐸f,fª = karakteristiskt värde för elasticitetsmodul. 

Slankhetstalet i z-riktning 

𝜆T2R,© = z
𝑓(,f,4
𝜎(T,©

 

Faktor k: 

𝑘© =
1
2 ∗ (1 + 𝛽( ∗

�𝜆T2R,© − 0,3� + 𝜆T2R,©
:) 

där 

𝛽( = 0,1 för limträ.  
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𝑘(,© =
1

𝑘© + �𝑘©: − 𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑧
:
 

 

3.4.3.4 Stabilitetskontroll i y-led (knäckning i z-led) 

För bestämning av balkens knäcklängd i y-led används formeln för 𝑙f,{. Den kritiska 

Eulerspänningen beräknas enligt 𝜎(T,{. Slankhetstalet i y-led beräknas med hjälp av 

𝜆T2R,{. Pelarens reduktionsfaktor, 𝑘(,{, beräknas med hjälp av formlerna nedanför. 

Knäcklängd: 

𝑙f,{ =
𝑙3+3
2

cos(𝛼)  

Kritisk Eulerspänning 

𝜎(T,{ =
𝜋: ∗ 𝐸f,fª ∗ 𝐼{
𝐴 ∗ (𝑙f,{):

 

där 

𝐼{ = tröghetsmoment i y-led. 

Slankhetstalet i y-riktning 

𝜆T2R,{ = z
𝑓(,f,4
𝜎(T,{

 

Faktor k: 

𝑘{ =
1
2 ∗ (1 + 𝛽( ∗

�𝜆T2R,{ − 0,3� + 𝜆T2R,{
:) 

där 

𝛽( = 0,1 för limträ.  

𝑘(,{ =
1

𝑘{ + �𝑘{: − 𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑦
:
 

 

3.4.3.5 Vippningskontroll  

Den effektiva vippningslängden,	𝑙f,©, beräknas enligt formeln under, som senare 

används för att beräkna den kritiska böjspänningen, 𝜎(T,* , med hjälp av dess formel, 

där böjmotståndet, 𝑊, beräknas med formeln nedanför, samt ingående 
tröghetsmoment beräknas enligt respektive, nedanstående formel. Det relativa 

slankhetstalet beräknas enligt 𝜆T2R,*. 
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𝑙f,© =
𝑆

cos(𝛼) 

där 

𝑆 =	spridningsavstånd. 

𝛼 = taklutning. 
Kritisk böjspänning 

𝜎(T,* =
𝜋

𝑊{ ∗ 𝑙f,©
∗ «𝐸f,fª ∗ 𝐼© ∗ 𝐺f,ª ∗ 𝐼3+T  

där 

𝑊{ =
𝑏 ∗ ℎ:

6  

𝐼© =
𝑏¬ ∗ ℎ
12  

𝐼3+T =
𝑏¬ ∗ ℎ
3  

där 

𝑏 = balkens bredd 

ℎ = balkenshöjd. 

𝐸f,fª = karakteristiskt värde för elasticitetsmodul. 

𝐺f,ª = karakteristiskt värde för skjuvmodul. 

Relativt slankhetstal 

𝜆T2R,* = z
𝑓*,4
𝜎(T,*

 

 
3.4.3.6 Kontroll för knäckning, böjning och vippning 
 
Kontroll knäckning och böjning i y-led görs genom formeln nedanför. 
 
𝜎(,f,"

𝑘(,{ ∗ 𝑓(,f,"
+
𝜎*,"
𝑓*,"

< 1,0 

 
Kontroll knäckning och böjning i z-led görs genom nedanstående formel. 
 
𝜎(,f,"

𝑘(,© ∗ 𝑓(,f,"
+ 0,7

𝜎*,"
𝑓*,"

< 1,0 
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Kontroll knäckning och vippning i z-led samt böjning i y-led görs genom formeln 
nedanför. 
 

(
𝜎*,"

𝑘(TF3 ∗ 𝑓*,"
): +

𝜎(,f,"
𝑘(,© ∗ 𝑓(,f,"

< 1,0 

 
Reduktionsfaktor vid vippning: 

för 𝜆 > 0,75 → 	𝑘(TF3 = 1 
 

3.4.3.7 Tryck i vinkel b mot fibrerna i upplag 

För att kontrollera att upplaget är korrekt dimensionerat för den last som denna ska ta 

upp används formeln för 𝜎(,¯,",	för att beräkna spänningen vid upplaget, se figur 

3.4.3.7a. Kapaciteten för upplaget beräknas enligt 𝜎(,¯,". Kontrollen görs igenom 

division av spänningen och kapaciteten. 

 
Figur3.4.3.7a. Visar tryck i vinkel 𝛽 mot fibrerna vid upplag.  

𝜎(,¯," =
𝐹 ,*S�

(ℎ(+R + 30 ∗ cos(𝛼)) ∗ 𝑏(+R
 

där	 

ℎ(+R = pelarens tvärsnittshöjd.  

𝑏(+R = pelarens tvärsnittsbredd.  

𝛼 = taklutning. 
 

𝑓(,�f,"  kan ersättas med 𝑓(,�f,4  om 𝑔4 𝑠4° < 0,4. 
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𝑓(,¯," =
𝑓(,f,"

𝑓(,f,"
1,75 ∗ 𝑓(,�f,"

∗ sin	(𝛽): + cos	(𝛽):
 

där 

𝛽 = 90 − 𝛼  

Kontroll för tryckspänning för vinkel b. 
𝜎(,¯,"
𝑓(,¯,"

< 1,0 

 
3.4.3.8 Nedböjning 
Nedböjning av permanent last beräknas enligt formeln nedan. 
 

𝑤FY�3,B2T =
2 ∗ 𝑞�R�,g ∗ 𝑙3+3:

16 ∗ 𝐸f,* ∗ 𝑏TSa ∗ ℎTSa ∗ tan	(𝛼):
(

1
cos	(𝛼)¬ +

𝐸f,* ∗ 𝑏TSa ∗ ℎTSa
𝐸�322R ∗ 𝐴3F2

) 

där 

𝐸f,* = elasticitetsmodul. 

𝑏TSa =	 takbalkens tvärsnittsbredd. 

ℎTSa = takbalkens tvärsnittshöjd. 

𝛼 = taklutning. 

𝐴3F2 =	Total area för dragbanden. 

𝐸�322R =	 Elasticitetsmodul för dragbanden i stål.  
 
Slutlig nedböjning av permanent last bestäms med nedanstående formel.  
 

𝑤aFY,B2T =
2 ∗ 𝑞�R�,g ∗ 𝑙3+3:

16 ∗ 𝐸f,*,´ ∗ 𝑏TSa ∗ ℎTSa ∗ tan	(𝛼):
(

1
cos	(𝛼)¬ +

𝐸f,*,´ ∗ 𝑏TSa ∗ ℎTSa
𝐸�322R ∗ 𝐴3F2

) 

 
Medelvärde för elasticitetsmodulen för permanent last bestäms genom att ta hänsyn  

till korrektionsfaktorn 𝑘"2a. 

𝐸f,*,´ =
𝐸f,*

1 + 𝑘"2a
 

där 

𝑘"2a = 0,8	 (klimatklass 2). 

Nedböjning av snölast beräknas med formeln nedan. 
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𝑤FY�3,� =
�𝑞�R�,g + 𝑞�R�,µ� ∗ 𝑙3+3:

16 ∗ 𝐸f,* ∗ 𝑏TSa ∗ ℎTSa ∗ tan	(𝛼):
(

1
cos	(𝛼)¬ +

𝐸f,* ∗ 𝑏TSa ∗ ℎTSa
𝐸�322R ∗ 𝐴3F2

) 

 
Slutlig nedböjning av snölast enligt formeln under. 
 

𝑤aFY,� =
(𝑞�R�,g + 𝑞�R�,µ) ∗ 𝑙3+3:

16 ∗ 𝐸f,*,´ ∗ 𝑏TSa ∗ ℎTSa ∗ tan	(𝛼):
(

1
cos	(𝛼)¬ +

𝐸f,*,´ ∗ 𝑏TSa ∗ ℎTSa
𝐸�322R ∗ 𝐴3F2

) 

 
Medelvärde för elasticitetsmodulen för permanent last bestäms enligt understående  
formel.  

𝐸f,*,´ =
𝐸f,*

1 + 𝑘"2a ∗ 𝜓:,�Y+m
 

där 

𝜓:,�Y+m = 0,2  

 
Total nedböjning summeras genom formeln nedan. 

𝑤aFY,3+3 = 𝑤aFY,B2T + 𝑤aFY,� 

 

Kontroll snölast gör genom formeln för	𝑤aFY,�. 

𝑤aFY,� ≤
𝐿
200 

där 

𝐿 = fri spännvidd 
Kontroll av total last enligt nedan. 

𝑤aFY,3+3 ≤
𝐿
150 

𝐿 = fri spännvidd 
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3.4.4 Limträpelare (Rehnström & Rehnström) 
3.4.4.1 Tryckkraftskapacitet vid knäckningsrisk 
 

Knäckningslängden, 𝑙(T, för pelaren beräknas med hjälp av det knäckfallet som antas 

och beräknas med formeln nedan. Slankhetstalet, 𝜆T2R  beräknas genom dess formel, 

samt reduktionsfaktorn för pelarens instabilitet, 𝑘( genom formlerna nedan, för att 

beräkna tryckkraftskapaciteten, 𝑁(,l", för pelaren enligt understående formel.  

𝜆 =
𝑙(T
ℎ
√12

 

där 

𝜆 = slankhetsparameter. 

𝑙(T =	knäcklängd. 

𝑖 =  tröghetradie. 

ℎ =	tvärsnittshöjden. 

𝜆T2R = �
𝜆
𝜋� ∗ z

𝑓(4
𝐸f,fª

 

𝜆T2R =	slankhetstal. 

𝐸f,fª =	Elasticitetsmodul. 

𝑓(4 =	 hållfasthetsvärde vid tryck parallellt med fibrerna. 

𝑘 = 0,5(1 + 𝛽((𝜆T2R − 0,3) + 𝜆T2R: ) 

𝑘( =
1

𝑘 + «(𝑘: + 𝜆T2R: )
 

𝑘( = reduktionsfaktor för pelarens instabilitet (knäckning) 
  

𝑁(,l" = 𝑘( ∗ 𝑓(" ∗ 𝐴 

𝑁(,l" =	tryckkraftskapacitet. 

𝑓(" =	dimensionerad hållfasthet vid tryck parallellt med fibrerna. 

𝐴 = tvärsnittsarea.  
 
3.4.4.2 Böjande moment 
Bestämning av pelarens momentkapacitet beräknas med hjälp av den 

dimensionerande hållfastheten, 𝑓*" , och det plastiska böjmotståndet,𝑊, enligt 
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nedanstående formel. Hänsyn till volym effekt för balkens höjd måste tas om denne är 
mindre än 600mm enligt formeln nedan, som sedan reducerar den böjande 
hållfastheten vid böjning parallellt fibrerna.  
 
Volymeffekt 
Vid limträ för böjning 

𝑘¶ = 𝑚𝑖𝑛 ·(
600
ℎ )f,g

1,1
 

𝑀l" = 𝑓*" ∗
𝑏ℎ:

6  

där  

𝑊 =
𝑏ℎ:

6  

𝑀l" =	dimensionerande bärförmåga. 

𝑊 =	böjmotstånd. 

𝑏 =	tvärsnittets bredd. 

ℎ =	tvärsnittets höjd. 
 
Det dimensionerande momentet från vindlasten beräknas enligt formeln nedan. 

𝑀c" =
𝑞c" ∗ 𝑙:

8  

där 

𝑀c" = dimensionernade moment utifrån lastkombinationer. 

𝑙 = balkens längd.  
Kontroll för tryckande normalkraft och böjande moment görs genom villkoret nedan. 
𝑀{,c"

𝑀{,l"
+
𝑁(,c"
𝑁(,l"

≤ 1,0 
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3.4.5 Gavelbalk 
Gavelbalken stöds av 5 pelare med ett spridningsavstånd enligt figur 3.4.5a, detta 
innebär att den kan dimensioneras utefter en mindre belastning än övriga balkar i 
konstruktionen. Beräkningarna görs utefter tabellvärden för stödreaktionerna som 
hittas i Byggformler och tabeller (Johannesson & Vretblad 2011).   

 
Figur 3.4.5a. Visar hur snölast och egentyngd belastar gavelbalken.  

3.4.5.1 Stödreaktioner 
Stödreaktionerna som pelarna ger har ett konstant spridningsavstånd genom hela 
balken. Belastningen utgörs av den dimensionerande snölasten och egentyngden. 
 

𝑅� = 𝑅c = 0,393 ∗ 𝑞c",g ∗ 𝑆 

𝑅¸ = 𝑅¹ = 1,143 ∗ 𝑞c",g ∗ 𝑆 

𝑅� = 0,929 ∗ 𝑞c",g ∗ 𝑆 

3.4.5.2 Fältmoment 
Det maximala momentet för ett belastat fält beräknas enligt följande formler, där det 
största värdet blir dimensionerande.  

𝑀a,�t¸ = 𝑀a,¹tc =
𝑉:

2𝑞 + (0 ∗ 𝑞c",g ∗ 𝑆
:) 

där 

𝑉 = tvärkraftens värde invid aktuellt stöd. 

