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Sammanfattning  
 

Detta examensarbete ger en kostnadsjämförelse mellan stomsystem utfört i stål samt limträ. På 

uppdrag av Wästbygg AB har en undersökning gjorts om vilket material som är mest lämplig vid 

uppförande av en hallbyggnad på 15,000 m2. Med utgångspunkt i Stockholmsområdet, jämförs 

stommarna med spännvidden 45 meter.  

 
Det finns många olika sätt att uppföra stomlösningar, med avseende på utformning och material vilket 

gör valet av stomme svårt. Beroende på vilka krav man har på stommen kan avgränsningar och beslut 

tas till vilket material eller stomsystem som lämpar sig bäst för stombygget. Med hjälp av 

litteraturstudier, intervjuer och diskussioner har ett förslag på konstruktionsdelar, material och 

utformning tagits fram. Utifrån mängden fackverk/takstolar och pelare som krävs för att utföra 

stomsystemen görs en kostnadsanalys för materialet och dess transport till arbetsplatsen.  

Resultatet för kostnaden av respektive material har gjorts genom kontakt med leverantör av 

materialen. Kostnadsanalysen visar en prisskillnad mellan stommarna på ungefär 1650000 kr till 

stålets fördel.  

 
Materialens egenskaper har sedan jämförts med varandra och en poängsammanställning har 

framställts som visar vilket material som är till fördel för bygget. De egenskaper som väljs till 

jämförelsen är de egenskaper som författarna tycker är väsentliga för stombygget.  
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Abstract  

There are different methods of constructing frame systems. The choice of material has an influence on 

the final outcome of the frame system. This bachelor’s thesis includes a comparison on frame systems 

constructed in steel and glulam. Due to an assignment from Wästbygg AB an investigation has been 

made regarding which of the material is more suitable for an industrial building with an area of 

15,000 m2. The building is to be constructed in Stockholm, and frame systems with a span of 45 meter 

will be compared to each other.  

 

The sizing and construction analysis for both frame systems in steel and glulam has been calculated 

according to Eurocode. Amount of construction parts needed to finish the build is compiled in a list, 

which is then used to make an appreciated cost summary for the construction. The cost of 

transportation to the site of the building is included in the cost. Results for the cost of the materials 

have been made with collaboration with the material suppliers. The cost summary shows that frame 

system in steel is economically better, with a lower cost of 1 650 000 kr less than glulam.  

 
Information about the different materials has been collected by litterateurs, web pages and interviews. 

The information is then compared to each other and a result by different characteristic qualities has 

been made. These qualities are then graded depended on how the materials match a sort of quality that 

is required in a frame system. Some qualities are more important than others, so there is a contention 

that some qualitys are better for frame system than others, for example if the material has solidity 

rather than being esthetic. Especially when constructing a large building as this. It is concluded that 

the choice of material depends on the type of building that is to be constructed.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: frame system, framework, steel, glulam, Eurocode, span, economy, construction, hall 

building, industrial building. 
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Förord 
 
Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng och är en del av högskoleprogrammet Byggteknik 
och Design i Kungliga Tekniska Högskolan. Arbetet utfördes vårterminen 2017 med uppdrag av 

Wästbygg AB. 

 

Under tiden på Kungliga Tekniska Högskolan har författarna skapat sig ett intresse för konstruktion 

och byggteknik, detta ledde till en strävan att genomföra ett examensarbete inom dessa områden.  

Examensarbetet har utförts av Kristina Daoud och Arkan Marouf med handledning av Peter Eklund, 

lärare för avdelningen bygg- och konstruktionsteknik.  

 

Vår akademiska handledare Peter Eklund på KTH, har tagit sin tid och delat med sig av sina 

kunskaper och idéer. Ett stort tack till dig!  

 

Patrik Gatter, VD, och Pedram Araghi, arbetsledare på KE-gruppen har varit till stor hjälp vid 
utformningen av hallbyggnaden. Ett stort tack till er!  

 

Ett stort tack till Monica Carlström från Wästbygg för uppdraget och handledningen. 

 

Dessutom vill vi även tacka Martinsons, Maku och Svenskt trä för ett väl mottagande. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

En stor del av civilisationens utveckling har sin grund i byggnationer. Alla byggnader har ett 

stomsystem och en rad olika typer av stomsystem har utvecklats och använts under årens gång. 

Stomsystem är de bärande konstruktionerna i byggnader, alltså byggnadens skelett. 

I princip kan stommen utformas på tre olika sätt, vilka redovisas i figur 1.1. 

 

 

a) Fackverkstakstolar på pelare eller bärande väggkonstruktion. 

Fackverkstakstolar tillverkas i trä eller stål. Kombination av pelare 

av stål och fackverkstakstolar av trä är vanligt förekommande. 

 
 

 

  

b) Balkar upplagda på pelare. Pelare och balkar tillverkas i trä, stål 

eller betong.  

 

 

 

 

c) Ramkonstruktioner eller bågkonstruktioner. Ramar och bågar 

kan tillverkas av antingen trä, stål eller betong.  

 

 

 

 

 

Figur 1.1 - Diverse stomtyper (Vaxteko, 2013). 

 

 

Förr i tiden var det vanligt att bygga med ramverk, i synnerhet hallbyggnader. Men eftersom 

verksamheter i takt blir större har det i senare tid blivit vanligt att bygga med fackverk, balkar och 

pelare. Med andra ord används idag, ramverk till mindre verksamheter som inte kräver en jämn 

invändig takhöjd, samtidigt som fackverk och pelarsystem används till större projekt (Berg, 2007). 

 
För större spännvidder, större än 25 meter, är trä och stål ur en kostnads- och hanteringssynpunkt de 

mest lämpade materialen (lantbruksuniversitetet, 1989). 

 
Då de flesta byggherrar idag vill bygga billigt och effektivt som möjligt är således en jämförelse ur ett 

kostnadsperspektiv av stomsystem i limträ och stål av intresse i projekteringsskedet.  
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1.2 Syfte 

Rapportens primära syfte är att undersöka vilket av materialen limträ eller stål som är mest förmånligt 

och bäst som stommaterial vid stor spännvidd för en hallbyggnad. Rapportens sekundära syfte är att ta 

fram förslag på optimal utformning för hallens dimensioner för att på detta vis underlätta för fordon 

att utföra arbete i hallen.  

1.3 Målformulering 

De mål som satts för denna rapport är en ökad kunskap om materialen och skillnader mellan de olika 

stomsystemen i beräkning och användning. Ett annat mål är att ta fram ett ekonomisktresultat för hur 

mycket konstruktionerna kan komma att kosta för stombygget. 

1.4 Avgränsning 

Rapporten behandlar endast limträ och stål som stommaterial. De konstruktioner som valdes är 

utförda helt i ett material utan kombinationskonstruktioner. Konstruktionerna som skall jämföras är 

standardkonstruktioner, det vill säga skall konstruktioner som kräver specialbeställningar inte 

behandlas i rapporten. Med specialbeställningar menas de konstruktioner som inte finns på lager hos 

leverantörerna, dvs att det krävs mer tid och pengar att framställa.  

 

Övriga material som betong eller annat kompositmaterial behandlas inte i rapporten. Grundläggning, 

rivning samt förstärkning eller pålning beaktas inte i rapporten då det antas att hallen byggs på 

bärkraftig mark.   

 

1.5 Metod 

Första delen av arbetet inleds genom litteraturstudier samt intervjuer. Detta kommer leda till ökad 

kunskap för att kunna fatta beslut om samt redovisa materialval och hallens utformning.  

 

Arbetets andra del kommer bestå av att beräkna behövliga dimensioner för hallens stomsystem. 

Dimensionerna kontrolleras med beräkningar för att säkerställa att konstruktionen håller för de laster 

som tillkommer. Alla beräkningar sker enligt Eurocode. Detta kommer sedan ligga till grund för 

jämförelsen av materialen. Resultat presenteras med ritningar, tabeller och text. 
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2 Nulägesbeskrivning 

2.1 Wästbygg 

Wästbygg AB ingår i Wästbygg Gruppen och drivs av Rutger Arnhult, Ulf Christofferson och Jörgen 

Andersson. Wästbygg gruppen är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag. Deras huvudkontor är 

belägen i Borås, men de har även kontor i bland annat Stockholm, Malmö samt Norge och Danmark. 

Företaget riktar sin verksamhet mot bland annat bostäder, kommersiella lokaler och 

logistikbyggnader. Företaget grundades 1981 av Kjell Berggren och Gunnar Ivarson. År 2015 hade 

företaget 175 anställda och omsatte drygt 1,8 miljarder kronor.  

2.2 KE-gruppen 

KE-gruppen är ett teknikkonsultföretag som ingår i bolaget Geosigma Holdings. De erbjuder tjänster 

inom konstruktion för husbyggnad, anläggning och industri, främst i Sverige. Deras huvudkontor är 

beläget i Vasastan, Stockholm. Företaget drivs av Patrik Roine Olof Gatter. År 2017 har företaget 22 

anställda och omsatte 2015 ungefär 17 miljoner kronor.  

  

http://www.allabolag.se/bolagslista/gatter-patrik-roine-olof/4fa5117188bbe21e01db45d1893b659c
http://www.allabolag.se/bolagslista/gatter-patrik-roine-olof/4fa5117188bbe21e01db45d1893b659c
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3 Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen presenteras de kurser som anses vara relevanta för undersökningen. 
Dessa kommer att ligga till grund längre fram i rapporten när analyser sker för det empiriska 

materialet.  
 

