
 

ISRN UTH-INGUTB-EX-B-2011/01-SE

Examensarbete 15 hp
Juni 2011

Dimensionering av bärverk av 
stål 
En jämförelse mellan Eurokod och BKR

Anders Lengstrand



   

 

 

 

Dimensionering av bärverk av stål 
En jämförelse mellan Eurokod och BKR 

 

Anders Lengstrand 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala Universitet 
Examensarbete 2011



ii 

 

Detta examensarbete är tryckt på Geotryckeriet, Inst. för geovetenskaper, 
Villavägen, 752 36 Uppsala 
ISRN UTH-INGUTB-EX-B-2011/01-SE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright©Anders Lengstrand 
Institutionen för geovetenskaper, Byggnadsteknik, Uppsala Universitet  



 

 
 
Teknisk- naturvetenskaplig fakultet 
UTH-enheten 
 
Besöksadress: 
Ångströmlaboratoriet 
Lägerhyddsvägen 1 
Hus 4, Plan 0 
 
Postadress: 
Box 536 
751 21 Uppsala 
 
Telefon: 
018 – 471 30 03 
 
Telefax: 
018 – 471 30 00 
 
Hemsida: 
http://www.teknat.uu.se/student 

Abstract

Dimensionering av bärverk av stål - En jämförelse mellan
Eurokod och BKR
Dimensioning of structures of steel - a comparison
between the Eurocode and the BKR

Anders Lengstrand

The design regulations of Boverket (BKR) have long been the mandatory standard for
construction design in Sweden. However from the end of the year 2010, the BKR will
be replaced by the European standard Eurocode (EC). The transition to EC has been
delayed and it is not until the second of May 2011 that the use of EC will be
mandatory. Because EC and BKR differ from each other it is highly interesting to
investigate and explain these differences.

The purpose of the thesis is to compare the two standards and investigate how they
give different results or not for the dimensioning of structures of steel with associated
loads. The current project HVC (Pets Science Center) in Uppsala is used as a model
for the design of the steel structure used in this study. The investigation is divided
into two parts: the calculation of loads and the dimensioning of the steel structure.
The internal forces in the construction that are used for the dimensioning are
calculated with finite element programs (FEM-programs). The calculations for the
comparison of the dimensioning of the steel structure are thereafter calculated by
hand according to the current standard of each. Eurocode 3 (EC 3) is the current
standard for EC and for BKR the current standard is the handbook for steel
structures (BSK 07). The compared parts are:

•the control of flexural buckling of a framework brace towards compression force
and bending,

•the control of a framework brace towards tension force and bending,

•the control of a column against compression by a pure normal force,

•and the control of a welded joint between a framework brace and an underlying
beam.

The results from the dimensioning are presented separately in the report and show
that in almost all cases of design a lower grade of utilization is obtained for EC 3 than
BSK 07. The largest obtained difference is when the dimensioning of a framework
brace towards compression force and bending is made there the relationship between
the utilization rates are 0,80. The results show that dimensioning according to EC 3
probably will lead to decreased costs within the construction sector, mainly in
materials because smaller dimensions are required.
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ISRN UTH-INGUTB-EX-B-2011/01-SE
Examinator: Patrice Godonou
Ämnesgranskare: Kurt Lundin
Handledare: Suvad Muratovic
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SAMMANFATTNING 
Boverkets konstruktionsregler (BKR) har länge varit det styrande regel-
verket för konstruktionsarbete i Sverige. Men från och med årsskiftet 
2010 - 2011 är det den europeiska normen Eurokod (EK) som gäller. 
Övergången till EK har dröjt och användningen blir obligatorisk för 
projekt med bygganmälan efter den andra maj 2011. Då EK och BKR 
skiljer sig åt är det ytterst intressant att utreda och redogöra för dessa 
skillnader. 

Examensarbetet har till syfte att jämföra normerna och utreda om de 
ger olika dimensioneringsresultat eller inte för ett bärverk av stål med 
valt tillhörande laster. Som modell för utformningen av använt bärverk 
ligger det pågående projektet HVC (Husdjursvetenskapligt Centrum) i 
Uppsala. Arbetet har utförts hos och i samarbete med Bjerking AB i 
Uppsala. Arbetet delas in i två delar; lastberäkning och dimensionering 
av bärverk. Där beräkningar av interna krafter görs med hjälp av så kal-
lade finita element program (FEM-program). Därefter görs de jämfö-
rande dimensioneringarna med handberäkningar enligt respektive gäl-
lande regler för stålkonstruktioner. För EK gäller Eurokod 3 (EK 3) och 
för BKR gäller Boverkets handbok om stålkonstruktioner (BSK 07). De 
delar som jämförs är: 

• kontroll av böjknäckning av en ramverkssträva utsatt för tryck-
kraft och böjmoment, 

• kontroll av en ramverkssträva utsatt för dragkraft och böjmo-
ment, 

• kontroll av en pelare utsatt av rent tryckande normalkraft 
• och kontroll av ett svetsförband i en knutpunkt mellan en ram-

verkssträva och underram. 

Resultaten från dimensioneringarna presenteras enskilt i rapporten och 
visar att i nästan samtliga dimensioneringsfall ger EK 3 en lägre utnytt-
jandegrad än BSK 07. Största skillnaden fås vid dimensionering av en 
ramverkssträva utsatt för tryckkraft och böjmoment där förhållandet 
mellan utnyttjandegraderna blir 0,80. Resultaten innebär att dimensio-
nering enligt EK 3 troligtvis kommer leda till minskade kostnader inom 
byggsektorn, främst gällande material då mindre dimensioner kommer 
kunna användas. 

Nyckelord: Examensarbete, Stålkonstruktion, Bärverk, Jämförelse, Eu-
rokod, BKR, Eurokod 3, BSK 07  
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FÖRORD 
Syftet med denna rapport är att redogöra för skillnaderna mellan den 
nuvarande gällande stålkonstruktionsnormen Eurokod 3 och tidigare 
gällande dimensioneringsregel Boverkets handbok om stålkonstruktio-
ner. Examensarbetet har utförts hos och i samarbete med avdelningen 
för konstruktion vid Bjerking AB, Uppsala. 

Jag vill tacka min handledare Suvad Muratovic för sitt bidrag till idén 
till examensarbetet och för sin breda kunskap inom området konstruk-
tion. Jag vill även tacka min ämnesgranskare Kurt Lundin som bidragit 
med sin stora kunskap inom Eurokod och BKR. 

Uppsala i maj 2011 

Anders Lengstrand  
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1 INLEDNING 
Konstruktionsarbetet i Sverige har länge reglerats av Boverkets kon-
struktionsregler (BKR). Men från och med den första januari 2011 ut-
görs istället konstruktionsreglerna av Eurokoder (EK). Kravet för obli-
gatorisk användning av EK gäller för projekt med bygganmälan efter 
den andra maj 2011. 

Examensarbetet har till syfte att redogöra för skillnaderna mellan EK 
och BKR för dimensionering av bärverk av stål med tillhörande laster. 
En viktig del är att öka förståelsen för hur tolkningar av skillnaderna 
mellan normerna skall göras, samt skapa underlättande underlag för 
Bjerking AB för övergången till EK. Frågeställningen som ska behand-
las i arbetet är hur mycket skiljer sig lastberäkning och dimensionering 
av bärverk av stål mellan EK och BKR? Samt hur skall tolkningar av 
skillnaderna mellan laster och dimensioneringar av stål göras? 

Föreliggande rapport följer råd och anvisningar i att skriva en examens-
rapport enligt Axelsson, K. (2010). Rapporten innehåller jämförelser 
mellan dimensioneringsreglerna för ovanstående redogjorda delar. Ti-
digare har jämförelser mellan reglerna genomförts för trä- respektive 
betongkonstruktion. Därav bidrar en jämförelse för stålkonstruktion till 
att samtliga tre huvudmaterial för bärande konstruktioner av byggna-
der har beaktas. 
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2 BAKGRUND 
BKR har länge varit den nationella norm som reglerat konstruktionsar-
betet för byggnation i Sverige. Syftet med att ha regler om minimikrav 
för bärande konstruktioner för byggnader är för att skydda människor 
från risk för personskador. Från och med den första januari 2011 utgörs 
istället de svenska konstruktionsbestämmelserna av EK. Om byggan-
mälan görs senare än den andra maj måste de nya normerna användas. 
I Boverket (2010b) och på Boverket (2011) står det mer om tillämpning-
en av EK. 

EK-systemet är framtaget av EG-kommissionen tillsammans med den 
europeiska standardiseringsorganisationen (CEN). Systemet är uppde-
lat i tio delar, innefattande grundläggande dimensioneringsregler, las-
ter på bärverk och dimensionering av olika konstruktioner i olika mate-
rial. Syftet med att införa en europastandard är att eliminera tekniska 
arbetshinder och skapa en möjlighet till mer enhetliga och lättare jäm-
förbara tekniska specifikationer och byggprodukter. En internationell 
norm bidrar till en mer öppen marknad och ökad konkurrens. Till EK 
finns nationella annex (NA) som anger värden för nationellt valbara 
parametrar (NDP). Dessa återges som bilagor till respektive EK och i 
Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska 
konstruktionsstandarder (EKS), se Boverket (2010b). Syftet med både 
EK och BKR är att skapa konstruktioner med tillräcklig bärförmåga, 
stadga och beständighet. Även fast syftet är detsamma så skiljer sig 
normerna åt. Därav är det intressant att utreda skillnaderna mellan 
normerna för att förhindra feltolkningar och underlätta den obligato-
riska övergången. 

På uppdrag av och i samarbete med Bjerking AB i Uppsala skall en jäm-
förelse av dimensioneringsreglerna för stålkonstruktion göras. För stål-
konstruktion gäller i EK delen Eurokod 3 (EK 3) och i BKR gäller Bo-
verkets handbok om stålkonstruktioner (BSK 07). Jämförelsen görs ge-
nom att beakta EK och BKR gällande analys av lastkombination av 
egentyngd och snölast samt dimensionering av ett bärverk i stål för 
analyserad lastkombination. Som modell för jämförelserna används det 
pågående projektet HVC (Husdjursvetenskapligt Centrum), se B1.1 för 
generell utformning av byggnaden. En litteraturstudie av EK och BKR 
skall göras och kommer ligga till grund för jämförelserna av normerna. 
I Martinell, E. & M. (2010) utreds de allmänna skillnaderna mellan EK 
och BKR mer ingående än i denna rapport. Syftet med litteraturstudien 
är att ge vägledning och information om tolkningsproblem för de delar 
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som skall beröras. Den kommer även ligga till grund för efterföljande 
beräkningar och analyser av lastkombinationer och bärverk. 



 

5 

 

3 TEORI 

3.1 Metodik 
Arbetet delas in i två delar; lastberäkning och dimensionering av bär-
verk. En lastberäkning krävs för att möjliggöra en korrekt jämförelse av 
reglerna för dimensioneringen av bärverket. Anledningen till att en 
lastberäkning krävs är för att alla inverkande partialfaktorer skall beak-
tas, då EK jämfört med BKR betraktar lastberäkningar olika. Det inne-
bär att om ett rent antagande av en verkande last på bärverket görs 
kommer viktiga faktorer att bortses från vilket leder till felaktig jämfö-
relse. Frid, A. (2009) utreder mer noggrant skillnaderna för lastberäk-
ningar mellan EK och BKR än denna rapport då huvudsyftet inte är att 
jämföra laster. 

Till grund för dimensioneringen av bärverket ligger lastberäkningen 
där en begränsning görs med avseende på antalet verkande laster. Las-
ter som tas till hänsyn i beräkningen är egentyngden av bärverket in-
klusive taket och verkande snölast. En kombinering av dessa laster ger 
den dimensionerande lasten på bärverket. Utgående från erhållna laster 
görs dimensioneringen både enligt EK 3 och BSK 07. Utifrån resultaten 
av dimensioneringarna görs en analys och diskussion för att utreda hu-
ruvida de olika dimensioneringsreglerna ger olika resultat och vad en 
eventuell skillnad kan innebära. 

Bärverket som skall dimensioneras är en fackverkskonstruktion i stål 
med tillhörande glastak, delvis vilandes på ett rymdfackverk och delvis 
på pelare i yttervägg. Rymdfackverket vilar i sin tur på två pelare och i 
sina ändar är det upplagt på stålpelare i vägg. För utformning av bär-
verket se B1.1. Takkonstruktionen avses täcka ett icke uppvärmt ut-
rymme med beräknad temperatur vintertid runt 5° C. Taket betraktas 
som två stycken pulpettak. För antagna beräkningsmodeller för tak-
fackverken och rymdfackverket se B1.2 - B3.2. En dimensionering av 
hela bärverket görs för att erhålla en korrekt modell för möjlighet till 
noggrannare jämförelser samt för att få en övergripande syn på om 
konstruktionen kommer fungera som det är tänkt. 

De delar av bärverket som skall jämföras mer ingående är: 

• böjknäckning för ramverkssträva a i fackverk 1 utsatt för tryck-
kraft och böjmoment, se Figur 3-1, 

• ramverkssträva b i fackverk 1 utsatt för dragkraft och böjmo-
ment, se Figur 3-1, 
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• pelare c i rymdfackverket utsatt av rent tryckande normalkraft, 
se Figur 3-3 

• och svetsförband i knutpunkten mellan ramverkssträva a och 
underram i fackverk 1, se Figur 3-1 och B4.1. 

Beräkningar av snittkrafter och dimensioner för fackverk 1 och 2 utförs 
i datorprogrammet ”Winstatik Frame Analysis 6.2” av Strusoft medan 
beräkningarna för rymdfackverket utförs i datorprogrammet ”FEM-
design, 3D Structure” version 8 och 9. Då version 9 enbart behandlar EK 
måste version 8 användas för beräkningar enligt BKR. Jämförelsen mel-
lan dimensioneringsreglerna utförs med handberäkningar där SBI 
(2008) ger god handledning för EK 3. 

Dimensioneringen av bärverket skall endast göras i brottgränstillstånd, 
vilket innebär att lastkombinationer och jämförelser av dimensione-
ringar endast beaktar detta gränstillstånd. Då människor är tänkt att 
vistas i detta utrymme skall dimensioneringen ske enligt högsta säker-
hetsklass. 