𝑅¸� = 𝑉 − 𝑞c",g ∗ 𝑆 + 𝑅¸ 

𝑀a,¸t� = 𝑀a,�t¹ =
𝑉:

2𝑞 + (−0,107 ∗ 𝑞c",g ∗ 𝑆
:) 

𝑅�� = 𝑉 − 𝑞c",g ∗ 𝑆 + 𝑅�  

𝑅¹� = 𝑉 − 𝑞c",g ∗ 𝑆 + 𝑅¹ 
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3.4.5.3 Böjmomentkapacitet 
Böjmomentet beräknas med hänsyn på balkens böjmotstånd samt det 
dimensionerande fältmomentet enligt formeln nedan. Böjmomentkapaciteten 
beräknas utifrån det karakteristiska hållfasthetsvärdet vid böjning parallellt fibrerna, 
beräkningen är den samma som i avsnitt 3.4.1.6 Hållfasthet böjning parallellt fibrerna 

𝑓*" , där hänsyn till volymeffekt tas om balkens tvärsnittshöjd understiger 600mm.  

𝜎*" =
𝑀*S�

𝑊  

där 

𝑊 =
𝑏 ∗ ℎ:

6  

där 

𝑏 =	balkens tvärsnittbredd. 

ℎ =	balkens tvärsnittshöjd. 
 

3.5 Utfackningsvägg   
 
Anledningen till valet av att jämföra Paroc-utfackningsvägg med en utfackningsvägg 
av trä beror på att trä som utfackningsvägg är mer lättarbetad och har ett mer 
fördelaktigt pris gentemot en utfackningsvägg av stål (Pettersson & Strömberg 2013).   
 

3.5.1 Utfackningsvägg 1  
Denna vägg består av en bärande del av massivträ med en bredd på 80 mm, på detta 
monteras en liggande isolerad regelvägg med lösvirke av sorten 45x195. Utanpå 
regelväggen monteras en vindpapp och sedan en ströläkt följt av en spikläkt med 
måtten 34x70 för att skapa en horisontell och vertikal luftspalt. Som fasad kommer en 
behandlad stående panelbräda användas för att framhäva trä som material. På insidan 
kommer massivträet att vara synligt, även detta för att framhäva trä som material.   
 

3.5.1.1 Dimensionering av utfackningsvägg 1. 
 
Utfackningsväggens stomme består av en korslimmad träskiva och dimensioneras på 
samma sätt som pelaren i avsnitt 3.4.4 Limträ pelare, där skillnaden är att endast 
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egentyngd och vindlast beräknas med hjälp av interaktionsformeln. Då 
utfackningsväggen är kontinuerlig räknas den bärande väggen per meter.  

 
Figur 3.5.1.1a. Visar hur KL-skivan belastas.  
 

3.5.2 Utfackningsvägg 2  
Denna utfackningsvägg är ett stålelement av fabrikat Paroc. Utfackningsvägg 2 med 
indata för tunghet, tjocklek och U-värde som är hämtat från Paroc (Paroc u.å. a) se 
bilaga 7. Eftersom Parocelementen klarar av en utbredd last på 2,5kN/m vid sponten 
enligt Paroc (2017), därav antas att Parocelementen klarar att bära upp sin egentyngd 
upp till 7,5m. 
 

3.6 Mängder 
För mängdning av material för stålstommen används densiteten för den angivna 
pelaren respektive dragstålet som anges i [kg/m]. Detta tal multipliceras senare med 
längden för pelaren eller dragstålet för att få ut hur många kilogram stål som senare 
används för att beräkna pris och koldioxid utsläpp. Formeln för beräkningen visas 
nedan.  
 

𝑚 = 𝜌 ∗ 𝑙 

där  

𝑚 = antal kilogram stål.  

𝜌 = denstitet [kg/m]. 
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𝑙 =	längden på balken eller dragstålet [m]. 
 

Vad gäller mängdningen av limträstommen används densiteten för den valda 
limträkvalitén och multipliceras med balkens respektive pelarens tvärsnittsarea samt 
dess längd. Detta ger då ett värde i kubikmeter som senare används för beräkning av 
koldioxid och pris. Beräkningen sker enligt formeln nedan.   
 

𝑚 = 𝜌 ∗ 𝑏 ∗ ℎ ∗ 𝑙 
där 

𝜌 = denstitet [kg/m3] 

𝑏 = balkens eller pelarens tvärsnittsbredd [m].  

ℎ = balkens eller pelarens tvärsnittshöjd [m]. 

𝑙 =	 balkens eller pelarens längd [m]. 
 
Utfackningsväggen i Paroc beräknas utifrån antal kvadratmeter vägg på byggnaden 
enligt väggens bredd och höjd.  Formeln visas nedanför.  
 

𝐴 = 𝑏 ∗ ℎ  
där 

𝐴 = area vägg. 

𝑏 =	väggens bredd. 

ℎ =	väggens höjd.  
 
Mängdningen för utfackningsväggen av KL-trä beräknas träprodukterna i väggen på 
samma sätt som limträstommen, nämligen per kubikmeter medan isoleringen och 
vindpappen räknas per kvadratmeter vägg. Formlerna redovisas nedanför.  

𝑚 = 𝜌 ∗ 𝑏 ∗ ℎ ∗ 𝑙 
där 

𝜌 = denstitet [kg/m3] 

𝑏 = KL-träskivans respektive reglarnas tvärsnittsbredd [m].  

ℎ = KL-träskivans respektive reglarnas tvärsnittshöjd [m]. 

𝑙 =	 KL-träskivans respektive reglarnas längd [m]. 
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𝐴 = 𝑏 ∗ ℎ  
där 

𝐴 = area vägg. 

𝑏 =	väggens bredd. 

ℎ =	väggens höjd.  
 

3.7 Kostnader 
 
3.7.1 Materialkostnader 
 
Kostnaden för materialet i regelväggen med panel och isolering för utfackningsvägg 1 
beräknades med hjälp av LexCon-BidCon 2017. Ur LexCon-Bidcon kunde 
materialkostnaden för regelväggen med panel och isolering hämtas.  
 
Vad gäller kostnaden för stommarna samt utfackningsväggarna så används indata för 
pris för de olika byggnadsdelarna, se bilaga 5, som senare multipliceras för den mängd 
av byggnadsdel som önskas beräknas. Priserna hämtas från leverantörernas prislistor.  
Notera att för träprodukterna används priser för kubikmeter, för stålprodukterna 
används priser per kilogram, för utfackningsväggen i Paroc används priser per 
kvadratmeter. Formeln nedanför visar tillvägagångssättet för beräkningen .  
 

𝐾 = 𝑚 ∗ 𝑘*S32TFSR 
där 

𝐾 =	totalkostnad för byggnadsdelen [tkr].  

𝑚 = mängd av produkt [kg]. 

𝑘*S32TFSR = kostnad för material [kr/kg] 
 

3.7.2 Transportkostnader 
Kostnader för transporter inrikes och utrikes beräknas enligt följande formel. 
Parametrar som styr kostnaden är distans, vikt och pris per ton och kilometer.  
 

𝐾 = 𝑘3TSY�B+T3 ∗ 𝑑 ∗ 𝑚  

där 

𝑘3TSY�B+T3 = kostnad för transport [kr/ton,km] 
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𝑑 = distans från leverantör [km] 

𝑚 = mängd av produkt. 
 

3.8 Beräkning av koldioxidutsläpp 
3.8.1 Framställning   
Koldioxidutsläppet av framställning av materialen beräknas för respektive stomme och 
utfackningsvägg i programmet Excel. Genom att använda den beräknade mängden av 
respektive material i respektive stomme samt utfackningsvägg och multiplicera med 
koldioxidekvivalenter per volym- eller massaenhet utvinns det totala 
koldioxidutsläppet för respektive byggnadsdel. Formeln för beräkningen visas nedan.  
 

𝐶𝑂: = 𝑚 ∗ 𝐶𝑂:,24`  

där 

𝐶𝑂: = koldioxidutsläpp. 

𝑚 = mängd av produkt. 

𝐶𝑂:,24` = koldioxidekvivalent.  

 
Vid beräkningen av koldioxidutsläppet för de två stommarna med 
utfackningsväggarna togs ingen hänsyn till yttertak, på grund av att den är lika för 
båda stomalternativen. Biogent kol tas ej med i beräkningarna.  
 

För att få ett värde på koldioxidutsläppet som är jämförbar med kostnaden för 
materialet så beräknades hur mycket koldioxid som “tjänas in” per investerade tusen 
svenska kronor mellan trä- och stålstommen. Formeln för denna beräkning hänvisas 
nedanför.  

𝐶𝑂:,`FY�3 =
∆𝑘𝑔𝐶𝑂:
∆𝑡𝑘𝑟  

där 

𝐶𝑂:,`FY�3 = tjänat koldioxid utsläpp [kgCO2/tkr].  

∆𝑘𝑔𝐶𝑂: = skillnad mellan stommarna vad gäller koldioxid [kgCO2]. 

∆𝑡𝑘𝑟 = skillnad mellan stommarna vad gäller kostnad [tkr].  
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3.8.2 Transport 
Koldioxid utsläppet för transporterna beräknas enligt följande formel. Där hänsyn tas 
till distans [km] och den mängd [ton] av varan som transporteras [km] som sedan 
multipliceras med koldioxidekvivalenten [kgCO2/tonkm]. Koldioxidekvivalenten är 
0,0682 [kgCO2/tonkm] (Zackrisson 2014). Distansen från fabrik till byggarbetsplatsen 
(Säffle) tas fram med hjälp av Google Maps.  
 

𝐶𝑂: = 𝐶𝑂:,24`. ∗ 𝑚 ∗ 𝑑 

där 

𝐶𝑂: = koldioxidutsläpp. 

𝑚 = mängd av produkt. 

𝐶𝑂:,24` = koldioxidekvivalent. 

𝑑 = distans från leverantör [km] 
 

3.9 Utformning och ritningar   
3D-modeller samt ritningar för limträstommen gjordes i Revit 2019. De 3D-modeller 
och ritningar för stålstommen gjordes i Tekla Structures 2017 där 
sadelfackverstakstolen kom från Maku stål AB som ett förslag. Gestaltningsförslaget 
gjordes i visualiseringsprogrammet Lumion. 
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4. Resultat  
4.1 Limträstommen 
4.1.1 Limträ  
Limträstommen består av pelare, treledstaktolar och takbalkar. Pelarna på långsidan, 
som bär upp treledstakstolen, har dimensionen 235x540 mm med ett centrumavstånd 
på 6 meter och en höjd på 7,5 m. Treledstakstolen består av raka balkar med 
dimensionen 235x1710 mm som är delad i toppen och bildar ett sadeltak med 
lutningen 15 grader, även dessa med ett centrumavstånd på 6 meter. På kortsidorna är 
centrumavståndet mellan pelarna 5 meter och har dimensionen 315x495 mm, höjden 
för pelarna på kortsidan varierar, dessa pelare bär upp en gavelbalk med dimensionen 
115x315 mm. Denna stomme gör att den fria takhöjden inomhus blir 7,5 m. Stommens 
yttermått är 40x70 m, se figur 4.1.1a. För mer detaljerade ritningar se bilaga 8.  För att 
se fullständiga beräkningar för limträstommen se bilaga 2.  

 
Figur 4.1.1a. Visar en 3D-bild över stomplanen för limträstommen.  
 

4.1.2 Vindstag och dragband 
Dragbanden utgörs av 2 stycken 50 mm rundstål som fästs i pelarna med dimensionen 
235x540 mm på långsidan, dessa är placerade på alla pelare med dimensionen 
235x540. Vindstagen på långsidorna består av 2 stycken kryss på varje långsida med 
rundstål 26 mm. Vindstagen på kortsidorna består av 2 stycken kryss på varje kortsida 
med rundstål 27 mm, se figur 4.1.1a.  
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4.2 Stålstommen  
 
4.2.1 Stålstommen  
Takstolarna utgörs av sadelfackverkstakstolar i stål med lutningen 1:16, för mer 
detaljer kring takstolen se bilaga 4. Pelarna som bär upp takstolarna utgörs av 
stålpelare HEA-240 och har höjden 8,15 m. På kortsidorna är pelarna ej bärande för 
takstolarna utan bär enbart upp sin egentyngd samt vindlast, dessa utgörs av HEA-180 
och har höjden 7,5 m. Denna stomme gör att den fria höjden inomhus är 7,5 m., se figur 
4.2.1a. För mer detaljerad ritning se bilaga 8.  

 
Figur 4.2.1a. Visar stomplan för stålstommen.  

 

4.2.2 Vindstag 
 
Vindstagen på långsidan utgörs av rundstål med diametern 20 mm, och med två kryss 
per långsida. På kortsidan finns två kryss av vindstag per kortsida och utgörs av 
rundstål med diametern 26 mm, se figur 4.2.1a. 
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4.3 Totalpris  
Totalpris för material samt transport för stål- och limträstommen från Sverige och 
Tyskland redovisas i figur 4.3a. Den billigaste stommen är stålstommen från Tyskland 
som har en totalkostnad på cirka 470 tusen kronor, efter den kommer stålstommen 
från Sverige med ett pris på cirka 564 tusen kronor. Limträstommen från Tyskland är 
näst dyrast och har en totalkostnad på cirka 2437 tusen kronor, den stommen med 
högst totalpris är limträstommen från Sverige med ett cirkapris på 2755 tusen kronor. 
För mer detaljerade kostnader se bilaga 9.  

 
Figur 4.3a. Visar totalpris för material och transport i tusen kronor för Stål- och limträstommen från Sverige och 
Tyskland.  
 

Totalpris för material för utfackningsvägg 1 (KL-trä) och utfackningsvägg 2 (Paroc) 
redovisas i figur 4.3b. Den dyraste utfackningsväggen är U-vägg 1 som har priset 1784 
tusen kronor. Utfackningsvägg 2 som är Paroc-element är billigast med priset 1025 
tusen kronor.  