Kunskaper från kurser på högskoleprogrammet Byggteknik och Design som har haft omfattande 

betydelse för denna rapport är:  

 

AF1711  
Byggteknik 2, byggfysik och materiallära en grundläggande kurs som behandlar hur det redogörs för 

sambandet mellan materialens struktur och deras egenskaper för hur materials byggfysiska egenskaper 

förändras av yttre påverkan (t.ex. fukt) (KTH 1, 2014) 

 

HS1003, HS1004 
Byggmekanik 1 & Byggmekanik 2 är grundläggande kurser som behandlar deformationer och 

normalspänningar för statiskt bestämda balkar och stänger. Analysering av statiskt bestämda fackverk 

samt beräkning av karakteristiska laster och dimensionerande laster brottgränstillstånd för enkla 

bärverk. (KTH 1, 2014) 

 
HS1008  

Konstruktionsteknik behandlar dimensionering i brottgräns och -bruksgränstillstånd för 

konstruktioner. Beräkning av egentyngd, vindlast, långtidslast och nyttig last i byggnader.  

(KTH 2, 2014) 

 

HS1021  

Stål-och träkonstruktion en inriktningskurs som behandlar svikt och vippning av träbalkar, 

sadelbalkar av limträ samt dimensionering av limträbalkar och stålfackverk. (KTH 3, 2015) 
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4 Faktainsamling 

4.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien bestod av att studera akademisk litteratur, webbaserade källor, gamla 

examensarbeten från DiVa samt beräkningsexempel från högskoleprogrammet Byggteknik och 
Design. Akademiska litteraturen gav en allmän förståelse av förutsättningarna för att uppnå stora 

spännvidder i hallbyggnader samt gav en helhetsuppfattning om stomsystem och dess funktion och 

uppbyggnad.  

 

Limträhandböckerna och litteratur från Stålbyggnadsinstitutet har varit primärkällor för teorin om 

materialets egenskaper. Gamla examensarbeten har varit inspirationskällor för rapportens upplägg och 

struktur.  

4.2 Intervjuer 

Intervjuerna som genomfördes behandlade frågor om rapportens aktuella områden och skedde 

personligen, över telefon och mail. Resultat för den ekonomiska delen riktades frågorna till 

försäljningsingenjörer på olika företag. Intervjuerna skedde även med lärare på Kungliga Tekniska 

Högskolan där frågor om beräkningar framförallt behandlades. För övriga frågor och support har 

personliga möten med civilingenjörer, gruppledare och konstruktörer ägt rum. Intervjuerna har 

grundats på frågeställningar som har byggts på med följdfrågor.    
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5. Teori 

Vid dimensionering av hallbyggnaden måste hänsyn tas till olika faktorer. Efterfrågan på fria ytor i 

hallbyggnader ställer krav på utformningen. Då pelare mitt i hallen är oönskat ställer detta krav på 

takbalkarnas spännvidder och därmed även val av material.  

5.1 Förutsättningar 

Hallen ska användas som lager där fordon på 60 ton ska ha möjlighet att köra runt med liten risk för 

påkörning av bärande konstruktioner. Hallen ska ha en invändig area på ungefär 15,000 m2, dess 

bredd samt längd bestäms under rapportens gång. Vidare krävs en invändig takhöjd på minst sex 

meter i hallen. 

5.1.1 Brand 

Ur brandskyddssynpunkt klassas byggnadsmaterial utifrån tre grupper: obrännbara, svårantändliga 

och brännbara.  

 

Trä är ett brännbart material, dock är trä i detta avseende bättre än stål. Det tar längre tid att värma 

upp trä och grova träkonstruktioner behåller sin bärförmåga under förhållandevis lång tid vid brand.  

Därför tillåts limträkonstruktioner i byggnader med höga krav på brandsäkerhet.  

 
Figur 5.1. Limträ bibehåller en bemärkt bärförmåga även under en brand. Bilden illustrerar ett 

limträtvärsnitt före brand (vänster), efter 30 minuters brand (mitten) samt efter 60 minuters brand 
(höger) vid fyrsidigt brandangrepp (Svenskt trä, u.å.). 

 

Under en långvarig brand håller sig temperaturen i de oförbrända delarna i limträbalken under 100 

grader. Därför är temperaturrörelser vid brand mycket mindre i en limträstomme än i en stålstomme 

som ofta ger sekundära skador vid en brand, detta på grund av stålets längdutvidgning. Vid en brand 

förändras inte limträkonstruktioner lika kraftigt som en oskyddad stålkonstruktion och de totala 

skador som sker är mindre med limträstomme jämfört med en stålstomme. Trä i kraftiga dimensioner, 

såsom en limträstomme, är relativt stabilt i brand. Vid brand bildas det ett yttre kolskikt, vilket 

fungerar som en isolerande yta. På grund av detta sker inträngningen av branden med ungefär 1 

millimeter per minut. Inbränningen sker dock snabbare vid eventuella sprickor, skruvar och andra 

metallförbindningar (Carling, 2001). 
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Stål är ett obrännbart material, dock är stålets egenskaper mindre lämpligt ur brandskyddssynpunkt. 

Stål är ett material som upphettas och expanderar hastigt vid brand. På grund av dess 

värmeledningsförmåga kan stålet sprida värme till angränsande delar och således antända en brand på 

det sättet. Hållfastheten hos stål minskar vid upphettning och uppnår sin halva hållfasthet vid 500 °C 

och vid ytterligare 200 °C är hållfastheten ungefär noll. Vid upphettning är stål böjbart vilket medför 

att konstruktioner i stål kan bli instabila eller helt enkelt rasa. Stål kan skyddas genom isolerande 

beklädnad som exempelvis gips (Dafo, u.å.). 

 

Figur 5.2. Stål under tung belastning förlorar sin säkerhetsmarginal vid temperaturer på omkring 550 

°C – oavsett stålets kvalitet (Setragroup, u.å.). 

 

Hallbyggnader eller industrilokaler som enbart har ett plan behöver oftast inte brandskyddas, eller 

takkonstruktioner med obrännbart värmeisolering i en- eller tvåvåningsbyggnader. Kostnader för 

brandskydd kan minskas kraftigt genom att utföra brandskyddsåtgärder i ett tidigt stadium. 

Med hjälp av brandskyddsmedel kan förbränning av träkonstruktioner hämmas. Brandskyddsmedlet 

saktar ned spridning av brand, värmeutveckling och rökutveckling i träet. Med hjälp av medlet 

förlängs tiden för övertändning och i vissa fall kan övertändning av brand helt förhindras. 

Brandskyddsmedlet förekommer vanligtvist som målningsmaterial, och appliceras genom 

impregnering eller bestrykning. Vid brand sväller brandskyddsfärgen upp och isolerar träytan. 

Trots att det är lätt att skyddsbehandla trä mot brand kan en del egenskaper hos trä påverkas negativt, 

som exempelvis målningsbarhet och limbarhet samt utseende och hållfasthet (Träguiden, 2003). 

Oftast har stålstommar mindre dimensioner på balkar och pelare än vad trä har. Detta ger möjligheten 

till ett effektivt brandskydd genom att bygga in stålet i väggar och bjälklag. Det är inte alltid den bästa 

lösningen att skydda stålstomme genom brandskyddsisolering. Det är istället bättre att dimensionera 

stålkonstruktionen efter lämplig temperatur (Paroc, u.å). 

 
Byggnader och byggnadsdelar delas in i brandtekniska klasser med hänsyn till bland annat 

bärförmåga och isolering. Dessa kan kombineras och uppfyllas av ett tidskrav med 

sifferbeteckningarna 15 till 360. Färg eller isolering är brandskyddsmedel för stål och medför att 

stommen blir skyddad mellan 30 och 90 minuter (Paroc, u.å). 
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5.1.3 Ytbehandling 

Med hänsyn till materialets egenskaper och funktion är hanteringen av skydd, vård och underhåll 

olika. Egenskaper som är viktiga för stommaterial och som påverkar valet av vård och underhåll är: 

 

● Deformationsegenskaper 

● Hållfasthet 

● Volymbeständighet 

● Beteende i samband med brand 

● Beständighet mot frost, korrosion, röta mm. (Burström, P. G, 2001). 

 

Det finns olika metoder av ytbehandling beroende på materialet, valet beror på vilka önskade kriterier 

som skall uppfyllas. Syftet med ytbehandlingen är att bilda ett skydd som verkar under en längre 

period för att skydda underliggande material mot skadliga inverkan av kemikalier, fukt, mekaniska 

påfrestningar, mögel, insekter mm. Ytbehandlingens resultat beror på materialets egenskaper, 

underlagets egenskaper, utförandet och konstruktionens uppbyggnad. Det är därför viktigt att klargöra 

vilka påfrestningar som förekommer vid val av material till en stomme. Dessutom ger ytbehandling en 

estetisk effekt genom glans, ytstruktur och kulör. Den förhindrar även nedsmutsning och missfärgning 

(Ytbehandling, u.å.).  

5.1.2 Fukt 

Ju högre fukthalter som tillkommer till ett material ökar risken för skador, till exempel påverkas 

materialets beständighet negativt. De vanligaste fuktkällorna är oftast fuktighet i utomhusluften, 

fuktproduktion inomhus, regn, markfukt, byggfukt och läckage från installationer. 

 

Orsaken till uppkomst av fukt och svampar är på grund av otillräcklig syretillförsel till fuktiga 

utrymmen samt felaktig utformning av vattenavrinning. Vid val av skyddsåtgärd för trä finns det vissa 

aspekter att ha i åtanke. Framförallt att minimera risken för angrepp av träförstörande organismer.  

Träkonstruktioner som är kraftigt utsatta av fukt underhålls med jämna mellanrum med hjälp av 

tryckimpregnering. Detta för att förhindra trävirket från att angripas av röta eller liknande hot. Det är 

av ytterst vikt att trä skyddas i ett tidigt skede. (Burström, P. G, 2001). 
 

Den vanligaste metoden att skydda träprodukter är impregnering. I Norden finns det regler för 

behandling av trä. Utanför Norden finns det andra regler för hur impregnering skall utföras. Reglerna 

innehåller träskyddsklasser och godkännandeordning för träskyddsmedel samt en kvalitetskontroll av 

impregnerat trä. Dessa regler medför problem inom den svenska träindustrin. Problemen som uppstår 

är:  

 

- Ett svenskt företag kan oftast inte använda den skyddsbehandlingen som föreskrivs då 

träprodukter beställs från utlandet.  

