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Abstract

KONTROLLBERÄKNING AV ETT TAKRAS PÅ EN
TENNISHALL I NYKÖPING 
CHECKING THE CALCULATION OF A ROOF
COLLAPSE OF A TENNIS HALL IN NYKÖPING

Husain Musleh

“Boverket” the Design Regulations in Sweden, also called BKR has for a long time
been the mandatory standard that has guided and regulated construction design. But
at the end of 2010 BKR was replaced with Eurocode. This report deals with the
comparison of these two standards when it comes to wood construction. During
winter 2009/2010 there were many roof collapses due to excessive loads on the
roofs across Sweden. The majority of these roofs were made during 1980 when BKR
was the existing norm, therefore, this report will investigate whether there is a big
difference between designing of such roofs according to Eurocode instead of BKR.

These two norms were compared by looking at the design of roof structures that
consist of beams and columns. The roof beam was checked for buckling which is
designed to support the tennis center in Nyköping, and also a centrally loaded pillar
holding up the roof beam and superimposed loads.

The result of this investigation showed that to design according to Eurocode would
be more substantively economically because the design load bearing capacity becomes
slightly larger.

It was also observed that, there isn’t a big difference between designing according to
BKR or Eurocode, therefore these roof collapses couldn’t occur due to designing
according to BKR. Designing according to BKR is even safer, but not substantively
economically as Eurocode. A comparison between the results indicate that the slight
difference is mostly caused by the the differences between the parameters/coefficients
used for design.

The roof collapse in Nyköping was caused by carelessness or ignorance, this tennis
center is undersized.

Tryckt av: Polaksbackens Repro, Institution för teknikvetenskap, Uppsala Universitet
ISRN UTH-INGUTB-EX-B-2012/17-SE
Examinator: Patrice Godonou
Ämnesgranskare: Esra Bayoglu Flener 
Handledare: Kennet Axelsson 



iv 

SAMMANFATTNING 

Boverket som har hand om konstruktions regler i Sverige, även så kallad BKR 

har under lång tid varit den obligatoriska standard som har styrt och reglerat 

konstruktioners beständighet. Men i slutet av 2010 ersattes BKR med Eurocode. 

Denna rapport kommer att handla om en jämförelse mellan dessa två 

standarder när det gäller träbyggnad. Under vintern 2009/2010 var det många 

tak som kollapsade runt om i Sverige på grund av den stora belastning på 

taken. De flesta av dessa tak gjordes under 1980 när BKR var den gällande 

normen, därför kommer denna rapport att undersöka om det finns en stor 

skillnad mellan utformningen av dessa tak enligt Eurokod gentemot BKR. 

Dessa två normer jämförs genom att titta på utformningen av en specifik 

takkonstruktion som består av balkar och pelare. Takbalkarna för tennishallen i 

Nyköping kommer att kontrolleras mot böjning, och pelarnas kapacitet 

kommer att undersöka med ovanliggande laster. 

Resultatet av denna undersökning visade att utformning enligt Eurocode skulle 

vara mer ekonomisk materialmässigt eftersom bärförmåga blir något större. 

Det är inte en stor skillnad att dimensionera enligt BKR i jämförelse med 

Eurocode, man kan därför dra slutsatsen att dessa takras inte uppstått på grund 

av att de utformas enligt BKR. Utformning enligt BKR är ännu säkrare, men 

inte lika ekonomisk som Eurocode materialmässigt. En jämförelse mellan 

resultaten visar att den lilla skillnaden oftast orsakas av av skillnaderna mellan 

de parametrar/koefficienter som används vid dimensionering. 

Tak raset i Nyköping orsakades av slarv eller okunnighet för att tennishallen 

var underdimensionerad. 

Nyckelord: Examensarbete, Träkonstruktion, Takras, Tak bärverk, Jämförelse 

mellan Eurokod och BKR 
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1 INLEDNING 
Under vintern 2009/2010 rasade en massor av tak runt om i Sverige. 

Majoriteten av dessa byggnader är byggnader med stora spännvidder. Enligt 

undersökningar så är de drabbade byggnaderna utförda enligt normer som 

finns i BKR.  BKR som står för boverkets konstruktionsregler reglerar 

konstruktionsarbetet kom att upphävas vid årsskiftet 2010/2011 då Eurokod 

tog fart. I denna rapport kommer en tennishall i Nyköping att undersökas 

närmre. 

Syftet med denna rapport är att undersöka om det är en stor skillnad att 

dimensionera enligt BKR gentemot Eurokod när det gäller bärverk av trä. 

Frågeställning som skall behandlas är, hur mycket skiljer det att dimensionera 

trätakstol i brottgränstillstånd enligt BKR och Eurokod under samma 

förutsättning?  

Målet med denna rapport är att ta reda på om dessa takras under 2009/2010 har 

brister för att de dimensionerats enligt BKR istället för Eurokod, och även 

kunna reflektera och se skillnader som skiljer dessa två normer åt vid 

dimensionering av träkonstruktioner. 
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2 BAKGRUND 
Under vintern 2009/2010 rasade många tak i byggnader med större 

spännvidder (över 10 meter), lågt lutande tak under 15 grader och 

takkonstruktioner utförda i stål och limträ1 (se fördelningen av 

konstruktionsmaterial i tabell 2.1). Drygt 160 tak på olika byggnader rasade och 

ett fåtal av dem var villor, majoriteten av dessa byggnader ligger i södra delen 

av Sverige. Det finns flera bakomliggande orsaker till detta b.la. 

dimensionerings brister, upphängning av armaturer och bristande kunskap när 

det gäller snöskottning m.m.2 Enligt undersökning så är  65 % av dessa tak 

byggda under 1980-talet eller senare3.  

Tabell 2.1 Material i bärverk, denna information är inte tillgänglig för alla objekt.4 

Material Stål Trä Limträ 

Antal 43 28 11 

 

Normen som  följdes under den tiden var BKR, det kan därför vara bra att 

jämföra beräkningar som är utförda efter BKR med Eurokod. Dessa normer och 

regler innehåller vilka minimikrav som en konstruktion bör ha och handlar 

bland annat om bärförmåga, stadga och beständighet för att försäkra sig om att 

konstruktionen klarar av laster som snö, vind och vatten. Detta har blivit en stor 

fråga då det är ganska stor risk att folk kan skadas eller råka illa ut då det skett 

takras på matvaruhall, arenor, idrottshallar och ridhus där folk har vistats 

innan de varit tvungna att utrymma dessa byggnader.  

De vanligaste byggnadstyperna som rasat är djurstall, lager, industribyggnader, 

idrottshallar och ridhus. Figur 2.1 visar hur antalet takras varierar beroende på 

byggnadstyp som SP sammanställt. 

                                                 
 

1Boverket (2010). Erfarenheter från takras i Sverigevintern 2009/2010, 1 uppl., Karlskrona (ISBN 
978-91-86559-10-6), sid. 22 
2Boverket (2010). Erfarenheter från takras i Sverige vintern 2009/2010, sid.7 
3Boverket (2010). Erfarenheter från takras i Sverige vintern 2009/2010, sid 23 
4
 Boverket (2010). Erfarenheter från takras i Sverige vintern 2009/2010, sid 58 
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Figur 2.1 Antalet takras efter byggnadstyp som SP sammanställt 

Boverket kunde vid ett tidigt skede konstatera att det måste finnas flera andra 

orsaker som ligger bakom dessa takras än bara den stora snölasten. Enligt 

boverket så är det mest troligt att dessa takras skett pga. det redan fanns brister 

hos byggnaderna och att snölasten endast utlöste befintliga brister som fanns 

hos dessa bärverk5. Dessa brister kunde b.la. vara brist vid 

dimensioneringskontroll, utförande kontroll och underhåll vid förvaltning. 