 
Figur 4.3b. Visar totalpris för material för utfackningsväggarna 1 och 2 i tusen svenska kronor.  
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4.4 Koldioxidutsläpp 
Figur 4.4a visar det totala koldioxidutsläppet för framställning och transport för stål- 
och limträstommen från Sverige samt Tyskland. Ur figuren framkommer det att 
stålstommen från Tyskland ger det största koldioxidutsläppet på cirka 292 ton CO2, 
medan stålstommen från Sverige släpper ut cirka 284 ton CO2. Limträstommen från 
Tyskland släpper ut cirka 67 ton CO2 och limträstommen från Sverige släpper ut minst 
koldioxid cirka 49 ton CO2. För mer detaljerade koldioxidutsläpp se bilaga 9.  
 

  
Figur 4.4a. Visar totalutsläpp av koldioxid för transport och framställning för stål- och limträstommen från Sverige 
och Tyskland i ton CO2.  
 

Figur 4.4b visar totalt koldioxidutsläpp för framställning av utfackningsvägg 1 (KL-trä) 
och utfackningsvägg 2 (Paroc). I figuren kan det utläsas att U-vägg 1 släpper ut cirka 
22 ton CO2, vilket är minst koldioxidutsläpp. Det största utsläppet kommer från 
utfackningsvägg 2, den släpper ut cirka 57 ton CO2.  
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Figur 4.4b. Visar totalutsläpp av koldioxid för framställning för utfackningsvägg 1 och 2 i ton CO2.  

 

4.5 Intjänad kilo CO2 per investerade tkr  
 
4.5.1 Från Sverige  
 
I tabell 4.5a redovisas resultaten för intjänade kilogram koldioxidekvivalenter per 
investerad krona, vid val av limträstomme från Sverige mot stålstomme från Sverige 
tjänas cirka 107 kgCO2/tkr och utfackningsväggen i KL-trä tjänar 46 kgCO2/tkr. 
 
Tabell 4.5a visar vinsten av koldioxid per investerade tusenkronor mellan stommarnas och utfackningsväggarnas 
pris och koldioxidutsläpp. 
Typ av jämförelse Intjänad kilo CO2 per investerade tkr 
Limträstomme jämfört mot Stålstomme. 107 
Utfackningsvägg KL-trä jämfört mot 
utfackningsvägg Paroc. 

46 

 
 
4.5.2 Från Tyskland  
 
I tabell 4.5a redovisas resultaten för intjänade kilogram koldioxidekvivalente per 
investerad krona, vid val av limträstomme från Tyskland jämfört med stålstommen 
från Tyskland tjänas cirka 115 kgCO2/tkr 
 
Tabell 4.5a visar vinsten av koldioxid per investerade tusen kronor mellan stommarnas pris och koldioxidutsläpp. 
Typ av jämförelse Intjänad kilo CO2 per investerade tkr 
Limträstomme jämfört mot Stålstomme. 115 
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4.6 Utformning  
 
Hallbyggnaden har en träfasad med naturlig träkänsla som även framhäver stomvalet, 
limträ. De stora fönsterpartierna skapar ett naturligt ljusinfall och glasen är utformade 
för att motverka bländning för personer vistas i byggnaden genom beläggning av en 
tonad plastfilm. Glaspartierna medverkar till hallens närhet till idrottsområdet och ger 
en rymlig känsla. Den fria takhöjden på 7,5m möjliggör goda möjligheter för fotbollen. 
Ingången har ett skärmtak med sedumtak där det finns möjligheter för cykelparkering. 
Figur 4.6a visar vy från norr med entré och parkering, med skärmtaket av sedum och 
de stora glaspartierna.  

 
Figur 4.6a. Visar visualiseringen av entrésidan och parkeringen.  
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Figur 4.6b visar vy över de stora glaspartierna och parkeringen. Denna vy får 
besökaren vid ankomst till hallen då vägen kommer från sydost.  

 
Figur 4.6b. Visualisering av bollhallen samt delvis parkering.  

 
Figur 4.6c visar vy från väst och baksidan av hallen, denna sida vetter mot 
friidrottsområdet. På denna långsida finns små fönster som sitter i ett oregelbundet 
mönster.  

 
Figur 4.6c. Visar bollhallen från Sporthälla arena.  
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Figur 4.6d visar vy från insidan av hallen, där de stora fönsterpartierna syns tydligt 
och visar på hur ljuset faller in på planen. Fotbollsplanen har beläggningen konstgräs 
och har två 11-mannamål. Hallen har små takfönster som även dem släpper in ljus.  

 
Figur 4.6d. Visualisering av bollhallens insida. 
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5. Diskussion  
 
5.1 Allmänt  
 
Grundkonstruktionen som är av en kantsula i betong tas ej till hänsyn vid någon aspekt 
i rapporten. Eftersom stommarna och utfackningsväggarna har olika tyngd skulle det 
kunna skilja i hur mycket betong och armering som skulle gå åt i grundkonstruktionen, 
vilket i sin tur skulle påverka stommarnas miljöpåverkan. Detta är något som skulle 
kunna undersökas djupare. 

 
5.2 Transporter 
 
Vad gäller transporterna av de olika stommaterialen så skiljer koldioxidutsläppen 
mycket. Detta beror på att limträstommen och stålstommen har olika vikt. Vikten blir 
en central del vad gäller transportutsläpp då man räknar utsläppen per transporterat 
ton gods. Eftersom tranporterna sker från leverantörer i tyskland medför det ett tydligt 
resultat, eftersom inte tranportsträckan skiljer sig avsevärt.  
 

5.3 Utfackningsväggarna  
 
Då vi antar att utfackningsväggarna av Paroc tillhör samma koncern över hela Europa 
så tas ingen hänsyn till skillnader i priser eftersom priserna bör vara liknande var de 
än säljs. Detta innebär att jämförelsen mot utfackningsväggen i KL-trä endast görs mot 
priser och transporter inom Sverige.  
 
5.4 Priser 
 
Priserna för de olika stommarna är baserade på kilogrampriser för stålstommen och 
kubikmeterpris för limträstommen samt KL-träväggen. Detta innebär att en viss 
osäkerhet finns i resultatet då det finns en möjlighet att dessa inte helt överensstämmer 
med verkligheten.  Då ingen hänsyn till spik-, skruv- och limförband togs ger detta en 
viss osäkerhet i vad den totala kostnaden hamnar på i slutändan då dessa utgör en stor 
del av konstruktionen. Limträpelarna och -balkarna visade sig ha en stor varierande 
kostnad beroende på hur bearbetad konstruktionen är, om pelarna och balkarna 
genomgått fräsning, urhakning och/eller håltagningar hade priserna har en stor  
variation och ger en osäkerhet i resultatet. Priserna skiljer sig mycket mellan de två 
stommarna däremot mindre mellan de två utfackningsväggarna. Om man har en tajt 
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budget men ändå vill göra gott för miljön bör den utfackningsvägg med minst CO2-
utsläpp väljas för att minska det totala koldioxidutsläppet. Om en knapp budget råder 
kan det vara svårt att se bort från prisskillnaden och se miljöfördelarna med limträ. 
 

5.5 Koldioxidutsläpp  
 
Vid jämförelsen av koldioxidutsläpp vid tillverkning av stommarna beaktades alla 
ingående material, även rundstålen för limträstommen. Genom att ta med rundstål i 
beräkningarna för limträstommen så ökade utsläppen drastiskt, detta gör att resultatet 
blir mycket mer tillförlitligt än om man bara hade sett till trä för limträstommen och 
stål för stålstommen. Detta skulle på ett vis försköna bilden av limträstommen. Något 
som skulle kunnat medföra en minskning av koldioxidutsläpp för limträstommen är 
om man skulle välja att använda dragband av limträ för treledstakstolen istället för 
rundstål.  
 

5.6 Stommarna  
 
Lutningen på taket skiljer sig från limträstommen och stålstommen, anledningen att 
taklutningen blev 1:16 grader för stålstommen var utifrån rekommendationer av Mats 
Björk på Maku stål AB. Han menar att en fackverkstakstol med en högre lutning i stål 
skulle bli svårhanterlig.  

 

5.7 Utformningen 
 
Byggnaden visualliserades och utformades enligt limträstommen med utfackningsvägg 
med KL-trä och träpanel. Anledningen till detta är att denna hallen kunde sticka ut och 
bli något speciellt. ”Pelar-balk” konstruktioner valdes för utformaningen och 
dimensioneringen, vilket är bland det vanligaste alternativet. Man skulle kunna göra 
mer avancerade konstruktions- och arkitektoniska lösningar genom att enbart ha 
bågar från kort- till kortsida med en spännvidd på 70 m. På grund av att detta skulle 
ligga utanför beställarens ekonimiska ram var detta en ointressant lösning.  
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5.8 Värmland och skogsbruket  
 
Att välja limträstommen med utfackningsvägg med KL-trä går i linje med skogsbruket 
som på ett vis definierar Värmland som ett skogslän. Om man hade valt 
limträstommen med utfackningsvägg med KL-trä hade detta kunnat gynnat regionen 
genom att beställa alla träprodukter som finns i Värmland, härifrån. Det hade gynnat 
massivträfabriken i Grums genom att beställa KL-trä därifrån. Det i sin tur kan leda till 
att efterfrågan på värmländskt virke ökar, under förutsättning att träprodukterna 
produceras på virke från Värmland. Det som kan sägas om att välja trä som material 
är att det skulle ha en god påverkan på Värmland och de som arbetar inom 
skogsindustrin i Värmland.  
 

5.9 Vidare arbete 
 
För en fördjupad studie hade en undersökning kunnat göras på hur inomhusmiljön 
påverkas av stommarna och utfackningsväggarna, detta är särskillt viktigt eftersom 
fysiska aktiviteter ska genomföras i hallen. Även en undersökning på skillnader i 
grundkonstruktion för de olika stommarna med utfackningsväggarna då dessa har 
olika vikt. Även brandkraven vore intressant att undersöka eftersom tanken är att ha 
massivträ synligt på insidan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 
 

 
6. Slutsats  
 
Den slutsats som dras är att limträstommen med utfackningsvägg med KL-trä och 
panel är det dyraste alternativet men är det alternativet med minst koldioxidutsläpp. 
Stålstomme med Paroc-element är det billigaste alternativet, men är det alternativ som 
gynnar miljön minst då det har högst koldioxidutsläpp. Priserna av stommaterialen 
från Tyskland är billigare än priserna från Sverige men utsläppen för transporterna blir 
större vilket medför ett större totalutsläpp från Tyskland.  
 
Vad gäller materialpriser kan de från utlandet vara till ekonomisk fördel men lönar sig 
inte vad gäller utsläpp av koldioxid från transporten. För limträstomme jämfört med 
stålstomme, båda från Sverige, besparas 107 kgCO2-ekv. per investerade tusen kronor. 
När det gäller limträstomme jämfört med stålstomme, båda från Tyskland, besparas 
115 kgCO2-ekv. per investerade tusen kronor. För utfackningsvägg med KL-trä från 
Sverige jämfört mot Parocelementen besparas 46 kgCO2-ekv. per investerade tusen 
kronor.  
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Bilagor  

Bilaga 1: Dimensionering av stålstomme. 

Snölast 
𝜇g = 0,8 

𝜇µ = 0,85 

𝐶2 = 1,0 

𝐶3 = 1,0 

𝑠4 = 2,5	[kN/m2] 

𝑠¼g = 0,8 ∗ 1,0 ∗ 1,0 ∗ 2,5 = 2,0𝑘𝑁/𝑚: 

𝑠¼µ = 0,85 ∗ 1,0 ∗ 1,0 ∗ 2,5 = 2,125𝑘𝑁/𝑚: 

𝑠¼µ = 2,125 ∗ 6 = 12,75𝑘𝑁/𝑚 

Vindlast på långsida vind mot gavel 
𝑧 = 10,66𝑚 

För z=10,66m sker interpolering av z(8) och z(12) för 𝑣V = 24𝑚/𝑠 bestäms 𝑞B(𝑧). 

𝑞B(𝑧) = 0,73 + ½(0,82 − 0,73) ∗
2,66
4 ¾ = 0,79𝑘𝑁/𝑚: 

Den vindlast som påverkar taket med en vertikal last är då det uppstår sug inomhus 
(-0,3) och tryck utomhus (+0,2).  
Zon A 

𝐶B2 = 1,2 + 0,2 = 1,4 

𝑄m = 0,79 ∗ 1,4 ∗ 6 = 6,63	𝑘𝑁/𝑚 

För bestämning av formfaktorn 𝐶B2,gf beräknas ¶
"
. 

För vind på långsida: 
ℎ
𝑑 =

8,15
40 = 0,2 < 0,25 

Vilket ger 𝐶B2,gf  för zon D (+0,7) och zon E (-0,3)  
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För vind på kortsida: 
ℎ
𝑑 =

8,15
70 = 0,12 < 0,25 

Vilket ger 𝐶B2,gf  för zon D (+0,7) och zon E (-0,3) 

Totalstabilitet 
Friktion vid vind på långsida: 

𝐴3+3,`FY42RTä3 = 2 ∗ 70 ∗ 8,15 = 1141𝑚: 

𝐴3+3,BSTSRR2RR = 2 ∗ 40 ∗ 8,15 + 70 ∗ 40 = 3452𝑚: 

4𝐴3+3,`FY42RTä3 = 4 ∗ 1141 = 4564𝑚: 

3452 < 4564 → 𝑂𝐾! Friktion kan försummas.  
Vind på kortsida: 

𝐴3+3,`FY42RTä3 = 2 ∗ 40 ∗ 8,15 = 652𝑚: 

𝐴3+3,BSTSRR2RR = 2 ∗ 70 ∗ 8,15 + 70 ∗ 40 = 3941𝑚: 

4𝐴3+3,`FY42RTä3 = 4 ∗ 652 = 2608𝑚: 

3941 > 2608 → 𝑒𝑗	𝑜𝑘! Friktion måste tas till hänsyn. 