 
- Tillverkare av takstolar i utlandet föreskriver att takstolar måste skyddsbehandlas vilket inte 

är ett krav i Sverige.  

 

- Skyddsmedel som tillverkas utomlands får inte användas i Sverige på grund av 

Kemikalieinspektionens förbud mot skyddsbehandlingsprodukter från utlandet (Träguiden, 

u.å.). 
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5.1.4 Rostskydd 

När stål utsätts för angrepp från vatten och syre från omgivningen sker korrosion - en elektrokemisk 

process. Stål håller därför inte sin ursprungliga form, men förändras med tiden om den inte skyddas. 

Hur mycket stålet korroderar beror på tillgång av syre och temperatur. För att minska, skydda eller 

förhindra korrosion bör stålet rostskyddas genom målning eller förzinkning. Målning är den 

vanligaste rostskyddsmetoden och har en lång livslängd. Valet av rostskyddssystem har en stor 

ekonomisk betydelse med hänsyn till framtida underhåll. Förzinkning hindrar de aggressiva 

föroreningarna från att påverka stålets egenskaper, genom att bilda ett skyddande skikt runt 

konstruktionen. Det är viktigt att stålkonstruktionen utformas på ett lämpligt sätt för att direktkontakt 

med andra metaller undviks (Stålbyggnadsinstitutet, 2016). Stål kan även skyddas kortsiktigt genom 

att belägga det med ett tunt oljeskikt - anoljning (Jernkontoret, 2001).  Ett annat alternativ för att 

motverka korrosion är att applicera ämnet offeranod på stålet. Offeranod är ett ämne som är mindre 

ädelt än stålet, genom detta korroderar det istället för stålet. (Begroup, u.å.). 

 

Stålindustrier vill uppnå längre underhållsintervaller genom att utveckla rostskydd, med målet att 

sänka underhållskostnaderna för stålstommen. Industrier har enorma stålkonstruktioner, därför är 

rostskydd en stor del av den totala kostnaden. Stålindustrin strävar efter mer miljövänliga sätt att 

utföra rostskydd på, då det ställs större krav på skyddsprodukter. Miljökraven som har tillkommit och 

som krävs för målning har missgynnat produkter som exempelvis fackverk, eftersom det är svårt att 

komma åt vid rengöring. I vissa fall visar det sig vara svårt att rengöra fackverk finns det framtagna 

produkter som underlättar detta. Ett exempel på en sådan produkt är Isotrol. Isotrolens uppgift är att 

bland annat att tränga sig in i trånga utrymmen. Vid användning av Isotrol beräknas 

underhållsintervallet på 15 till 20 år. Vid allt för tuffa miljöer kräver konstruktionerna ett starkare och 

mer beständigt skydd, exempel på ett sådant skydd är tvåkomponents exposi och polyuretan 

(Introteknik, u.å). 

 
5.1.5 Miljö 

 

Trä 

Konstruktionsmaterialet trä är ett material som är förnyelsebart och har mindre klimatpåverkan till 

skillnad från stål. En annan positiv egenskap är att biprodukter av trä används till uppvärmning av 

bostäder och andra byggnader (Moelven, u.å.). Trä är ett hållbart material som har en lång livslängd. 

Att öka användningen av trä samt genom att bygga energieffektiva konstruktioner innebär reducering 

av utsläpp av koldioxid. 

 

Trä kan användas i konstruktioner för att ersätta andra skadliga material men ändå uppfylla samma 

funktion. Med andra material menas de som kräver bränning av fossila bränslen. Studier visar att 

utsläpp av koldioxid kan minskas med 1,6 ton per kubikmeter trämaterial om det ersätter annat 

byggmaterial. Vilket i en hel trästomme i genomsnitt motsvarar cirka 16 ton koldioxid. 

 
Ökad energieffektivitet och användning av förnybara energikällor bidrar till ett klimatneutralt 

samhälle. Detta innebär att produktions- och driftfasen inom bygg- och fastighetssektorn påverkas. 

Vid nyproduktion kan valet av material och en byggprocess med låg miljöbelastning utnyttjas för att 

få en energieffektiv byggnad. Energieffektivisering påverkar det befintliga byggnadsbeståndet 

eftersom miljöpåverkan i byggskedet redan har skett (Svenskt trä, u.å.). 
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Stål 
Vid framställning av stål behövs väldigt höga temperaturer och har en negativ påverkan på miljön. 

Framställningen av stål behöver högvärdiga energibärare som olje- och kolprodukter eller gas och 

elkraft. Idag finns det teknik för att ersätta gas och olja med elkraft. Att använda naturgas istället för 

olja är något som Sverige och stålindustrin strävar efter (Jernkontoret, 2015). Till skillnad från trä 

framställs stål från en råvara som inte är förnybart och kräver således mycket energi att framställa och 

bidrar till högre koldioxidutsläpp (Svenskttra, u.å.). 

 

Vid tillverkning av stålkonstruktioner är hållfastheten av mycket stort intresse. Det finns olika typer 

av stål, där höghållfastastål har flera fördelar. En fördel är att vid fördubblad hållfasthet minskar 

konstruktionens vikt med ungefär 30 procent. Miljöbelastningen minskas med lättare konstruktioner, 

som exempelvis i form av lägre utsläpp vid tillverkning av stålet samt dess transport 

(Riksantikvarieämbetet, 2011). 

 

Vid hantering av stål sker inga direkta miljöpåverkan. Indirekta negativa miljöpåverkningar som kan 

ske under hanteringen är oftast från rostskyddsbehandlingen, främst linoljeblymönja. Idag försöker 
myndigheter begränsa blyanvändningen, detta genom att utbilda användare om materialets 

miljöpåverkan. Genom att sprutmåla blir skadan på miljön större, därför är det bättre att måla med 

pensel vilket inte är lika skadligt.  

 

Stål används oftast då det finns krav på en snabb insats på arbetsplatsen. Byggarbetsplatsen får 

produkterna prefabricerade och monterar sedan dessa med förband och fästdon. Zinkoxid kan vara 

skadligt för lungorna och kan finnas i förzinkade konstruktionsdelar. Men om rätt skyddsutrustning 

används är arbetet riskfritt. Svetsarbeten påverkar dock inte den yttre miljön lika mycket. Arbetarna 

måste ta hänsyn till föreskrifter, skyddsanvisningar och rekommendationer under målningen, detta då 

hantering av färger och kemiska produkter kan vara hälsopåverkande (Stålbyggnadsinstitutet, 2008).  
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5.1.6 Produktion och förekomst 

 

Trä 
Mer än hälften av Sveriges landyta är täckt av skog (Svenska-djur, u.å.). Idag finns det totalt 3 000 

miljoner kubikmeter växande skog. Svensk skog är väldigt värdefullt. Ett uppskattat värde är ungefär 

900 miljarder kronor. Den svenska skogen sköts på ett sätt som gynnar tillväxten och kvaliteten, 

därför finns inga oroligheter att den svenska skogen riskerar att ta slut. Cirka 45 %, motsvarande 40 

miljoner kubikmeter trä av den svenska skogen blir det timmer av (Sveaskog, u.å). Det vanligaste 

trädslaget i Sverige är gran följt av tall och växer över hela landet. Limträ tillverkas mestadels ur gran 

(Carling, 2001). Gran är vanligt som konstruktionsmaterial tack vare dess styrka och används för 

tillverkning av exempelvis takstolar. I inlandet är tallarna mer slanka och resliga och nära kusten mer 

knottriga. Vilken kvalité virket innehåller är beroende på valet av skogsbruksmetoder. Hanteringen av 

skogsbruket är idag väldigt aktivt året runt och starkt industrialiserat. Trädens kvalitet och 

tillväxthastighet beror på typ av mark och klimat. En mager skog ger exempelvis en långsam tillväxt 

och träden får täta årsringar. Idag planeras skogarna för en högre tillväxt (Skogforsk, 2006). Ek är 

också vanligt förekommande i den svenska skogen och används vid tillverkning av golv, dörrar och 

fönster. I södra Sverige är tillgången större av lövträd, därför används det ibland som stommaterial. 

 

 
Figur 5.3. visar en schematisk bild över limträproduktionen och materialets kretslopp 
(Limträhandboken, 2016)  
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Stål 
Stål är en legering lämplig för formning i sitt fasta tillstånd, med järn som basmetall och kol som det 

vanligaste legeringsämnet. Kolhalten har en stor betydelse för stålets egenskaper. Hållfastheten stiger 

vid ökad kolhalt samtidigt som seghet och svetsbarhet sjunker. För en formbar stål får kolhalten inte 

vara mer än 2 procent (Jernkontoret, 2000). 

 

Den mest förekommande metoden vid tillverkning av stål är malm-och skrotbaserad tillverkning.  

Dessa metoder är bra ur miljösynpunkt. Stål framställs huvudsakligen av råjärn vid malmbaserad 

framställning, med ca 20 procent tillsättning av skrot. Reducering av kolhalten sker genom färskning 

med syrgas i en LD konverter. Hädanefter tillsätts slagg för att kunna forma stålet till den önskade 

egenskapen. I både Luleå och Oxelösund finns det malmbaserade stålverk och motsvarar tillsammans 

cirka två tredjedelar av den svenska råstålsproduktionen.  

 

Vid skrotbaserad tillverkning smälts stålskrotet i ljusbågsugnar som kräver elektrisk energi. 

Energianvändningen för skrotbaserat är endast en femtedel jämfört med den malmbaserade 

tillverkningen. Totalt finns skrotbaserat tillverkning på tio orter i Sverige och motsvarar ungefär en 
tredjedel av den svenska råstålsproduktion (Jernkontoret, 2015). 