3.2 Lastberäkning 
De laster som beaktas i beräkningarna i denna rapport är enligt tidigare 
endast last av egentyngd och snö. Egentyngdens karakteristiska värde 
är detsamma oavsett norm vilket leder till att en jämförelse av den en-
skilda lasttypen ej behövs. I beräkningarna antas egentyngden vara 0,25 
kN/m2 för glastaket inklusive bärande stålramar enligt SIS (2002b) – 
Tabell A.5. Egentyngden av bärverken tas ej med i lastkombinationen 
eftersom att datorprogrammen är inställda att ta med tillskottet av den-
na tyngd vid dimensioneringarna. 

3.2.1 Lastberäkning enligt EK 
Last av egentyngd 

Egentyngden ses enligt SIS (2002a) som en permanent bunden last. En-
dast ej bunden egentyngd som flyttbara skiljeväggar betraktas som nyt-
tig last. Lasten av egentyngden innefattar bärverkets egentyngd samt 
egentyngd av icke-bärande delar, exempelvis taktäckning, och även 
fasta installationer. 

Last av snö 

Snölast klassificeras enligt SIS (2003) som en bunden variabel last. Dock 
kan snölast under speciella förutsättningar behandlas som olyckslast 
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som beror på geografiskt läge. Den nationella bilagan anger under vilka 
förutsättningar detta kan gälla. Dock är detta inget som berörs i denna 
rapport. Snölasten som beaktas är snölast verkande på taket sett som en 
horisontal area. Snölastens karakteristiska värde på tak, , blir enligt SIS 
(2003)  

 (3.1) 

där  betecknar snölastens karateristiska värde på mark och ,  och 
 är faktorer som beaktar takets form, exponering och termiska egen-

skaper. Det karateristiska värdet för snölast på mark sätts till 2,0 kN/m2 
enligt SIS (2003) - Figur NA:1.  Snölastens formfaktor  sätts till 0,8 för 
pulpettak med taklutning 14° enligt SIS (2003) - Tabell 5.2 och för nor-
mal exponering sätts faktorn  till 1,0 enligt SIS (2003) - Tabell 5.1. Den 
termiska koefficienten  sätts till 1,0 för icke uppvärmt utrymme enligt 
SIS (2003) – Avsnitt 5.2. Snölasten på tak för Uppsala blir således  

0,8 · 2,0 · 1,0 · 1,0 1,6 /  

där snölasten  är den last som blir gällande huvudlast i lastkombina-
tionen. 

Lastkombination 

En lastkombination av ovanstående laster för egentyngd och snölast 
används för att analysera bärverket. Kombinationen av de samtidigt 
verkande lasterna utförs i brottgränstillstånd enligt SIS (2002a), vilket 
innebär att människors och bärverkets säkerhet ligger i fokus. Metoden 
som används för lastkombinationen är verifiering enligt partialkoeffici-
entmetoden. Denna metod innebär enkelt att de verkande lasterna 
kombineras med olika partialkoefficienter som beaktar osäkerheter för 
lasteffekter i modellen och sannolikheten för att laster skall uppträda 
samtidigt. Enligt Boverket (2010b) – Tabell B-3 skall två lastfall beaktas 

∑ , , " " " " , , , " " ∑ , , ,   

 (3.2) 

∑ , , " " " " , , " " ∑ , , ,   

 (3.3) 

där ,  och  är koefficienter som betecknar faktorer för om lasten skall 
ökas eller reduceras beroende av typ, om lasten ses som huvudlast eller 
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variabel last och om den är gynnsam eller ogynnsam. Partialfaktorer för 
lastkombineringarna väljs enligt Boverket (2010b) – Tabell B-1 och Ta-
bell B-3. Partialkoefficienten  betecknar en faktor som beaktar aktuell 
säkerhetsklass, väljs 1,0 för säkerhetsklass 3 enligt Boverket (2010b) – 
Avdelning B 6 §. Den största lastkombinationen av de två ekvationerna 
blir gällande vid kommande dimensioneringar.  Ekvation (3.2) blir så-
ledes 

1,0 1,35 · 0,25 1,5 · 0,7 · 1,6 2,02 /  

och ekvation (3.3) blir 

1,0 0,89 · 1,35 · 0,25 1,5 · 1,6 2,70 /  

där den största lasten erhålls från lastkombination enligt ekvation (3.3) 
och blir därmed gällande för alla dimensioneringar i denna undersök-
ning. 

3.2.2 Lastberäkning enligt BKR 
Last av egentyngd 

Lasten av egentyngd ska enligt Boverket (2010a) antas vara permanent 
och ses som bunden last. Byggnadsdelar som anses lätta att flytta, av-
lägsna eller komplettera skall ses som variabel fri last. 

Last av snö 

Lasten som uppstår av tyngden av den snö som verkar på konstruktio-
nen skall enligt Boverket (2010a) – Avsnitt 3:5 antas vara en variabel 
och bunden last. Snölasten verifieras som tyngden per horisontal area. 
Snölasten blir enligt Boverket (2010a) 

 (3.4) 

där  betecknar snölastens grundvärde på mark och   betecknar ka-
rateristiskt värde för snölast på tak. Faktorerna  och  betecknar fak-
torer som beaktar takets form och termisk påverkan. Snölastens grund-
värde  sätts till 2,0 kN/m2 enligt Boverket (2010a) – Figur 3:5a. Form-
faktorn  som beror av takytans form sätts till 0,8 för pulpettak med 
taklutning 14° enligt Boverket (1997) och faktorn  sätts till 1,0 för icke 
uppvärmt utrymme enligt Boverket (1997). Den karateristiska snölasten 
på tak för Uppsala blir således 

0,8 · 1,0 · 2,0 1,6 /  
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vilket motsvarar den karakteristiska lasten i kommande lastkombina-
tion. 

Lastkombination 

De erhållna lasterna skall enligt Boverket (2010a) – Avsnitt 2:3 tillämpas 
enligt partialkoefficientmetoden vid dimensioneringarna av bärverken. 
Lastkombination 1 blir gällande då denna vanligtvis är dimensioneran-
de enligt allmänt råd. Lastkombination 1 blir enligt Boverket (2010a) - 
Tabell 2:322a 

1,0 1,3  (3.5) 

där  betecknar last av egentyngd och  betecknar nyttiga laster. Ek-
vation (3.5) blir således 

1,0 · 0,25 1,30 · 1,6 2,33 /   

där lasten  är den som blir dimensionerande för samtliga dimensione-
ringar enligt BSK 07 i denna undersökning. 

3.3 Dimensionering av bärverk 
Bärverket har i beräkningsgången delats upp i fyra delar; två stycken 
fackverk, 15 respektive 10 m långa, se Figur 3-1 och Figur 3-2, ett rymd-
fackverk med en spännvidd på 56 m, se Figur 3-3 och ett svetsförband, 
se Figur 3-7. Någon jämförelse av fackverk 2 sker ej. Däremot är dimen-
sioneringen nödvändig för att erhålla rätt krafter vid dimensioneringen 
av rymdfackverket. Anslutningen mellan över- och underram och var-
dera ramverksträva i fackverk 1 och 2 är i praktiken svetsade men ses i 
beräkningarna som ledade men dock ej helt ledade. Detta tillsammans 
med initialkrokigheten är orsaken till att det uppstår små moment som 
skall överföras mellan konstruktionsdelarna. Verkande normalkraft och 
moment som används i beräkningarna är erhållna från respektive da-
torberäkning. Antagna profiler för fackverk 1 och 2 är stål av L- och 
UPE-profiler. Medan rymdfackverket antas bestå av stål av VKR-profil. 
Stålkvalité S355 antas för samtliga bärverksdelar. 

 

Figur 3-1: Utformning av fackverk 1, se även B2.1. 
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Figur 3-2: Utformning av fackverk 2, se även B2.2. 

 

Figur 3-3: Utformning av rymdfackverk, se även B1.2 - B1.3. 

3.3.1 Dimensionering enligt EK 3 
EK 3 innehåller grundläggande dimensioneringsregler för bärverk av 
stål med avseende på säkerhet och funktion samt dimensionering och 
verifiering. EK 3 består av tolv huvuddelar plus åtta tilläggsdelar, den-
na jämförelse beaktar del 1-1 och del 1-8. Del 1-1 ger allmänna krav för 
bärverk i stål med standardtvärsnitt och materialtjocklek över 3 mm. 
Del 1-8 behandlar dimensionering av knutpunkter och förband. Nor-
merna behandlar endast krav på bärförmåga, funktion, beständighet 
och motståndsförmåga mot brand. EK 3 är uppdelat i principer och råd. 
Normalt är att både principer och råd följs men råden är inte obligato-
riska. Beräkningarna i denna rapport följer strikt både principer och råd 
från EK 3.  

För att fastställa vilken bärförmåga och rotationskapacitet ett tvärsnitt 
har används tvärsnittsklasser. Vilken tvärsnittsklass som gäller för hela 
tvärsnittet bestäms av den högsta tvärsnittsklassen av de enskilda tvär-
snittsdelarna. I EK 3 sker indelningen i fyra tvärsnittsklasser. De fyra 
klasserna definieras enligt SIS (2005a) – Avsnitt 5.5.2 enligt följande: 
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- ”Klass 1 avser tvärsnitt som kan bilda en flytled med den rota-
tionskapacitet som krävs från en plastisk analys utan en reduk-
tion av bärförmågan. 

- Klass 2 avser tvärsnitt som kan uppnå plastisk bärförmåga för 
moment, men har begränsad rotationskapacitet på grund av 
buckling. 

- Klass 3 avser tvärsnitt där spänningen i den yttersta tryckta fi-
bern för ståltvärsnittet kan uppnå flytgränsen med en elastisk 
spänningsfördelning, men där buckling förhindrar plastisk bär-
förmåga för moment. 

- Klass 4 avser tvärsnitt där buckling inträffar innan flytgränsen 
uppnås i en eller flera delar av tvärsnittet.” 

De vanligaste standardtvärsnitten är kompakta tvärsnitt vid momentbe-
lastning och med en hållfasthet på högst 355 MPa och tillhör därmed 
tvärsnittsklass 1 och 2. Exempel är profiler av typ IPE-, HEA-, HEB- och 
HEM samt en del konstruktionsrör, dock inte HEA 260 – 300 vid böj-
ning. Bestämning av tvärsnittklass sker enligt SIS (2005a) – Kapitel 5.5. 

Dimensionering av ramverkssträva utsatt för tryckkraft och böj-
moment 

Dimensioneringen görs med hänsyn till böjknäckning. För utformning 
av fackverk 1 se Figur 3-1. För vald beräkningsmodell se Figur 3-4, ana-
lyserad ramverkssträva är betecknad med bokstaven a och den ur-
sprungliga profilen är av typ UPE80. UPE80 tillhör tvärsnittsklass 1, se 
B5.4. Enligt SIS (2005a) är det plastisk bärförmåga för bruttotvärsnittet 
som bestämmer hur stor bärförmåga för tryckkraft och böjmoment ett 
tvärsnitt har. Ett tvärsnitts bärförmåga reduceras med samma partial-
koefficient oberoende av tvärsnittsklass. Tvärsnittsklassen bestäms av 
de olika tvärsnittsdelarnas slankhet. 
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Figur 3-4: Beräkningsmodell för fackverk 1 enligt EK 3, a betecknar ramverkssträvan utsatt för 
tryckkraft och böjmoment och b betecknar ramverkssträvan utsatt för dragkraft och böjmoment. 

Dimensioneringsvillkoret i z-led för ett element utsatt för samtida 
tryckkraft och böjmoment blir enligt SIS (2005a) – Ekvation 6.62 

,

,

, ,
1,00 (3.6) 

där  betecknar dimensionerande normalkraft och ,  betecknar 
dimensionerande böjmoment enligt första ordningen. ,  betecknar 
tvärsnittets dimensionerande bärförmåga för normalkraft och , ,  
betecknar momentkapaciteten. Faktorn  beaktar interaktionen mel-
lan normalkraft och böjmoment och respektive bärförmåga och  är en 
reduktionsfaktor för knäckning. Dimensioneringsvillkoret säger att 
summan av kvoterna mellan verkande kraft och bärförmåga inklusive 
beaktande faktorer skall vara mindre än 1,0 för att den totala bärförmå-
gan skall vara tillräcklig. Summan av kvoterna uttrycks som utnyttjan-
degrad. Dimensioneringen enligt B11.1 – B11.5 visar att en UPE80 ej är 
tillräcklig därför används istället en UPE120. Utnyttjandegraden för en 
stång av UPE120 profil blir 

139,10
0,422 · 546,70 1,16

0,40
9,94 0,65 1,00 

där värden på respektive ingående parametrar hämtats ifrån B11.5 – 
B11.7. Kontrollen visar att bärförmågan är tillräcklig. 

Dimensionering av ramverkssträva utsatt för dragkraft och böjmo-
ment 

Vald ramverkssträva är betecknad med bokstaven b, se Figur 3-1. Den 
ursprungliga profilen är av dubbla L120x120x13 vinkelstänger, d.v.s. en 
vinkelstång på vardera sida om UPE-stången. I beräkningarna ses vin-
kelstängerna som en enhet, se Figur 3-5. Tvärsnittet tillhör tvärsnitt-
klass 1, se B5.5, vilket ger att plastisk bärförmåga skall användas. 
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Figur 3-5: Till vänster den verkliga utformningen, till höger antagen beräkningsmodell för 
dubbla L120x120x13 profilen. 

Dimensioneringsvillkoret i z-led för en ramverkssträva utsatt för samti-
da dragkraft och böjmoment blir enligt SIS (2005a) – Ekvation 6.2 

,

,

, ,
1,00 (3.7) 

där  betecknar dimensionerande normalkraft och ,  betecknar 
dimensionerande böjmoment enligt första ordningen. ,  betecknar 
dimensionerande bärförmåga för dragkraft och , ,  betecknar di-
mensionerande bärförmåga för böjmoment. Dimensioneringsvillkoret 
säger att summan av kvoterna mellan verkande krafter och bärförmåga 
skall vara mindre än 1,0 för att den totala bärförmågan skall vara till-
räcklig och uttrycks som utnyttjandegrad. Dimensioneringen enligt 
B11.8 – B11.9 visar att bärförmågan för dubbla L120x120x13 profiler är 
mer än tillräcklig, därför används istället dubbla L50x50x7 profiler. För 
en ramverkssträva med profil av dubbla L50x50x7 stänger blir utnytt-
jandegraden 

364,60
462,21

0,20
5,46 0,825 1,00 

där värden på respektive ingående parametrar hämtats ifrån B11.9. 
Kontrollen visar att den dimensionerande bärförmågan är tillräcklig. 