𝑐aT = 0,02 för ojämna ytor. 

𝑄aT = 0,02 ∗ 0,79 ∗ 6 = 0,095	𝑘𝑁/𝑚 – Totalstabilitet 

𝑄m,2 = 1,4 ∗ 0,75 ∗ 6 = 6,3	𝑘𝑁/𝑚 

Vindstag på kortsida. 
Två kryss = Nplrd/8 

Höjden på pelare; ℎ = 8,15𝑚 
Dimensionerande Vindlast: 
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𝑧 = 10,66𝑚 

För z=10,66m sker interpolering av z(8) och z(12) för 𝑣V = 24𝑚/𝑠 bestäms 𝑞B(𝑧). 

𝑞B(𝑧) = 0,73 + ½(0,82 − 0,73) ∗
2,66
4 ¾ = 0,79𝑘𝑁/𝑚: 

𝑊4 = 0,79 ∗ 8,15 ∗ 70 ∗ (0,7 + 0,3) = 450,55𝑘𝑁 

𝑁BR,l" =
450,55
8 = 56,32 =

56,32
cos	(54,3) = 95,0𝑘𝑁 

Kraft från vindstag vertikalt ned i kortsida pelare. 

𝑁c" = 95,0 ∗ cos	(35,7) = 77,14𝑘𝑁 
Dimensionerande last för vindstag 

𝑄m = 1,5 ∗ 1,0 ∗ 95,0 = 142,5𝑘𝑁 

𝐴 =
142,5 ∗ 10¬ ∗ 1,0

275 ∗ 10Á = 0,000518148𝑚: 

𝑑 = z4 ∗ 0,000518148
𝜋 = 25,7𝑚𝑚 ≈ 26𝑚𝑚 → 𝑉ä𝑙𝑗	𝑟𝑢𝑛𝑑𝑠𝑡å𝑙	𝑑 = 26𝑚𝑚 

 
Vindstag på långsida Vind från kortsida 
Vindlast 

𝑧 = 10,66𝑚 

För z=10,66m sker interpolering av z(8) och z(12) för 𝑣V = 24𝑚/𝑠 bestäms 𝑞B(𝑧). 

𝑞B(𝑧) = 0,73 + ½(0,82 − 0,73) ∗
2,66
4 ¾ = 0,79𝑘𝑁/𝑚: 

Friktion parallell med långsida tas till hänsyn. 

𝐴BSTSRR2RR = 2805,6 + 2 ∗ 70 ∗ 8,15 = 3946,6𝑚: 

Minsta avstånd från lovartsida: 𝑎 = Ä2𝑏4ℎ = Ä 2 ∗ 40 = 80𝑚
4 ∗ 10,66 = 42,64𝑚 = 42,64𝑚 

𝐿aT = 70 − 42,64 = 27,36 

𝐴aT = 40 ∗ 27,36 + 8,15 ∗ 27,36 ∗ 2 = 1578,95𝑚: 

𝑊4 = 0,79 ∗ 7,5 ∗ 40 + 1578,95 ∗ 0,79 ∗ 0,02 = 261,29𝑘𝑁 

𝑄m = 1,5 ∗ 1,0 ∗ 261,28 = 391,93𝑘𝑁 

𝑁BR,l" =
261,92
8 = 32,66 =

32,66
cos	(54,3) = 55,1𝑘𝑁 

Kraft från vindstag vertikalt ned i långsida pelare.  

𝑁BR,l" = 55,1 ∗ cos	(35,7) = 44,74𝑘𝑁 
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Dimensionerande last för vindstag 

𝑄m = 1,5 ∗ 1,0 ∗ 55,1 = 82,63𝑘𝑁 

𝐴 =
82,63 ∗ 10¬ ∗ 1,0

275 ∗ 10Á = 0,00030049𝑚: 

𝑑 = z4 ∗ 0,00030049
𝜋 = 19,56𝑚𝑚 ≈ 20𝑚𝑚 → 𝑉ä𝑙𝑗	𝑟𝑢𝑛𝑑𝑠𝑡å𝑙	𝑑 = 20𝑚𝑚 

 
Egentyngd tak: 
Takbeläggning: 
Vikt takstol: 8580kg. 

𝐺4 = 0,02 + (1,2 ∗ 0,27) + 0,01 + 0,15 = 0,504𝑘𝑁/𝑚:  

𝐺4,3S4�3+R =
13 ∗ 8580 ∗ 9,82

70 ∗ 40 = 0,391𝑘𝑁/𝑚: 

𝐺4,FY�3. = 0,5𝑘𝑁/𝑚: 

𝐺4,3+3 = 0,504 + 0,391 + 0,5 = 1,395𝑘𝑁/𝑚: 

𝐺4,3+3 = 1,395 ∗ 6 = 8,37𝑘𝑁/𝑚 

Dimensionerande lastkombinationer: 
𝛾" = 1,0 (Säkerhetsklass 3) 

𝜓f = 0,7	(𝑆𝑛ö𝑙𝑎𝑠𝑡)  

𝜓f = 0,3	(𝑉𝑖𝑛𝑑𝑙𝑎𝑠𝑡) 

𝑄4 = 12,75𝑘𝑁/𝑚 

𝐺4,3S4	3+3 = 8,37𝑘𝑁/𝑚 

𝐺4,3S4	3+3 = 8,37 ∗ 20 = 167,4𝑘𝑁 

𝑄4,�Yö = 12,75 ∗ 20 = 255𝑘𝑁 

𝑄4,`FY" = 6,63𝑘𝑁/𝑚 

𝐺4,B2RST2 = 60,3 ∗ 9,82 = 0,592	𝑘𝑁/𝑚 

𝐺4,B2RST2 = 0,592 ∗ 8,15 = 4,83𝑘𝑁 

𝐺3+3,3S4ÆB2RST2 = 4,83 + 167,4 = 172,25𝑘𝑁 

𝐺4,XS`2RB2RST2 = 35,5 ∗ 9,82 ∗ 7,5 = 2,61𝑘𝑁 
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Pelare långsida.  
Snö som huvudlast och vind som bilast:  
(B1a) 

𝑄c" = 1,35 ∗ 1,0 ∗ 172,25 + 1,5 ∗ 1,0 ∗ 0,7 ∗ 255 + 1,5 ∗ 1,0 ∗ 0,3 ∗ 44,74 = 520,39𝑘𝑁  
(B2a) 

𝑄c" = 0,89 ∗ 1,35 ∗ 1,0 ∗ 172,25 + 1,5 ∗ 1,0 ∗ 255 + 1,5 ∗ 1,0 ∗ 0,3 ∗ 44,74 = 609,56𝑘𝑁

  
Vind som huvudlast och snö som bilast: 
 (B1a) 

𝑄c" = 1,35 ∗ 1,0 ∗ 172,25 + 1,5 ∗ 1,0 ∗ 0,3 ∗ 44,74 + 1,5 ∗ 1,0 ∗ 0,7 ∗ 255 = 520,39𝑘𝑁 
(B2a) 

𝑄c" = 0,89 ∗ 1,35 ∗ 1,0 ∗ 172,25 + 1,5 ∗ 1,0 ∗ 44,74 + 1,5 ∗ 1,0 ∗ 0,7 ∗ 255 = 541,79𝑘𝑁 
Vind som huvudlast: 
(B1a) 

𝑄c" = 1,5 ∗ 1,0 ∗ 0,3 ∗ 6,63 = 2,99	𝑘𝑁/𝑚 
(B2a) 

𝑄c" = 1,5 ∗ 1,0 ∗ 6,63 = 9,95	𝑘𝑁/𝑚 
Vind som bilast: 
(B1a) 

𝑄c" = 1,5 ∗ 1,0 ∗ 0,3 ∗ 6,63 = 2,99	𝑘𝑁/𝑚 
(B2a) 

𝑄c" = 1,5 ∗ 1,0 ∗ 0,3 ∗ 6,63 = 2,99	𝑘𝑁/𝑚 

 
Dimensionerande last för gavelpelare: 
Vind som huvudlast blir större än vind som bilast.  
(B1a) 

𝑄c" = 1,35 ∗ 1,0 ∗ 2,61 + 1,5 ∗ 1,0 ∗ 0,3 ∗ 77,14 = 38,21𝑘𝑁  
(B2a) 

𝑄c" = 1,35 ∗ 1,0 ∗ 2,61 + 1,5 ∗ 1,0 ∗ 77,14 = 149,75𝑘𝑁 
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Dimensionering av pelare på långsida. 
Anta pelardimension HEA 240. 

Böjknäckning: 
Snö som huvudlast och vindlast som bilast 

𝑁c" = 609,56𝑘𝑁 (från snölast B2a) 

𝑄m" = 2,99	𝑘𝑁/𝑚 

𝑖{ = 101 ∗ 10t¬𝑚	 

𝐸 = 210𝐺𝑃𝑎  

𝑓{ = 275𝑀𝑃𝑎 

𝑊BR,{ = 745 ∗ 10tÁ𝑚¬ 

𝑀{,c" =
2,99 ∗ 8,15:

8 = 24,78𝑘𝑁𝑚 

𝑁BR,l" =
7684 ∗ 10tÁ ∗ 275 ∗ 10Á

1,0 = 2,11𝑀𝑁 

𝑀{,l" =
745 ∗ 10tÁ ∗ 275 ∗ 10Á

1,0 = 204,88𝑘𝑁𝑚 

𝑁(T,{ =
𝜋: ∗ 210 ∗ 10� ∗ 101 ∗ 10t¬

1,0 ∗ 8,15: = 3,15𝐺𝑁 

𝐶*{ = 1 + 0,03
609,56 ∗ 10¬

3,15 ∗ 10� = 1,0 

𝜆{ =
1,0 ∗ 8,15
101 ∗ 10t¬𝜋

z275 ∗ 10
Á

210 ∗ 10� = 0,929 

𝑊2R,{ =
0,24 ∗ 0,23:

6 = 0,002116 

𝑊{ =
745 ∗ 10tÁ

0,002116 = 0,3521 < 1,5 

𝐶{{ = 1 + (0,3521 − 1)[�2 −
1,6

0,35211
:0,929(1 + 0,929))È

609,56 ∗ 10¬

2,11 ∗ 10Á = 1,0 

ℎ
𝑏 =

0,23
0,24 = 0,958 < 1,2 → 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝	𝑐 → 𝛼 = 0,49 

Φ = 0,5(1 + 0,49(0,929 − 0,2) + 0,929:) = 1,11 

𝜒{ = 1/(1,11 + «1,11: − 0,929:) = 0,582 

𝑘{{ =
1,00

�1 − 0,582 609,56 ∗ 10
¬

3,15 ∗ 10� � ∗ 1,0
= 0,999 
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𝐼 =
609,56 ∗ 10¬

0,582 ∗ 2,11 ∗ 10Á + 0,99
24,83 ∗ 10¬

204,88 ∗ 10¬ = 0,5 ≤ 1,0 → 𝑜𝑘	𝑑𝑒𝑛	ℎå𝑙𝑙𝑒𝑟! 

 

Böjknäckning: 
Vindlast som huvudlast och snö som bilast 

𝑁c" = 541,79𝑘𝑁 (från B2a) 

𝑄m" = 9,95	𝑘𝑁/𝑚 

𝑖{ = 101 ∗ 10t¬𝑚	 

𝐸 = 210𝐺𝑃𝑎  

𝑓{ = 275𝑀𝑃𝑎 

𝑊BR,{ = 745 ∗ 10tÁ𝑚¬ 

𝑀{,c" =
9,95 ∗ 8,15:

8 = 82,62𝑘𝑁𝑚 

𝑁BR,l" =
7684 ∗ 10tÁ ∗ 275 ∗ 10Á

1,0 = 2,11𝑀𝑁 

𝑀{,l" =
745 ∗ 10tÁ ∗ 275 ∗ 10Á

1,0 = 204,88𝑘𝑁𝑚 

𝑁(T,{ =
𝜋: ∗ 210 ∗ 10� ∗ 101 ∗ 10t¬

1,0 ∗ 8,15: = 3,15𝐺𝑁 

𝐶*{ = 1 + 0,03
541,79 ∗ 10¬

3,15 ∗ 10� = 1,0 

𝜆{ =
1,0 ∗ 8,15
101 ∗ 10t¬𝜋

z275 ∗ 10
Á

210 ∗ 10� = 0,929 

𝑊2R,{ =
0,24 ∗ 0,23:

6 = 0,002116 

𝑊{ =
745 ∗ 10tÁ

0,002116 = 0,3521 < 1,5 

𝐶{{ = 1 + (0,3521 − 1)[�2 −
1,6

0,35211
:0,929(1 + 0,929))È

541,79 ∗ 10¬

2,11 ∗ 10Á = 1,00 

ℎ
𝑏 =

0,23
0,24 = 0,958 < 1,2 → 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝	𝑐 → 𝛼 = 0,49 

Φ = 0,5(1 + 0,49(0,929 − 0,2) + 0,929:) = 1,11 

𝜒{ = 1/(1,11 + «1,11: − 0,929:) = 0,582 



77 
 

𝑘{{ =
1,00

�1 − 0,582 577,96 ∗ 10
¬

3,15 ∗ 10� � ∗ 1,001
= 0,999 

𝐼 =
541,79 ∗ 10¬

0,582 ∗ 2,11 ∗ 10Á + 0,99
82,62 ∗ 10¬

204,88 ∗ 10¬ = 0,44 ≤ 1,0 → 𝑜𝑘	𝑑𝑒𝑛	ℎå𝑙𝑙𝑒𝑟! 