De mest rapporterade takrasen var i Borås, Säffle, Uddevalla och Vänersborg 

med totalt sex ras i varje kommun.6 Figur 2.2 visar läge och antal ras runt om i 

Sveige. 

                                                 
 

5Boverket (2010). Erfarenheter från takras i Sverige vintern 2009/2010, sid 12 
6Boverket (2010). Erfarenheter från takras i Sverige vintern 2009/2010, sid 21 
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Figur 2.2 Karta över rapporterade takras  

Ett av det kända takrasen är tennishallen i Nyköping som utfördes som en 

totalentreprenad. Denna hallbyggnad byggdes år 1988 då BKR var den gällande 

normen. Hallens södra halva kollapsade natten den 20 februari 2010. Figur 2.3 
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visar hur tennishallen såg ut efter raset. Rapporten kommer därför handla om 

att kontrollera konstruktioners bärförmåga hos denna tennishall.  

Figur 2.3 Tennishallen efter raset (fotto: Stefan Hedenström) 

En jämförelse av dimensionerings regler för takbärverk i träkonstruktion skall 

också göras. För träkonstruktioner gäller Eurokod delen Eurokod 5 (EK 5) och 

Eurokod 1 som behandlar laster och dimensionering. För BKR beräkningar 

kommer dimensioneringen ske enligt bestämmelser i BFS 1993:58, 1999.  
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3 TEORI 

3.1 Metodik och disposition  

Arbetet är uppdelat i två delar den första delen är lastberäkningar där vindlast, 

snölast och egentyngd kommer att beräknas. Den andra delen kommer att bestå 

av framställning av bärverkets bärförmåga i brottgränstillstånd. Den 

dimensionerande lasten för takåsarna kommer att beräknas med 

säkerthetsklassen II, medan de längsgående takbalkarna med byggnadens 

längd och pelarna utförs med säkerhetsklassen III. Lastberäkningen kommer att 

behövas för att det är olika värden på de faktorer som man använder i 

beräkningen när man jämför Eurokod med BKR. 

Till grunden kommer lastberäkningarna (variabla lasterna och permanenta 

laster) ligga för last beräkningar som sedan kommer att jämföras med 

bärförmågan hos denna tennishall i Nyköping. Utifrån de olika resultaten 

kommer en analys och diskussion göras, för att utreda hur mycket de olika 

resultaten skiljer sig åt och om skillnaden kan vara en utlösande faktor för dessa 

takras. 

Bärverket som skall undersökas är av typen balk-pelarsystem i limträ se figur 

3.1. Detta system består av takåsar som vilar på bärande balkar längst med 

byggnadens längd. Takbalkarna vilar i sin tur på pelare som figur 3.1 visar. För 

mer information om placering av pelare och balksystem se Bilaga 2 och 3.

 

Figur 3.1 Balk-pelarsystem för lagerhallen7 

  

                                                 
 

7Svenskt limträ AB(2012).http://www.svensktlimtra.se/sv/limHTML/1U35.html(2012-04-25) 

http://www.svensktlimtra.se/sv/limHTML/1U35.html
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Takkonstruktionen består av trapetsprofilerad plåt som ligger direkt på 

sekundära bärverket och även infäst i dessa takåsar.8 Centrumavståndet mellan 

dessa takåsar ligger på 2,7 m meter. Takkonstruktionen och hela byggnaden 

ligger i ett uppvärmt utrymme. Taket har en lutning på       men kommer i 

följande beräkningar att antas som    . 

3.1.1 Statiskasystemet och mått 

Tennishallen är en balk-pelarsystem i limträ med mått enligt figur 3.1 limträ 

åsen och limträbalken vilar på pelarna. Den högsta pelaren har höjden 9,05 m 

de mellanliggande pelarna som ligger mellan mitten på byggnaden och den 

yttre väggen har höjden 6,612m. Tennishallens spännvidd är      

36,06 m x 106,06 m. 

Takåsarna är fritt upplagda på tre stöd vid mellersta stödet finns en 

omlottskarvning med spikförband i respektive balkände och över stödet se 

detaljritningarna i Bilaga 1. Denna utformning brukar användas för att 

eliminera det stora stödmomentet och istället få det största momentet i fält, 

detta pga. det blir dubbelt så stor styvhet vid det mellersta stödet och därför får 

man dubbelt så stort bärförmåga. Det är även bra ur brukgränstillstånd 

perspektiv då balken inte sviktar lika mycket, vilket ger en mindre nedböjning. 

Balkarna som takåsarna vilar på har en maximal spännvidd på 18 m. Balkarna 

som går längst med hallens längd är kontinuerliga över stöden, men delas in i 

alla fack med gerberbeslag (se figur 3.2). Detta gäller dock inte på en av de yttre 

balkarna se Bilaga 2. Fördelen med gerbeslagen är att de inte överförs något 

moment alltså är momentet i just denna del noll, men de överför däremot 

tvärkrafter. Denna metod används för att  få ett utjämnat momentet över hela 

spannet. Nedböjningar blir även mindre i jämförelse med fritt upplagt balk. 

Dock har denna konstruktionstyp en stor nackdel, skulle ett brott inträffa i ett 

tvärsnitt hos gerberbalken så skulle det kunna leda till kollaps i flera andra fack 

också, förbanden som används kräver även underhåll. Balkarna och takåsarna 

kommer att kontrolleras mot böjning och skjuvning i brottgränstillstånd. 

                                                 
 

8Stålbyggnadsinstitutet (2008). Stålbyggnad, Publ.130,6. uppl. Stockholm  
(ISBN 91-7127-042-6), sid. 70 
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Figur 3.2 Garberbeslag på takbalkarna9 

Pelarna är kvadratiska och består av en central pelare som balken vilar på samt 

två sidostycken som löper på utsidan av den centraliska pelaren (se figur 3.3) 

sidorstyckorna är spiklimmade till pelarens centrala del. Den centriskt 

belastade pelaren kommer vid beräkning att anses som fast inspänd i ena änden 

och ledad i andra änden, vid beräkning kommer inte sidostyckorna räknas med 

utan endast den centrala pelaren. 

 

Figur 3.3 Primärbalken som vilar på pelaren med sidostyckorna (källa: Wetterberg E.) 

                                                 
 

9
 Svenskt limträ AB (2007), limträ guide 
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3.2 Karaktäristisk lastberäkning 

Denna del av rapporten kommer innehålla beräkning av vindlast, snölast och 

egentyngd. Egentyngdens karaktäristiska värde är detsamma oavsett norm och 

kommer därför endast beräknas en gång. I beräkningarna antas egentyngden 

på limträ ligga på 5 kN/m3 och för den bärande TRP-plåt 0,092 kN/m2 som har 

tjockleken 0,72 mm.10 

Indata 

I dessa beräkning ligger denna tennishall i Nyköping och dimensioneras därför 

efter snö och vind förhållandet i just Nyköping. Indata för följande beräkningar 

finns i tabell 3.1. 