Dimensionering av pelare utsatt för rent tryckande normalkraft 

Dimensionering av pelaren görs med hänsyn till knäckning enligt SIS 
(2005a) – Avsnitt 6.3.1.1. För ritning av rymdfackverket se B1.2. Vald 
pelare är av typ VKR 250x250x12.5 och är betecknad med bokstaven c, 
se Figur 3-3. Pelare c är placerad på avstånd 38,5 m från höger i Figur 
3-6, pelaren som inte dimensioneras i detta avsnitt är placerad på av-
ståndet 10 m från höger. Profilen VKR250x250x12.5 tillhör tvärsnitts-
klass 1, se B5.6. Pelaren antas vara ledat inspänd i båda ändar. Dimen-
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sioneringsvillkoret säger att dimensionerande lasteffekt ej får överskri-
da dimensionerande bärförmåga. 

 

Figur 3-6: Antagen beräkningsmodell för rymdfackverket enligt EK 3, se även B1.4. 

Dimensioneringsvillkoret för en pelare utsatt av rent tryckande nor-
malkraft blir enligt SIS (2005a) – Ekvation 6.46 

,
1,00 (3.8) 

där  betecknar dimensionerande tryckkraft och ,  betecknar di-
mensionerande bärförmåga vid knäckning. Dimensioneringsvillkoret 
säger att kvoten mellan verkande tryckkraft och motsvarande bärför-
mågan ej får överstiga 1,0 och uttrycks som utnyttjandegrad. Utnyttjan-
degraden för en pelare med profil av VKR250x250x12.5 blir  

1099,85
1270,97 0,865 1,00 
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där värden på respektive ingående parametrar hämtats ifrån B11.10 – 
B11.11. Kontrollen visar att den dimensionerande bärförmågan är till-
räcklig. 

Dimensionering av svetsförband 

Dimensioneringen av svetsförbandet görs endast med hänsyn till kraf-
ten i svetsens längdriktning, d.v.s. bortser från inverkan av tvärkraft 
och böjmoment då dessa är nästintill noll, samt för att erhålla en mer 
lättarbetad beräkningsmodell. Analyserat förband är i knutpunkten 
mellan ramverkssträva a och underramen b i fackverk 1 se Figur 3-1. 
Enligt SIS (2005b) skall bärförmågan hos elektrodmaterialet ej understi-
ga plåtens hållfasthet och svetslängden  ej understiga 30 mm.  

Svetsarna utförs med kälsvetsar där a-måttet antas vara 4,0 mm, se Fi-
gur 3-7. För utformning av svetsförbandet se Figur 3-7 och B4.1. 

 

Figur 3-7: Beskrivande figur över utformningen av svetsförbandet. 

Dimensioneringsvillkoret för en kälsvets blir enligt SIS (2005b) – Ekva-
tion 4.2 

F ,E F ,R  (3.9) 

där F ,E  betecknar dimensioneringsvärdet av kraften i svetsens längd-
riktning per längdenhet och F ,R  betecknar svetsens motsvarande di-
mensionerande bärförmåga. Då spänningen verkar parallellt i svetsens 
längdaxel blir uttrycket enligt SIS (2005b) – Avsnitt 4.5.3.2 

F ,E F  (3.10) 

där bärförmågan F  är definierad som svetsens totala bärförmåga längs 
hela sin längd och F ,E  är den totala kraften i svetsens längdriktning 
erhållet från B7.1 dividerat med antal medverkande svetsar, se Figur 
3-7. Den verkande normalkraften per svets blir då 34,72 kN erhållet från 
B11.13. Svetsens totala bärförmåga F  blir enligt SIS (2005b) – Ekvation 
4.4 
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√ · ·
· ·  (3.11) 

där  är nominell brottgräns, definieras som den lägsta brottgränsen av 
ingående konstruktionsdelar. Faktorn  är en korrelationsfaktor som 
beaktar blandningen av elektrod- och plåtmaterial. Partialkoefficienten 

 är en faktor som används när man har brottgränsen som hållfasthet. 
Faktorn  betecknar kälsvetsens a-mått, 4,0 mm enligt tidigare. Kvoten 
1/√3 sätts till det avrundade värdet 0,6 för att erhålla ett mer jämförbart 
värde med dimensioneringen enligt BSK 07. Därmed blir den effektiva 
svetslängden   

34,73 · 10 0,6
490

0,9 · 1,2 · 4,0 · 31,89  

där ingående parametrar är erhållna från B11.13 – B11.14. Den effektiva 
svetslängden  betecknar minsta godtagbara svetslängd för att öns-
kad bärförmåga skall uppfyllas. 

3.3.2 Dimensionering enligt BSK 07 
BSK 07 är avsedd att användas tillsammans med BKR och innehåller 
exempel på regler och råd för stålkonstruktioner som uppfyller kraven i 
BKR. BSK 07 syftar till att skapa bärverk med godtagbar bärförmåga, 
stadga och beständighet för att främst skydda människor ifrån risk för 
personskador. I första hand är BSK 07 tillämpbar för stålkonstruktioner 
med godstjocklek på 3 - 100 mm och avser inte rostfritt konstruktions-
stål och tunnplåtskonstruktioner. 

Liksom EK 3 sker indelning av tvärsnitt i tvärsnittsklasser. BSK 07 an-
vänder sig av tre tvärsnittsklasser. De tre klasserna definieras enligt 
Boverket (2007) – Avsnitt 6:211 enligt följande: 

- ”Till tvärsnittsklass 1 hänförs tvärsnitt som kan uppnå full plas-
tisk flytning utan att någon tvärsnittsdel bucklar vid den stuk-
ning som fordras för att en flytled skall uppstå. 

- Till tvärsnittsklass 2 hänförs tvärsnitt som kan uppnå sträck-
gränsen i den högst tryckpåkända tvärsnittsdelen utan att någon 
tvärsnittsdel bucklar. I regel kan viss plasticering ske innan lokal 
buckling inträffar, dock inte i sådan grad att en flytled kan upp-
stå. 

- Till tvärsnittsklass 3 hänförs tvärsnitt för vilka lokal buckling in-
träffar vid en spänning som är mindre än sträckgränsen.” 
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Vilken klass ett tvärsnitt tillhör bestäms av gränsvärden enligt Boverket 
(2007) – Tabell 6:211a. Standardstänger av typ HEA, HEB, HEM, IPE 
och U tillhör tvärsnittsklass 1 om de enbart är påverkade av böjmoment 
och har en karakteristisk hållfasthet på högst 275 MPa. 

Dimensionering av ramverkssträva utsatt för tryckkraft och böj-
moment 

Dimensioneringen görs med hänsyn till böjknäckning. För utformning 
av fackverk 1 se Figur 3-1. För vald beräkningsmodell se Figur 3-8, ana-
lyserad ramverkssträva är betecknad med bokstaven a och den ur-
sprungligt valda profilen är av typ UPE80. Profil UPE80 tillhör tvär-
snittsklass 1, för klassificering se B6.3. Notering angående dimensione-
ringen är att krafter och tvärsnittsdata byter beteckning mellan datorbe-
räkningen och BSK 07, y i dimensioneringen motsvaras av z i resultaten, 
se Figur 3-9 för illustration. 

 

Figur 3-8: Beräkningsmodell för fackverk 1 enligt BSK 07, a betecknar ramverkssträvan utsatt 
för tryckkraft och böjmoment och b betecknar ramverkssträvan utsatt för dragkraft och böjmo-
ment. 
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Figur 3-9: Den vänstra figuren visar hur koordinataxlarna definieras enligt BSK 07 och den 
högra visar hur axlarna definieras enligt datorberäkningen. 

Dimensioneringsvillkoret för en ramverkssträva utsatt för tryckkraft 
och böjmoment blir enligt Boverket (2007) – Ekvation 6.252a 

1,00 (3.12) 

där  betecknar normalkraft av dimensioneringslast och  beteck-
nar böjmoment i y-led av dimensioneringslast. Parametrarna  be-
tecknar dragkraftskapacitet med hänsyn till knäckning och  be-
tecknar momentkapaciteten. Faktorn  betecknar en faktor som an-
vänds för att beakta interaktionen mellan kvoterna för lasteffekt och 
bärförmåga. Dimensioneringsvillkoret säger att summan av kvoterna 
mellan verkande kraft och bärförmåga ej får överstiga 1,0. Villkoret ger 
storleken på utnyttjandegraden för vald profil och verkande kraft. Di-
mensioneringen enligt B12.1 – B12.3 visar att en UPE80 ej erhåller till-
räcklig bärförmåga och därmed används istället en UPE120 profil. Ut-
nyttjandegraden för en UPE120 blir 

120,20
183,14

, 0,50
5,10 0,812 1,00 

där värden på respektive ingående parametrar hämtas ifrån B12.4 – 
B12.5. Kontrollen visar att bärförmågan är tillräcklig. 
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Dimensionering av ramverkssträva utsatt för dragkraft och böjmo-
ment 

Vald ramverkssträva är betecknad med bokstaven b, se Figur 3-8. Den 
ursprungligt valda profilen är dubbla L120x120x13 stänger enligt Figur 
3-5. Tvärsnittet tillhör tvärsnittsklass 1, se B6.3. Notering angående di-
mensioneringen är att krafter och tvärsnittsdata byter beteckning mel-
lan datorberäkningen och BSK 07, y i dimensioneringen motsvaras av z 
i resultaten se Figur 3-10. 

 

Figur 3-10: Den vänstra figuren visar hur koordinataxlarna definieras enligt BSK 07 och den 
högra visar hur axlarna definieras i datorberäkningen. 

Dimensioneringsvillkoret för en ramverkssträva utsatt för dragkraft och 
böjmoment blir enligt Boverket (2007) – Ekvation 6.251a 

1,00 (3.13) 

där  betecknar normalkraft av dimensioneringslast och  beteck-
nar böjmoment av dimensioneringslast.  och  betecknar drag- 
respektive momentkapaciteten hos vald profil och  betecknar en fak-
tor som används för att beakta interaktionen av kvoterna mellan ver-
kande kraft och motsvarande bärförmåga. Villkoret säger att utnyttjan-
degraden ej får överstiga 1,0 för att den totala bärförmågan skall vara 
tillräcklig. Dimensioneringen enligt B12.6 – B12.7 visar att bärförmågan 
för dubbla L120x120x13 är mer än tillräcklig och därför används dubbla 
L50x50x7 profiler stället. För tvärsnitt av dubbla L50x50x7 stänger blir 
utnyttjandegraden  

315,10
385,17

, 0,20
3,15 0,795 1,00 
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där värden på respektive ingående parametrar hämtats ifrån B12.7 – 
B12.8. Kontrollen visar att den dimensionerande bärförmågan är till-
räcklig. 

Dimensionering av pelare utsatt för rent tryckande normalkraft 

Dimensioneringen av pelaren görs med hänsyn till knäckning enligt 
Boverket (2007) – Avsnitt 6.23. För ritning över rymdfackverket se B1.2. 
Vald pelare är av typ VKR 250x250x12.5 och är betecknad med boksta-
ven c, se Figur 3-3. Utformning och antagande av beräkningsmodell är 
lika som i dimensioneringen enligt EK 3, se Figur 3-11. Profilen 
VKR250x250x12.5 tillhör tvärsnittsklass 1, se B6.4. Gällande dimensio-
neringsvillkor är att tryckkraftskapaciteten skall vara större än verkan-
de tryckkraft. 

 

Figur 3-11: Antagen beräkningsmodell för rymdfackverket enligt BSK 07, se även B1.5. 
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Dimensioneringsvillkoret för en pelare utsatt av rent tryckande nor-
malkraft blir enligt Boverket (2007) – Avsnitt 6:23 

1,00 (3.14) 

där  betecknar normalkraft av dimensioneringslast och  beteck-
nar tryckkraftskapacitet med hänsyn till knäckning. Villkoret säger att 
utnyttjandegraden som bestäms av kvoten mellan verkande last och 
motsvarande bärförmåga ej får överstiga 1,0. Utnyttjandegraden för en 
pelare med profil VKR250x250x12.5 blir 

939,10
979,52 0,959 1,00 

där värden på respektive ingående parametrar hämtats ifrån B12.9. 
Kontrollen visar att den dimensionerande bärförmågan är tillräcklig. 

Dimensionering av svetsförband 

Dimensioneringen av svetsförbandet görs på samma sätt som dimen-
sioneringen enligt EK 3 och därför beaktas endast kraften i svetsens 
längdriktning. Boverket (2007) – Kapitel 6.3 anger 50 mm som minimi-
gräns för godtagbar svetslängd för att erhålla tillräcklig bärförmåga. 
Bortser dock ifrån detta för att möjliggöra en jämförelse av resultaten av 
erhållna svetslängder. Svetsförbandet utformas enligt Figur 3-7 och 
B4.1. Dimensioneringsvillkoret för en kälsvets blir enligt Boverket 
(2007) - Avsnitt 6:32 

 (3.15) 

där  betecknar kraft i svetsens längdriktning och  betecknar mot-
svarande bärförmåga i brottgränstillstånd. Verkande kraft är totalt 
120,00 kN vilket ger en kraft per svets på 30,00 kN, se B12.11. Svetsens 
bärförmåga blir enligt Boverket (2007) – Ekvation 6:32b 

0,6  (3.16) 

där faktorn  är beräkningssnittets höjd, för kälsvetsar är  lika med a-
måttet enligt Figur 3-7. Dimensioneringsvärdet för hållfastheten be-
tecknas  och erforderlig svetslängd betecknas . Erforderlig svets-
längd för kälsvetsen blir således  

30,00 · 10 0,6 · 4,0 · · 309,35 40,41   
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där ingående parametrar är erhållna från B12.11. 

3.4 Resultat 

3.4.1 Resultat av lastberäkning 
Snölastens och egentyngdens karakteristiska värden blev lika enligt 
båda normerna, 1,6 kN/m2 respektive 0,25 kN/m2. Dimensionerande 
last efter lastkombination för säkerhetsklass 3 blev 2,70 kN/m2 enligt 
EK och 2,33 kN/m2 enligt BKR. 

3.4.2 Resultat av dimensionering 
Resultaten för respektive dimensionering presenteras som utnyttjande-
grad och minimal godtagbar tvärsnittsprofil. Utnyttjandegraden är ett 
procenttal som motsvarar hur stor del av bärförmågan som utnyttjas. 