Tryckkraftskapacitet i vek riktning: 
𝐿 = 8,15𝑚 

𝛽(" = 1,0 

𝑓{ = 275𝑀𝑝𝑎 

𝐸 = 210𝐺𝑝𝑎 

𝑖© = 60 ∗ 10t¬𝑚 

𝜆© =
1,0 ∗ 8,15
60 ∗ 10t¬𝜋

z275 ∗ 10
Á

210 ∗ 10� = 1,56 

ℎ
𝑏 =

0,23
0,24 = 0,958 < 1,2 → 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝	𝑐 → 𝛼 = 0,49 

Φ = 0,5(1 + 0,49(1,56 − 0,2) + 1,56:) = 2,0583 

𝜒{ = 1/(2,0583+ «2,0583: − 1,56:) = 0,2944 

𝑁BR,l" =
0,2944 ∗ 7684 ∗ 10tÁ ∗ 275 ∗ 10Á

1,0 = 622,26𝑘𝑁 

622,26 > 609,56𝑘𝑁 → 𝐷𝑒𝑛	ℎå𝑙𝑙𝑒𝑟! 

Pelare på kortsida 

HEA 180 

𝐴 = 4525 ∗ 10tÁ𝑚: 

𝑍{ = 325	𝑚𝑚: 

𝑖{ = 74,5	𝑚𝑚 

𝑁c" = 149,75𝑘𝑁 (Från vindlast) 

𝑄m" = 9,95	𝑘𝑁/𝑚 

𝐿 = 7,5𝑚 
Egentyngd 

𝑁2" = 7,5 ∗ 9,82 ∗ 35,5 = 2,61𝑘𝑁 
Dimensionerande normalkraft. 
(B1a) 

𝑄c" = 1,35 ∗ 1,0 ∗ 2,61 + 1,5 ∗ 1,0 ∗ 0,3 ∗ 77,14 = 38,24𝑘𝑁  
(B2a) 
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𝑄c" = 1,35 ∗ 1,0 ∗ 2,61 + 1,5 ∗ 1,0 ∗ 77,14 = 149,75𝑘𝑁 
 

𝑀{,c" =
9,95 ∗ 7,5:

8 = 69,97𝑘𝑁𝑚 

𝑁BR,l" =
4525 ∗ 10tÁ ∗ 275 ∗ 10Á

1,0 = 1,24𝑀𝑁 

𝑀{,l" =
325 ∗ 10tÁ ∗ 275 ∗ 10Á

1,0 = 89,4𝑘𝑁𝑚 

𝑁(T,{ =
𝜋: ∗ 210 ∗ 10� ∗ 74,5 ∗ 10t¬

1,0 ∗ 7,5: = 2,75𝐺𝑁 

𝐶*{ = 1 + 0,03
149,75 ∗ 10¬

3,05 ∗ 10� = 1,0 

𝜆{ =
1,0 ∗ 7,5

74,5 ∗ 10t¬𝜋
z275 ∗ 10

Á

210 ∗ 10� = 1,16 

𝑊2R,{ =
0,18 ∗ 0,171:

6 = 0,00087723 

𝑊{ =
245 ∗ 10tÁ

0,00087723 = 0,37 < 1,5 

𝐶{{ = 1 + (0,37 − 1)[�2 −
1,6
0,371

: ∗ 1,16 ∗ (1 + 1,16))È
149,75 ∗ 10¬

1,48 ∗ 10Á = 1,00 

ℎ
𝑏 =

171
180 = 0,95 < 1,2 → 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝	𝑐 → 𝛼 = 0,49 

Φ = 0,5(1 + 0,49(1,16 − 0,2) + 1,16:) = 1,41 

 

𝜒{ = 1/(1,41 + «1,41: − 1,16:) = 0,45 

𝑘{{ =
1,00

�1 − 0,45 149,75 ∗ 10
¬

3,05 ∗ 10� � ∗ 1,00
= 0,999 

𝐼 =
149,75 ∗ 10¬

0,515 ∗ 1,48 ∗ 10Á + 0,999
69,97 ∗ 10¬

117,98 ∗ 10¬ = 1,0 ≤ 1,0 → 𝑜𝑘	𝑑𝑒𝑛	ℎå𝑙𝑙𝑒𝑟! 

 
Tryckkraftskapacitet i vek riktning: 

𝐿 = 7,5𝑚 

𝛽(" = 1,0 

𝑓{ = 275𝑀𝑝𝑎 

𝐸 = 210𝐺𝑝𝑎 
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𝑖© = 45,2 ∗ 10t¬𝑚 

𝜆© =
1,0 ∗ 8,15

45,2 ∗ 10t¬𝜋
z275 ∗ 10

Á

210 ∗ 10� = 1,91 

ℎ
𝑏 =

171
180 = 0,95 < 1,2 → 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝	𝑐 → 𝛼 = 0,49 

Φ = 0,5(1 + 0,49(1,91 − 0,2) + 1,91:) = 2,75 

𝜒{ = 1/(2,75 + «2,75: − 1,91:) = 0,21 

𝑁BR,l" =
0,21 ∗ 4525 ∗ 10tÁ ∗ 275 ∗ 10Á

1,0 = 263,8𝑘𝑁 

263,8𝑘𝑁 > 149,75𝑘𝑁 → 𝐷𝑒𝑛	ℎå𝑙𝑙𝑒𝑟! 
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Bilaga 2 Limträstomme 
Takbalk 
Snölast 
𝜇µ = 1,0 

𝐶2 = 1,0 

𝐶3 = 1,0 

𝑠4 = 2,5	[kN/m2] 

𝑠µ = 1,0 ∗ 1,0 ∗ 1,0 ∗ 2,5 = 2,5𝑘𝑁/𝑚: 

𝑠µ = 2,5 ∗ 6 = 15𝑘𝑁/𝑚 

Dimensionerande lastkombinationer: 
Antar dimension 235x1710 

𝛾 = 4,223𝑘𝑁/𝑚^3	 → 𝑓ö𝑟	𝐺𝐿30𝑐 

𝐺4,3S4VSR4 = 0,235 ∗ 1,710 ∗ 4,226 = 1,6968𝑘𝑁/𝑚 

𝐺4,3S4V2RäXXYFYX = (0,02 + (1,2 ∗ 0,27) + 0,01 + 0,15) ∗ 6 = 3,024𝑘𝑁/𝑚  

𝐺4,FY�3. = 0,5 ∗ 6 = 3𝑘𝑁/𝑚 

𝐺4,3+3 = 3,024 + 1,6968+ 3,0 = 7,72𝑘𝑁/𝑚 

Dimensionerande last på tak: 𝜇µ 
Snö som huvudlast:  
(B1a) 

𝑄c",µ = 1,35 ∗ 1,0 ∗ 7,72 + 1,5 ∗ 1,0 ∗ 0,7 ∗ 15 = 26,17𝑘𝑁/𝑚  

(B2a) 

𝑄c",µ = 0,89 ∗ 1,35 ∗ 1,0 ∗ 7,72 + 1,5 ∗ 1,0 ∗ 15 = 31,77𝑘𝑁/𝑚   

 

Snö som bilast: 
(B1a) 

𝑄c",µ = 1,35 ∗ 1,0 ∗ 7,72 + 1,5 ∗ 1,0 ∗ 0,7 ∗ 15 = 26,17𝑘𝑁/𝑚 

(B2a) 

𝑄c",µ = 0,89 ∗ 1,35 ∗ 1,0 ∗ 7,72 + 1,5 ∗ 1,0 ∗ 0,7 ∗ 15 = 25,02𝑘𝑁/𝑚 
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Stödreaktioner och inre krafter 

𝑅� = 𝐹 ,*S� =
(3 ∗ 31,77 + 31,77) ∗ 40

8 = 635,53𝑘𝑁 

𝑅� = 𝑅� = 635,53𝑘𝑁 

tan(15) =
𝑓
𝑙
2
→ 𝑓 = tan(15) ∗

40
2 = 5,36𝑚 

𝐹�,*S� =
(31,77 + 31,77) ∗ 40:

16 ∗ 5,36 = 1185,92𝑘𝑁 

Dimensionerande moment 

𝑀 =
31,77 ∗ 40:

32 = 1588,83𝑘𝑁𝑚 

Normalkraft 

𝑁 =
(31,77 + 3,77) ∗ 40

8 ∗ sin	(15) = 1227,75𝑘𝑁 

Överram 

𝑏 =
40
170 = 0,235𝑚𝑚 

ℎ =
384,15
2 + 0,5 ∗ «384,15: + 4 ∗ 2112806,08: = 1658,3𝑚𝑚 

där 𝑘g och 𝑘: definieras enligt följande: 

𝑘g =
31,77 ∗ 40

54,4 ∗ 0,235 ∗ sin(15) = 384,15𝑚𝑚 

𝑘: =
31,77 ∗ 40:

102,4 ∗ 0,235 = 2112806,08𝑚𝑚: 

Väljer dimension 235x1710 

 
Dragband i stål 
𝑓�4 = 430𝑀𝑃𝑎 

𝐴�,*FY =
1
2 ∗ �1185,92 ∗

1,4
430� = 1930,57𝑚𝑚: 

→ 𝑑 = z4 ∗ 1930,57
𝜋 = 50𝑚𝑚 
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Pelare: 
𝑓(,�f,"  kan ersättas med 𝑓(,�f,4  om 𝑔4 𝑠4° < 0,4. 

7,72
2,5 = 3,1 > 0,4 → 𝑏𝑒𝑟ä𝑘𝑛𝑎	𝑓(,�f,"  

𝛾* = 1,25 

𝑘*+" = 0,8 

𝑓(,�f,4 = 2,5𝑀𝑃𝑎 

𝑓(,f,4 = 24,5𝑀𝑃𝑎 

𝑓(,f," =
0,8
1,25 ∗ 24,5 = 15,68𝑀𝑃𝑎 

𝑓(,�f," =
0,8
1,25 ∗ 2,5 = 1,6𝑀𝑃𝑎 

𝑓(,¯," =
15,68

15,68
1,75 ∗ 1,6 ∗ sin	(90 − 15)

: + cos	(90 − 15):
= 4,597 

 

ℎ*FY =
635,53

4,597 ∗ 235 = 588,29 

Välj dimension 235*540 

 
Överram 
Skjuvning 

𝑉g =
31,77 ∗ 40

4 ∗ cos(15) = 306,94𝑘𝑁 

𝜏" =
3 ∗ 306,94 ∗ 10¬

2 ∗ 235 ∗ 1710 = 1,145𝑀𝑃𝑎 

Kontroll skjuvspänning 
𝑘(T = 0,857 för ej exponerad balk. 

𝛾* = 1,25 

𝑘*+" = 0,8 

𝑓 ,4 = 3,5𝑀𝑃𝑎 

𝑓 ," =
0,8
1,25 ∗ 3,5 = 2,24𝑀𝑃𝑎 

1,145
0,857 ∗ 2,24 = 0,6 < 1,0 → 𝑂𝐾! 
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Stabilitetskontroll för kombinerad böjning och tryck 

𝜎*," =
6 ∗ 1588,83
235 ∗ 1710: = 13,87𝑀𝑃𝑎 

𝜎(,f," =
1227,75
235 ∗ 1710 = 3,055𝑀𝑃𝑎 

Stabilitetskontroll i z-led (knäckning i y-led) 
Knäcklängd: 

𝑙f,© =
6

cos(15) = 6211,65𝑚𝑚 

 
Kritisk Eulerspänning 

𝐸f,fª = 10,8𝐺𝑃𝑎 

𝑓(,f,4 = 24,5𝑀𝑃𝑎 

𝜎(T,© =
𝜋: ∗ 10800 ∗ 235

¬ ∗ 1710
12

235 ∗ 1710 ∗ 6211,65: = 12,71𝑀𝑃𝑎 

𝜆T2R,© = z
24,5
12,71 = 1,39 

Faktor k: 

𝛽( = 0,1 

𝑘© =
1
2 ∗

(1 + 0,1 ∗ (1,39 − 0,3) + 1,39:) = 1,52 

𝑘(,© =
1

1,52 + �1,52: − 1,39:
= 0,47 

Stabilitetskontroll i y-led (knäckning i z-led) 
Knäcklängd: 

𝑙f,{ =
40
2

cos(15) = 20705,5𝑚𝑚 

 
Kritisk Eulerspänning 

𝜎(T,{ =
𝜋: ∗ 10800 ∗ 1710

¬ ∗ 235
12

235 ∗ 1710 ∗ 20705,5: = 60,58𝑀𝑃𝑎 
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𝜆T2R,{ = z
24,5
60,58 = 0,63 

Faktor k: 

𝑘{ =
1
2 ∗

(1 + 0,1 ∗ (0,63 − 0,3) + 0,63:) = 0,72 

𝑘(,{ =
1

0,72 + �0,72: − 0,63:
= 0,95 

Vippningskontroll  
Effektiv vippningslängd 

𝑙f,© =
6

cos(15) = 6211,65𝑚𝑚 

 
Kritisk böjspänning 

𝐺f,ª = 540𝑀𝑃𝑎 

𝜎(T,* =
𝜋

235 ∗ 1710:
6 ∗ 6211,65

∗ z10800 ∗
235¬ ∗ 1710

12 ∗ 540 ∗
235¬ ∗ 1710

3 = 39,44 

𝜎(T,* = 39,44𝑀𝑃𝑎 

 
Relativt slankhetstal 

𝑓*,4 = 30𝑀𝑃𝑎 

𝜆T2R,* = z
30

39,44 = 0,87 

Reduktionsfaktor vid vippning: 

för 𝜆 > 0,75 → 	𝑘(TF3 = 1 
Kontroll knäckning och böjning i y-led. 