Tabell 3.1 Indata för beräkning av last 

Byggnadens läge Nyköping 

Taklutning         

Centrumavstånd cc 2,7 m 

Byggnadshöjd   9m 

Lagerhallsarea       36,06 mx106,06 m 

Balkdimension   0,056 mx0,405 m 

Balklängd   18,6 m 

 

Last av egentyngd11 

Egentyngd räknas som en permanent last och är dessutom en bunden last. Den 

beräknas som summan av byggnadsdelarnas tyngd som studeras. I detta fall 

limträets egentyngd samt TRP-plåten. Egentyngdens karaktäristiska värde 

betecknas   . De olika tungheterna för materialen brukar oftast ges i 

handböcker och produktblad från tillverkare. Linjelasten blir arean för 

tvärsnittet multiplicerat med tungheten för limträ enligt ekvation (3.1) 

               (3.1)  

                                                 
 

10Plannja (2012), Plannja 
Högprofiler,http://www.cobuilder.com/coBuilderDocuments/getfile?&dokid=198880&code=
MTAwMjU4JTJGUGxhbm5qYV9IJUMzJUI2Z3Byb2ZpbGVyXzIwMDlfc3YucGRm&ext=.pdf 
(2012-04-26), sid. 13 
11Isaksson T., Mårtensson A. och Thelandersson S.(2010). Byggkonstruktion, Studentlitteratur, 2:1 
uppl. Lund (ISBN 978-91-44-07030-8), sid. 44-45 

http://www.cobuilder.com/coBuilderDocuments/getfile?&dokid=198880&code=MTAwMjU4JTJGUGxhbm5qYV9IJUMzJUI2Z3Byb2ZpbGVyXzIwMDlfc3YucGRm&ext=.pdf
http://www.cobuilder.com/coBuilderDocuments/getfile?&dokid=198880&code=MTAwMjU4JTJGUGxhbm5qYV9IJUMzJUI2Z3Byb2ZpbGVyXzIwMDlfc3YucGRm&ext=.pdf


Kap. 3 Teori 

11 

 

Med insatt indata fås en linjelast enligt följande. 

                                 kN/m 

Om man multiplicerar plåtens egentyngd med centrumavståndet och sedan 

summerar plåtens egentyngd med limträet fås den totala egentyngden (   ) 

som blir. 

                            kN/m 

Denna egentyngd gäller för bägge lastberäkningar. 

3.2.1 Lastberäkning enligt BKR 

Last av snölast12 

Snölasten antas vara variabel och bunden last och bestäms som tyngden per 

horisontell area. Snölasten bestäms ur ekvationen (3.2) 

              (3.2) 

där 

   är karaktäristiska värdet för snölast 

  är formfaktor beroende på takytans form 

   är termisk koefficient som beror på energiförluster 

   är snölastens grundvärde på mark 

 

Dessa faktorer får följande värden för detta fall:  

 =0,8 för sadeltak mellan vinkeln 0  och 30  

   sätts normalt till 1,0 

   för snölasten på mark i Nyköping är 2,5 kN/m2 (se figur 3.4). 

                                                 
 

12Boverket (1995). Boverkets konstruktionsregler BKR 94:2, sid 41 
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Figur 3.4 Snözoner för snölaster på mark runt om i Sverige13 

 

Den karaktäristiska snölasten på taket i Nyköping blir 

                         kN/m2  

 

Lasten som är vinkelrät mot taket blir då 

                         kN/m2 

Linjelasten på takstolen blir  

  ̅                 kN/m 

 

 

                                                 
 

13Teo konsult (2012) http://www.teokonsult.se/plat/taksakh/plat5102.htm (2012-04-27) 

http://www.teokonsult.se/plat/taksakh/plat5102.htm
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Last av vind14 

Vindlast antas vara variabel last och får betraktas bunden inom ramen för de 

variationer som ges av formfaktorerna. Vindlasten uttrycks enligt ekvation (3.3) 

där    är ekvation (3.4) 

            (3.3) 

                    (3.4) 

där 

   är karaktäristiska värdet för vindlasten 

  är en formfaktor som beror på vindriktningen och byggnadsdelars form 

   är karaktäristikt värde på vindens hastighets tryck 

     är vindstötsfaktor som beror av byggnadens höjd och terrängen parameter 

   

    är exponeringsfaktor som beror av höjden över mark och andra parametrar. 

     är referenshastighetstryck av referensvindhastigheten      se figur 3.5 

  värdet för sadeltak med vinkeln 15  är 0,2 om vinden kommer från kortsidan. 

Skulle vinden vara riktad mot långsidan så skulle   endast bli sug värden på lä 

och lovartsidan vilket är ett gynnsamt fall. 

 

                                                 
 

14Boverket (1995). Boverkets konstruktionsregler BKR 94:2, sid 43 
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Figur 3.5 Referensvindhastigheten runt om i Sverige15 

Terrängtyp II  är ett område med låg vegetation som gräs och enstaka hinder 

ger följande värden. 
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15LTH (2012), Konstruktionsteknik – 
Byggsystem,http://www.kstr.lth.se/fileadmin/kstr/pdf_files/vbkf01/F9_VBKF01_Laster_och_lastnedraek
ning_2010.pdf(2012-04-27) 

http://www.kstr.lth.se/fileadmin/kstr/pdf_files/vbkf01/F9_VBKF01_Laster_och_lastnedraekning_2010.pdf
http://www.kstr.lth.se/fileadmin/kstr/pdf_files/vbkf01/F9_VBKF01_Laster_och_lastnedraekning_2010.pdf
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             N/m2 

                                             kN/m2 

                        kN/m2 

För att resultatet ska bli en linjelast multipliceras den med centrumavståndet på 

takåsarna dvs. 

               kN/m 

Lastkombination16 

Då egentyngden är ogynnsam och snölast är huvudlast används ekvation (3.5) 

                            (3.5) 

Där   är 0,25 för vindlasten. 

  

                                                 
 

16Boverket (1995). Boverkets konstruktionsregler BKR 94:2, sid 24 
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Man kan byta ut punktlasterna i ekvation (3.5) till en linjelaster vilket leder till 

en liknande ekvation enligt nedan 

                                

Insättning av värden ger följande 

                                                kN/m 

3.2.2 Lastberäkning enligt Eurokod 

Last av snö17 

Snölast är en variabel last och beskriver den vertikala kraften på bärverket per 

ytenhet. Vid beräkningen av snölast användes grundvärdet    som är snölasten 

på marken detta värde kan variera beroende på vilken snözon man befinner sig 

i. Snölasten kan variera på taken beroende på om taket är i skyddat läge eller 

inte.  

Den karaktäristiska värde för snölast   kan beräknas enligt Eurokod 1 ur 

ekvation (3.6) 

               (3.6) 

där 

   är en formfaktor som beror på takets geometriska utformning 

   är exponeringsfaktor 

   är en termisk koefficient som beror av takets värmeflöde 

   är snölastens grundvärde på maken, som varierar beroende på vilken snözon 

man befinner sig i 

Detta medför att värdena blir enligt följande: 

   = 0.8 för sadeltak mellan vinkeln 0  och 30  

  = 1,0 antar att det är normal förutsättning med varken vindutsatt läge eller 

skyddat läge. 