Resultat av dimensionering av ramverkssträva utsatt för tryckkraft 
och böjmoment 

Tabell 3-1: Erhållna utnyttjandegrader för olika UPE profiler enligt EK 3 och BSK 07. 

Profil EK3 – Utnyttjandegrad BSK 07 - Utnyttjande-
grad 

UPE80 1,325 1,416 

UPE100 0,904 1,053 

UPE120 0,65 0,812 

Tabell 3-1 visar att dimensionen UPE120 för ramverkssträva a enligt EK 
3 gav en utnyttjandegrad på 65 %. Medan dimensioneringen enligt BSK 
07 gav en utnyttjandegrad på 81,2 %. Kontrollen av minsta erforderliga 
dimension visar att en UPE100 är godtagbar enligt EK 3 medan en 
UPE120 krävs enligt BSK 07. 
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Resultat av dimensionering av ramverkssträva utsatt för dragkraft 
och böjmoment 

Tabell 3-2: Erhållna utnyttjandegrader för olika profiler av dubbla vinkelstänger enligt EK 3 
och BSK 07. 

Profil EK3 –  
Utnyttjandegrad 

BSK 07 - Utnyttjande-
grad 

Dubbla L120x120x13 0,204 0,114 

Dubbla L50x50x7  0,825  0,795 

Dubbla L50x50x5 1,131 1,281 

Tabell 3-2 visar att dimensioneringen för ramverkssträva b med dubbla 
L50x50x7 profiler gav en utnyttjandegrad på 82,5 % enligt EK 3. Medan 
dimensioneringen enligt BSK 07 gav en utnyttjandegrad på 79,5 %. Vid 
kontroll av minsta erforderliga dimension erhölls dubbla L50x50x7 pro-
filer enligt båda dimensioneringsreglerna. Dock krävs en fullständig 
dimensionering av fackverket innan slutgiltig dimension för ramverks-
strävorna kan fastslås, vilket ej beaktas i rapporten. 

Resultat av dimensionering av pelare utsatt för ren normalkraft 

Tabell 3-3: Erhållna utnyttjandegrader för olika VKR-profiler enligt EK 3 och BSK 07. 

Profil EK3 –  
Utnyttjandegrad 

BSK 07 - Utnyttjande-
grad 

VKR 250x250x12.5 0,865 0,959 

VKR 250x250x10 1,038 1,148 

Tabell 3-3 visar att dimensioneringen för pelare c av VKR250x250x12.5 
profil gav en utnyttjandegrad på 86,5 % enligt EK 3 och på 95,9 % enligt 
BSK 07. En kontroll visar att en mindre profil ej kan användas i något 
av fallen. 

  



Examensarbete: DIMENSIONERING AV BÄRVERK AV STÅL 

 

24 

 

Resultat av dimensionering av svetsförband 

Tabell 3-4: Erforderliga svetslängder enligt EK 3 och BSK 07. 

Beräkningsregler Svetslängd 

EK 3 31,89 mm 

BSK 07 40,41 mm 

Tabell 3-4 visar att dimensioneringen av svetsförbandet enligt EK 3 gav 
en erforderlig svetslängd på 31,89 mm medan 40,41 mm erhölls enligt 
BSK 07. 

3.5 Analys och diskussion 

3.5.1 Analys och diskussion av lastberäkningar 
Jämförelse av enskilda laster 

 ö   
 ö   

· · ·
· ·

1,6 /
1,6 / 1,0 

En jämförelse av de enskilda lasterna visar att den karakteristiska snö-
lasten är lika oavsett norm. Jämförelsen visar även att hänsyn till fakto-
rerna  och  ej behöver tas vid en jämförelse mellan snölasterna då 
dessa är lika oberoende av norm. En jämförelse av snölasten efter ut-
förd lastkombinering med hänsyn till partial- och lastreduktionsfakto-
rer görs för att visa hur mycket större den dimensionerande snölasten 
blir enligt EK. Förhållandet av snölasterna blir 

, ,

1,3
1,5 · 1,6
1,3 · 1,6 1,15 

där snölasten för detta dimensioneringsfall visar att den är 15 % större 
enligt EK än enligt BKR och att skillnaden beror på partialfaktorerna.  

Resultaten visar att det karakteristiska värdet av egentyngden blir lika 
oasvett norm. Dock överensstämmer inte de partialkoefficienter som 
används i lastkombineringen, vilket ger att en jämförelse mellan koeffi-
cienterna visar hur de olika normerna räknar upp egentyngderna. Be-
roende på vilket dimensioneringsfall som används erhålls olika resultat. 
En jämförelse av resultaten visar att EK enligt ekvation (3.2) ger en 35 % 
större dimensionerande egentyngd och enligt ekvation (3.3) ger EK en 
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20 % större dimensionerande egentyngd än vad BKR ger. Där ekvation 
(3.3) är den som blir gällande för dimensioneringarna. 

Jämförelse av lastkombinationer 

En jämförelse av förhållandet mellan erhållna lastkombinationer ger det 
mest korrekta resultatet av lastberäkningarna då det är dessa laster som 
kommande dimensioneringar sker efter. Förhållandet mellan lastkom-
binationerna blir 

  
  

2,70 /
2,33 / 1,159 

där jämförelsen visar att gällande lastkombination enligt EK, ekvation 
(3.3), ger en 15,9 % större last än gällande lastkombination enligt BKR, 
ekvation (3.5). Observera att skillnaden på 15,9 % endast gäller säker-
hetsklass 3. En kontroll visar att säkerhetsklass 2 ger en 5,5 % större last 
enligt EK och en kontroll av säkerhetsklass 1 ger 3,8 % mindre last en-
ligt EK än enligt BSK 07. 

Då lasterna i detta fall blir större enligt EK än enligt BKR innebär det att 
bärverket behöver dimensioneras för att klara större laster om dimen-
sioneringen görs enligt EK 3 än enligt BSK 07. Dock bör tilläggas att 
bärförmågan enligt BKR divideras med säkerhetsfaktorn  vars storlek 
beror på aktuell säkerhetsklass. Då taket dimensioneras enligt säker-
hetsklass 3 ger detta en division av bärförmågan med en faktor 1,2. Vad 
detta innebär och vilken dimensioneringsregel som ger större krav på 
exempelvis större dimensioner av bärverket framgår i underavsnitt 
3.5.2. 

3.5.2 Analys och diskussion av dimensioneringar 
Jämförelsen mellan dimensioneringsreglerna beaktar både erhållna ut-
nyttjandegrader och minsta godtagbara dimension. En jämförelse av 
utnyttjandegraderna från beräkningarna enligt de båda dimensione-
ringsreglerna ger den korrekta jämförelsen av resultaten. Förhållandena 
mellan utnyttjandegraderna enligt EK 3 och BSK 07 skrivs konsekvent 
genom hela jämförelsen som utnyttjandegraden enligt EK 3 dividerat 
med utnyttjandegraden enligt BSK 07. 

Värt att notera är att det finns en viss tveksamhet i storleken på mo-
menten som ingår i dimensioneringarna där böjmoment förekommer. 
Detta eftersom att större moment erhålls vid dimensioneringen av ram-
verkssträva a enligt BSK 07 än vid dimensioneringen enligt EK 3 där 
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den dimensionerande lasten är större och borde bidra till ett större 
moment. Detta innebär att det är svårt att utreda om datorprogrammen 
har givit rätt storlek på momenten vid respektive dimensionering. Dock 
har antagandet gjorts att datorprogrammen har beaktat detta rätt och 
någon utredning av detta görs därmed ej. 

Jämförelse av dimensionering av ramverkssträva utsatt för tryck-
kraft och böjmoment 

Gällande dimensioneringsvillkor enligt respektive dimensioneringsre-
gel 

EK 3 

,

,

, ,
1,00 

BSK 07 

1,00 

Dimensioneringsförfarandet för en ramverkssträva utsatt för tryckkraft 
och böjmoment skiljer sig något mellan EK 3 och BSK 07. Skillnaden är 
att enligt EK 3 multipliceras kvoten av verkande moment och dimen-
sionerande bärförmåga med en interaktionsfaktor . Medan villkoret 
enligt BSK 07 höjer upp kvoten av normalkraft och dimensionerande 
bärförmåga med en interaktionsfaktor . Skillnaden mellan faktorerna 

 och  är att faktorn  är mer komplex att beräkna och tar hänsyn 
till fler parametrar än . I övrigt bygger dimensioneringsvillkoren på 
samma princip. 

Förhållandet mellan utnyttjandegraderna för beräkningarna med profil 
UPE120 blir 

0,650
0,812 0,80 

där jämförelsen visar att en lägre utnyttjandegrad erhålls vid dimensio-
nering enligt EK 3. För att utreda var skillnaden uppstår och varför, 
beräknas förhållandena för verkande tryckkraft och böjmoment och 
respektive bärförmåga var för sig. De enskilda kvoterna av verkande 
kraft och bärförmåga blir följande 

EK 3: 
139,10

0,422 · 546,70 1,16
0,40
9,94 0,603 1,16 · 0,040 0,650 

BSK 07: 
120,20
183,14

, 0,50
5,10 0,656 , 0,098 0,812 
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där de olika faktorerna är de som används kommande jämförelser. 
Först görs en jämförelse av skillnaden mellan böjmoment och motsva-
rande bärförmåga utan att beakta interaktionsfaktorn  . Förhållandet 
blir följande 

0,040
0,098 0,408 

med interaktionsfaktorn  blir förhållandet istället 

1,16 · 0,04
0,098 0,473 

där en jämförelse av respektive förhållande visar att den stora skillna-
den beror på skillnaden i momentkapacitet. En jämförelse av moment-
kapaciteten görs för att utreda varför skillnaden blir så stor. Moment-
kapaciteten enligt EK 3 är 

, ,
,  

, ,
28,00 · 355

1,0 9,94  

och enligt BSK 07 är den 

 

1,25 · 13,80 · 295,83 5,10  

där skillnaden mellan momentkapaciteterna blir 

9,94
5,10 1,95 

där jämförelsen visar att den stora skillnaden mellan momentkapacite-
terna uppstår p.g.a. att BSK 07 räknar med det elastiska böjmotståndet 

 multiplicerat med faktorn  istället för det plastiska böjmotståndet 
som EK 3 gör. Faktorn  kommer ifrån förhållandet mellan det plastis-
ka och elastiska böjmotståndet, men begränsas i BSK 07 till 1,25. Den 
enkelsymmetriska UPE-profilen har ett förhållande mellan det plastiska 
och det elastiska böjmotståndet som är mycket högre än 1,25, vilket le-
der till den stora skillnaden mellan momentkapaciteterna. BSK 07 tillva-
ratar alltså i detta fall inte ett fullt plasticerat tillstånd, vilket EK 3 gör. 
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En jämförelse av förhållandet mellan tryckkraft och motsvarande bär-
förmåga utan interaktionsfaktorn  görs för att utreda hur stor påver-
kan kvoterna har på respektive utnyttjandegrad. Förhållandet blir föl-
jande 

0,603
0,656 0,919 

där skillnaden beror på skillnaden i bärförmåga, last och reduktionsfak-
tor. En jämförelse mellan respektive faktorer görs för att utreda hur stor 
påverkan de har. Förhållandet mellan bärförmågorna blir 

0,422 · 546,70
183,14 1,26 

och förhållandet mellan reduktionsfaktorerna med hänsyn till knäck-
ning blir 

0,422
0,402 1,05 

där skillnaden beror på att knäckningskurvorna inte överensstämmer 
mellan EK 3 och BSK 07, mer om detta utreds i jämförelsen av dimen-
sioneringen av pelaren utsatt för rent tryckande normalkraft. Förhål-
landet mellan kvoten av bärförmågorna och kvoten av reduktionsfakto-
rerna beräknas för att utreda vad den kvarvarande skillnaden beror på. 
Förhållandet mellan kvoterna blir 

1,26
1,05 1,20 

där jämförelsen ger förhållandet 1,20 vilket innebär att den kvarvarande 
skillnaden beror på säkerhetsfaktorn  som enligt BKR sätts till 1,20 för 
säkerhetsklass 3. 

Förhållandet mellan lasterna beräknas för att utreda om de ger samma 
förhållande som förhållandet mellan lastkombinationerna. Förhållandet 
blir följande 

139,10
120,20 1,157 

där resultatet visar att samma förhållande erhålls som vid analysen av 
lastkombinationerna. Förhållandet mellan kvoterna av verkande laster 
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och motsvarande bärförmågor beräknas för att utreda om och hur 
mycket de skiljer sig åt. Förhållandet blir 

1,157
1,20 0,964 

där jämförelsen ger förhållandet 0,964. Detta beror på att ökningen av 
last när man går från BKR till EK inte är lika stor som ökningen av bär-
förmågan. Detta leder till att lägre utnyttjandegrader erhålls för detta 
fall vid en dimensionering enligt EK 3. 

En jämförelse görs för hur mycket interaktionsfaktorerna påverkar den 
totala utnyttjandegraden och för att utreda om de påverkar utnyttjan-
degraden lika mycket fastän beräkningsmetoderna skiljer sig åt. 

Tabell 3-5: Interaktionsfaktorernas inverkan på den totala utnyttjandegraden. 

 Enligt EK 3 Enligt BSK 07 

Pro-
fil 

Utnytt-
jandegrad 
utan  

Utnytt-
jandegrad 
med  

Diffe-
rens 

Utnytt-
jandegrad 
utan   

Utnytt-
jandegrad 
med  

Diffe-
rens 

UPE
120 

0,040 1,160 · 
0,040 = 
0,0464 

0,0064 0,656 0,6560,80 = 
0,714 

0,058 

UPE
100 

0,054 1,351 · 
0,054 = 
0,073 

0,019 0,907 0,9070,80 = 
0,925 

0,018 

UPE
80 

0,071 1,812 · 
0,071 = 
0,129 

0,058 1,317 1,3170,80 = 
1,246 

-0,071 

Jämförelsen enligt Tabell 3-5 visar att interaktionsfaktorerna enligt EK 3 
och BSK 07 påverkar den totala utnyttjandegraden olika mycket och åt 
olika håll beroende på vald profil. Det som är märkligt är att utnyttjan-
degraden reduceras för profil UPE80 enligt BSK 07 jämfört med de stör-
re profilerna. Eftersom att interaktionsfaktorerna ger så varierande ut-
nyttjandegrader går det inte att dra någon slutsats om hur de förhåller 
sig till varandra. Däremot går det att dra slutsatsen att de ger olika re-
sultat för lika profiler. 
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I jämförelsen mellan dimensioneringsvillkoren och hur stor inverkan på 
skillnaden i utnyttjandegrad de olika ingående delarna har framgår det 
att momentkapaciteten och skillnaden av reduktionsfaktorerna är de 
faktorer som blir avgörande för hur stor skillnaden mellan utnyttjande-
graderna blir. Den stora skillnaden i utnyttjandegrad innebär att di-
mensionering enligt EK 3 möjliggör att mindre dimensioner kan an-
vändas än enligt BSK 07 för samma dimensioneringsfall. Enligt EK 3 
blev minsta godtagbara profil UPE100 medan en UPE120 erhölls vid 
dimensioneringen enligt BSK 07. 