 

Järn är den vanligaste oorganiska föreningen och finns över hela jorden och jordskorpan. Malm bryts 

ned i gruvor och utnyttjas för dess höga järnhalter. Magnetitmalm och hematitmalm är de viktigaste 

järnmalmerna (Jernkontoret, 2015). Om det kostar mycket att utvinna metall ur mineralerna är det inte 

värt att bryta ner mineralerna. Om det är ekonomiskt värt att bryta ner metall för framställning kallas 

då mineralerna för malm. Därför sägs det att malm är ett ekonomiskt begrepp, och att järnmalm måste 

vara en mineral med höga halter av järn för att vara tillräckligt ekonomiskt brytvärt (Metalliska 

Material, 2013).  

 

Råjärnet som kommer från masugnen är inte enbart rent järn utan innehåller även 3 till 4 procent kol 

och låga halter av mangan, fosfor, kisel och svavel. Malm behandlas genom krossning eller malning 

beroende på vilken malmprodukt som önskas (Stålbyggnadsinstitutet, 2009).  
 

 

 

Figur 5.4 En förenklad bild som förklarar stålets kretslopp. (SBI, 2016) 
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5.1.7 Återvinning 

 

Trä 
Limträ kan lätt återanvändas, återvinnas eller utnyttjas för energiåtervinning och belastar inte miljön 

under sin livscykel. Limträ framställs genom att limma trälameller mot varandra. Tillverkningen av 

limträ är en resurssnål process. Råvaran är ett inhemskt barrträd, oftast av gran och limmet ett 

syntetiskt material. Limträ är brännbart och kan brytas ned biologiskt. Limmet som används är inte 

förnyelsebart vilket påverkar miljön negativt. Om hållfasthetsklassen och belastningshistoria är 

igenkännlig kan limträprodukter återanvändas. Limträets kondition skall då kontrolleras och 

förutsättningarna för återanvändning i det enskilda fallet bedömas. Det kan återanvändas som 

byggnadsmaterial eller till framställning av energi om det inte har utsatts för mögel, röta, insekter eller 

giftiga ämnen. Vid rent virke kan det återgå till naturen genom förmultning. Impregnerat trä skall 

brännas på en speciell anläggning (Carling, 2001). 

 

Stål 
Stål kan återvinnas ett oändligt antal gånger utan att kvaliteten ändras. Under smältning kan 

järnatomerna i skrot inordna sig i en ny ordning och bilda nytt stål med nya egenskaper. Denna 

process gör skrot till en eftertraktad råvara för stålindustrin. Med skrotet följer även legeringsämnen 

med och ofta kan skrotmixen anpassas för att utnyttja de befintliga legeringsämnena till den nya 

produkten. Ytbehandlat stål går också att återvinna, exempelvis förzinkad stål, där stålet smälts och 

zinkbeläggningen hamnar i rökgasstoftet och därifrån tas hand om för återvinning (Jernkontoret, 

2015). 

5.1.8 Transport 

I Sverige sker transport av konstruktionsdelar på landsväg. I Norden finns det fabriker som kan 

tillverka upp till 60 meter långa limträelement. Längden av elementen begränsas i praktiken på grund 

av transportmöjligheterna. Längder på 9-10 meter kan transporteras med lastbil. Med speditionsbilar 

får inte elementen vara längre än 12 meter. Element längre än 12 meter transporteras på trailers med 

utdragbart flak. På detta vis kan 30-35 meter långa element transporteras. Kostnaderna för denna typ 

av transport är hög och det är därför mer kostnadseffektivt av dela balkar eller fackverk i mindre 

enheter som kan transporteras på vanlig lastbil.  

 

Om den sammanlagda fordonslängden överstiger 30 meter behövs det ett särskilt tillstånd i Sverige. 

Det krävs specialtransport normalt om lastbredden och takhöjden överstiger 2,5 samt 4,5 meter 

respektive, vilket ofta är aktuellt i samband med båg- eller ramkonstruktioner. Fördelen med att 

transportera stora stålkonstruktioner gentemot stora limträkonstruktioner är att stålkonstruktioner kan 

transporteras i flera delar som i sin tur kan monteras på plats. Däremot har limträ inte den fördelen då 

det oftast inte kan delas upp i flera än två delar eftersom det skulle påverka träets hållfasthet. Limträ 

kan inte limmas på plats, det kan i följd orsaka ras. Stora träkonstruktioner med långa spännvidder 

kan därför kräva specialtransport vilket medför stora kostnader. Därför är problematiken inte lika stor 
i hänsyn till transport vid planering av stora industrihallar av stål (Carling, 2001). 
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5.2 Stomsystem 

Oftast skräddarsyr företag hallbyggnader för alla sorters ändamål och storlekar, allt efter kundens 

önskemål. Det kan exempelvis gälla:  

 

• Lantbruksbyggnader  

• Industribyggnader  

• Affärsbyggnader 

• Sport- och Fritidshallar  

• Lagerhallar 

• Bilhallar 

 

Målet är att uppnå stora och fria ytor vid konstruktionsutformningen. De stora och fria ytorna skapas 

med hjälp av fackverkskonstruktioner, skal eller bågar. Idag prefabriceras stommar, vilket är mindre 

tids- och kostnadskrävande. Det är vanligt med stommar som har bärande pelare och de anpassas efter 

den verksamhet som hallen är avsedd för. Ibland önskas det stora avstånd mellan pelarna och följden 

blir att konstruktionen måste byggas i stora spännvidder. Stora spännvidder har oftast högre 
kostnader. Det finns även andra faktorer som påverkar hallens dimensioner: Vad är det för snö- och 

vindlast på byggnaden? Vad är det för grundläggning på byggnaden? Hur ser väggen ut? Kan den 

stabilisera stommen? (Renström, 2017, 29 mars).    

 
Stommen har till funktion att stabilisera byggnaden och till uppgift att bära byggnaden. Delar som 

ingår i en stomme är bjälklag, pelare, bärande väggar, tak och grund. Huvuduppgiften är att fördela 

byggnadens belastningar över dessa komponenter. Stommen utsätts för horisontella och vertikala 

laster, det är dess funktion att ta upp och fördela dessa laster ned till grunden. Exempel på vertikala 

laster är; egentyngd av byggnadsdelar, nyttig last av personer, inredning och fordon. Exempel på 

horisontella laster är; vindlast, laster som går horisontellt av snedställning (exempelvis pelare som 

monteras snett oavsiktligt och därmed orsakar horisontella laster). Även bjälklag och trapphus 

utnyttjas som delar i det stabiliserande systemet i flervåningsstommar.  

 

Valet av stomsystem beror på ett antal krav och funktioner. De krav som ställs på en stomme är bland 

annat bärförmåga, hållbarhet, brandsäkerhet, värmeisoleringsförmåga, fuktskydd och motstånd mot 

yttre påverkan. Trä kan vara estetiskt tilltalande medan en stomme i stål idag är en utvecklad teknik. 

Stål kan tillverkas i slankare dimensioner vilket medför mindre materialåtgång för samma last jämfört 

med trä. Alltså innebär det att tunga material ersätts av lättare material och följden blir att 

byggtekniken blir snabbare och mer rationell (Träguiden, 2003). 

 

Industrier- och hallbyggnader är vanligast i ett plan. Takstolar, balkar och pelare hjälper till att bära de 

vertikala laster som angriper på taket. Utformningen av stomsystem kan framställas på olika sätt 

beroende på geometri, byggnadstyp och grundförhållande och har en avgörande betydelse för både 

hallens funktion och totalekonomi. Kostnaden av stommen motsvarar en liten del av den totala 
byggkostnaden. Därför är det i första hand inte viktigt att välja det billigaste alternativet utan istället 

det alternativ som ger bästa funktion till lägsta pris (Byggkomponenter, 2017). 
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5.2.1 Stomtyper i limträ 

Stomsystem i limträ erbjuder ett brett sortiment av olika konstruktionssystem med stora spännvidder. 

Utformning av stommar i limträ för hallbyggnader finns allt ifrån enkla system med pelare och balkar 

till ram- och skalkonstruktioner. Beroende på byggnadens funktion väljs ett stomsystem. Limträ är ett 

formbart material med möjlighet att utföra krökta konstruktioner såsom bågar, ramar, skal (Carling, 

2001).   

 

Figur 5.5 - Stomsystem i limträ. ( Limträhandboken, 2016) 

 
Det finns flera olika stomsystem i limträ för industribyggnader. Med hänsyn till byggnadens funktion 

och arkitektoniska utformning påverkas valet av stomsystem. Vid val av stomsystem finns det 

rekommendationer för spännvidder och konstruktionshöjder för olika bärverkstyper.  

 

Två- eller treledsbåge med eller utan dragband kan uppnå en spännvidd på 50 meter. Treledstakstol 

med dragband och underspända balkar når en spännvidd på 40 meter med en lämplig taklutning på 

minst 14o. Dessa två typer av stomsystem ger största möjliga spännvidd, allt från 20 till 100 meter, 

utan extra konstruktioner. Fler rekommendationer på lämpliga spännvidder, tvärsnittshöjd, balkhöjd 

och lutning redovisas i bilaga C (Carling, 2001). 
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5.2.2 Stomtyper i stål 

Stål är ett utav huvudalternativen vid byggen av hall- och industribyggnader där stora spännvidder är 

en förutsättning. Genom välutvecklade systemlösningar och lätthanterade komponenter kan hallar och 

industrier av stål byggas effektivt. Flera företag har egna standardmått på stomsystemet som ger 

önskade dimensioner samt som ger låga kostnader och hög kvalite.  

 

Oftast är pelarna valsade IPE- eller HEA-profiler försedda med topp- och fotplåt. Svetsade pelare 

förekommer i stora hallar då balkarna är för tunga. Pelarna monteras oftast med fyra ingjutna 

grundskruvar. Takstolen spänner över byggnadens hela bredd, men hallen kan även delas upp i flera 

skepp med mellanliggande pelarrader. Vid för stora spännvidder väljs fackverks eller svetsade I-

balkar som takstolar i taket (Stålbyggnadsinstitutet, 2014). 