                                                 
 

17Isaksson T., Mårtensson A. och Thelandersson S.(2010). Byggkonstruktion, sid 49-51 
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   sätts normalt till 1,0 

  = 2,0-2,5kN/m2 antar 2,5 kN/m2för Nyköping se figur 3.4 

Värdena sätts nu in i ekvation (3.6) och får ut ett värde på snölasten ( ) 

                  2,0 kN/m2 

Ur figur 3.6 ser vi att den största snölasten för sadeltak fås ur             där 

C för 15  tak är 0,05 alltså fås den slutliga snölasten till   

                   kN/m2 

 

Figur 3.6  Osymmetrisk snölast på sadeltak18 

Lasten som är vinkelrät mot taket blir då                     

    kN/m2 

För att snölasten ska bli en linjelast multiplicerar vi   med centrumavståndet 

dvs.                 kN/m  

                                                 
 

18
 Isaksson T., Mårtensson A. och Thelandersson S.(2010). Byggkonstruktion 
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Last av vind19 

Vindlast är en variabel last och uttrycks som kraft per ytsenhet vinkelrät mot 

ytan. Lasten kan beskrivas som övertryck eller undertryck mot byggnadens 

ytskikt. Vindlast uttrycks enligt ekvation (3.7) 

                  (3.7) 

där  

   är vindlast per ytenhet vinkelrät mot ytan 

       är karaktäristiska hastighetstryck 

   är referenshöjden för vindlasten 

    är en formfaktor som beror på vindriktning eller byggnadsdelens form 

Dessa beteckningar får följande värden vid terrängtyp II: 

Referensvindhastigheten    i Nyköping är 24 m/s (se figur 3.5). Detta medför 

att             kN/m2. 

       som används i ekvation (3.7) finns i tabell 3.2 

Tabell 3.2 Värden på        för taklutningen 15  

  F G H I J 

 
    

 

-0,9 -0,8 -0,3 -0,4 -1,0 

+0,2 +0,2 +0,2 +0,0 +0,0 

Beteckningarna F,G,H,I och J i tabell 3.2 är de olika zonerna på taket se figur 3.7 

 

 

                                                 
 

19Isaksson T., Mårtensson A. och Thelandersson S.(2010). Byggkonstruktion, sid 54-55 
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Figur 3.7 Zonindelning och beteckningar för sadeltak20 

Antar en vindriktning på    

                                                 
 

20
 Isaksson T., Mårtensson A. och Thelandersson S.(2010). Byggkonstruktion 
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Värdet på e blir           m 

I detta fall kommer jag endast kolla på krafterna på lovartsidan som blir de 

ogynnsamma lasterna på taket. 

För zonerna F och G blir bredden e/10 alltså 
  

  
     m och därav får H 

bredden                 m 

Vind punktlasterna blir enligt nedan, 

               
   

    
              kN 

              
     

    
              kN 

Vindlasten per takås på den mest utsatta blir          
     

  
        kN och 

          
     

  
      kN en ungefärlig utbreddlast av summan av det två 

lasterna dvs                   kN alltså blir linjelasten per takås  

   
     

    
      kN/m detta värde kommer senare att användas vid 

lastkombinationen. 

Lastkombination21 

Huvudlasten för de variabla lasterna blir snölasten och lastkombinationen i 

brottgränstillstånd blir enligt ekvation (3.8) 

                                     (3.8) 

Dessa punktlaster kan bytas ut i ekvation (3.8) till utbredda laster vilket leder 

till följande,  

                                     

Insättning av värden ger följande karaktäristisk last ger 

                                               kN/m 

  

                                                 
 

21Isaksson T., Mårtensson A. och Thelandersson S.(2010). Byggkonstruktion, sid. 75 
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3.3 Beräkning av bärverk 

 

Här jämförs det statiska system med den verkliga, det är vid dimensionering 

man kan få reda på om dimensionen för den valda balken klarar av normen 

eller inte. 

3.3.1 Indata för takåsarna och statiska systemet 

Takåsarna som vilar på balkarna har indata enligt tabell 3.3. 

Tabell 3.3 Indata för takåsen 

Taklutning   15   

Balklängd  18,6 m 

Spännvidd mellan stöd   9,3 m 

Dimension 56 mmx405 mm 

Kvalitet på limträ22 L40 

Karaktäristisk böjhållfasthet     33 MPa 

Karaktäristisk skjuvhållfasthet     4 MPa 

Karaktäristisk last              kN/m 

Karaktäristisk last                kN/m 

 

Det maximala momentet och även den maximala tvärkraften erhålls vid stöd B 

se figur 3.8.23 Men för att dessa takåsar är omlottskarvning med spikförband i 

respektive balkände alltså över B-stödet leder detta till att fältmomentet blir den 

kritiska lasteffekten att studera. 

 

                                                 
 

22Axelsson, K. och Kalliaridis, P. (2010). Träbyggnad – En introduktion i träkonstruktion, 
Uppsala universitet, inst. för Geovetenskap, byggteknik, Uppsala, sid 71 
23Johannesson, P. och Vretblad, B. (2008). Byggformler och tabeller,liber AB, Stockholm (ISBN 
978-91-47-05318-6),sid 42 
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Figur 3.8 Takåsens statiska system 

 

3.3.2 Beräkning av takås i brottgränstillstånd enligt BKR 

Den karaktäristiska vinkelräta lasten mot takåsen är              kN/m den 

dimensionerade lasten i säkerhetsklassen II blir  

                              kN/m 

Maximalmoment: 

Först räknas stödmomentet ut och blir  

                                          kNm 

För att få ut fältmomentet görs beräkningen nedan 

       
  

  
    

     

        
           kNm 

Där   är tvärkraften intill stödet  

                                  kN 

Tvärkraften som man bör dimensionera mot blir vid stöd A och C: 

                                    kN 
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Vid beräkning av momentbärförmåga används formeln (3.9)24 enligt BKR 

              (3.9) 

där  

    är bärförmågan vid böjning 

  är böjmotståndet  

    är den dimensionerande böjhållfastheten. 

Böjmotståndet för tvärsnittet 56mmx405mm blir 

  
            

 
            m3 

 

    för limträbalken L40  är 33MPa enligt BKR. 

 För att få ut det dimensionerande värdet används ekvation (3.10)25 enligt BKR 

    
     

     
     (3.10) 

Insättning av värden leder till böjhållfastheten, 

    
      

     
 

      

        
      MPa 

Bärförmågan för takbalken med insatta värden i ekvation (3.9) samt kontroll 

blir såldes 

                                kNm 

Villkor: 

        

Alltså 

       kNm      kNm  EJ OK!  

                                                 
 

24Johannesson, P. och Vretblad, B. (2008). Byggformler och tabeller, sid70 
25Johannesson, P. och Vretblad, B. (2008). Byggformler och tabeller, sid67 



KONTROLLBERÄKNING AV ETT TAKRAS PÅ EN TENNISHALL I NYKÖPING  

 
   

24 

 

Vid skjuvning för ett böj belastat rektangulärt tvärsnitt används ekvation (3.11) 

för att beräkna skjuvhållfasthet26 enligt BKR 

    
     

   
     (3.11) 

där  

A är arean för tvärsnittet och     är dimensionerande skjuvhållfasthet. 

A blir                     m2 här används även den karaktäristiska 

skjuvhållfastheten (   ) resultatet blir därför  

    
      

     
 

       

        
       MPa 

Insättning av värden i ekvation (3.11) samt kontroll ger 

    
                 

   
       kN 

Villkor 

        

Alltså 

      kN      kNEJ OK! 

 

3.3.3 Beräkning av takås i brottgränstillstånd enligt Eurokod 

Den karaktäristiska vinkelräta lasten mot taket är               kN/m. För att 

få fram den dimensionerade lasten för takåsarna skall den karaktäristiska lasten 

multipliceras med säkerhetskoefficienten för säkerhetsklass II. Den 

dimensionerade lasten blir 

                               kN/m 

  

                                                 
 

26Johannesson, P. och Vretblad, B. (2008). Byggformler och tabeller, sid 70 
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Last effekt 

Maximalmoment: 

Först räknas stödmomentet ut och blir,  

                                        kNm 

För att få ut fältmomentet görs beräkningen nedan 

       
  

  
    

      

      
            kNm 

Där   är tvärkraften intill stödet alltså  

                                 kN 

Tvärkraft som man bör dimensionera mot blir vid stöd A och C: 

                                   kN 

Dimensionerande bärförmåga27 

Karaktäristiska momentbärförmåga fås ur ekvation(3.12) enligt Eurokod 

               (3.12) 

Insättning av karaktäristisk böjhållfasthet ger 

   
   

 
 

            

 
          m3 

                                  kNm 

Dimensionerande momentbärförmåga och dimensionerings villkor 

Klimatklass 2 konstruktionen är skyddad mot direkt nederbörd och är i en 

uppvärmd byggnad. Den dimensionerande bärförmågan kan lösas ur ekvation 

(3.13)28 enligt Eurokod 

     
    

  
         (3.13) 

                                                 
 

27Axelsson, K. och Kalliaridis, P. (2010). Träbyggnad – En introduktion i träkonstruktion, sid 90 
28Axelsson, K. och Kalliaridis, P. (2010). Träbyggnad – En introduktion i träkonstruktion, sid 90 
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Insättning av värden ger 

    
    

  
      

   

    
                                 EJ OK! 