Jämförelse av dimensionering av ramverkssträva utsatt för drag-
kraft och böjmoment 

Gällande dimensioneringsvillkor enligt respektive dimensioneringsre-
gel 

EK 3 

,

,

, ,
1,00 

BSK 07 

1,00 

Dimensioneringsvillkoren för en ramverkssträva utsatt för dragkraft 
och böjmoment är snarlika mellan EK 3 och BSK 07. Skillnaden är att 
BSK 07 höjer upp utnyttjandegraden för normalkraften med en interak-
tionsfaktor  medan dimensioneringsvillkoret enligt EK 3 är en ren 
snittkontroll för det tvärsnitt som studeras och därmed inte innefattar 
någon interaktionsfaktor. Interaktionsfaktorn  är en faktor som beror 
av förhållandet mellan det plastiska och det elastiska böjmotståndet. 

Förhållandet mellan utnyttjandegraderna för ett tvärsnitt av dubbla 
L50x50x7 profiler blir 

0,825
0,795 1,038 

där det framgår att skillnaden ej är så stor fastän BSK 07 använder sig 
av en interaktionsfaktor. För att utreda var skillnaden mellan utnyttjan-
degraderna uppstår beräknas kvoterna av verkande dragkraft, böjmo-
ment och respektive bärförmåga var för sig. Kvoterna blir följande 

EK 3: 
364,60
462,21

0,20
5,46 0,789 0,0366 0,825 



  Kap. 3 Teori 

  

   31 

 

BSK 07: 
315,10
385,17

, 0,20
3,15 0,818 , 0,064 0,795 

där det vid en jämförelse av respektive kvoter mellan verkande kraft 
och motsvarande bärförmåga framgår att interaktionsfaktorn  och 
skillnaden i momentkapacitet har störst påverkan till skillnaden mellan 
utnyttjandegraderna. En utredning av skillnaden i momentkapacitet är 
redan utförd därför utreds endast hur stor påverkan interaktionsfak-
torn  har. En jämförelse görs för att visa hur stor skillnaden av utnytt-
jandegraderna är utan att interaktionsfaktorn  beaktas. Förhållandet 
mellan utnyttjandegraderna utan interaktionsfaktorn blir följande 

0,818 0,064 0,23
0,795
0,882 0,901 

där det visar sig att utnyttjandegraden enligt BSK 07 utan interaktions-
faktorn blir 0,23 och därmed högre än utnyttjandegraden enligt EK 3, 
vilket inte är oväntat. En fundering angående jämförelsen av utnyttjan-
degraderna är om det vore mer korrekt att inte beakta interaktionsfak-
torn  vid beräkningen av utnyttjandegraden enligt BSK 07. Detta för 
att möjligtvis erhålla ett mer korrekt och mer jämförbart resultat av ut-
nyttjandegraderna. Dock föreskrivs det enligt BSK 07 att en ren snitt-
kontroll utan interaktionsfaktor skall användas för lokalt försvagade 
snitt, t.ex. skruvhål och inte vid dimensioneringsfall likt detta. 

Resultatet från jämförelsen av utnyttjandegraderna visar att en dimen-
sionering enligt EK 3 för en ramverkssträva utsatt för dragkraft och 
böjmoment ger högre utnyttjandegrader än en dimensionering enligt 
BSK 07 och därmed krav på större dimensioner. Dock utan att beakta 
interaktionsfaktorn  erhålls högre utnyttjandegrader enligt BSK 07 än 
enligt EK 3. Även fast utnyttjandegraderna som erhölls skiljer sig åt 
blev minsta godtagbara dimension dubbla L50x50x7 profiler enligt 
båda dimensioneringsreglerna. 
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Jämförelse av dimensionering av pelare utsatt för rent tryckande 
normalkraft 

Gällande dimensioneringsvillkor enligt respektive dimensioneringsre-
gel 

EK 3 

,
1,00 

BSK 07 

1,00 

Förhållandet av utnyttjandegraderna för profil VKR250x250x12.5 blir 

0,865
0,959 0,902 

där förhållandet mellan utnyttjandegraderna innebär att dimensione-
ring enligt EK 3 leder till något lägre krav på minsta godtagbara dimen-
sion. Dock erhölls VKR250x250x12.5 som minsta godtagbara dimension 
enligt båda dimensioneringsreglerna. En jämförelse av reduktionsfakto-
rerna för knäckning och respektive bärförmågor görs för att utreda var 
skillnaden uppkommer. Reduktionsfaktorerna för profil 
VKR250x250x12.5 är 

0,306 0,283 
vilket ger förhållandet 

0,306
0,283 1,081 

där förhållandet innebär att bärförmågan enligt EK 3 inte kommer re-
duceras lika mycket som enligt BSK 07. Varför reduktionsfaktorerna 
skiljer sig åt utreds senare i detta avsnitt. 

En jämförelse av lasterna görs för att utreda hur stort förhållandet mel-
lan ökningen av last och reduktionen av bärförmågan är. Förhållandet 
mellan lasterna blir 

1099,85
939,10 1,171 

där jämförelsen visar att det skiljer 17,1 % mellan lasterna. Förhållandet 
mellan lasterna borde bli ungefär 1,16 i och med förhållandet mellan 
lastkombinationerna. Detta innebär att en viss felkälla uppstått vid be-



  Kap. 3 Teori 

  

   33 

 

räkningen av lasterna. Förhållandet mellan bärförmågorna blir 1,2 
p.g.a. divisionen med säkerhetsfaktorn  och därmed skiljer det 20 % 
mellan bärförmågorna. Förhållandet mellan kvoten av lasterna och kvo-
ten av bärförmågorna blir 

1,171
1,20 0,976 

där förhållandet visar att ökningen av last när man går från BKR till EK 
inte är lika stor som ökningen av bärförmågan. Detta visar även att det 
är skillnaden mellan reduktionsfaktorerna som har störst påverkan på 
skillnaden i förhållandet mellan utnyttjandegraderna. En kontroll görs 
mellan förhållandet av laster, reduktionsfaktorer och bärförmågor för 
att kontrollera att samma förhållande erhålls som vid förhållandet mel-
lan utnyttjandegraderna. Kontrollen blir följande 

1,171
1,081 · 1,20 0,903 

där resultatet visar att förhållandet överensstämmer med förhållandet 
mellan utnyttjandegraderna. Detta innebär att samtliga faktorer som 
kan påverka skillnaden i förhållandet mellan utnyttjandegraderna är 
behandlade. Dock bör anmärkas att då beräkningarna av krafterna har 
gjorts i olika versioner av FEM-design kan detta vara orsaken till att för-
hållandet mellan lasterna inte överensstämmer med förhållandet mel-
lan lastkombinationerna. För att erhålla något att jämföra resultatet med 
görs en jämförelse av enbart tryckkraften från dimensioneringen av 
ramverkssträvan av UPE120 profil utsatt för tryckkraft och böjmoment. 
Utnyttjandegraden för enbart tryckkraften enligt EK 3 är 

,

139,10
0,422 · 546,70 0,603 

och enligt BSK 07 är den 

120,20
183,14 0,656 

vilket ger att förhållandet mellan utnyttjandegraderna för enbart tryck-
kraften blir 

0,603
0,656 0,919 



Examensarbete: DIMENSIONERING AV BÄRVERK AV STÅL 

 

34 

 

där förhållandet visar att liksom pelaren erhålls lägre utnyttjandegrad 
enligt EK 3. Förhållandet mellan reduktionsfaktorerna  och  för 
dimensionering av ramverkssträvan med hänsyn till knäckning beräk-
nas och blir följande 

0,422
0,402 1,05 

där förhållandet mellan reduktionsfaktorerna visar att bärförmågan 
enligt EK 3 inte reduceras lika mycket som bärförmågan enligt BSK 07. 
Förhållandet mellan lasterna och förhållandet mellan bärförmågorna 
beräknas för att utreda om skillnaderna i förhållandena ger upphov till 
olika utnyttjandegrader. Förhållandet mellan lasterna blir 

139,10
120,20 1,157 

och förhållandet mellan bärförmågorna utan reduktionsfaktorerna blir 

546,70
183,14
0,402

1,20 

där jämförelsen visar att förhållandet mellan bärförmågorna utan re-
duktionsfaktorer blir och skall bli 20 % eftersom att BSK 07 dividerar 
bärförmågan med säkerhetsfaktorn  som för säkerhetsklass 3 är 1,2. 
Förhållandet mellan lasterna bör bli ungefär 16 % i och med förhållan-
det mellan lastkombinationerna. Skillnaden mellan förhållandena av 
laster och bärförmågor visar att ökningen av last när man går från BKR 
till EK inte är lika stor som ökningen av bärförmågan. Kombinationen 
av högre bärförmåga med större reduktionsfaktor och en ökning av last 
som inte motsvarar ökningen av bärförmågan leder till att lägre utnytt-
jandegrad erhålls vid dimensionering enligt EK 3. 

Liksom för pelaren utsatt för rent tryckande normalkraft utförs en kon-
troll för ramverkssträvan av att samma förhållande erhålls för förhål-
landena mellan laster, reduktionsfaktorer och bärförmågor som för den 
totala utnyttjandegraden. Kontrollen blir följande 

1,157
1,05 · 1,20 0,918 

där resultatet visar att förhållandet överensstämmer med förhållandet 
mellan utnyttjandegraderna. 
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En jämförelse av knäckningskurvorna visar att de enligt EK 3 och BSK 
07 ger ungefär samma reduktionsfaktorer för låga slankhetstal, medan 
för stora slankhetstal erhålls högre reduktionsfaktorer enligt EK 3 än 
jämfört med enligt BSK 07. För att påvisa detta görs en uppställning av 
respektive slankhetstal och reduktionsfaktorer för både pelaren och 
ramverkssträvan, se Tabell 3-6. 

Tabell 3-6: Uppställning av respektive slankhetstal och reduktionsfaktorer samt dess förhållan-
de. 

Slankhetstal Reduktionsfaktor 
enligt EK 3 

Reduktionsfaktor 
enligt BSK 07 

Förhållande 
(EK 3/BSK 07) 

1,68 0,306 0,283 0,306
0,283 1,081 

1,66 0,312 0,289 0,312
0,289 1,080 

1,471 0,324 0,305 0,324
0,305 1,062 

1,327 0,377 0,358 0,377
0,358 1,053 

1,224 0,422 0,402 0,422
0,402 1,050 

Förhållandet mellan reduktionsfaktorerna visar att för ett större slank-
hetstal erhålls en högre reduktionsfaktor enligt EK 3 än enligt BSK 07 
och för lägre slankhetstal minskar skillnaden. Detta är orsaken till var-
för reduktionsfaktorerna enligt EK 3 är större än enligt BSK 07. Denna 
storleksskillnad leder till olika utnyttjandegrader, där lägre utnyttjan-
degrader kan erhållas enligt EK 3 än enligt BSK 07. Utöver reduktions-
faktorn för knäckning är det skillnaden mellan förhållandet av lasterna 
och bärförmågorna som påverkar att utnyttjandegraderna enligt EK 3 
blir lägre än enligt BSK 07. 
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Jämförelse av dimensionering av svetsförband 

Gällande dimensioneringsvillkor enligt respektive dimensioneringsre-
gel 

EK 3 

,  

BSK 07 

 

Förhållandet mellan minsta erforderliga svetslängd blir följande 

31,89
40,41 0,789 

och förhållandet mellan verkande kraft i svetsens längdriktning blir 

34,73
30,00 1,158 

där jämförelsen visar att det är stor skillnad i förhållandena mellan er-
forderlig svetslängd och verkande kraft. Detta innebär att bärförmågan 
i svetsens längdriktning har stor påverkan på den slutgiltigt erforderli-
ga svetslängden. En jämförelse av uttrycken för bärförmågan i svetsens 
längdriktning görs för att utreda var skillnaden uppstår och varför. De 
olika uttrycken för bärförmågan är 

EK 3 BSK 07 

√3 · ·
· ·  0,6 1,2  

där uttrycket för bärförmågan i svetsens längdriktning enligt EK 3 för-
enklas genom uträkning av kvoten 1/√3. Värdet för  sätts in och 
uttrycket blir då tillsammans med förenklingen följande 

0,6 · 1,2 · ·  0,6 1,2  

där förenklingen visar att beräkningen av bärförmågan i svetsens 
längdriktning enligt båda dimensioneringsreglerna är lik varandra. Ge-
nom att förkorta bort faktorerna , ,  och  som har samma bety-
delse enligt båda reglerna erhålls följande uttryck för respektive bär-
förmåga 
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0,6 · 1,2 0,6 · 1,2  

där jämförelsen av uttrycken visar att den stora skillnaden mellan be-
räkningen av erforderlig svetslängd ligger i hur de båda dimensione-
ringsreglerna beaktar bärförmågan. EK 3 räknar med grundmaterialets 
brottgräns dividerat med faktorn  medan BSK 07 multiplicerar brott-
gränsen med faktorn  och dividerar brottgränsen med faktorn  som 
beror på aktuell säkerhetsklass. Faktorn  varierar mellan 0,8 till 1,0 
beroende av stålkvalitén. Faktorn  sätts till 0,9 i nästan samtliga fall. 
Numeriska värden sätts in för att tydliggöra storleksskillnaden mellan 
uttrycken för bärförmågorna. Uttrycken blir följande 

0,6
490

0,9 · 1,2 272,22  0,6
0,9√490 · 500

1,2 · 1,2 185,62  

vilket ger att förhållandet mellan kvoterna blir 

272,22
185,62 1,467 

där förhållandet på 1,467 visar att en betydligt högre bärförmåga erhålls 
enligt EK 3. Förhållandet av kvoten mellan lasterna och kvoten mellan 
bärförmågorna beräknas för att kontrollera att samma förhållande er-
hålls som för kvoten mellan svetslängderna. Förhållandet blir följande 

1,158
1,467 0,789 

där förhållandet visar att samma värde erhålls. Skillnaden mellan ut-
nyttjandegraderna beror på att ökningen av last när man går från BKR 
till EK inte är lika stor som ökningen av bärförmågan. Innebörden av 
detta blir att dimensionering enligt EK 3 möjliggör utformning av mer 
kompakta svetsförband eftersom att kortare svetslängder krävs. 