 

Vid stora spännvidder väljs oftast fackverks- eller svetsade I-balkar som takstolar i taket. I 

spännvidder mindre än 10 meter väljs oftast valsade IPE-stång. Taket bärs upp av profilerad plåt som 

skruvas fast på sekundära åsar mellan takbalkarna eller direkt på takbalkarna. Ovanför takplåten 

placeras en plastfolie som fungerar som diffusionsspärr och som ger lufttäthet.  Efteråt placeras 

värmeisolering och tätskikt som kan vara bandtäckning av tunnplåt, papptäckning eller profilerad 

tunnplåt.  

 

Det finns olika ramtyper av stål. Flera företag utvecklar och förädlar sina egna stålramar. Borga är ett 

exempel på ett sådant företag som utvecklar stålramar med personlig karaktär och låg vikt, hög styrka 

och en bra totalekonomi. I bilaga D presenteras vanliga typer av ramstyper i stål.  

 

Ett stålfackverk är uppbyggt av ett övre och undre spann samt lodräta och diagonala balkar eller 

stänger. Vid långa spännvidder finns det stora variationer i stängernas laster. Stänger som är placerade 

tätt intill stöden får större laster jämfört med stänger som är placerade i fackverkets mitt. För att 

minska fackverkets tyngd väljs lättare rörbalkar vid stänger som har en lägre påfrestning. Spannen 

tillverkas oftast av samma typ av rörbalk trots att normalkrafterna förändras längs med det (Novia, 

2014).  
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5.3 Stomsystem med stora spännvidder 

5.3.1 Treledstakstolar i limträ 

Treledstakstolar har en taklutning som bildas av två snedställda överramar. Treledstakstolar vilar 

oftast på en orörlig grundkonstruktion, väggar eller pelare. Stödkraftens horisontella komponenter 

överförs direkt till grundkonstruktionen om treledstakstolen vilar på orörlig grundkonstruktion. Vilar 

treledstakstolen istället på vägg eller pelare, behövs ett dragband för att uppta den horisontella 

kraftkomponenten vid stödpunkterna. Treledstakstolar är vanligast för konstruktioner där taklutningen 

är stor och för spännvidder där vanliga limträbalkar inte räcker till. Taklutningen bör överskrida 14o 

för treledstakstolar som vilar på pelare och väggar, detta för att begränsa nedböjning vid nocken och 

horisontalförskjutning vid stöden. Takstolar som placeras direkt på grundkonstruktionen bör ha en 

taklutning som överskrider 30o. Spännvidden bör vara 15 till 50 meter. För spännvidder längre än 50 

meter kan överarmarna på treledstakstolen förstärkas med ett system av stödsträvor och stålstänger, 

eller med ett sekundärt fackverkssystem under balkarna - underspända konstruktioner (Crocetti et al., 

2016). 

 

 
Figur 5.6 Treledstakstol i limträ- (Limträhandboken del 2, 2016). 

5.3.2 Bågar i limträ 

 
Materialet limträ kan utan större merkostnader framställas i krökta former och med varierande 

tvärsnittshöjder. Massiva tvärsnitt med konstant höjd används vanligtvis, men det förekommer även 

sammansatta I-tvärsnitt eller lådtvärsnitt, framförallt vid större spännvidder. Formen på bågen väljs 

utifrån den form som resulterar i minst böjmomentet Vilket innebär att bågformen följer trycklinjen 

för den dominerande lastkombinationen. Ofta väljs parabelform eller cirkelform med ett förhållande 
mellan bågens pilhöjd och spännvidd, detta som en kompromiss. Av funktionella skäl som exempelvis 

fria höjder kan elliptisk eller annan bågform väljas (Crocetti, 2016). 
 

 

 
Figur 5.7 Bågkonstruktion i limträ ( Svensktträ, 2016). 
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5.3.3 Sadelfackverk i stål 

Sadelfackverk används vid stora spännvidder. Lasterna förflyttas till fackverkets inspänningspunkt. 

Denna typ av fackverk består av ett stort antal stänger och deras montering är enkel. Stänger placeras 

mellan spannen och ger således rum till installationer av ventilationsrör. Övre spannets 

knäckningslängd är stor jämfört med andra fackverkstyper vilket kan resultera i att det behövs ett 

tyngre övre spann för att förhindra att det spannet knäcks (Maku, u.å.). 

 

 

 
 

Figur 5.8 Sadelfackverk i stål (Maku, u.å.). 
 

5.3.5 Omvänt sadelfackverk i stål 

Ett omvänt sadelfackverk är i princip ett upp och nedvänt sadelfackverk. Med en lägre upplagshöjd än 

parallellfackverk resulterar det i att fasadhöjden blir lägre med en bibehållen invändig takhöjd. Vid 

stora spännvidder ger detta fackverk en ekonomisk fördel gentemot parallellfackverk (Maku, u.å.).    

Omvänt sadelfackverk ger högre gavlar. Fackverket är dåligt för vattenavrinning och stora ansamling i 

brunnarna sker (Svensson, 9 maj 2017). 

 
 
 

 

 

 

Figur 5.9 Omvänt sadelfackverk i stål (Maku, u.å.) 
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6 Laster 
Detta kapitel hanterar de laster som påverkar konstruktionerna och innefattar takets egentyngd, 

installationslaster samt snölast.  

6.1 Takkonstruktion 

Den valda takkonstruktionen består utav material som redovisas i detta kapitel. Takkonstruktionen är 

tagen från Isover, och är en typisk takkonstruktion för hallbyggnader. Egentyngden, gx, är beräknad 

med hjälp av ekvation (6.1), som tar hänsyn till materialets densitet, 𝜌, och tjocklek, t, samt 

tyngdaccelerationen, g.  

 

gx = ρ × t × g       [6.1] 

 
På takstolen monteras en korrugerad plåt som bär lasten från ovanliggande isolering, se Figur 6.1. 

Egentyngderna presenteras i Tabell 6.1 där materialen och deras egenskaper är listade.  

Figur 6.1 Vald takkonstruktion i genomskärning. (Isover, u.å.) 
 
 

Material  𝝆 

[kg/m3] 

g 

[m/s2] 

t 

[m] 

gx 

[kN/m2] 

Tätskikt  9,82  - 

Isover takboard 33 135 9,82 0,020 0,0265 

Isover takunderskiva 37 80 9,82 2 x 0,150 0,2354 

Isover plastfolie  9,82 0,0002 - 

Isover takboard 33 135 9,82 0,020 0,0265 

Tp128    0,0012 0,155 

 Σ = 0,44 

Tabell 6.1 Takdelarnas egentyngder (Isover och Profilplåt, u.å.) 

Takets totala egentyngd  gtak = 0,44 kN/m2   
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6.2 Installationslaster 

De laster som tillkommer av installationer antas till ginst = 0,5 kN/m2 (Gatter, 13 maj 2017).  

6.3 Snölast 

Hallbyggnaden som skall dimensioneras ligger i Stockholm där snö vanligtvis förekommer under 

olika perioder om året, därav måste hänsyn tas till laster som uppstår av snö. Beräkningarna av 

snölasten utgår från olika tabellvärden. Takets utformning, områdets topografi och inverkan av vind 

kommer påverka dimensioneringen av snölast.  

 

Snölasten beräknas enligt formel [6.2]. 

s =  sk X μ X Ce X Ct        [6.2] 

 

 sk   Karakteristisk snölast  

 μ  Formfaktor av taket 

Ce  Exponeringsfaktor 

Ct   Termisk koefficient, normalvärde = 1,0 

 

 

Karakteristisk snölast, sk 
Värdet av den karakteristiska snölasten på mark bestäms med hjälp av kartor över snözoner eller 

tabeller. Det karakteristiska värdet har en återkomsttid på 50 år med sannolikhetsvärdet 0,98.  

I bilaga A kan ett utdrag av värden på den karakteristiska snölasten hittas. 

 

 

Exponeringsfaktor, Ce 

Exponeringsfaktorn används då man tar hänsyn till vindens inverkan på snön. Faktorn varierar 

beroende på vilken topografi byggnaden befinner sig i med hänsyn till angränsande byggnader. Vid 

beräkning av snölast finns det tre olika klassificeringar av topografin, se tabell [6.2]. Vid okänd eller 

svårbestämd topografi rekommenderas användning av Exponeringsfaktorn 1,0 (Eurokod 1, Swedish 

Standards Institute).  
 

 

Topografi Ce 

Vindutsatt 1 0,8 

Normal 2 1,0 

Skyddad 3 1,2 
1 Vindutsatt topografi: öppen terräng, vindexponerad i alla riktningar utan skydd eller med lite skydd av 

terräng, träd och höga byggnadsverk. 
2 Normal topografi: områden där snön endast i visa fall blåser av byggnadsverk, avhängigt terräng, andra 

byggnadsverk eller träd. 
3 skyddad topografi: område för byggnadsverket är betydligt lägre än omgivande terräng eller omgivet av 

höga träd och/eller omgivet av högre byggnadsverk. 

Tabell 6.2 – Rekommenderade värden på Ce. (Eurokod 1, Swedish Standards Institute). 
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Termiska koefficienten, 𝐶𝑡 

Den termiska koefficienten beaktas vid värmeläckage från en byggnad. När en byggnad har hög 

värmegenomgångskoefficient (> 1 W/m2K) resulterar det i att snömängden på taket minskar på grund 

av smältning. En byggnad med välisolerad takkonstruktion behåller värmen inne i konstruktionen, av 

detta skäl blir snömängden opåverkad. För konstruktioner som är kontinuerligt uppvärmda med låg 

termiskresistans eller andra byggnader med stora mängder av glaspartier i fasaden sätts 𝐶𝑡 = 0,85. 

För övriga konstruktioner rekommenderas det att använda = 1,0.  