Kontroll av skjuvning 

Tvärkraftskapacitet beräknas ur ekvation (3.14)29 enligt Eurokod 

     
    

  
        (3.14) 

    och de andra faktorerna sätts in i ekvationen och en kontroll utförs 

    
    

  
     

    

  
     

  

   
 

   

    
         

           

   
          

Villkor:  

        

Alltså 

                   OK! 

Dimensionen 56 mmx405 mm klarar inte av moment dimensionerings villkor, 

men klarar av skjuvningens villkor, det behövs en större dimension på 

takåsarna. 

Dessa takåsar måste även dimensioneras i brukgränstillstånd. 

 

  

                                                 
 

29Axelsson, K. och Kalliaridis, P. (2010). Träbyggnad – En introduktion i träkonstruktion, sid 91 
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3.3.4 Indata för takbalkarna och statiskasystemet 

 Takbalkarna som vilar på pelarna har indata enligt tabell 3.4. 

Tabell 3.4 Indata för takbalkarna 

Spännvidd mellan stöd   Enligt Bilaga 2 och 3 

Dimension 140 mmx990 mm 

Kvalitet på limträ30 L40 

Karaktäristisk böjhållfasthet     33 MPa 

Karaktäristisk skjuvhållfasthet     4 MPa 

 

                                                 
 

30Axelsson, K. och Kalliaridis, P. (2010). Träbyggnad – En introduktion i träkonstruktion, Uppsala 
universitet, inst. för Geovetenskap, byggteknik, Uppsala, sid 71 
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I både Eurokod och BKR beräkningen kommer följade system att friläggas och 

beräknas enligt figur 3.9.

 

Figur 3.9 Statiska systemet och snitt med friläggning gäller för beräkning enligt BKR 

och Eurokod. 
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3.3.5 Beräkning av takbalk i brottgränstillstånd enligt BKR 

Den karaktäristiska vinkelräta lasten mot takåsen är             kN/m den 

dimensionerade lasten i säkerhetsklassen III blir  

                              kN/m 

Reaktionskrafterna vid stöd B blir punktlaster på balken 

                                  kN 

Kraftkomposanten   beräknas ur figur 3.10 

 

Figur 3.10 Kraftkomposanterna   och   

                           kN 

Det är totalt 40 takåsar på takbalkarna som sträcker sig på 106,06 m. Dessa 

punktlaster antas som en linjelastlast i kommande beräkningar. Linjelasten för 

ovanliggande last blir enligt följande  

                 kN 

      
       

      
       kN/m 

Egentyngden för balken med dimensionen 140 mmx990 mm blir  

                                kN/m 

Den dimensionerade egentyngden adderas med linjelasten för ovanliggande 

laster. 
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Beräkning enligt BKR leder till följande, 

                                                 kN/m 

 

Lasteffekter 

Först räknas stödkraften    ut och tvärkraften    ur figur 3.9 vid snitt 1,längder 

på balkarna finns i bilaga 2 och bilaga 3 

      
      

 
 

          

 
        kN 

För att få ut fältmomentet görs beräkningen nedan 

        
      

 

 
 

           

 
       kNm 

Momentet vid stöd B fås genom att snitta mellan punkt 1 och 2  

                                          kNm 

Stödkraften    fås fram genom att snitta vid punkten 1 och 4 

   
                             

     
       kN 

Tvärkraften vid stöd A är 283,24kN och största tvärkraften till vänster samt till 

höger om stöd B blir  

                                    kN 

                            kN 

För att undersöka största fältmoment mellan snitt 2 och  4 måste man ta reda på 

vart tvärkraftsdiagrammet blir noll. Detta görs genomen enkel beräkning som 

tar reda på sträckan från stöd B. 

             

  
     

    
   m 

Nu när sträckan är bestämd från stöd B kan man beräkna fältmomentet mellan 

snitt 1 och 3 

      
                                           kNm 
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Alltså blir störst momentet och tvärkraften 

           kNm             kN 

Vid beräkning av momentbärförmåga används formeln (3.9) i avsnitt 3.3.2 

Böjmotståndet för takbalken med tvärsnittet 140 mmx990 mm blir 

  
            

 
         m3 

    för limträbalken L40  är 33MPa enligt BKR. 

För att få ut det dimensionerande värdet används ekvation (3.10) enligt BKR. 

Insättning av värden leder till att följande böjhållfasthet, 

    
      

     
 

      

        
      MPa 

Bärförmågan för takbalken med insatta värden i ekvation (3.9) samt kontroll 

blir såldes 

                            kNm 

Villkor: 

        

Alltså 

      kNm       kNm  EJ OK! 

 

3.3.6 Beräkning av takbalk i brottgränstillstånd enligt Eurokod 

Den karaktäristiska vinkelräta lasten mot takåsen är                kN/m den 

dimensionerade lasten i säkerhetsklassen III blir  

                              kN/m 

Reaktionskrafterna vid stöd B blir punktlaster på balken 

                                 kN 
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För att få fram den vertikala lasten   ur figur 3. så görs följade beräkning 

                            kN 

Det är totalt 40 takåsar på takbalkarna som sträcker sig på 106,06 m. Dessa 

punktlaster antas som en linjelastlast i kommande beräkningar. Linjelasten för 

ovanliggande last blir enligt följande  

               kN 

      
      

      
       kN/m 

Egentyngden för balken med dimensionen 140 mmx990 mm blir  

                                kN/m 

Den dimensionerade egentyngden adderas med linjelasten för ovanliggande 

laster. 

Beräkning enligt Eurokod leder till 

                                               kN/m 

Lasteffekter 

Först räknas stödkraften    ut och tvärkraften    ur figur 3.9 vid snitt 1 

      
      

 
 

           

 
       kN 

För att få ut fältmomentet görs beräkningen nedan 

        
      

 

 
 

            

 
         kNm 

Momentet vid stöd B fås genom att snitta mellan punkt 1 och 2  

                                          kNm 

Stödkraften    får man fram genom att snitta vid punkten 1 och 4 

   
                             

     
       kN 

Tvärkraften vid stöd A är 270,65 kN och största tvärkraften till vänster samt till 

höger om stöd B blir  
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                                    kN 

                             kN 

För att undersöka största fältmoment mellan snitt 2 och  4 måste man ta reda på 

vart tvärkraftsdiagrammet blir noll. Detta görs genom en enkel beräkning som 

tar reda på sträckan från stöd B. 