Sammanfattningsvis innebär skillnaderna av förhållandena mellan ut-
nyttjandegraderna att en dimensionering enligt EK 3 av en stålkon-
struktion likt denna kommer leda till att mindre dimensioner kommer 
kunna användas eller att större laster kommer kunna anbringas än om 
dimensioneringen utförs enligt BSK 07. Detta gäller för samtliga dimen-
sioneringsfall för denna konstruktion med undantag för dragen och 
böjd sträva där resultatet är tvärtom. Dock finns det där en viss tvek-
samhet i använt dimensioneringsvillkor för dimensioneringen enligt 
BSK 07. Om en dimensionering enligt EK 3 leder till att mindre dimen-
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sioner kommer kunna användas kommer det leda till en viss material-
besparing och möjlighet till slankare konstruktioner, vilket slutligen 
borde det leda till en total kostnadsbesparing för samtliga involverade 
parter. 
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4 AVSLUTNING 

4.1 Slutsats 
En jämförelse av dimensioneringar enligt EK 3 och BSK 07 är intressant 
för att se om reglerna skiljer sig åt och vad detta kan innebära. Jämfö-
relsen av reglerna presenterade i denna rapport visar att merparten av 
beräkningarna är lättare att genomföra enligt BSK 07 än enligt EK 3. 
Dock är EK 3 bredare och beaktar fler beräkningsfall samt så ger EK 3 
även bättre handledning vid beräkningsgångarna och val av diverse 
parametrar än BSK 07. Detta innebär att även en som inte är fullt lika 
insatt i ämnet kan behandla fler olika dimensioneringsfall om dimen-
sioneringsförfarandet görs enligt EK 3 än enligt BSK 07. 

Jämförelsen av lasterna visar att den karakteristiska snölasten är lika 
oavsett norm. Dock visar jämförelsen att efter beaktande av respektive 
partialfaktorer så blir den dimensionerande lasten av snö enligt EK 15 
% större än enligt BKR. Tillsammans med egentyngden gav EK ungefär 
16 % större dimensionerande last efter gällande lastkombination än 
motsvarande last enligt BKR. Detta innebär att en dimensionering en-
ligt EK behöver göras för större laster än en dimensionering enligt BKR, 
dock innebär det inte att högre utnyttjandegrader kommer erhållas en-
ligt EK 3. Detta eftersom att bärförmågan reduceras enligt BKR beroen-
de av aktuell säkerhetsklass. 

De resultat som jämfördes av dimensioneringarna var utnyttjandegra-
der och förslag till minsta godtagbara dimensioner. Resultaten enligt 
avsnitt 3.4.1 och 3.4.2 visar att EK 3 i nästan samtliga fall ger lägre ut-
nyttjandegrader än BSK 07. Innebörden av dessa lägre utnyttjandegra-
der är att EK 3 tillåter att en mindre dimension kan användas eller att 
större laster kan anbringas än en dimensionering enligt BSK 07. Dock 
bör tilläggas att en noggrannare och mer omfattande studie av skillna-
derna mellan EK 3 och BSK 07 bör göras då skillnaden i utnyttjande-
grad varierar stort mellan olika dimensioneringsfall. Detta för att erhål-
la ett mer exakt resultat och kunna dra en mer omfattande och tydligare 
slutsats av om EK 3 verkligen leder till att mindre dimensioner kan an-
vändas som därmed troligtvis leder till lägre kostnader. 

4.2 Rekommendationer 
Dimensioneringsförfarandet enligt EK 3 är i stort mer tidskrävande än 
motsvarade dimensioneringar enligt BSK 07. Till EK 3 finns nationella 
val som skall följas för att ta hänsyn till samtliga krav som ställs inom 
Sverige eftersom det kan stå olika principer och råd i EKS än i EK. För 
att underlätta dimensioneringsförfarandet enligt EK 3 bör den som skall 
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utföra dimensioneringarna sätta sig in och få utbildning i eurokoderna 
och dess tillhörande delar för att lättare veta hur och vilka delar som 
skall beaktas. Detta är viktigt då EK innehåller många olika delar och 
informationen som skall användas kan finnas utspridd i flera delar vil-
ket kan vara något förvirrande. 

4.3 Förslag på fortsatta studier 
Eftersom att detta är en begränsad studie krävs fler studier där en nog-
grannare och mer omfattande undersökning av skillnaderna mellan EK 
3 och BSK 07 bör göras. Detta för att erhålla ett bredare och tydligare 
resultat för om normerna verkligen skiljer sig åt och storleken på denna 
skillnad. Det är även intressant att undersöka andra delar av EK 3 och 
jämföra dessa med motsvarande norm inom BKR. Även en utredning 
av hur kostnaderna inom byggsektorn påverkas p.g.a. övergången till 
EK vore intressant att göra, t.ex. gällande materialåtgång, produktion 
och projektering. Detta för att utreda om EK leder till förändrade bygg-
nationskostnader p.g.a. minskad materialåtgång, ökade möjligheter till 
öppnare handel och större konkurrens inom EU. 
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B1.1 

 

BILAGOR 

Bilaga 1 

1 - Utformning och beräkningsmodeller för bärverk

 

Figur B1-1: Utformning av HVC (Husdjursvetenskapligt Centrum) och bärverk, observera ej 
skalenlig. 



Examensarbete: DIMENSIONERING AV BÄRVERK AV STÅL 

 

B1.2 

 

 

Figur B1-2: Ritning över rymdfackverk, observera ej skalenlig 



Bilaga 1 

B1.3 

 

 
Figur B1-3: Ritning över rymdfackverk, observera ej skalenlig. 
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Figur B1-4: Beräkningsmodell för rymdfackverk enligt EK, observera ej skalenlig. 



Bilaga 1 

B1.5 

 

 
Figur B1-5: Beräkningsmodell för rymdfackverk enligt BKR, observera ej skalenlig. 
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B2.1 

 

Bilaga 2 

1 - Utformning och beräkningsmodeller för fackverk 1

 

Figur B2-1: Ritning och beräkningsmodell för fackverk 1 enligt EK, observera ej skalenlig. 
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Figur B2-2: Ritning och beräkningsmodell för fackverk 1 enligt BKR, observera ej skalenlig. 

  



 

B3.1 

 

Bilaga 3 

1 - Utformning och beräkningsmodeller för fackverk 2 

 
Figur B3-1: Ritning och beräkningsmodell för fackverk 2 enligt EK, observera ej skalenlig. 
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Figur B3-2: Ritning och beräkningsmodell för fackverk 2 enligt BKR, observera ej skalenlig. 

  



 

B4.1 

 

Bilaga 4 

1 - Utformning och beräkningsmodeller för svetsförband 

 
Figur B4-1: Ritning och beräkningsmodell för svetsförband enligt EK och BKR, observera ej 
skalenlig.  



Examensarbete: DIMENSIONERING AV BÄRVERK AV STÅL 

 

B4.2 

 

  



 

B5.1 

 

Bilaga 5 

Bestämning av tvärsnittsklass enligt EK 3 

 

Figur B5-1: Tabell för beräkning av tvärsnittsklass enligt SIS (2005a). 
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Figur B5-2: Tabell för beräkning av tvärsnittsklass enligt SIS (2005a). 



Bilaga 5 

B5.3 

 

 

Figur B5-3: Tabell för beräkning av tvärsnittsklass enligt SIS (2005a). 
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1 - Tvärsnittsklass för UPE80, S355

 

Figur B5-4: Tvärsnittsdata för UPE enligt Tibnor (2006). 

Då böjmomentet är nästintill 0 kNm beaktas beräkningen för tvärsnitts-
klass endast för tryckta delar enligt SIS (2005a) – Tabell 5.2. 

Liv:  

2 2 46
4 11,5 33 33 · 0,81 26,7

ä  1 

Fläns: 

36
7 5,1 9 9 · 0,81 7,2 ä  1 

Detta ger att UPE80 tillhör tvärsnittsklass 1. 



Bilaga 5 

B5.5 

 

2 - Tvärsnittsklass för dubbelt L120x120x13, S355

 
Figur B5-5: Tvärsnittsdata för vinkelstång enligt Tibnor (2006). 

Då L-profilen är ansluten till övrig konstruktion i den ena kanten kon-
trolleras enbart flänsen mot den fria kanten enligt SIS (2005a) – Tabell 
5.2. 

94
13 7,2 9 9 · 0,81 7,3 ä  1 

Detta ger att L120x120x13 tillhör tvärsnittsklass 1.  
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3 - Tvärsnittsklass för VKR250x250x12.5, S355 

 
Figur B5-6: Tvärsnittsdata för VKR enligt Tibnor (2006). 

Tvärsnittet är endast utsatt för ren centrisk normalkraft och därmed 
beaktas endast tvärsnittsklassen för tryckta delar av tvärsnittet enligt 
SIS (2005a) – Tabell 5.2. 

c
t

b 2t
t

225
12,5 18 33 33 · 0,81 26,7 ä  1 

Detta ger att VKR250x250x12.5 tillhör tvärsnittsklass 1.  



 

B6.1 

 

Bilaga 6 

Bestämning av tvärsnittsklass enligt BSK 07 

 

Figur B6-1: Tabell för beräkning av tvärsnittsklass enligt Boverket (2007). 
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Figur B6-2: Tabell för beräkning av tvärsnittsklass enligt Boverket (2007). 

  



Bilaga 6 

B6.3 

 

1 - Tvärsnittsklass för UPE80, S355 

Tvärsnittsdata enligt Figur B5-4. 

Liv:  

2 66
4 16,5 1,46 · 24,3 35,5

ä  1 

Fläns: 

2 48
7 6,9 0,3 0,3 · 24,3 7,3

ä  1 

Detta ger att UPE80 tillhör tvärsnittsklass 1. 

2 - Tvärsnittsklass för dubbelt L120x120x13, S355 

Tvärsnittsdata enligt Figur B5-5. 

Då någon tvärsnittsklass för L-profiler ej kan beräknas enligt Boverket 
(2007) används beräknad tvärsnittsklass erhållen från datorberäkning-
arna, se Figur B6-3. 

 

Figur B6-3: Beräknad tvärsnittsklass enligt FEM-design för dubbla L120x120x13. 

Detta ger att L120x120x13 tillhör tvärsnittsklass 1. 

  



Examensarbete: DIMENSIONERING AV BÄRVERK AV STÅL 

 

B6.4 

 

3 - Tvärsnittsklass för VKR250x250x12.5, S355 

Tvärsnittsdata enligt Figur. 

β
b
t

b 2t
t

225
12,5 18 β 1,0

E
f 1,0 · 24,3 24,3

Tvärsnittsklass 1 
Detta ger att VKR250x250x12,5 tillhör tvärsnittsklass 1.  



 

B7.1 

 

Bilaga 7 

Resultat från Frame Analysis 6.2 för fackverk 1 enligt EK 3 

 
Figur B7-1: Resultat från datorberäkning för fackverk 1 med ursprungliga profiler enligt EK 3. 
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Figur B7-2: Tvärsnittsdata från datorberäkning för dubbelt L120x120x13 tvärsnitt enligt EK 
3. 



Bilaga 7 

B7.3 

 

 

Figur B7-3: Tvärsnittsdata från datorberäkning för UPE80 tvärsnitt enligt EK 3. 
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Figur B7-4: Resultat från datorberäknig för ny dimensionering för fackverk 1 med L50x50x7 
profil enligt EK 3. 



Bilaga 7 

B7.5 

 

 

Figur B7-5: Tvärsnittsdata från datorberäkning för dubbelt L50x50x7 tvärsnitt enligt EK 3. 
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Figur B7-6: Resultat från datorberäknig för ny dimensionering för fackverk 1 med L50x50x5 
profil enligt EK 3. 



Bilaga 7 

B7.7 

 

 
Figur B7-7: Tvärsnittsdata från datorberäkning för dubbelt L50x50x5 tvärsnitt enligt EK 3. 
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Figur B7-8: Resultat från datorberäknig för ny dimensionering för fackverk 1 med UPE100 
profil enligt EK 3. 

 
Figur B7-9: Tvärsnittsdata från datorberäkning för UPE100 tvärsnitt enligt EK 3. 



Bilaga 7 

B7.9 

 

 

Figur B7-10: Resultat från datorberäknig för ny dimensionering för fackverk 1 med UPE120 
profil enligt EK 3. 

 

Figur B7-11: Tvärsnittsdata från datorberäkning för UPE120 tvärsnitt enligt EK 3. 
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B8.1 

 

Bilaga 8 

Resultat från Frame Analysis 6.2 för fackverk 1 enligt BSK 07 

 

Figur B8-1: Resultat från datorberäkning för fackverk 1 med ursprungliga profiler enligt BSK 
07. 
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Figur B8-2: Tvärsnittsdata från datorberäkning för dubbelt L120x120x15 tvärsnitt enligt BSK 
07. 



Bilaga 8 

B8.3 

 

 

Figur B8-3: Tvärsnittsdata från datorberäkning för UPE80 tvärsnitt enligt BSK 07. 
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Figur B8-4: Resultat från datorberäknig för ny dimensionering för fackverk 1 med L50x50x7 
profil enligt BSK 07. 



Bilaga 8 

B8.5 

 

 
Figur B8-5: Tvärsnittsdata från datorberäkning för dubbelt L50x50x7 tvärsnitt enligt BSK 07. 
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Figur B8-6: Resultat från datorberäknig för ny dimensionering för fackverk 1 med L50x50x5 
profil enligt BSK 07. 



Bilaga 8 

B8.7 

 

 
Figur B8-7: Tvärsnittsdata från datorberäkning för dubbelt L50x50x5 tvärsnitt enligt BSK 07. 
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Figur B8-8: Resultat från datorberäknig för ny dimensionering för fackverk 1 med UPE100 
profil enligt BSK 07. 