 

 

Formfaktorn, μ 

Formfaktorn beror på takets from, lutning och andra hinder som stoppar eller minskar rörelsen av 

snön, närmare bestämt hur kvarliggande snö fördelas över taket efter nederbörd (Eurokod 1, Swedish 

Standards Institute). Vid bestämning av formfaktorn kan figur 6.2 eller tabell 6.3 användas, där 

takformen bestämmer vilken faktorn μ1 eller μ2 som är dimensionerande. 

Figur 6.2 – Bestämning av formfaktorn för olika lutningar. 
 

Taklutning ∝ 0° ≤ 𝛼 ≤  30° 30° < 𝛼 < 60° 𝛼 ≥ 60° 

µ1 0,8 0,8(60 − 𝛼)/30 0,0 

µ2 0,8 + 0,8 𝛼/30 1,6 1,6 

   Tabell 6.3 - bestämning av formfaktorn för olika lutningar. 

6.3.1 Snölast på sadeltak  

Lutningen på sadeltaket för stål- och trästommen är mindre än 15°, på grund av detta behövs det inte 

att olika lastfall testas utan formfaktorn kan direkt sättas in i ekvationen för snölasten [6.3].  

 
 
 

                             μ = 0,8 

 

                               Enligt Eurocode blir 

 

                              s = 2,5 x 0,8 x 1,0 x 1,0  = 2 kN/m2 

 

Figur 6.3 Formfaktor vid snölast på sadeltak.  
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6.4 Dimensionerande last för taket 

Olika laster kan uppträda samtidigt på konstruktionen. I beräkningarna tas detta i hänsyn till genom 

att laster kombineras i vissa dimensionerande lastkombinationer där olika laster representeras med 

olika värden och multipliceras med olika partialkoefficienter. För vissa lastkombinationer kan 

ingående laster kombineras på alternativa sätt genom att byta plats i kombinationen. Detta innebär att 

ett stort antal kombinationer kan behöva undersökas innan den dimensionerande lasten hittas. I bilaga 

B finns utdrag för dimensionering i brott- och bruksgränstillstånd.  

6.4.1 Brottgräns- och bruksgränstillstånd 

De koefficienter som används för att räkna fram de dimensionerande lasterna väljs utifrån direktiv av 

uppdragsgivaren. Först beräknas brottgränstillståndet. Brottgränstillstånd är ett gränstillstånd som 

berör människors säkerhet och/eller bärverkets säkerhet.  

 

- Säkerhetsklass 2:    (Normal) någon risk för personskada 

      ៵d = 0,91  

 

- Nyttig last i byggnad:    Kategori E (lagerlokal) 

      Ψ0 = 1,0; Ψ1 = 0,9; Ψ2 = 0,8 

 

- Snölast      (2,0 < sk < 3,0 kN/m2)    

      Ψ0 = 0,7; Ψ1 = 0,4; Ψ2 =0,2 

 
6.10a och 6.10b enligt EKS 10. Kap. 0 – Tillämpning av SS-EN 1990  

 6.10a) 6.10b) 

G: ៵d x 1,35 x (gtak +  ginst) ៵d x 1,35 x 0,89 x (gtak +  ginst) 

 0,91 x 1,35 x (0,44 + 0,5) = 1,15 kN/m2 0,91 x 1,35 x 0,89 x (0,44 + 0,5) = 1,03 kN/m2 

Q: ៵d x 1,5 x Ψ0 x s  ៵d x 1,5 x s  

 0,91 x 1,5 x 0,7 x 2          = 1,9 kN/m2 0,91 x 1,5 x 2                            = 2,73 kN/m2 

Total last:                          ∑ = 3,1 kN/m2                                         ∑ = 3,76 kN/m2 

 

Taket har en dimensionerande last på 3,76 kN/m2 i brottgränstillstånd.  

 

Allmänt gäller att ett bruksgränstillstånd kan överskridas tillfälligt eller kortvarigt, men inte om det är 

permanent. Som en följd av detta skiljs det på irreversibla och reversibla bruksgränstillstånd.  
 

Bruksgränstillstånd är ett gränstillstånd som delas upp i tre olika lastkombinationer: 

● Karakteristiskt: Används vid irreversibla gränstillstånd, tex uppsprickning av 

betongkonstruktioner. 

● Frekvent: Används för reversibla gränstillstånd. Vid beräkning av nedböjning.  

● Kvasipermanent: Används för långtidseffekter och för effekter rörande bärverkets utseende. 

Tex krypdeformationer, sprickbredd i betong. 

  

 

 

I detta fall är frekvent-lastkombination en dimensionerande last då nedböjning sker när takplåten 
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belastas från egentyngden av taket samt snölasten, alltså motsvarande en tillfällig olägenhet. 

 

Frekvent-lastkombination:  

qfrek= gk + Ψ1,1 x qk,1 + Ψ2,i x qk,i     [6.3] 

 

qfrek   är den frekventa utbredda lasten (kN/m2) 

gk   är egentyngden (kN/m2) 

Ψ1,1    är lastkombinationsfaktor (-) 

qk,1    är variabel huvudlast (kN/m2) 

Ψ2,i x qk,i  är lastkombinationsfaktor (-) och variabel bilast (kN/m2) 

 

Det finns ingen bilast för taket, därav stryks termen för bilast.  

 

qfrek = (0,44 + 0,5) + 0,4 x 2 = 1,74  kN/m2 

 

Taket har en dimensionerande last på  1,74 kN/m2 i bruksgränstillstånd.  
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7. Beräkningar 

Två stomsystem kommer att dimensioneras, en limträstomme och en stålstomme. Limträstommen 

kommer att bestå av limträpelare med treledstakstol och stålstommen kommer att bestå av stålpelare 

och sadelfackverk. Båge utesluts som stommaterial för limträ eftersom produkten måste 

specialtillverkas och kostar mer att tillverka än treledstakstol (Eklund, 12 maj 2017).  

Sadelfackverk väljs förre omvänt-sadelfackverk eftersom det omvända sadelfackverket kräver olika 

höjder på pelare vid uppsättning. Därav måste olika pelardimensioner testas för olika ytor på hallen. 

Detta anses onödigt då ett sadelfackverk klarar av samma spännvidd med likadana pelare vilket 

dessutom ger en jämn invändig takhöjd (Maku, u.å.). 

 

För att stabilisera konstruktionen, främst mot vind, rekommenderas att sätta vindkryss i 

konstruktionen. En stomme är stabil mot vind om den har vindkryss i minst 3 led. 

Båda konstruktionerna kommer att ha ett isolerat plåttak. De yttre pelarna stagas upp av väggen för att 

förhindra knäckning samtidigt som kapaciteten kontrolleras för pelarna i mittenspannet. Både stål- 

och limträpelarna antas vara fast inspända i grunden, se Figur 7.1. De är dessutom stagade av väggen 

och vindkryssen vilket inte tillåter de att röra sig i sidled.  

 

Figur 7.1 Pelarinfästning 
 

Information om fackverk, treledstakstolar och pelare som i senare skede kommer behandlas i denna 

rapport är hämtat från ledande tillverkare, se Maku och Martinsons, för respektive konstruktionsdel.  

 

Enligt Maku klarar deras stålfackverk av en spännvidd på 45 meter. Martinsons treledstakstolar klarar 

av en spännvidd på 60 meter. För att kunna utföra en rättvis likhetsgranskning är det viktigt att utgå 

från samma förutsättningar för takstolarna. Att jämföra en spännvidd på 60 meter med en på 45 meter 

är inte till fördel för rapportens fortsättning. Anledningen till detta är att felaktig slutsats kan tas, att 

limträ är att föredra före stål för stora spännvidder. Kostnaden för att utföra stor spännvidd för de 

olika materialen är det som är till intresse. Därav kommer spännvidden begränsas till 45 meter för 

respektive, på detta sätt blir jämförelsen korrekt utifrån ett opartiskt perspektiv. 
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7.1 Takplåt 

Centrumavståndet för pelarna som håller upp fackverken och treledstakstolarna bestäms utifrån 

belastningstabell för den valda takplåten. Takplåten är självbärande och tillverkas av Profilplåt AB 

(Profilplåt, u.å.). I bilaga E finns ett utdrag från plåttakets belastningstabell. Nedböjningen blir 

avgörande för det spannet, då momentkravet och vindsuget oftast är uppfyllt (Eklund, 12 maj 2017). 

 
Tjocklek 1,2 millimeter med centrumavstånd på 7,2 meter för pelarna väljs eftersom denna typ av plåt 

uppfyller kraven för moment och nedböjning. För att säkerställa att kravet är uppfyllt för 

nedböjningen kontrollräknas det enligt villkor 7.1.  

 

Villkor för nedböjning:  

 

 
𝑞𝑙4

192 𝐸𝐼
 <

𝑙

200
.       [7.1] 

 

 

q   Dimensionerande last i bruksgränstillstånd (1,74 kN/m2) 

l  Centrumavstånd mellan pelarna (7,2 meter) 

E  Elasticitetsmodul , E = 210 GPa 

I  Tröghetsmoment, I = 3,238 x 10-6 m4  

 

 

Den dimensionerande lasten per meter: 1,74 x 7,2 = 12,5 kN/m 

 

insättning i [7.1] ger → 
12,5 × 7,24

192 𝐸𝐼
= 0,257 𝑚𝑚 <

7,2

200
= 36 𝑚𝑚  

 

Villkoret är uppfyllt! 

7.2 Fackverk och takstol 

 

För att kunna välja fackverk samt takstol måste den dimensionerande utbredda lasten beräknas enligt 

[7.2].  

 

   𝑞𝑑 = (𝑔𝑡𝑜𝑡 + 𝑞𝑡𝑜𝑡)×𝑐/𝑐   [7.2] 

 

 

insättning av värde ger: 

 

𝑞𝑑 = ((0,44 +  0,5) + 2)×7,2 = 21,2 𝑘𝑁/𝑚 

 

Fackverk till hallen skall klara en utbredd last på 21,2 kN/m, exklusive sin egentyngd. Ett fackverk i 

stål som klarar av denna last hämtas från Maku, och en treledstakstol i limträ hämtas från Martinsons. 