               

  
      

     
      m 

Nu när sträckan är bestämd från stöd B kan man beräkna fältmomentet mellan 

snitt 1 och 3 

      
                                              kNm 

Alltså blir störst momentet och tvärkraften 

             kNm             kN 

Dimensionerande bärförmåga31 

Karaktäristiska momentbärförmåga fås ur ekvation(3.12) enligt Eurokod i 

avsnittet 3.3.3 

Insättning av karaktäristisk böjhållfasthet ger 

   
   

 
 

            

 
            m3 

                                     kNm 

 

  

                                                 
 

31
Axelsson, K. och Kalliaridis, P. (2010). Träbyggnad – En introduktion i träkonstruktion, sid 90 
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Dimensionerande momentbärförmåga och dimensionerings villkor 

Klimatklass 2 konstruktionen är skyddad mot direkt nederbörd och är i en 

uppvärmd byggnad. Den dimensionerande bärförmågan kan lösas ur ekvation 

(3.13) 

Insättning av värden i ekvation(3.13) samt kontroll enligt Eurokod ger 

    
    

  
      

   

    
                     

Villkor: 

        

Alltså 

                        EJ OK! 

Dimensionen 140 mmx990 mm klarar inte av moment dimensionerings villkor, 

men klarar av skjuvningens villkor, de behöver en större dimension på 

takåsarna. 

Balken måste även dimensioneras i brukgränstillstånd och kontrolleras mot 

skjuvning. 
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3.3.7 Indata för pelaren och statiska systemet 

Indata för pelaren är enligt tabell 3.5 kvalitetssorten mellan Eurokod och BKR 

är olika men för att kunna jämföra dessa två normer och göra dessa beräkningar 

korrekt efter konstruktörernas normer så väljs träkvaliteten hållfastighet enligt 

BKR.  

Tabell 3.5 Indata för de inre pelarna 

Limträkvalitet  L40 

Pelarens dimension 140 mmx495 mm 

Pelarens längd 6,612 m 

 

Se även statiska systemet och knäckningsfallet för pelaren i figur 3.11. 

 

Figur 3.11 Statiska systemet för pelarenmed Eulers knäckningsfall 3 
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3.3.8 Beräkning av takpelare i brottgränstillstånd enligt BKR 

Laster 

Ur de tidigare beräkningar fick man fram    som till en del blir ovanliggande 

last för undersökning av dessa pelare. Men den totala punktlasten fås om man 

adderar pelarens egentyngd samt    

Egentyngd för den centrala delen av pelaren blir 

                                kN 

Den dimensionerande lasten p.g.a. egentyngd blir  

                kN 

Den totala punktlasten på pelaren är summan av övre lasten och egentyngden 

för pelaren. 

                       kN 

Eulers knäckningsfall 3 ledat på ena änden och fastinspänd på andra änden se 

figur 3.11 

Tröghetsradie och slankhetstalet32 

Tröghetsradie beräknas enligt ekvation (3.15)33 och används sedan för att 

beräkna slankhetstalet   i ekvation (3.16) 

   √
 

 
     (3.15) 

En del förkortningar kan göras det viktiga att tänka på är att kontrollera 

knäckning i den veka riktningen och inte i den styva riktningen. 

  √
 

 
 

 

√  
 

     

√  
          

Eulers knäckningsfall 3 ger knäckningslängden                       

     m 

                                                 
 

32
Johannesson, P. och Vretblad, B. (2008). Byggformler och tabeller, sid 70 

33
 Axelsson, K. och Kalliaridis, P. (2010). Träbyggnad – En introduktion i träkonstruktion, sid 104 
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Slankhetstalet fås genom ekvation (3.16)34: 

   
   

 
     (3.16) 

Med knäckningslängden och tröghetsradien kända får man. 

   
   
 

 
    

        
         

Reduktionsfaktor 

          

 

Dimensionerande tryckbärförmåga  

Den karaktäristisk tryckbärförmågakan beräknas med ekvation (3.17)35 enligt 

BKR 

                 (3.17) 

där 

  är reduktionsfaktor 

    är den dimensionerande tryckhållfastheten 

  är arean för tvärsnittet 

För att beräkna     används ekvation (3.18)36 enligt BKR 

     
      

     
     (3.18) 

alltså  

    
      

        
      MPa 

                                                 
 

34
Johannesson, P. och Vretblad, B. (2008). Byggformler och tabeller, sid 26 

35
Johannesson, P. och Vretblad, B. (2008). Byggformler och tabeller, sid 69 

36
Johannesson, P. och Vretblad, B. (2008). Byggformler och tabeller, sid 68 
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När den dimensionerande tryckhållfastheten är beräknad kan värdet läggas in i 

ekvation (3.17)37  och följande kontroll utföras 

             

                                     

Villkor:  

         

Alltså 

               kN  EJ OK! 

Denna beräkning tar inte dock hänsynt till de spiklimmade sidostyckerna som 

också hjälper till pelaren att motstå knäckning i veka riktningen. 

3.3.9 Beräkning av takpelare i brottgränstillstånd enligt Eurokod 

Laster 

Ur de tidigare beräkningar fick man fram    som till en del blir ovanliggande 

last för undersökning av dessa pelare. Men den totala punktlasten fås genom att 

adderar pelarens egentyngd med    

Egentyngd för den centrala delen av pelaren blir 

                                kN 

Den dimensionerande lasten p.g.a. egentyngd blir  

                kN 

Den totala punktlasten på pelaren är summan av övre lasten och egentyngden 

för pelaren. 

                       kN 

                                                 
 

37
Johannesson, P. och Vretblad, B. (2008). Byggformler och tabeller, sid 69 
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Den karaktäristisk tryckbärförmågakan beräknas med ekvation (3.19)38 enligt 

Eurokod 

                 (3.19) 

där 

  är reduktionsfaktor 

    är den karaktäristiska tryckhållfastheten 

  är arean för tvärsnittet 

För reduktionsfaktorn behövs flera beräkningar. Först beräkna tröghetsradien 

därefter slankhetstalet för att sedan komma fram till vilken reduktionsfaktor 

man bör använda. 

Tröghetsradie 

Tröghetsradie beräknas enligt ekvation (3.15), en del förkortningar kan göras 

det viktiga här är att kontrollerar knäckning i den veka riktningen och inte i den 

styva riktningen. 

  √
 

 
 

 

√  
 

     

√  
          

 

Eulers knäckningsfall 4 ger knäckningslängden                       

       m 

Slankhetstalet 

Detta leder till att man får slankhetstalet genom ekvation (3.16). Med 

knäckningslängden och tröghetsradien kända leder insättning av värden 

följande. 

   
   
 

 
      

        
        

                                                 
 

38
Axelsson, K. och Kalliaridis, P. (2010). Träbyggnad – En introduktion i träkonstruktion, sid 107 
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Reduktionsfaktor som använd för att reducera tryckhållfastighet, till en kritisk 

dimensionerade tryckhållfasthet.  

         (
    

 
)                     

 

Karaktäristisk tryckbärförmåga  

Insättning av beräknade värde i ekvation (3.19) ger 

                                              kN 

 

Dimensionerande tryckbärförmåga  

Den dimensionerade tryckbärförmåga beräknas med ekvation (3.20)39 enligt 

Eurokod 

     
    

  
        (3.20) 

för permanent last med klimatklass II blir          vilket leder till att den 

dimensionerade bärförmågan samt kontroll blir 

    
    

  
     

   

    
                    

Villkor: 

         

Alltså 

                 kN EJ OK! 

 

  

                                                 
 

39
Axelsson, K. och Kalliaridis, P. (2010). Träbyggnad – En introduktion i träkonstruktion, sid 107 
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3.4 RESULTAT 

 

3.4.1 Resultat av lastberäkning 

Den karaktäristiska egentyngden och vindlasten blev detsamma oavsett norm, 

       kN/m respektive      kN/m. Karaktäristiska snölasten blev dock lite 

annorlunda värden skiljde sig åt, beräkning enligt Eurokod ledde till att 

snölasten blev  5,5 kN/m och snölasten enligt BKR blev 5,211 kN/m. Den 

karaktäristiska lastkombinationen blev      kN/m enligt Eurokod och          

     kN/m enligt BKR. 