 
Figur B8-9: Tvärsnittsdata från datorberäkning för UPE100 tvärsnitt enligt BSK 07. 
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B8.9 

 

 
Figur B8-10: Resultat från datorberäknig för ny dimensionering för fackverk 1 med UPE120 
profil enligt BSK 07. 

 
Figur B8-11: Tvärsnittsdata från datorberäkning för UPE120 tvärsnitt enligt BSK 07. 
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B9.1 

 

Bilaga 9 

Resultat från FEM-design 9.0 för rymdfackverk enligt EK 3 

Svaren som redovisas är utvalda relevanta delar av resultaten från da-
torberäkningarna. 

 
Figur B9-1: Resultat från datorberäkning för rymdfackverk med VKR250x250x12.5 profil 
enligt EK 3. 
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Figur B9-2: Resultat från datorberäkning för rymdfackverk med VKR250x250x10 profil enligt 
EK 3. 
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Bilaga 10 

Resultat från FEM-design 8.0 för rymdfackverk enligt BSK 07 

Svaren som redovisas är utvalda relevanta delar av resultaten från da-
torberäkningarna. 

 
Figur B10-1: Resultat från datorberäkning för rymdfackverk med VKR250x250x12.5 profil 
enligt BSK 07. 
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Figur B10-2: Resultat från datorberäkning för rymdfackverk med VKR250x250x10 profil en-
ligt BSK 07 
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Bilaga 11  

Dimensioneringar enligt EK 3 

1 - Dimensionering av ramverkssträva utsatt för tryckkraft och 
böjmoment 

Dimensioneringen utförs för en stång av UPE80 tvärsnitt. 

Dimensioneringsvillkor enligt SIS (2005a) – Ekvation 6.62 

,

,

, ,
1,00 

 är dimensionerande normalkraft, 138,90 kN erhållet från 
B7.1 

,  är plastisk bärförmåga för bruttotvärsnittet enligt SIS 
(2005a) – Ekvation 6.10 

,  är dimensionerande böjmoment enligt första ordningen, 
0,40 kNm erhållet från B7.1 

, ,  är dimensionerande bärförmåga för böjmoment kring z-
axeln enligt SIS (2005a) – Ekvation 6.13 

 är reduktionsfaktor för tryckta bärverksdelar enligt SIS 
(2005a) – Avsnitt 6.3.1.2 

 är interaktionsfaktor enligt SIS (2005a) – Bilaga A, metod 1 

,  

 är tvärsnittets area, 1010 mm2 erhållet från B7.3 

 är sträckgräns, 355 MPa för varmvalsat konstruktionsstål 
S355 med nominell tjocklek mindre än 40 mm enligt SIS 
(2005a) – Tabell 3.1 

 är partialkoefficient för bärförmåga för tvärsnitt oavsett 
tvärsnittsklass, sätts till 1,0 i brottgränstillstånd enligt SIS 
(2005a) – Avsnitt 6.1 
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,
1010 · 355

1,0 358,55  

, ,
,  

,  är plastiskt böjmotstånd, 15,80 · 10-6 m3 erhållet från B7.3 

, ,
15,80 · 10 · 355 · 10

1,0 5,60  

1
 dock 1,0 

 är värde som används för att bestämma reduktionsfaktorn 
 enligt SIS (2005a) – Avsnitt 6.3.1.2 

0,5 1 0,2  

 är en imperfektionsfaktor, sätts till 0,49 enligt SIS (2005a) – 
Tabell 6.1 och Tabell 6.2 

 är dimensionslöst slankhetstal enligt SIS (2005a) – Avsnitt 
6.3.1.2 

,
 

,  är kritiskt knäckningslast för relevant instabilitetsmod ba-
serad på bruttotvärsnittet enligt SBI (2008) – Figur 16.86 

,  

 är elasticitetsmodul för stål, 210 GPa 

 är tröghetsmoment, 25,00 · 10-8 m4 enligt B7.3 

 är knäckningslängd,  enligt SBI (2008) – Figur 16.92 

1,25 1,25 1,768  

,
· 210 · 10 · 25,00 · 10

1,768 165,77  
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1010 · 355
165,77 · 10 1,471 

0,5 1 0,49 1,471 0,2 1,471 1,893 

1

1,893 1,893 1,471
0,324 

1
,

 

 är faktor för ekvivalent konstant moment enligt SIS (2005a) 
– Tabell A.2 

 är en faktor enligt SIS (2005a) – Tabell A.1 

 är en faktor enligt SIS (2005a) – Tabell A.1 

0,79 0,21 0,36 0,33
,

 

 är förhållandet mellan ändmomenten erhållna från B7.1 

0,20
0,40 0,5 

0,79 0,21 · 0,5 0,36 0,5 0,33
138,90
165,77 0,946 

1 1 2
1,6

,

,

,
 

 är en faktor enligt SIS (2005) – Tabell A.2 

,

,
1,5 

,  är elastiskt böjmotstånd, 7,98 · 10-6 m3 erhållet från B7.3 

15,80
7,98 1,98 1,5 
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1 1,5 1 2
1,6
1,5 0,946 1,471 1,471

138,90
358,55 0,715

7,98
15,80 0,51 0,715 

1
,

1
,

 

1 138,90
165,77

1 0,324 138,86
165,77

0,222 

0,946 · 0,222

1 138,90
165,77 0,715

1,812 

138,90
0,324 · 358,55 1,812

0,40
5,60 1,325 1,00 

Kontrollen visar att bärförmågan ej är tillräcklig och en större dimen-
sion erfordras. En kontroll görs för om profil UPE100 är godtagbar. 

 är dimensionerande normalkraft, 139,00 kN erhållet från 
B7.8 

,  är dimensionerande böjmoment enligt första ordningen, 
0,40 kNm erhållet från B7.8 

 är tvärsnittets area, 1250 mm2 erhållet från B7.8 

,
1250 · 355

1,0 443,75  

,  är plastiskt böjmotstånd, 20,80 · 10-6 m3 erhållet från B7.8 

, ,
20,80 · 10 · 355 · 10

1,0 7,38  

 är tröghetsmoment, 38,00 · 10-8 m4 enligt B7.8 

,
· 210 · 10 · 38,00 · 10

1,768 251,97  
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1250 · 355
251,97 · 10 1,327 

0,5 1 0,49 1,327 0,2 1,327 1,657 

1

1,657 1,657 1,327
0,377 

0,20
0,40 0,5 

0,79 0,21 · 0,5 0,36 0,5 0,33
139,00
251,97 0,929 

,  är elastiskt böjmotstånd, 10,60 · 10-6 m3 erhållet från B7.8 

20,80
10,60 1,96 1,5 

1 1,5 1 2
1,6
1,5 0,929 1,327 1,327

139,00
443,75 0,868

10,60
20,80 0,51 0,868 

1 139,00
251,97

1 0,377 139,00
251,97

0,566 

0,929 · 0,566

1 139,00
251,97 0,868

1,351 

139,00
0,377 · 443,75 1,351

0,40
7,38 0,904 1,00 

Kontrollen visar att bärförmågan är tillräcklig. En ny kontroll utförs 
endast i syfte att erhålla en utnyttjandegrad för jämförelsen med BSK 07 
där en UPE120 profil krävs. 

 är dimensionerande normalkraft, 139,10 kN erhållet från 
B7.9 

,  är dimensionerande böjmoment enligt första ordningen, 
0,40 kNm erhållet från B7.9 
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 är tvärsnittets area, 1540 mm2 erhållet från B7.9 

,
1540 · 355

1,0 546,70  

,  är plastiskt böjmotstånd, 28,00 · 10-6 m3 erhållet från B7.9 

, ,
28,00 · 10 · 355 · 10

1,0 9,94  

 är tröghetsmoment, 55,00 · 10-8 m4 enligt B7.9 

,
· 210 · 10 · 55,00 · 10

1,768 364,69  

1540 · 355
364,69 · 10 1,224 

0,5 1 0,49 1,224 0,2 1,224 1,50 

1

1,50 1,50 1,224
0,422 

0,20
0,40 0,5 

0,79 0,21 · 0,5 0,36 0,5 0,33
139,10
364,69 0,918 

,  är elastiskt böjmotstånd, 13,80 · 10-6 m3 erhållet från B7.9 

28,00
13,80 2,03 1,5 

1 1,5 1 2
1,6
1,5 0,918 1,224 1,224

139,10
546,70 0,943

13,80
28,00 0,49 0,943 

1 139,10
364,69

1 0,422 139,10
364,69

0,737 
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0,918 · 0,74

1 139,10
364,69 0,943

1,16 

139,10
0,422 · 546,70 1,16

0,40
9,94 0,65 1,00 

Kontrollen visar att bärförmågan är mer än tillräcklig. 
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2 - Dimensionering av ramverkssträva utsatt för dragkraft och 
böjmoment 

Dimensioneringen utförs för en stång av dubbla L120x120x13. Observe-
ra att veka riktningen z benämns med y i bilagorna för ingående tvär-
snittsdata. 

Dimensioneringsvillkor enligt SIS (2005a) – Ekvation 6.2 

,

,

, ,
1,00 

 är dimensionerande normalkraft, 361,90 kN erhållet från 
B7.1 

,  är dimensionerande bärförmåga för dragkraft enligt SIS 
(2005a) – Ekvation 6.5 

,  är dimensionerande böjmoment, 1,90 kNm erhållet från 
B7.1 

, ,  är dimensionerande bärförmåga för böjmoment kring z-
axeln enligt SIS (2005a) – Ekvation 6.13 

, ,  

 är tvärsnittets area, 5902 mm2 erhållet från B7.2 

,
5902 · 355

1,0 2095,20  

, ,
,  

,  är plastiskt böjmotstånd runt z-axeln, 169 · 10-6 m3 erhållet 
från B7.2 

, ,
169 · 355

1,0 59,99  

361,90
2095,20

1,90
59,99 0,204 1,00 



Bilaga 11 

B11.9 

 

Kontrollen visar att den dimensionerande bärförmågan är mer än till-
räcklig. Kontroll av om en mindre profil kan användas. Dubbla 
L50x50x7 provas. Eftersom egentyngden och tvärsnittsprofilen ändras 
leder det till att verkande moment och normalkraft ändras. Den nya 
dimensioneringen tar hänsyn till dessa ändringar. 

 är 364,60 kN erhållet från B7.4 

,  är 0,20 kNm erhållet från B7.4 

,  är 15,40 · 10-6 m3 erhållet från B7.5 

 är 1302 mm2 erhållet från B7.5 

,
1302 · 355

1,0 462,21  

, ,
15,40 · 355

1,0 5,46  

364,60
462,21

0,20
5,46 0,825 1,00 

Kontrollen visar att den dimensionerande bärförmågan är tillräcklig. 
Kontroll av om en mindre profil kan användas. Dubbla L50x50x5 pro-
vas. 

 är 364,60 kN erhållet från B7.6 

,  är 0,20 kNm erhållet från B7.6 

,  är 11,40 · 10-6 m3 erhållet från B7.7 

 är 950 mm2 erhållet från B7.7 

,
950 · 355

1,0 337,25  

, ,
11,40 · 355

1,0 4,04  

364,60
337,25

0,20
4,04 1,131 1,00 

Kontrollen visar att bärförmågan ej är tillräcklig och den minsta dimen-
sionen som klarar kravet för bärförmåga är dubbla L50x50x7.  
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3 - Dimensionering av pelare utsatt för rent tryckande normalkraft 

Dimensioneringen utförs för en pelare med profil VKR 250x250x12.5 

Dimensioneringsvillkor enligt SIS (2005a) – Ekvation 6.46 

,
1,00 

 är dimensioneringsvärdet för tryckkraften, 1099,85 kN er-
hållet från B9.1 

,  är dimensioneringsvärdet för bärförmågan vid instabilitet 
för den tryckta bärverksdelen enligt SIS (2005a) – Ekvation 
6.47 

,  

 är tvärsnittets area, 11700 mm2 enligt Tibnor (2007) för 
VKR250x250x12.5 

  är partialkoefficient för bärförmåga med hänsyn till instabi-
litet, sätts till 1,0 i brottgränstillstånd enligt SIS (2005a) – 
Avsnitt 6.1 

 är reduktionsfaktor för tryckta bärverksdelar enligt SIS 
(2005a) – Avsnitt 6.3.1.2 

1
 dock 1,00 

 är värde som används för att bestämma reduktionsfaktorn 
 enligt SIS (2005a) – Avsnitt 6.3.1.2 

0,5 1 0,2  

 är en imperfektionsfaktor, sätts till 0,21 enligt SIS (2005a) – 
Tabell 6.1 och Tabell 6.2 

 är dimensionslöst slankhetstal enligt SIS (2005a) – Avsnitt 
6.3.1.2 
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 är kritiskt knäckningslast för relevant instabilitetsmod ba-
serad på bruttotvärsnittet enligt SBI (2008) – Figur 16.86 

 

 är tröghetsmoment, 10915 · 104 mm4 för VKR250x250x12.5 
enligt Tibnor (2007) 

 är knäckningslängd,  enligt SBI (2008) – Figur 16.92, 
12400 mm enligt B1.4 

· 210 · 10 · 10915 · 10
12400 1471,29  

11700 · 355
1471,29 · 10 1,68 

0,5 1 0,21 1,68 0,2 1,68 2,067 

1

2,067 2,067 1,68
0,306  

,
0,306 · 11700 · 355

1,0 1270,97  

1099,85
1270,97 0,865 1,00 

Kontrollen visar att den dimensionerande bärförmågan är tillräcklig. 
Kontroll av om en mindre profil kan användas. Provar VKR250x250x10, 
tvärsnittsdata enligt Tibnor (2007). 