Båda har en spännvidd på 45 meter. 

 

Mått på fackverk: 230 x 1650 millimeter (b x h) 

 

Mått på treledstakstol: 215 x 1575 millimeter (b x h) 
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7.3 Pelare 

Pelarna kommer att placeras med centrumavstånd på 7,2 meter för att kunna ta upp lasten från 

takplåten och föra ned det till grunden. De yttre pelarna är stagade upp av väggen och är således 

förhindrade mot knäckning. Kapaciteten för pelarna i mitten skall kontrolleras. Först räknas lasten 

som verkar på pelarna fram och sedan testas kapaciteten för de valda profilerna i stål samt limträ.  

 

Lasten på en pelare i mitten räknas fram enligt formel [7.3] 

 

Ned = qdim x L1 x L2       [7.3] 

 

qdim   dimensionerande last i brottgränstillstånd (3,74 kN/m2) 

L1  längd i meter till närmsta pelare i vertikalriktning (7,2 meter) 

L2   längd i meter till avlägsen pelare i horisontalriktning (45 meter) 

 

Ned = 3,76 x 7,2 x 45 = 1218 kN  
 

Höjden på pelarna sätts till åtta meter, anledningen är den önskade invändiga takhöjden. Med en höjd 

på 1650 samt 1575 millimeter för fackverket och treledstakstolen behövs en pelarhöjd på minst åtta 

meter för att uppnå en invändig takhöjd på minst sex meter.  

7.3.1 Stål 

Vid beräkning av pelare i mittenspannet tas hänsyn till den vertikala lasten som utgörs av Ned.  

Tvärsnittsdimensioner och materialegenskaper för vald profil fås ur tabell och redovisas nedan. 

Fackverkets upplagsbredd är 230 mm, därav valet av HEA-240 pelare.  

                  

Beräkningsförutsättningar 

 

HEA 240 

A = 7684 x 10-6 m2 

γM1 = 1,1 

h = 230 mm 

b = 240 mm 

tf  (flänstjocklek) = 12 mm 

d (livtjocklek) = 7,5 mm 

 

Materialegenskaper 

 

S355 

fyk = 355 MPa 

E = 210 GPa 

Iy = 77,63 x 10-6 m4 

 

 

Figur 7.2 - Stålpelare och dess tvärsnitt, mått i millimeter. 
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För den dimensionerande hållfasthetsvärdet av sträckgräns, fyd, används det karakteristiska 

hållfasthetsvärdet, fyk, och partialkoefficient för materialet, γM1.  

 

𝑓𝑦𝑑 =
𝑓𝑦𝑘

𝛾𝑚1
 insättning av värden ger      [7.4] 

 

𝑓𝑦𝑑 =
355

1,1
=  323 𝑀𝑃𝑎 

 

Andra ordningens moment beräknas enligt 

 

𝑀𝐸𝑑 = 𝑁𝐸𝑑 [
𝑁𝑐𝑟

𝑁𝑐𝑟− 𝑁𝑒𝑑
×(𝑒0𝑑 + 𝑣)]    [7.5] 

 

 

Den kritiska normalkraften räknas fram enligt formel 7.6 som är beroende av knäcklängden och 

stålets egenskaper. Knäcklängden räknas fram enligt formel 7.7.  

 

𝑁𝑐𝑟 =
𝜋2×𝐸 ×𝐼𝑦

𝐿𝑐𝑟2        [7.6] 

 
𝐿𝑐𝑟 =  𝛽 ×𝐿        [7.7] 

 
Pelaren är fast inspänd i ena änden och ledad i den andra vilket ger att 

 

𝛽 = 0,8 

 

𝐿𝑐𝑟 =  0,8 ×8 = 6,4 𝑚 

 

𝑁𝑐𝑟 =
𝜋2×210 × 109 ×77,63 × 10−6

6,42
= 3928 𝑘𝑁 

 

Initialimperfektionen, e0d, beaktar om lasten inte verkar i pelarens centrum och att pelaren kan vara 

böjd eller inte helt vertikal. För att beräkna e0d krävs imperfaktionsfaktorn αbow , som beror av 

imperfektionsklass samt genom kontroll av tvärsnittsklass. 

 

Vilken imperfektionsklass HEA 240 avgörs av följande  

 

Förhållandet mellan höjden på och bredden på pelaren: 
ℎ

𝑏
=

230

240
= 0,9583 < 1,2 

Flänstjocklek: tf = 12 < 100 

Tvärsnittstyp: Valsad I-profil 

Knäckriktning: Runt y-axeln (styv riktning)  

 

Med detta som underlag kan man läsa av i tabell att profilen tillhör imperfektionsklass B.  

 

Vid en kontroll av tvärsnittsklass kontrolleras om tvärsnittet är plastiskt eller elastiskt. Flänsarna och 

livet kontrolleras. Dessa kan hamna under olika klasser, då är det den högre klassen som är 

dimensionerande.  
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Livplåt 
 

Om villkoret  

 
𝑐

𝑑
≤ 33𝜀        [7.8] 

 
uppfylls tillhör HEA 240 tvärsnittsklass 1, där 

 

𝜀 = √
235
𝑓𝑦𝑘

       [7.9] 

 
Insättning av värde ger  

  
𝑐

𝑑
=  

164

7,5
= 21.9 

 

𝜀 = √235
355

= 0,813  

 
33𝜀 = 33 ×0,813 = 26,83 
 

21,9 <  26,83 
 

Enligt [7.8] är villkoret uppfyllt och livplåten tillhör tvärsnittsklass 1. 

 
Flänsar 
 

Om villkoret 

  

 

(
𝑏

2
)

𝑡
≤ 10𝜀       [7.10] 

 

uppfylls tillhör flänsen tvärsnittsklass 1. 

 

Insättning av värde ger 

 

(
𝑏

2
)

𝑡
=

(
240

2
)

12
= 10 

 
10𝜀 =  10 ×0,813 =  8,13  

 

10 > 8,13 

 
Enligt [7.10] är villkoret inte uppfyllt, och flänsen tillhör inte klass 1. 
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Om villkoret  

  

 
(

𝑏

2
)

𝑡
≤ 11𝜀        [7.11] 

 
uppfylls tillhör flänsen tvärsnittsklass 2. 

 

(
𝑏

2
)

𝑡
=

(
240

2
)

12
= 10 

 
11𝜀 =  10 ×0,813 =  8,943  

 

10 > 8,943 

 
Enligt [7.11] är villkoret inte uppfyllt, och flänsen tillhör inte klass 2. 

 

 

Om  villkoret  

  

 
(

𝑏

2
)

𝑡
≤ 15𝜀        [7.12] 

 
uppfylls tillhör flänsen tvärsnittsklass 3. 

 

(
𝑏

2
)

𝑡
=

(
240

2
)

12
= 10 

 
15𝜀 =  15 ×0,813 =  12,2  

 

10 < 12,2 

 
Enligt [7.12] är villkoret uppfyllt, och flänsen tillhör klass 3 och är således elastiskt. 

 

Imperfaktionsklass B och elastiskt tvärsnitt ger αbow = 250 

 
Initialimperfaktionen kan därmed beräknas enligt  

  

 e0d = 
𝐿𝑐𝑟

𝛼𝑏𝑜𝑤
        [7.13] 

 
Insättning av värde ger  

 

e0d = 
6,4

250
= 0,0256 
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Slutligen kan andra ordningens moment beräknas ekvation [7.14] 

 

𝑀𝐸𝑑  =  𝑁𝐸𝑑  ×𝑒0𝑑× 𝑁𝑐𝑟
(𝑁𝑐𝑟 − 𝑁𝐸𝑑)

     [7.14] 

 
insättning av värde ger  

 

𝑀𝐸𝑑  =  1218 ×103 ×0,0256× 3928 ×103

(3928 − 1218) × 103= 45,2 kNm 

 
Kapacitetskontroll 

 

En kontroll av kapacitet för pelaren måste utföras. För elastiskt tvärsnitt gäller villkoret 

 

𝑓𝑦𝑑 ≥
𝑁𝐸𝑑

𝐴
+

𝑀
𝐸𝑑 × 

ℎ
2

𝐼𝑦
      [7.15] 

 
ℎ

2
= 

230

2
= 115 × 10−3m 

 
Insättning av värde i ekvation [7.14] ger 

 

323 ×106 ≥
1218 ×103

7684 ×10−6 + 45,2 ×103× 115 × 10−3

77,63 × 10−6 = 225,5 ×106 

 

Villkoret är uppfyllt! Kapaciteten är tillräcklig. 

 

Pelarprofilen HEA 240 är tillräcklig för stålpelare enligt Eurocode.  
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7.3.2 Limträ 

Vid beräkning av pelare i mittenspannet tas hänsyn till den vertikala lasten som utgörs av Ned. 

Tvärsnittsdimensioner och materialegenskaper för vald profil fås ur tabell och redovisas nedan.  

Takstolens bredd är 215 mm, därav väljs samma bredd på limträpelaren.  

 

 

 

Materialegenskaper 

 

L40 

fmk = 33 MPa 

fck = 36 MPa 

kmod = 0,7 

E0,05 = 10400 MPa 

γM = 1,25 

 
 
 

 

 

 

 

Figur 7.3 Limträpelare och dess tvärsnitt, mått i millimeter. 

 

Limträpelaren belastas med tryck parallellt fibrerna. Det dimensionerande värdet för trycket, fc0d, fås 

från motsvarande karakteristiska värde, fc0k, omräkningsfaktorn, kmod, samt partialkoefficienten för 

materialet, γM. 