 

3.4.2 Resultat av lasteffekter och beräkningar av bärförmåga 

Resultaten för taket är indelad i tre delar första delen är resultat av takåsar, den 

andra delen är resultat av takbalkarna och den tredje delen är resultat av 

pelaren. 

Resultat av beräkning av takåsar utsatt för ren böjning 

Tabell 3.6 visar hur det beräknade värdena skiljer sig åt mellan Eurokod och 

BKR.  

Tabell 3.6 Erhållna värden på takåsar enligt BKR och Eurokod 

Last/bärförmåga BKR Eurokod 

Dimensionerande last           kN/m      kN/m 

Lasteffekt: moment          kNm       kNm 

Lasteffekt: tvärkraft          kN       kN 

Dim. Momentbärförmåga 
   ,    

       kNm       kNm 

Dim. Tvärkraftsbärförmåga 
   ,    

      kN          
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Resultat av beräkning av takbalkarna utsatt för ren böjning 

Tabell 3.7 visar hur det beräknade värdena skiljer sig åt mellan Eurokod och 

BKR.  

Tabell 3.7 Erhållna värden på takbalkarna enligt BKR och Eurokod 

Last/bärförmåga BKR Eurokod 

Dimensionerande last           kN/m       kN/m 

Lasteffekt: moment           kNm         kNm 

Lasteffekt: tvärkraft            kN        kN 

Dim. Momentbärförmåga 
   ,    

      kNm         kNm 

 

Resultat av dimensionering av den centriskt belastade pelaren med höjden 6,612 m 

Tabell 3.8 visar viktiga resultat för pelaren som senare skall analyseras. Som 

tidigare nämnt så tar denna beräkning inte hänsyn till sidostyckerna på pelaren 

som hjälper till att motstå knäckning i veka riktningen. 

Tabell 3.8 Erhållna värden på pelaren enligt BKR och Eurokod 

Last/ bärförmåga BKR Eurokod 

Den dimensionerande centriska 
kraften      

       kN        kN 

Dimensionerande 
tryckbärförmåga     

      kN        kN 

 

Vid beräkning av bärförmågan hos takåsarna, takbalkarna och pelarna kunde 

man se att konstruktionen var underdimensionerad för den last den utsätts för.  
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3.5 ANALYS OCH DISKUSSION 

3.5.1 Analys och diskussion av lastberäkningar 

Jämförelse av enskilda laster  

Värdet på karaktäristiska egentyngden och vindlast blir lika oavsett norm. 

Snölasten däremot blir lite annorlunda då värdet enligt Eurokod är större än 

BKR.  

                                          

                                      
 

   

      
       

Detta visar att värdet på Eurokods snölast är ungefär 5,5% större än snölasten 

enligt BKR. Det som är den stora skillnaden mellan ekvationerna för snölasten 

mellan BKR och Eurokod är att Eurokod tar hänsynt till osymmetrisk snölast på 

tak med en lutning på 15  medan BKR inte gör det. 

Jämförelse av lastkombination 

En jämförelse av förhållandet mellan karaktäristiska lastkombinationer blir 

                                          

                                  
 

    

    
       

Där Eurokods lastkombination blir ungefär 22,5 % större än BKR. Det kan vara 

värt att observera att det är den dimensionerade lastkombinationen blir 

annorlunda pga. partial och reduktionsfaktorerna. Dessa värden har använts 

senare vid dimensionering också för att se hur stor skillnad det blir vid 

dimensioneringsskedet. 

3.5.2 Analys och diskussion av lasteffekter och beräkningar av 

bärförmåga 

Takåsar 

Om man till en början undersöker hur stor förhållandet skiljer sig mellan att 

dimensionera en takås enligt Eurokod gentemot BKR så kan man titta lite 

närmarer på varje dimensionerings del var för sig.  
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Förhållandet mellan momentlasteffekten blir 

                                     

                                 
 

     

    
        

Eurokods värde blir 0,45 % större än BKR detta beror inte på att det statiska 

systemet skiljer dem åt utan för att lastkombinationens värde inte är lika. 

Förhållandet mellan tvärkraftslasteffekten blir 

                                         

                                     
 

     

    
         

Här blir också tvärkraftslasteffektens förhållande lika stort men pga 

avrundningar skiljer dem sig åt en aning för att det fortfarande är samma 

statiska system.  

Nu till de mer intressanta värdena där dimensionerande momentbärförmåga 

förhållande skall jämföras och även tvärkraftsbärförmåga, förhållandet blir 

                                         

                                     
 

     

      
     

                                             

                                         
 

     

     
     

Den dimensionerande momentbärförmågan och tvärkraftsbärförmågan enligt 

Eurokod är 10 % större än BKR. 

Takbalkarna kommer ge samma procentuell skillnad som takåsarna för att de är 

uträknade på samma sätt med likadana ekvationer. 

Pelaren 

För pelaren användes samma lastkombination som för takbalken. Ett 

förhållande mellan dimensionerande centrisk kraft blir 
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Centriska kraften enligt Eurokod är 2,06 % större än BKR skillnaden kommer 

från att linjelasten inte är lika. 

Förhållandet mellan dimensionerande tryckbärförmågan blir 

                                        

                                    
 

      

     
       

Här blev det en större skillnad, där Eurokod är 19,9% större än värdet från BKR 

beräkningarna. Beräkningarna liknar varandra skillnaden är att man i BKR 

dividerar med säkerhetsklassen vid beräkningen av den dimensionerade 

tryckhållfastheten. 

Man kan även titta på hur mycket det skiljer sig mellan de olika resultaten med 

enheter. 

Tabell 3.9 visar hur det beräknade värdena skiljer sig åt mellan Eurokod och 

BKR skillnaden mellan resultaten är inte så stor.  

Tabell 3.9 Erhållna värden på takåsar enligt BKR och Eurokod och skillnaden  

Last/bärförmåga BKR Eurokod Skillnaden 

Dimensionerande last           
kN/m 

     kN/m 0,0475 
kN/m 

Lasteffekt: moment          kNm       kNm 0,22 kNm 

Lasteffekt: tvärkraft          kN       kN 0,13 kN 

Dim. Momentbärförmåga 
   ,    

       kNm       kNm 2,205 kNm 

Dim. Tvärkraftsbärförmåga 
   ,    

      kN          2,65 kN 

 

Tabell 3.10 visar hur det beräknade värdena skiljer sig åt mellan Eurokod och 

BKR skillnaden mellan resultaten är inte så stora men de blev lite större skillnad 

på takbalkarna i jämförelse med takåsarna.  
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Tabell 3.10 Erhållna värden på takbalk enligt BKR och Eurokod och skillnaden  

Last/bärförmåga BKR Eurokod Skillnaden 

Dimensionerande last           kN/m       kN/m 0,76 kN/m 

Lasteffekt: moment           kNm         kNm 20,33 kNm 

Lasteffekt: tvärkraft            kN        kN 6,4 kN 

Dim. Momentbärförmåga 
   ,    

      kNm         kNm 32,945 kNm 

 

Tabell 3.11 visar att det blir en större skillnad om man jämför skillnaderna på 

takåsarna med pelaren. Detta beror på att beräkningsstegen är fler och ju fler 

beräkningar som utförs leder i sin tur till större skillnad i svar. 