 är dimensioneringsvärdet för tryckkraften, 1091,24 kN er-
hållet från B9.2 

9490  

9055 · 10   
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· 210 · 10 · 9055 · 10
12400 1220,57  

9490 · 355
1220,57 · 10 1,66 

0,5 1 0,21 1,66 0,2 1,66 2,031 

1

2,031 2,031 1,66
0,312 

,
0,312 · 9490 · 355

1,0 1051,11  

1091,24
1051,11 1,038 1,00 

Kontrollen visar att bärförmågan ej är tillräcklig och en mindre dimen-
sion ej kan användas. 
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4 - Dimensionering av svetsförband 

Dimensioneringsvillkor enligt SIS (2005b) – Ekvation 4.2 

F ,E F ,R  

F ,E  är dimensioneringsvärdet av kraften på svetsen per längd-
enhet 

F ,R  är svetsens dimensionerande bärförmåga per längdenhet 

Villkoret skrivs då spänningen verkar parallellt i svetsens längdaxel om 
till 

F ,E F  

F  är svetsens bärförmåga, enligt SIS (2005b) – Ekvation 4.4. 
Sätts till lika med F ,E  då  är sökt 

F ,E  är normalkraften verkande i en svets, beräknas som den 
totala normalkraften erhållet från B7.1 delat med antal 
medverkande svetsar, se Figur 3-7 

F ,E
138,90

4 34,73 kN/svets 

Med SIS (2005b) – Ekvation 4.4 skrivs F  om till 

√3 · ·
· ·  

 är nominell brottgräns för den svagare av de förbundna 
konstruktionsdelarna, sätts till 490 MPa enligt SIS (2005a) – 
Tabell 3.1 

 är en korrelationsfaktor, sätts till 0,9 för S355 enligt SIS 
(2005b) – Tabell 4.1 

 är partialkoefficient för tvärsnittets bärförmåga hos svetsar, 
sätts till 1,2 enligt Boverket (2010b) – Tabell E-6 

  är kälsvetsens effektiva -mått enligt SIS (2005b) – Avsnitt 
4.5.2, antas till 4,0 mm 

 är effektiv svetslängd dock ej mindre än 30 mm 
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34,73 · 10 0,6
490

0,9 · 1,2 · 4,0 · 31,89  

I beräkningen sätts 1/√3 till 0,6 för att erhålla jämförbara värden av re-
sultaten vid analysen. Minsta godtagbara svetslängd är enligt EK 3 
31,89 mm.  
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Bilaga 12 
Dimensioneringar enligt BSK 07 

1 - Dimensionering av ramverkssträva utsatt för tryckkraft och 
böjmoment 

Dimensioneringen görs för en stång av UPE80 

Dimensioneringsvillkor enligt Boverket (2007) – Ekvation 6.252a 

1,00 

 är normalkraft av dimensioneringslast, 120,00 kN erhållet 
från B8.1 

 är vägt böjmoment av dimensioneringslast kring z-axeln 
enligt Boverket (2007) – Avsnitt 6:252, där ändmomenten är 
erhållna från B8.1 

0,6 0,4   0,4  

0,6 · 0,5 0,4 · 0,3 0,42  0,4 0,24  

 är dragkraftskapacitet m.h.t. knäckning enligt Boverket 
(2007) – Ekvation 6:23 

 är momentkapacitet för dragen kant enligt Boverket (2007) 
– Avsnitt 6:252 

  är  dock ej mindre än 0,8 enligt Boverket (2007) – Av-
snitt 6:252 

 dock 1 och 1,56 

 är det största av värdet av formfaktorerna  och  enligt 
Boverket (2007) – Figur 6:251 

 

 är plastiskt böjmotstånd 15,80 · 10-6 m3 enligt B8.3 
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 är tyngdpunktsavstånd från underkant, 31,80 · 10-3 m enligt 
B8.3 

 är 25,00 · 10-8 m4 enligt B8.3 

15,80 · 10 · 31,80 · 10
25,00 · 10 2,01 1,56 

 

 är 1010 mm2 

 

 är dimensionerade hållfasthetsvärde enligt Boverket 
(2010a) – Avsnitt 8:312 

 är karateristiskt hållfasthetsvärde, 355 MPa för S355 

 är partialkoefficient som beaktar osäkerheten vid bestäm-
ning av bärförmågan, väljs till 1,0 enligt Boverket (2010a) – 
Avsnitt 8:312 

 är partialkoefficient som beaktar säkerhetsklassen, väljs till 
1,2 för säkerhetsklass 3 enligt Boverket (2010a) – Avsnitt 
2:115 

355
1,0 · 1,2 295,83  

 är reduktionsfaktor för knäckning enligt Boverket (2007) – 
Ekvation 6:233b 

4,4
2,2  dock högst 1,0 

 är slankhetsparameter, 0,74, lika som  enligt EK3 dimen-
sionering, se B11.3 

1 0,2 1,1  

 är 0,49 för grupp a enligt Boverket (2007) – Tabell 6:233 

1 0,49 1,471 0,2 1,1 · 1,471 4,003 
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4,00 4,00 4,4 · 1,47
2,2 · 1,47 0,305 

0,305 · 1010 · 295,83 91,13  

1,56 · 0,305 0,476 0,80  

 

 är formfaktor vid böjning, väljs till 1,25 enligt Boverket 
(2007) – Avsnitt 6:242 

 är elastiskt böjmotstånd kring y-axeln, 7,98 · 10-6 m3 enligt 
B8.3 

1,25 · 7,98 · 295,83 2,95  

120,00
91,13

, 0,50
2,95 1,416 1,00 

Kontrollen visar att bärförmågan ej är tillräcklig och en större dimen-
sion erfordras. En kontroll görs för om en UPE100 profil är godtagbar. 

 är 120,10 kN erhållet från B8.8 

 ändmomenten är erhållna från B8.8 

0,6 · 0,5 0,4 · 0,25 0,40  0,4 0,20  

 är plastiskt böjmotstånd 20,80 · 10-6 m3 enligt B8.8 

 är tyngdpunktsavstånd från underkant, 35,90 · 10-3 m enligt 
B8.8 

 är 38,00 · 10-8 m4 enligt B8.8 

20,80 · 10 · 35,90 · 10
38,00 · 10 1,965 1,56 

1 0,49 1,327 0,2 1,1 · 1,327 3,489 

3,489 3,489 4,4 · 1,327
2,2 · 1,327 0,358 

0,358 · 1250 · 295,83 132,38  
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1,56 · 0,358 0,56 0,80 
 

 är elastiskt böjmotstånd kring y-axeln, 10,60 · 10-6 m3 enligt 
B8.8 

1,25 · 10,60 · 295,83 3,91  

120,10
132,38

, 0,50
3,91 1,053 1,00 

Kontrollen visar att bärförmågan ej är tillräcklig och en större dimen-
sion erfordras. En ny kontroll utförs för profil UPE120. 

 är 120,20 kN erhållet från B8.9 

 ändmomenten är erhållna från B8.9 

0,6 · 0,5 0,4 · 0,25 0,40  0,4 0,20  

 är plastiskt böjmotstånd 28,00 · 10-6 m3 enligt B8.9 

 är tyngdpunktsavstånd från underkant, 40,20 · 10-3 m enligt 
B8.9 

 är 55,00 · 10-8 m4 enligt B8.9 

28,00 · 10 · 40,20 · 10
55,00 · 10 2,05 1,56 

1 0,49 1,224 0,2 1,1 · 1,224 3,15 

3,15 3,15 4,4 · 1,224
2,2 · 1,224 0,402 

0,402 · 1540 · 295,83 183,14  

1,56 · 0,402 0,627 0,80 

 är elastiskt böjmotstånd kring y-axeln, 13,80 · 10-6 m3 enligt 
B8.9 

1,25 · 13,80 · 295,83 5,10  

120,20
183,14

, 0,50
5,10 0,812 1,00 
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Kontrollen visar att bärförmågan är tillräcklig och en stång av UPE120 
profil är därmed godtagbar. 
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2 - Dimensionering av ramverkssträva utsatt för dragkraft och 
böjmoment 

Dimensioneringen utförs för en stång av dubbla L120x120x13 

Dimensioneringsvillkor enligt Boverket (2007) – Ekvation 6.251a 

1,00 

 är normalkraft av dimensioneringslast, 312,70 kN erhållet 
från B8.1 

 är böjmoment av dimensioneringslast kring x-axeln, 1,60 
kNm erhållet från B8.1 

 är dragkraftskapacitet enligt Boverket (2007) – Ekvation 
6.22b 

 

 är bruttoarea, 5902 mm2 erhållet från B8.2 

 är 295,83 MPa 

5902 · 295,83 1745,98  

 är momentkapacitet enligt Boverket (2007) – Avsnitt 6:251 

 

 är formfaktor vid böjning, enligt Boverket (2007) – Avsnitt 
6:242 

 

 är plastiskt böjmotstånd, 169,00 · 10-6 m3 enligt B8.2 

 är 93,80 · 10-6 m3 erhållet från B8.2 

169,00
93,80 1,80 1,25 

1,25 · 93,80 · 295,83 34,68  



Bilaga 12 

B12.7 

 

 dock 1 och 1,56  

 är det största av värdet av formfaktorerna  och  enligt 
Boverket (2007) – Figur 6:251 

 

 är lika som , 169,00 · 10-6 m3 

 är tyngdpunktsavstånd från överkant, 85,20 · 10-3 m enligt 
B8.2 

 är 799,30 · 10-8 m3 enligt B8.2 

169,00 · 10 · 85,20 · 10
799,30 · 10 1,80 1,56 

312,70
1745,98

, 1,60
34,68 0,114 1,00 

Kontrollen visar att den dimensionerande bärförmågan är mer än till-
räcklig. Kontroll av om en mindre profil kan användas. Dubbla 
L50x50x7 provas. Eftersom egentyngden och tvärsnittsprofilen ändras 
leder det till att verkande moment och normalkraft ändras. Den nya 
dimensioneringen tar därför hänsyn till dessa ändringar. 

 är 315,10 kN erhållet från B8.4 

 är 0,20 kNm erhållet från B8.4 

 är 8,53 · 10-6 m3 erhållet från B8.5 

 är plastiskt böjmotstånd, 15,40 · 10-6 m3 enligt B8.5 

 är tyngdpunktsavstånd från underkant, 34,90 · 10-3 m enligt 
B8.5 

 är 29,79 · 10-8 m3 enligt B8.5 

 är 1302 mm2 för dubbelt L50x50x7 tvärsnitt erhållet från 
B8.5 

1302 · 295,83 385,17  

1,25 · 8,53 · 295,83 3,15  



Examensarbete: DIMENSIONERING AV BÄRVERK AV STÅL 

 

B12.8 

 

15,40 · 10 · 34,90 · 10
29,79 · 10 1,80 1,56 

315,10
385,17

, 0,20
3,15 0,795 1,00 

Kontrollen visar att den dimensionerande bärförmågan är tillräcklig. 
Kontroll av om en mindre profil kan användas. Dubbla L50x50x5 pro-
vas. 

 är 315,10 kN erhållet från B8.6 

 är 0,20 kNm erhållet från B8.6 

 är 6,31 · 10-6 m3 erhållet från B8.7 

 är plastiskt böjmotstånd, 11,40 · 10-6 m3 enligt B8.7 

 är tyngdpunktsavstånd från underkant, 35,7 · 10-3 m enligt 
B8.7 

 är 22,50 · 10-8 m3 enligt B8.7 

 är 950 mm2 för dubbelt L50x50x5 tvärsnitt erhållet från B8.7 

950 · 295,83 281,03  

1,25 · 6,31 · 295,83 2,33  

11,40 · 10 · 35,70 · 10
22,50 · 10 1,81 1,56 

315,10
281,03

, 0,20
2,33 1,281 1,00 

Kontrollen visar att den dimensionerande bärförmågan ej är tillräcklig 
och den minsta dimensionen som klarar kravet på bärförmåga är dubb-
la L50x50x7.  
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3 - Dimensionering av pelare utsatt för rent tryckande normalkraft 

Dimensioneringsvillkor enligt Boverket (2007) – Avsnitt 6:23 

1,0 

 är tryckkraft, 939,10 kN erhållet från B10.1 

 är tryckkraftskapacitet enligt Boverket (2007) – Ekvation 
6:23 

 

 är 11700 mm2 

 är 295,83 MPa 

 är reduktionsfaktor för knäckning enligt Boverket (2007) – 
Ekvation 6:233b 

4,4
2,2  dock högst 1,0 

 är slankhetsparameter, lika som  enligt EK 3 dimensione-
ring, 1,68  

1 0,2 1,1  

 är 0,21 för grupp a enligt Boverket (2007) – Tabell 6:233 

1 0,21 1,68 0,2 1,1 · 1,68 4,415 

4,415 4,415 4,4 · 1,68
2,2 · 1,68 0,283 

0,283 · 11700 · 295,83 979,52  

939,10
979,52 0,959 1,00 

Kontrollen visar att den dimensionerande bärförmågan är tillräcklig. 
Kontroll av om en mindre profil kan användas. Provar VKR250x250x10, 
tvärsnittsdata enligt Tibnor (2007). 

 är tryckkraft, 931,80 kN erhållet från B10.2 



Examensarbete: DIMENSIONERING AV BÄRVERK AV STÅL 

 

B12.10 

 

9490  

9055 · 10   

1220,57  

1,66 

1 0,21 1,66 0,2 1,1 · 1,66 4,338 

4,34 

4,338 4,338 4,4 · 1,66
2,2 · 1,66 0,289 

0,289 

0,289 · 9490 · 295,83 811,34  

931,80
811,34 1,148 1,00 

Kontrollen visar att bärförmågan ej är tillräcklig och den minsta dimen-
sionen som klarar kravet för bärförmåga är VKR250x250x12.5.  
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B12.11 

 

4 - Dimensionering av svetsförband 

Dimensioneringsvillkor enligt Boverket (2007) – Avsnitt 6:32 

 

 är tryckkraft, totalt 120,00 kN erhållet från B8.1 vilket ger 
tryckkraften 30,00 kN/svets 

 är tryckkraftskapaciteten i brottgränstillstånd, enligt Bo-
verket (2007) – Ekvation 6:32b. Sätts lika med  då  är 
sökt 

0,6  

 är beräkningssnittets höjd, för kälsvets är  lika med -
måttet, 4,0 mm se Figur 3-7. 

 är nyttig svetslängd 

 är dimensioneringsvärdet för hållfastheten hos svetsgodset 
enligt Boverket (2007) – Ekvation 6:32a 

1,2  

 är reduktionsfaktor, sätts till 0,9 för kälsvetsar enligt Bo-
verket (2007) – Avsnitt 6:32 

 är grundmaterialets karateristiska brotthållfasthet, 490 MPa 
för stål S355 enligt Boverket (2007) – Tabell 2:21a 

 är elektrodmaterialets karateristiska brotthållfasthet, sätts 
till 500 MPa för S420 enligt Boverket (2007) – Tabell 2:25a. 
S420 väljs antas enligt råd. 

0,9√490 · 500
1,2 · 1,2 309,35  

30,00 · 10 0,6 · 4,0 · · 309,35 40,41  

Minsta godtagbara svetslängd är 40,41 mm. 
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