𝑓*," =
0,8
1,25 ∗ 30 = 19,2𝑀𝑃𝑎 

3,055
0,95 ∗ 15,68 +

13,87
19,2 = 0,93 < 1,0 → 𝑂𝐾! 

Kontroll knäckning och böjning i z-led. 
3,055

0,47 ∗ 15,68 + 0,7
13,87
19,2 = 0,92 < 1,0 
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Kontroll knäckning och vippning i z-led samt böjning i y-led.  

(
13,87
1 ∗ 19,2)

: +
3,055

0,47 ∗ 15,68 = 0,94 < 1,0 → 𝑂𝐾! 

 

Tryck i vinkel b mot fibrerna i upplag 
𝐹c" = 635,53𝑘𝑁 

ℎ(+R = 540 

𝑏(+R = 235 

𝜎(,¯," =
635,53

(540 + 30 ∗ cos(15)) ∗ 235 = 4,75𝑀𝑃𝑎 

 

𝑓(,¯," = 4,6𝑀𝑃𝑎 

Kontroll för tryckspänning för vinkel b. 
4,75
4,6 = 1,0 < 1,0 → 𝑂𝐾! 

 

Nedböjning 
Slutlig nedböjning av permanent last 

𝐸f,* = 13𝐺𝑃𝑎 

𝑏TSa = 235𝑚𝑚 

ℎTSa = 1710𝑚𝑚 

𝐸�322R = 210𝐺𝑃𝑎 

𝐴3F2 = 2 ∗ 1930,57 = 3861,14𝑚𝑚: 

𝑘"2a = 0,6 

𝑤aFY,B2T =
2 ∗ 7,72 ∗ 40:

16 ∗ 7222,22 ∗ 235 ∗ 1710 ∗ tan	(15): �
1

cos	(15)¬ +
8125 ∗ 235 ∗ 1710
210000 ∗ 3861,14� = 34,75𝑚𝑚 

 

Medelvärde för elasticitetsmodulen för permanent last bestäms enligt följande:  

𝐸f,*,´ =
13000
1 + 0,8 = 7222,222𝑀𝑃𝑎 

 
Slutlig nedböjning av snölast 

𝑤aFY,� =
(31,77 + 31,77) ∗ 40:

16 ∗ 11206,896 ∗ 235 ∗ 1710 ∗ tan	(15): �
1

cos	(15)¬ +
8125 ∗ 235 ∗ 1710
210000 ∗ 3861,14� = 63,07𝑚𝑚 
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Medelvärde för elasticitetsmodulen för permanent last bestäms enligt följande:  

𝐸f,*,´ =
13000

1 + 0,8 ∗ 0,2 = 11206,896𝑀𝑃𝑎 

 

Total nedböjning 
𝑤aFY,3+3 = 34,75 + 63,07 = 97,81𝑚𝑚 

Kontroll nedböjning 
Belastning av snölast: 
20000
200 = 100𝑚𝑚 > 63,07𝑚𝑚 → 𝑜𝑘! 

Total belastning: 
20000
150 = 133,33𝑚𝑚 > 97,81𝑚𝑚 → 𝑜𝑘! 
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Dimensionering av pelare långsida. 
Laster 

Antar pelardimension 235x540 

𝛾 = 4,223𝑘𝑁/𝑚^3	 → 𝑓ö𝑟	𝐺𝐿30𝑐 

𝐺4,3S4VSR4 = 0,235 ∗ 1,710 ∗ 4,226 = 1,6968𝑘𝑁/𝑚 

𝐺4,3S4V2RäXXYFYX = (0,02 + (1,2 ∗ 0,27) + 0,01 + 0,15) ∗ 6 = 3,024𝑘𝑁/𝑚  

𝐺4,FY�3. = 0,5 ∗ 6 = 3𝑘𝑁/𝑚 

𝐺4,B2RST2 = 0,235 ∗ 0,540 ∗ 4,2226 = 0,5358𝑘𝑁/𝑚 

𝐺4,3+3 = 3,024 + 1,6968+ 3,0 + 0,5358 = 8,257𝑘𝑁/𝑚 

Snölast 
𝜇µ = 1,0 

𝐶2 = 1,0 

𝐶3 = 1,0 

𝑠4 = 2,5	[kN/m2] 

𝑠µ = 1,0 ∗ 1,0 ∗ 1,0 ∗ 2,5 = 2,5𝑘𝑁/𝑚: 

𝑠µ = 2,5 ∗ 6 = 15𝑘𝑁/𝑚 

Vindstag på långsida, vind på kortsida 
𝐶B,2 = 0,7 + 0,3 = 1,0 

𝑐aT = 0,02 för ojämna ytor. 

𝑞B(𝑧) = 0,86461𝑘𝑁/𝑚: 

Minsta avstånd från lovartsida: 𝑎 = Ä2𝑏4ℎ = Ä 2 ∗ 40 = 80𝑚
4 ∗ 14,97 = 59,88𝑚 = 59,88𝑚 

Avstånd som vinden träffar taket 

𝐿aT = 70 − 59,88 = 10,12𝑚 

𝐴aT =
40

cos	(15) ∗ 10,12 + 7,5 ∗ 10,12 ∗ 2 = 570,88𝑚: 

𝑄m = (0,86461 ∗ 40 ∗ 12,8589) + ((0,02 ∗ 0,86461) ∗ 570,88) = 454,6	𝑘𝑁 

Dimensionerande lastkombinationer 
Resulterande kraft för vindstag 

𝑁BR,l" =
454,6
8 = 56,82 →

56,82
cos	(51,3) = 90,96𝑘𝑁 

Tillkommande normalkraft från vindlast från vindstag. 
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𝑁c" = 90,96 ∗ cos(38,7) = 71,03𝑘𝑁 
Vindlast som huvudlast: 

 𝑄c" = 1,5 ∗ 1,0 ∗ 90,96 = 	136,4𝑘𝑁 

𝐴 =
136,4 ∗ 10¬ ∗ 1,0

275 ∗ 10Á = 0,0004962𝑚: 

𝑑 = z4 ∗ 0,0004962
𝜋 = 25,13𝑚𝑚 ≈ 26𝑚𝑚 → 𝑉ä𝑙𝑗	𝑟𝑢𝑛𝑑𝑠𝑡å𝑙	𝑑 = 26𝑚𝑚 

Snö som huvudlast och vind som bilast:  
(B1a) 
𝑄c" = (1,35 ∗ 1,0 ∗ 8,257 + 1,5 ∗ 1,0 ∗ 0,7 ∗ 15) ∗ 20 + 1,5 ∗ 1,0 ∗ 0,3 ∗ 71,03 = 569,89𝑘𝑁  
(B2a) 
𝑄c" = (0,89 ∗ 1,35 ∗ 1,0 ∗ 8,257 + 1,5 ∗ 1,0 ∗ 15) ∗ 20 + 1,5 ∗ 1,0 ∗ 0,3 ∗ 71,03 = 680,37𝑘𝑁 

Vind som huvudlast och snö som bilast: 

(B1a) 
𝑄c" = (1,35 ∗ 1,0 ∗ 8,257) ∗ 20 + 1,5 ∗ 1,0 ∗ 0,3 ∗ 71,03 + (1,5 ∗ 1,0 ∗ 0,7 ∗ 15) ∗ 20 = 569,89𝑘𝑁 

(B2a) 
𝑄c" = (0,89 ∗ 1,35 ∗ 1,0 ∗ 8,257) ∗ 20 + 1,5 ∗ 1,0 ∗ 71,03 + (1,5 ∗ 1,0 ∗ 0,7 ∗ 15) ∗ 20 = 619,95𝑘𝑁 

 

𝑄c" = 680,37𝑘𝑁 (Snö som huvudlast B2a) 

𝑄c" = 619,95𝑘𝑁 (Snö som bilast B2a) 

Vindlast 
ℎ = 14,97𝑚 

För h= 7,5m sker interpolering av z(12) och z(16) för 𝑣V = 24𝑚/𝑠 bestäms 𝑞B(𝑧). 

𝑞B(𝑧) = 0,82 + ½(0,88 − 0,82) ∗
2,97
4 ¾ = 0,865𝑘𝑁/𝑚: 

Den vindlast som påverkar taket med en vertikal last är då det uppstår sug inomhus 
(-0,3) och tryck utomhus (+0,2).  
Zon A 

𝐶B2 = 1,2 + 0,2 = 1,4	(𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡) 

𝑊4 = 0,865 ∗ 1,4 ∗ 6 = 7,26𝑘𝑁/𝑚  

Vind som huvudlast: 
(B1a) 

𝑄c" = 1,5 ∗ 0,3 ∗ 1,0 ∗ 7,26 = 3,27𝑘𝑁/𝑚 
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(B2a) 

𝑄c" = 1,5 ∗ 1,0 ∗ 7,26 = 10,89𝑘𝑁/𝑚 

Vind som bilast: 
𝐵1𝑎 = 𝐵2𝑎 

𝑄c" = 1,5 ∗ 0,3 ∗ 1,0 ∗ 7,26 = 3,27𝑘𝑁/𝑚 
Vind som huvudlast: 

𝑀c" =
10,89 ∗ 7,5:

8 = 76,6𝑘𝑁𝑚 

Vind som bilast: 

𝑀c" =
3,27 ∗ 7,5:

8 = 22,98𝑘𝑁𝑚 

Böjande moment 
𝑘*+" = 0,8 

𝛾* = 1,25 

𝑓*4 = 30𝑀𝑃𝑎 

𝑓*" =
0,8
1,25 ∗ 30 = 19,2𝑀𝑃𝑎 

𝑀{,l" =
19,2 ∗ 10Á ∗ 0,215 ∗ 0,450:

6 = 139,3𝑘𝑁𝑚 

Tryckkraftskapacitet 
𝑘*+" = 0,8 

𝛾* = 1,25 

𝑓(,f,4 = 24,5𝑀𝑃𝑎 

𝑓(" =
0,8
1,25 ∗ 24,5 = 15,7𝑀𝑃𝑎 

𝜆 =
7,5
0,540
√12

= 48,11 

𝜆T2R =
48,11
𝜋 ∗ z

24,5 ∗ 10Á

10,8 ∗ 10� = 0,73 

𝛽( = 0,1	(𝑙𝑖𝑚𝑡𝑟ä) 

𝑘 = 0,5(1 + 0,1(0,73 − 0,3) + 0,73:) = 0,79 

𝑘( =
1

0,79 + «0,79: − 0,73:
= 0,92 
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𝑁(,l" = 0,92 ∗ 15,7 ∗ 10Á ∗ 0,235 ∗ 0,540 = 1835𝑘𝑁 

 
Kontroll normalkraft och böjande moment. 
Snö som huvudlast och vind som bilast 

𝑀c" =
3,27 ∗ 7,5:

8 = 22,98𝑘𝑁𝑚 

𝑁c" = 680,37𝑘𝑁 (Snölast B2a) 

𝐼 =
680,37 ∗ 10¬

1835 ∗ 10¬ +
22,98 ∗ 10¬

139,3 ∗ 10¬ = 0,48 < 1,0 → 𝑜𝑘	𝑑𝑒𝑛	ℎå𝑙𝑙𝑒𝑟! 

Vind som huvudlast och snö som bilast 
𝑁c" = 619,95𝑘𝑁	(Snölast som bilast B2a) 

𝑀c" =
10,89 ∗ 7,5:

8 = 76,6𝑘𝑁𝑚 

619,95 ∗ 10¬

1835 ∗ 10¬ +
76,6 ∗ 10¬

139,3 ∗ 10¬ = 0,69 < 1,0 → 𝑜𝑘	𝑑𝑒𝑛	ℎå𝑙𝑙𝑒𝑟! 

Tryckkraftskapacitet i vek riktning  
𝑘*+" = 0,8 

𝛾* = 1,25 

𝑓(,f,4 = 24,5𝑀𝑃𝑎 

𝑓(" =
0,8
1,25 ∗ 24,5 = 15,7𝑀𝑃𝑎 

𝜆 =
7,5
0,235
√12

= 110,56 

𝜆T2R =
110,56
𝜋 ∗ z

24,5 ∗ 10Á

10,8 ∗ 10� = 1,68 

𝛽( = 0,1	(𝑙𝑖𝑚𝑡𝑟ä) 

𝑘 = 0,5(1 + 0,1(1,68 − 0,3) + 1,68:) = 1,97 

𝑘( =
1

1,97 + «1,97: − 1,68:
= 0,33 

𝑁(,l" = 0,33 ∗ 15,7 ∗ 10Á ∗ 0,235 ∗ 0,540 = 659,9𝑘𝑁 

 
 
 



91 
 

Kontroll vek riktning 

680,37 > 659,9 → 	
𝑁c"
𝑁(,l"

	ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑟𝑖𝑑𝑒𝑟	𝑒𝑗	1,0.→ 𝑂𝐾! 

Väljer dimension 235x540 för pelare långsida på grund av kontroll för tryck i vinkel b 

mot fibrerna för takbalk.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



92 
 

Gavelbalk 

 
Laster 
Centrumavstånd 5m. 
Upplagd på 5 stöd.  
Antar dimension 115*315 GL30c. 