Tabell 3.11 Erhållna värden på pelaren enligt BKR och Eurokod och skillnaden 

Last/ bärförmåga BKR Eurokod Skillnaden 

Den 
dimensionerande 
centriska kraften      

       kN        kN 14,2 kN 

Dimensionerande 
tryckbärförmåga     

      kN        kN 28,23 kN 
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3.5.3 Jämföring av ekvationer och koefficienter 

Vid beräkning så blir resultaten olika, detta beror mest på att man har olika 

koefficienter som skiljer sig åt mellan normerna BKR och Eurokod. För att få 

fram den dimensionerande värdet används säkerhetskoefficienter som framgår 

i tabell 3,12. Dem olika säkerhetsklasserna beskrivs nedan, 

- Säkerhetsklass 1: liten risk för allvarliga personskador 

- Säkerhetsklass 2: någon (normal) risk för allvarliga personskador 

- Säkerhetsklass 3: stor risk för allvarliga personskador
40 

Tabell 3.12 Säkerhetsklassernas partialkoefficienter enligt BKR och Eurokod 

 BKR Eurokod 

Säkerhetsklass I     1,0     0,83 

Säkerhetsklass II     1,1     0,91 

Säkerhetsklass III     1,2     1,0 

 

Vid beräkning av variabla och permanenta laster skiljde det sig inte mycket. 

Egentyngden bestämdes på samma sätt och vindlasten skiljde sig inte heller så 

mycket mellan BKR och Eurokod. Snölasten däremot blev annorlunda, enligt 

Eurokod används en ytterligare koefficient som är    och står för 

exponeringsfaktor men den sätts till 1,0 och resulterar inte till någon skillnad i 

resultat.  

Eurokod tar däremot hänsyn till osymmetrisk snölast vid en sådan låg 

taklutning till skillnad från BKR och detta leder till att man får en annan snölast 

på taket. Lastkombinationen visar även att man har olika lastkoefficienter man 

ser tydligt att Eurokods koefficienter är något större, se tabell 3.13. 

  

                                                 
 

40
 Axelsson, K. och Kalliaridis, P. (2010). Träbyggnad – En introduktion i träkonstruktion, sid 44 
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Tabell 3.13 Variabla/permanenta laster en och lastkombination enligt BKR och 

Eurokod. 

 BKR Eurokod 

Egentyngd                     

Snölast                      

Vindlast         
                

              

Karaktäristiska  
Lastkombination 

                    
            

 

                        
             

 

 

Vid beräkning av takåsarna och balkarna såg huvud ekvationerna ut enligt 

tabell 3.14. Momentbärförmåga ekvationerna liknar varandra mycket     i BKR 

motsvara      i Eurokod och    är densamma. När det gäller 

skjuvhållfastheten så är ekvationerna där också ganska likadana. 

Tabell 3.14 Ekvationer vid beräkning av takåsarna/takbalkarna 

 BKR Eurokod 

Momentbärförmåga           

    
      

     
 

           

    
    

  
      

Skjuvhållfastheten     
     

   
  

    
      
     

 

 

    
    

  
      

    

  
     

  

   
 

 

När man skall beräkna tryckbärförmågan hos en pelare så ser ekvationerna 

ganska likadana ut se tabell 3.15. Man ser i många av BKR ekvationer att 

ekvationen     
      

     
 förekommer vid alla bärförmåge ekvationer, och att  

    
    

  
    förekommer i Eurokod beräkningarna.  

Tabell 3.15 Ekvationer vid beräkning av pelare 

 BKR Eurokod 

Tryckbärförmåga              
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3.5.4 Allmänt 

Att dimensionera enligt BKR är mycket enklare och kräver därför inte lika 

mycket tid, just för att det är enklare en beräknings process som kräver mindre 

antal ekvationer för att få fram specifika koefficienter. Dessutom skiljer sig 

resultaten, de flesta resultaten visar att man får en lägre bärförmåga enligt BKR, 

vilket borde leda till större dimensioner på träet som i sin tur leder till större 

kostnader materialmässigt, men arbetsmässigt kan Eurokod möjligtvis vara 

dyrare för att det kanske tar längre tid att utföra beräkningar enligt Eurokod 

gentemot BKR. 

Det finns många likheter vid dimensionering enligt BKR och Eurokod. Många 

ekvationer liknade varandra, därför kunde man även se likheterna på 

parametrarna. Men det fanns även olikheter ett exempel är parametrarnas 

koefficienter vid lastberäkningen som skiljer sig åt, den karaktäristiska lasten 

blev därför lite större i Eurokod beräkningen.  

Limträets kvalitet är också annorlunda enligt BKR är den högsta kvaliteten L40 

som har 33 MPa i karaktäristisk böjhållfasthet parallellt med fibrerna, medan 

Eurokod har GL36h som har 36 MPa i karaktäristisk böjhållfasthet parallellt 

med fibrerna. I beräkningarna användes därför värdet 33 MPa för att 

tennishallen var uppbyggd av limträtypen L40. 
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4 AVSLUTNING 

4.1 Slutsatser 

En jämförelse av dimensionering enligt Eurokod och BKR är intressant, för att 

se hur dessa normer skiljer sig åt och hur resultaten blir olika trots att båda 

normer ska hålla. Det var enklare att genomskåda Eurokods beräkningsgång 

för att kunna följa deras normer de är bredare och mer noggranna vid 

beräkning. Men dessa beräkningar skiljer sig inte så mycket det går att se 

likheter hos de ekvationer som används vid dimensionering.  

Största moment skillnaden blev 32,945 kNm som är skillnaden av den 

dimensionerande momentbärförmåga på takbalken och största punktlast 

skillnaden blev 28,23 kN som är den dimensionerande tryckbärförmåga för 

pelaren. Jämförelsen av lasterna visade att det inte skiljer sig så mycket när man 

dimensionerar men skillnaderna ligger i parametrarnas koefficienter. Dessa 

takras under vintern 2009/2010 beror inte på att de hade dimensionerat 

byggnader enligt BKR utan brister vid utförande och okunnighet har nog legat 

till grund för dessa ras.  

Denna tennishall i Nyköping var underdimensionerad, de borde ha 

kontrollanter som kan kontrollera att konstruktionsarbetet är godkänt för att 

minimera framtida skador p.ga. slarv eller okunnighet. Skulle det snöa en aning 

för mycket, ska man ha personer som kan underhålla lokalen genom att skotta 

bort snön för att förebygga risken för eventuella framtida ras. Det är även 

viktigt att tänka på om det finns en byggnad tätt intill, för att det skulle i sådana 

fall ändra på snö och vindlasts förhållandet på taket. 

4.2 Rekommendationer 

Dimensionering enligt Eurokod är mer tidskrävande i jämförelse med 

dimensionering enligt BKR. Men det är bättre med en norm som är känd i flera 

länder. För studenter kan vara bra att sätta sig in i båda normer genom en bred 

litteraturstudie innan studenten påbörjar ett liknande arbete. Det är även viktigt 

att hålla sig till projektplanen och planera sin värdefulla tid bra.  

Vid fortsatta byggnationer bör man vara försiktig vid dimensionering, 

regeringen kanske skulle kunna införa ett nytt system där byggfirmor blir 

tvungen att låta en oberoende part granska konstruktionen, för att minimera 

slarv och okunnighet inom bygg branschen. 
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4.3 Förslag på fortsatta studier 

Man skulle kunna kontrollera TRP-plåten och hur dess bärförmåga ser ut, på 

boverkets hemsida finns det en film på takras på stora byggnader. I denna film 

fanns det en sporthall som endast hade stålfackverk som bärande med TRP plåt 

överliggandes. Det skulle vara intressant att kontrollera om det behövs åsar för 

att försäkra sig om att detta plåttak inte går i brott. Det skulle även kunna kolla 

närmre på dragbanden som finns på treledstakstolar och undersöka hur 

bärförmågan ser ut och infästningen. Det kan vara värt att även kolla närmre på 

träets påverkan av den omgivande miljön och hur man tar hand om underhållet 

för träet om något sådan behövs. 
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