𝛾 = 4,223𝑘𝑁/𝑚^3	 → 𝑓ö𝑟	𝐺𝐿30𝑐 

𝐺4,3S4VSR4 = 0,115 ∗ 0,315 ∗ 4,2226 = 0,1530𝑘𝑁/𝑚 

𝐺4,3S4V2RäXXYFYX = (0,02 + (1,2 ∗ 0,27) + 0,01 + 0,15) ∗ 3 = 1,512𝑘𝑁/𝑚  

𝐺4,FY�3. = 0,5 ∗ 3 = 1,5𝑘𝑁/𝑚 

𝐺4,3+3 = 1,512 + 0,1530+ 1,5 = 3,165𝑘𝑁/𝑚 

Snölast 
𝜇µ = 1,0 

𝐶2 = 1,0 

𝐶3 = 1,0 

𝑠4 = 2,5	[kN/m2] 

𝑠µ = 1,0 ∗ 1,0 ∗ 1,0 ∗ 2,5 = 2,5𝑘𝑁/𝑚: 

𝑠µ = 2,5 ∗ 3 = 7,5𝑘𝑁/𝑚 

 
Dimensionerande last på tak: 

Snö som huvudlast:  
(B1a) 

𝑄c" = 1,35 ∗ 1,0 ∗ 3,165 + 1,5 ∗ 1,0 ∗ 0,7 ∗ 7,5 = 12,15𝑘𝑁/𝑚  
(B2a) 

𝑄c" = 0,89 ∗ 1,35 ∗ 1,0 ∗ 3,165 + 1,5 ∗ 1,0 ∗ 7,5 = 15,05𝑘𝑁/𝑚   
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Snö som bilast: 
(B1a) 

𝑄c" = 1,35 ∗ 1,0 ∗ 3,165 + 1,5 ∗ 1,0 ∗ 0,7 ∗ 7,5 = 12,15𝑘𝑁/𝑚 
(B2a) 

𝑄c" = 0,89 ∗ 1,35 ∗ 1,0 ∗ 3,165 + 1,5 ∗ 1,0 ∗ 0,7 ∗ 7,5 = 11,67𝑘𝑁/𝑚 

 
Stödreaktioner: 
𝑅� = 𝑅c = 0,393 ∗ 15,05 ∗ 5 = 29,58𝑘𝑁 

𝑅¸ = 𝑅¹ = 1,143 ∗ 15,05 ∗ 5 = 86,03𝑘𝑁 

𝑅� = 0,929 ∗ 15,05 ∗ 5 = 69,92𝑘𝑁 

𝑀a,�t¸ = 𝑀a,¹tc =
29,58:

2 ∗ 15,05 = 29,06𝑘𝑁𝑚 

𝑅¸� = 29,58 − 15,07 ∗ 5 + 86,03 = 40,34𝐾𝑁 

𝑀a,¸t� = 𝑀a,�t¹ =
40,34:

2 ∗ 15,05 +
�(−0,107) ∗ 15,05 ∗ 5:� = 13,79𝑘𝑁𝑚 

𝑅�� = 40,48 − 15,05 ∗ 5 + 69,92 = 35,0𝑘𝑁 

𝑅¹� = 35,12 − 15,05 ∗ 5 + 86,03 = 45,76𝑘𝑁 

𝑉*S� = 45,76𝑘𝑁 

𝑀ÍS� = 29,06𝑘𝑁𝑚 
 

Böjmomentskapacitet 
𝑏 = 115𝑚𝑚 

ℎ = 315𝑚𝑚 

𝑊 =
0,115 ∗ 0,315:

6 = 0,0019018 

𝜎*" =
29,06 ∗ 10¬

0,0019018 = 15,28𝑀𝑃𝑎 

Volymeffekt: 

𝑘¶ = 𝑚𝑖𝑛 ·(
600
315)

f,g

1,1
= 1,066 

𝑘*+" = 0,8 

𝛾* = 1,25 

𝑓*4 = 30𝑀𝑃𝑎 
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𝑓*" =
0,8
1,25 ∗ 30 ∗ 1,066 = 20,48𝑀𝑃𝑎 

Kontroll  
𝜎*" = 15,28𝑀𝑃𝑎 < 20,48𝑀𝑃𝑎 = 𝑓*" → 𝑜𝑘	𝑑𝑒𝑛	ℎå𝑙𝑙𝑒𝑟! 
 

Tvärkraft 
𝑉c" = 45,76 − 15,05 ∗ 0,315 = 41,02𝑘𝑁 

𝑏2a = 0,857 ∗ 115 = 0,09855𝑚 

𝜏Îc" = 1,5 ∗
41,02 ∗ 10¬

0,09855 ∗ 0,315 = 1,98𝑀𝑃𝑎 

𝑘(T = 0,857 för ej exponerad balk. 

𝛾* = 1,25 

𝑘*+" = 0,8 

𝑓 ,4 = 2,7𝑀𝑃𝑎 

𝑓 ," =
0,8
1,25 ∗ 3,5 = 2,24𝑀𝑃𝑎 

𝜏Îc" = 1,98𝑀𝑃𝑎 < 2,24𝑀𝑃𝑎 = 𝑓 ," → 𝑜𝑘	𝑑𝑒𝑛	ℎå𝑙𝑙𝑒𝑟! 
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Dimensionering av gavelpelare: 
Laster 
Antar pelardimension 315x495 GL30c 

𝐿 = 12,86𝑚 
Centrumavstånd 5m. 

𝛾 = 4,223𝑘𝑁/𝑚^3	 → 𝑓ö𝑟	𝐺𝐿30𝑐 

𝐺4,3S4VSR4 = 0,115 ∗ 0,315 ∗ 4,226 = 0,153𝑘𝑁/𝑚 

𝐺4,3S4V2RäXXYFYX = (0,02 + (1,2 ∗ 0,27) + 0,01 + 0,15) ∗ 3 = 1,512𝑘𝑁/𝑚  

𝐺4,FY�3. = 0,5 ∗ 3 = 3𝑘𝑁/𝑚 

𝐺4,B2RST2 = 0,315 ∗ 0,495 ∗ 4,226 = 0,6584𝑘𝑁/𝑚 

𝐺4,3+3 = 1,512 + 0,153 + 1,5 + 0,6584 = 3,82𝑘𝑁/𝑚 

Snölast 
𝜇µ = 1,0 

𝐶2 = 1,0 

𝐶3 = 1,0 

𝑠4 = 2,5	[kN/m2] 

𝑠µ = 1,0 ∗ 1,0 ∗ 1,0 ∗ 2,5 = 2,5𝑘𝑁/𝑚: 

𝑠µ = 2,5 ∗ 3 = 7,5𝑘𝑁/𝑚 
 

Vindstag: 
Vindstag på kortsida, vind på långsida 
𝐶B,2 = 0,7 + 0,3 = 1,0 

𝑄m = (0,86461 ∗ 1,0) ∗ 70 ∗ 7,5 = 453,92	𝑘𝑁 

Dimensionerande lastkombinationer 
Resulterande kraft för vindstag 

𝑁BR,l" =
453,92
8 = 56,74 =

56,74
cos	(56,3) = 102,26𝑘𝑁 

Tillkommande normalkraft på pelare från vindlast från vindstag. 

𝑁c" = 102,26 ∗ cos(33,7) = 85,08𝑘𝑁 
Dimensionerande kraft i vindstag 

𝑄c" = 1,5 ∗ 1,0 ∗ 102,26 = 	153,39𝑘𝑁 
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𝐴 =
153,39 ∗ 10¬ ∗ 1,0

275 ∗ 10Á = 0,0005578𝑚: 

𝑑 = z4 ∗ 0,0005578
𝜋 = 26,65𝑚𝑚 ≈ 27𝑚𝑚 → 𝑉ä𝑙𝑗	𝑟𝑢𝑛𝑑𝑠𝑡å𝑙	𝑑 = 27𝑚𝑚 

Snö som huvudlast och vind som bilast:  
(B1a) 

𝑄c" = (1,35 ∗ 1,0 ∗ 3,82 + 1,5 ∗ 1,0 ∗ 0,7 ∗ 7,5) ∗ 5 + 1,5 ∗ 1,0 ∗ 0,3 ∗ 85,08 = 100,3𝑘𝑁  
(B2a) 
𝑄c" = (0,89 ∗ 1,35 ∗ 1,0 ∗ 3,82 + 1,5 ∗ 1,0 ∗ 7,5) ∗ 5 + 1,5 ∗ 1,0 ∗ 0,3 ∗ 85,08 = 112,97𝑘𝑁

   

Vind som huvudlast och snö som bilast: 
(B1a) 
𝑄c" = (1,35 ∗ 1,0 ∗ 3,82) ∗ 5 + 1,5 ∗ 1,0 ∗ 0,3 ∗ 85,08 + (1,5 ∗ 1,0 ∗ 0,7 ∗ 7,5) ∗ 5 = 100,3𝑘𝑁 

(B2a) 
𝑄c" = (0,89 ∗ 1,35 ∗ 1,0 ∗ 3,82) ∗ 5 + 1,5 ∗ 1,0 ∗ 85,08 + (1,5 ∗ 1,0 ∗ 0,7 ∗ 7,5) ∗ 5 = 186,79𝑘𝑁 

 

Snö som huvudlast, B2a ger störst värde = 112,97𝑘𝑁 

Snö som bilast, B1a ger störst värde = 186,79𝑘𝑁 

Vindlast på gavel: 
För h= 14,93m sker interpolering av z(12) och z(16) för 𝑣V = 24𝑚/𝑠 bestäms 𝑞B(𝑧). 

𝑞B(𝑧) = 0,82 + ½(0,88 − 0,82) ∗
0,86
4 ¾ = 0,864𝑘𝑁/𝑚: 

𝑄m,2 = 1,4 ∗ 0,864 ∗ 5 = 6,052	𝑘𝑁/𝑚 

Dimensionerande vindlast: 
Vindlast som huvudlast: 

(B1a): 𝑄c" = 1,5 ∗ 1,0 ∗ 0,3 ∗ 6,052 = 2,72	𝑘𝑁/𝑚 
 

(B2a): 𝑄c" = 1,5 ∗ 1,0 ∗ 6,052 = 9,08	𝑘𝑁/𝑚 
 
Vindlast som bilast: 

𝐵1𝑎 = 𝐵2𝑎 → 𝑄c" = 1,5 ∗ 1,0 ∗ 0,3 ∗ 6,052 = 2,72	𝑘𝑁/𝑚 
 
Vind som huvudlast, B2a störst: 
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𝑀c" =
9,08 ∗ 12,86:

8 = 187,6𝑘𝑁𝑚 

Vind som bilast: 

𝑀c" =
2,72 ∗ 12,86:

8 = 56,3𝑘𝑁𝑚 

Böjande moment 
𝑘*+" = 0,8 

𝛾* = 1,25 

𝑓*4 = 30𝑀𝑃𝑎 

𝑓*" =
0,8
1,25 ∗ 30 = 19,2𝑀𝑃𝑎 

𝑀{,l" =
19,2 ∗ 10Á ∗ 0,315 ∗ 0,495:

6 = 267,52𝑘𝑁𝑚 

Tryckkraftskapacitet 
𝑘*+" = 0,8 

𝛾* = 1,25 

𝑓(,f,4 = 24,5𝑀𝑃𝑎 

𝑓(" =
0,8
1,25 ∗ 24,5 = 15,7𝑀𝑃𝑎 

𝜆 =
12,86
0,495
√12

= 89,99 

𝜆T2R =
89,99
𝜋 ∗ z

24,5 ∗ 10Á

10,8 ∗ 10� = 1,36 

𝛽( = 0,1	(𝑙𝑖𝑚𝑡𝑟ä) 

𝑘 = 0,5(1 + 0,1(1,36 − 0,3) + 1,36:) = 1,48 

𝑘( =
1

1,48 + «1,48: − 1,36:
= 0,48 

𝑁(,l" = 0,48 ∗ 15,7 ∗ 10Á ∗ 0,315 ∗ 0,495 = 1,18𝑀𝑁 

Snö som huvudlast och vind som bilast 
Kontroll normalkraft och böjande moment. 

𝑁c" = 112,97𝑘𝑁 

𝑀c" = 56,3𝑘𝑁𝑚 

112,97 ∗ 10¬

906,43 ∗ 10¬ +
56,3 ∗ 10¬

267,52 ∗ 10¬ = 0,31 < 1,0 → 𝑜𝑘	𝑑𝑒𝑛	ℎå𝑙𝑙𝑒𝑟! 
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Vind som huvudlast och snö som bilast 
Kontroll normalkraft och böjande moment. 

𝑁c" = 186,79𝑘𝑁 

𝑀c" = 187,6𝑘𝑁𝑚 

𝐼 =
186,79 ∗ 10¬

906,43 ∗ 10¬ +
187,6 ∗ 10¬

267,52 ∗ 10¬ = 0,86 < 1,0 → 𝑜𝑘	𝑑𝑒𝑛	ℎå𝑙𝑙𝑒𝑟! 

Tryckkraftskapacitet i vek riktning  
𝑘*+" = 0,8 

𝛾* = 1,25 

𝑓(,f,4 = 24,5𝑀𝑃𝑎 

𝑓(" =
0,8
1,25 ∗ 24,5 = 15,7𝑀𝑃𝑎 

𝜆 =
12,86
0,315
√12

= 141,4 

𝜆T2R =
141,4
𝜋 ∗ z

24,5 ∗ 10Á

10,8 ∗ 10� = 2,14 

𝛽( = 0,1	(𝑙𝑖𝑚𝑡𝑟ä) 

𝑘 = 0,5(1 + 0,1(2,14 − 0,3) + 2,14:) = 2,89 

𝑘( =
1

2,89 + «2,89: − 2,14:
= 0,21 

𝑁(,l" = 0,21 ∗ 15,7 ∗ 10Á ∗ 0,235 ∗ 0,540 = 506,3𝑘𝑁 

 
Kontroll vek riktning 

Snö som bilast: 186,8𝑘𝑁 

186,8 < 506,3 → 	𝑜𝑘! 
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Bilaga 3 Utfackningsvägg 
Laster 
Dimensioneras för limträstommen eftersom denna utsätts för störst vindlast.  
Vindlast på gavel: 

För h= 14,93m sker interpolering av z(12) och z(16) för 𝑣V = 24𝑚/𝑠 bestäms 𝑞B(𝑧). 

𝑞B(𝑧) = 0,82 + ½(0,88 − 0,82) ∗
0,86
4 ¾ = 0,864𝑘𝑁/𝑚: 

𝑄m,2 = 1,4 ∗ 0,864 ∗ 5 = 6,052𝑘𝑁/𝑚 

Dimensionerande vindlast: 
Vindlast som huvudlast: 
(B1a): 𝑄c" = 1,5 ∗ 1,0 ∗ 0,3 ∗ 6,052 = 2,74	𝑘𝑁/𝑚 

(B2a): 𝑄c" = 1,5 ∗ 1,0 ∗ 6,052 = 9,078	𝑘𝑁/𝑚 

Vindlast som bilast: 
𝐵1𝑎 = 𝐵2𝑎 → 𝑄c" = 1,5 ∗ 1,0 ∗ 0,3 ∗ 6,052 = 2,72	𝑘𝑁/𝑚 

Moment: 

𝑀c" =
9,078 ∗ 1,2:

8 = 1,63𝑘𝑁𝑚 

Utfackningsvägg KL-trä. 
Vägg innehåll: 
KL-träskiva: 80mm 
Regel: 45*195mm 
Isolering: 195mm 
Vindpapp 
Spik och ströläkt: 34*70mm 
Träfasad: 28*145mm 

Egentyngd: 
𝐺4	4Rt�4F`S = 0,08 ∗ 1 ∗ 5 ∗ 12,86 = 5,144𝑘𝑁 

𝐺4	F�+R2TFYX =
0,6 − 0,045

0,6 ∗ 0,5 ∗ 1 ∗ 12,86 ∗ 0,195 = 1,16𝑘𝑁 

𝐺4,T2X2R =
0,045
0,6 ∗ 5 ∗ 1 ∗ 12,86 ∗ 0,195 = 0,94𝑘𝑁 

𝐺4,�3TöRä43 =
0,034
0,6 ∗ 5 ∗ 12,86 ∗ 1 ∗ 0,070 = 0,255𝑘𝑁 
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𝐺4,�BF4Rä43 =
0,034
0,6 ∗ 5 ∗ 12,86 ∗ 1 ∗ 0,070 = 0,255𝑘𝑁 

𝐺4,`FY"BSBB = 0,02 ∗ 12,86 ∗ 1 = 0,2572𝑘𝑁 

𝐺4,aS�S"BSY2R = 0,028 ∗ 5 ∗ 12,86 ∗ 1 = 1,8𝑘𝑁 

𝐺4,3+3 = 5,144 + 1,16 + 0,94 + 0,255 + 0,255 + 0,2572 + 1,8 = 9,8112𝑘𝑁 

𝐺" = 1,35 ∗ 1,0 ∗ 9,8112 = 13,24𝑘𝑁 

𝐺" = 𝑁c" = 13,24𝑘𝑁 

 
Tryckkraftskapacitet 
𝑘*+" = 0,6 → 𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑡	𝑒𝑔𝑒𝑛𝑡𝑦𝑛𝑔𝑑 → 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡	𝑙𝑎𝑠𝑡 

𝛾* = 1,3 

𝑓(4 = 21𝑀𝑃𝑎 

𝑓(" =
0,6
1,3 ∗ 21 = 9,69𝑀𝑃𝑎 

𝜆 =
1,2
1
√12

= 4,16 

 

𝜆T2R =
4,16
𝜋 ∗ z

21 ∗ 10Á

10,8 ∗ 10� = 0,07 

𝛽( = 0,2	(𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑡	𝑡𝑟ä) 

𝑘 = 0,5(1 + 0,2(0,07 − 0,3) + 0,07:) = 0,48 

𝑘( =
1

0,48 + «0,48: − 0,07:
= 1,5 → 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙𝑡	𝑣ä𝑟𝑑𝑒	𝑝å	𝑘( = 1,0	𝑑ä𝑟𝑓ö𝑟	𝑣ä𝑙𝑗𝑠	1,0. 

𝑁(,l" = 1,0 ∗ 9,69 ∗ 10Á ∗ 0,08 ∗ 1,0 = 775,4𝑘𝑁 

 

Böjande moment 
𝑘*+" = 0,6 

𝛾* = 1,3 

𝑓*4 = 24𝑀𝑃𝑎 

𝑓*" =
0,6
1,3 ∗ 24 = 11,08𝑀𝑃𝑎 

𝑀{,l" =
11,08 ∗ 10Á ∗ 0,08 ∗ 1,0:

6 = 147,7𝑘𝑁𝑚 
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Kontroll böjande moment och normal kraft 
1,63 ∗ 10¬

147,7 ∗ 10¬ +
13,24 ∗ 10¬

775,4 ∗ 10¬ = 0,028 < 1,0 → 𝑜𝑘	𝑑𝑒𝑛	ℎå𝑙𝑙𝑒𝑟! 
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Bilaga 4 Sadelfackverkstakstol i stål.  

 
Mats Björk konstruktör Maku stål AB, e-post den 15 mars 2019. 
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Bilaga 5 Indata för pris, mängder, koldioxidutsläpp 
och koldioxidutsläpp för transport   
Tabell 1: Visar indata för pris och mängder.  

Indata pris och mängder  
   

Material  Pris/enhet  Källa Mängd  

    

Limträstomme 
   

Pelare kortsida 315X495 9500 [kr/m3] Lars Atterfors e-post 25 april 2019 32 [m3] 
Pelare långsida 235X540 9500 [kr/m3] Lars Atterfors e-post 25 april 2019 21 [m3] 
Gavelbalk 115X315 9500 [kr/m3] Lars Atterfors e-post 25 april 2019 3 [m3] 
Tredledstakstol 235X1710 9500 [kr/m3] Lars Atterfors e-post 25 april 2019 183 [m3] 
Vindstag 27 mm  32,6 [kr/kg] (Stena Stål 2019) 324 [kg] 
Vindstag 26 mm  31,3 [kr/kg] (Stena Stål 2019) 320 [kg] 
Dragband 50 mm  27,6 [kr/kg] (Stena Stål 2019) 16030 

[kg] 
    
Stålstomme  

   

Sadelfackverkstakstol  15 385 [kr/enh] Mats Björk e-post 15 mars 2019 13 [kg] 
Pelare HEA-240 21 [kr/kg] Mats Björk e-post 26 april 2019 12778 [kg] 
Pelare HEA-180  21 [kr/kg] Mats Björk e-post 26 april 2019 3195 [kg] 
Vindstag 26 mm 31,3 [kr/kg] (Stena Stål 2019) 320 [kg] 
Vindstag 20 mm  25,9[kr/kg] (Stena Stål 2019) 200 [kg] 
    
U-vägg 1 

   

KL-trä 80 mm  6500 [kr/m3] Lars Atterfors e-post 25 april 2019 149 [m3] 
Regelvägg 195 mm inkl. 
panel  

815 000 
[kr/enh] 

Självinmatning i Bidcon 2019 1 [enh] 

    

U-vägg 2 
   

Paroc-element  550 [kr/m2] Martin Holmberg e-post 17 april 
2019  

1864 [m2] 
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Tabell 2: Visar indata för koldioxidutsläpp samt koldioxidekvivalenter.  

INDATA FÖR KOLDIOXIDUTSLÄPP  
Material 
/Stomtyp 

Tillverkning, 
GWP, A1-A3 

Källa  Mängd  Mängd CO2 
[kgCO2] 

     

Limträstomme 39 [kgCO2/m3] (Martinssons 2015a) 239 
[m3] 

9 321 

Rundstål 
limträstommen 

2,2 [kgCO2/kg] (Norstal steel 
structures 2018) 

16674 
[kg] 

36 682 

   
Summa  46 003 

     
Stålstomme 2,2 [kgCO2/kg] (Norstal steel 

structures 2018) 
127513 
[kg] 

280 528 

Rundstål 
stålstomme  

2,2 [kgCO2/kg] (Norstal steel 
structures 2018) 

520 
[kg] 

1 143 

   
Summa  281 671 

U-vägg 1 
    

KL-trä  60 [kgCO2/m3] (Martinssons 2015b) 149 
[m3] 

8 949 

Träprodukter 43 [kgCO2/m3] (Treindustrien 2015) 83 [m2] 3 573 
mineralull  4,3 [kgCO2/m2] (AS ROCKWOOL 

2013) 
1864 
[m2] 

8 050 

vindskydd 0,6[kgCO2/m2] (Hunton 2017) 1864 
[m2] 

1 111 

   
Summa 21 683 

U-vägg 2 
    

Paroc tj. 200 30,4[kgCO2/m2] (Paroc 2016) 1864 
[m2] 

56 587 

   Summa 56 587 
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Tabell 3. Visar indata för pris och mängder från Tyskland.  

TYSKLAND  
   

Indata pris och mängder  
   

Material  Pris/enhet  Källa Mängd  

    
Limträstomme 

   
Pelare kortsida 315X495 8806 [kr/m3] (Holz-shop 2019) 32 

Pelare långsida 235X540 8806 [kr/m3] (Holz-shop 2019) 21 

Gavelbalk 115X315 8806 [kr/m3] (Holz-shop 2019) 3 

Tredledstakstol 235X1710 8806 [kr/m3] (Holz-shop 2019) 183 

Vindstag 27 mm  14,96 [kr/kg] (Dünnewald Stahlhandel 2008) 324 

Vindstag 26 mm  14,22 [kr/kg] (Dünnewald Stahlhandel 2008) 320 

Dragband 50 mm  12,94 [kr/kg] (Dünnewald Stahlhandel 2008) 16030 

    
Stålstomme  

   
    
Pelare HEA-240 12,31 [kr/kg] (Dünnewald Stahlhandel 2008) 12778 

Pelare HEA-180  11,78 [kr/kg] (Dünnewald Stahlhandel 2008) 3195 

Vindstag 26 mm 14,22 [kr/kg] (Dünnewald Stahlhandel 2008) 320 

Vindstag 20 mm 15,92 [kr/kg] (Dünnewald Stahlhandel 2008) 200 

    
 
Tabell 4. Visar mängder för takbeläggning.  
Material        
Tak m2 m3 kg  
Ytpapp 2805,6     
Stenull 20 2805,6 56,112 6856,863557 
Stenull 110 2805,6 308,616 37712,74956 
Stenull 110 2805,6 308,616 37712,74956 
Stenull 30 2805,6 84,168 10285,29534 
Plastfolie  2805,6     
B-Profi plåt 2805,6     
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Tabell 5. Visar priser per timme för transport, totalvikt, antal lastbilar och transporttid total.  

Transporter (Trailer 
inkl dragbil 30 ton) 

timtaxa 
[kr] källa  

Totalvikt 
[ton] 

Totaltransp
-orttid [h] 

Antal 
Lastb
-ilar  

Distans 
[km] 

             
Sverige             
Limträstomme 
(Töreboda) 899 

(Maserfrakt 
2016) 222 3 8 

173 

Stålstomme (Borås) 899 
(Maserfrakt 
2016) 128 3 5 

211 

             
Tyskland             
Limträstomme 
(Kleinhuebach) 899 

(Maserfrakt 
2016) 222 16 8 

 1 360 

Stålstomme (Mulheim)  899 
(Maserfrakt 
2016) 128 15 5 

1 202 
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Bilaga 6 Visualisering av bollhallen 
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Bilaga 7 Indata för egentyngder. 
  
Tabell 1: Visar indata för tunghet och tjocklek.  

Material   Tunghet [kN/m3]  Källa   
Tjocklek 
[m]  

Tak           

Ytpapp  0,02 [kN/m2]  
(Rehnström & Rehnström 
2016)  0,003  

Stenull   1,20  
(Rehnström & Rehnström 
2016)  0,270  

Plastfolie   0,01[kN/m2]  
(Rehnström & Rehnström 
2016)  0,003  

Självbärande plåt TP-128 0,15  (Areco u.å)  0,128  
U-Vägg 1            

Massivträ   5,00  
(Rehnström & Rehnström 
2016)  0,080  

Regel 45x195  5,00  
(Rehnström & Rehnström 
2016)  0,195  

Mineralull 195  0,50  
(Rehnström & Rehnström 
2016)  0,195  

Vindpapp  0,02 [kN/m2]  
(Rehnström & Rehnström 
2016)     

Spik- och ströläkt   5,00  
(Rehnström & Rehnström 
2016)  0,034  

Stående panel   5,00  
(Rehnström & Rehnström 
2016)  0,022  

U-Vägg 2            
Paroc-element  25 [kg/m2]  (Paroc u.å.a)  0,200  
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Bilaga 8 Ritningar 
 

 
Figur 4.1.2a. Stomritning över kortsidan för limträstomme. 
 

 
Figur 4.1.2b. Stomritning över långsidan för limträstommen. 
 

 
Figur 4.2.2a. Stomritning över kortsidan för stålstommen.   
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Figur 4.2.2b. Stomritning över långsidan för stålstommen.  
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Bilaga 9 Resultat för pris och koldioxid för transport och framställning  
 

 
Figur 1. Materialpris för stommar och utfackningsväggar 
 

  
Figur 2. Transportkostnader från Sverige.  
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Figur 3. Transportkostnader från Tyskland.  
 
 

 
Figur 4. Koldioxidutsläpp för framställning av Stommar och utfackningsväggar.  
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Figur 5. Koldioxidutsläpp för transport för stålstomme.  
 

 
Figur 6. Koldioxidutsläpp för transport för limträstomme.  
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