  

 fcd =  kmod ×
𝑓𝑐𝑘
𝛾𝑀

      [7.16] 

 

Insättning av värde ger  

 

fcd =  0,7 ×
36

1,25
= 20,16 MPa 

 

Limträpelaren böjs parallellt fibrerna. Det dimensionerande värdet för böjningen, fmd , fås på samma 

sätt som det dimensionerande värdet för tryck parallellt fibrerna, med motsvarande karakteristiska 

värde. 
 

 fmd =  kmod ×
𝑓𝑚𝑘
𝛾𝑀

      [7.17] 

 

 

Insättning av värde ger 

 

fmd =  0,7 ×
33

1,25
= 18,5 MPa 
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Stabilitetskontroll 
 

Med hjälp av dimensioneringsvillkoret [7.18] kan det kontrolleras om pelarens kapacitet är tillräcklig 

med hänsyn till lasten Ned.  

 

(
𝑁𝐸𝑑

𝑁𝑅𝑑
)2+ 

𝑀𝑦𝐸𝑑
𝑀𝑦𝑅𝑑

 

<  1,0      [7.18] 

 

NEd = 1218 kN 

 

NRd = 𝐴 ×𝑘𝑐×fcd       [7.19] 

 

MyEd =  2,73 kN/m2 för störst snölast enligt 6.10b. 

 

MyRd =𝑊 ×𝑓𝑚𝑑       [7.20] 

 

 

Först kontrolleras om det finns risk för knäckning;  

 

Vid risk för knäckning (λrel > 0,3)  

 

Utan risk för knäckning (λrel < 0,3) 

 

För att ta reda på om det finns risk för knäckning beräknas det relativa slankhetstalet, λrel, enligt 

 

λrel = 
𝜆

𝜋
√

𝑓,0,𝑘
𝐸0,05

        [7.21] 

 

Slankheten, λ, beräknas enligt formel [7.22], och är beroende av knäcklängden, Lcr, och 

tröghetsradien, i.  

 

λ = 
𝐿𝑐𝑟

𝑖
       [7.22] 

 

Lcr = β ×l       [7.23] 

 

i = 
ℎ

√12
       [7.24] 

 
 

Insättning av värde ger 

 

i = 
0,450

√12
= 0,1299 

 

Lcr = 0,85 ×8 = 6,8   
 

λ = 
6,8

0,1299
= 52,35 
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λrel = 
52,35

𝜋
√

36

10400
 = 0,9804 

 

λrel = 0,9804 > 0,3 
 

Risk för knäckning finns och dimensioneringsvillkoret [7.18] används för att kontrollera 

knäckningsrisken. För att kunna utföra kontroll ska reduktionsfaktor, 𝑘𝑐,och böjmotståndet, W , 

beräknas.   

 

 𝑘𝑐är en reduktionsfaktor för pelarens instabilitet (knäckning) och bestäms med formeln 

  

 kc = 
1

𝑘 + √𝑘2−𝜆2
𝑟𝑒𝑙

     [7.25] 

 

där 

 

k = 0,5 [1 + βc (λrel - 0,3) + λ2
rel] ; med βc = 0,1 för limträ. [7.26] 

 

 

Insättning av värde ger  

 

k = 0,5 [1 + 0,1 (0,9804 - 0,3) + 0,98042] = 1,01 
 

kc = 
1

1,01 + √1,012−0,98042
 

= 0,7983  

 

Böjmotståndet W för ett rektangulärt tvärsnitt beräknas enligt 

 

 W = 
𝑏ℎ2

6
        [7.27] 

 

 

Insättning av värde ger 

 

W = 
0,215 ×0,4502

6
= 0,007256 m3  

 

MyRd = 0,007256 ×18,5 ×106 = 134,1 kNm 

 

MyEd = 
2,73 × 82

8
= 21,8 kNm 

 

NRd = (0,215 ×0,450) ×0,7983×20,16 ×106 = 1557,1 kN 
 
NEd = 1218 kN 
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Insättning av värde i formeln [7.18] ger 

        

(
1218

1557,1
)2+

21,8
134,1

 

= 0,77 <  1,0 → OK!  

 
Pelarens kapacitet är tillräcklig. Hålfasthetsklass L40 väljs med tvärsnittsdimensioner på 215 x 450 

enligt Eurocode.  

 

Med ett centrumavstånd på 7,2 meter för stål- och limträpelarna kan fordon köra mellan med liten risk 

för påkörning. En lastbil har en ungefärlig bredd på mellan 2,5 meter till 3,5 meter, alltså finns det 

säkerhetsmarginal för misstag (Scania, u.å.). 

 

 

  



 
 
 
 

35 
 

8 Resultat 

8.1 Utformningsresultat 

Hallen kan ha en bredd på minst 45 meter, men kan eventuellt utökas med ytterligare 45 meter för 

varje fackverk som ansluts. För att underlätta verksamheten för fordon i hallen är en kvadratiskt eller 

rektangulär utformning optimalt. Anledningen till detta är att arbete kan utföras i flera delar av hallen 

utan att fordon blir hinder för varandra.  
 
Nedan presenteras två olika planlösningar för hallbyggnaden. Under respektive planlösning finns en 

tabell på hur många fackverk/takstolar och pelare som krävs. 
 

Planlösning 1 
  

90 x 166 meter 

Figur 8.1 – Planlösning 1 
 
Antal fackverk/takstolar samt pelare. 
 

Konstruktion Antal 

Pelare 72 

Fackverk/takstol 48 
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Planlösning 2 

 
135 x 111 meter 

 

 
Figur 8.2 – Planlösning 2 
 
Antal fackverk/takstolar samt pelare. 
 

Konstruktion Antal 

Pelare 64 

Fackverk/takstol 48 
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8.2 Ekonomisk resultat 

Det ekonomiska resultatet beräknas utifrån de produkter som finns att beställa på den svenska 

arbetsmarknaden. Vid beräkning av priserna för de olika stomsystemen ingår material- och 

transportkostnader, tagna från Maku respektive Martinsons med hjälp av försäljningsingenjörer. 

Gemensamt standardmått som finns på marknaden är 45 meter i spännvidd, gällande 

treledstakstolarna i limträ och sadelfackverken i stål. Med en halldimension på 135 x 111 m2 krävs 

priser på totalt 45 stycken sadelfackverk/treledstakstolar och 64 stycken pelare. Vid transport delas 

fackverken/treledstakstolar upp i två delar och sätt ihop med specialbeslag på arbetsplatsen. 

 

8.2.1 Takkonstruktion 

Kostnaden för takkonstruktionen är gemensam för båda byggnaderna, då samma typ av tak skall 

användas. Plåttakets tjocklek är 1,2 millimeter och kostar 125 kr/m2, transport ingår i priset (Westin, 

14 maj 2017). Papptaket består av olika skikt med dess respektive priser från Isover, vid beställning 

på 15 000 m2 beräknas en rabatt på 60 % från företaget (Dehlin, 14 maj 2017). Stålkonstruktionen har 

en taklutning på 1,5° och limträkonstruktionen en taklutning på 14°, vilket medför att takytan skiljer 

sig väldigt lite gentemot den plana ytan på 15000 m2.  

 

 

Takkonstruktion Skikt Pris (kr/m2) Totalyta (m2) Rabatt (%) Summa (kr) 

Plåttak  125,00 15 000  1 875 000 

Papptaket: Takboard х 2 56,00 15 000 60  840 000 x 2 x 0,60 

 Takunderskiva 

x 2 

225,00 15 000  60  3 375 000 x 2 x 0,60 

 Plastfolie 18,39 15 000 60 275 850 x 0,60 

Totalsumma:     7 098 510 

Tabell 8.1 Kostnad för takkonstruktionen 
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8.2.2 Stålkonstruktion 

Transport sker från Borås till Stockholm, en sträcka på ungefär 40 mil. En lastbil kan transportera 6 

stycken pelare åt gången. Transport av 20 stycken HEA-pelare på 8 meter sker samtidigt. Priserna är 

tagna från företaget Maku (Svensson, 8 maj 2017).  
 

Konstruktionsdelar Längd (m) Antal (st) Pris/st (kr) Summa (kr) 

Sadelfackverk 45 48 141 400 6 787 200 

Pelare (HEA-240) 8 64 8 900 569 600 

Summa totalt:       7 356 800 

Tabell 8.2 Kostnad för stålkonstruktion 

 

 

Transport Antal (st) Pris/st (kr) Summa (kr) 

Sadelfackverk 48 5 000 240 000 

Pelare 64 500 32 000 

Summa totalt:     272 000 

Tabell 8.3 Transportkostnad för stålkonstruktion 

 

 

  Summa (kr) 

Stålkonstruktion 7 356 800 

Transport 272 000 

Takkonstruktion 7 098 510 

Totalkostnad: 14 727 310 

Tabell 8.4 Totalkostnad för stålkonstruktion inkl kostnad för tak 
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8.2.3 Limträkonstruktion 

Fabriken är belägen i Bygdsiljumsbacken, vilket ligger mellan Umeå och Skellefteå. Transport sker 

till Stockholm, en sträcka på ungefär 71 mil. Företaget gav en totalkostnad för transport av samtliga 

konstruktionsdelar. Priserna är tagna från Martinsons (Wahlberg, 9 maj 2017).  

 

 

Konstruktionsdelar Pris/st (kr) Antal (st) Summa (kr) 

Takstol: Balkar och smiden   8 320 000 

 Pelare  7 500  64 480 000 

Projekteringskostnad     200 000 

Transport     1 000 000 

Summa:   10 000 000 

Tabell 8.5 Kostnad för limträkonstruktion 

 

 

  Summa (kr) 

Limträkonstruktion 10 000 000 

Takkonstruktion 7 098 510 

Totalkostnad: 17 098 510 

Tabell 8.6 Totalkostnad för limträkonstruktion inkl kostnad för tak 
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8.3 Poängsammanställning  

Poängsättningen för limträ och stål är grundad på egna tankar och intervjuer. Metoden som har 

använts är objektiv och resultatet presenteras i en tabell. De egenskaper som valts ut för poängsättning 

anses vara egenskaper som är viktiga för ett stomsystem. Det slutgiltiga värdet är ett medelvärde på de 

poängen materialet får för varje egenskap, och argument för betygsättningen finns förklarat på nästa 

sida.  

 

Poängskalan som valts är 1 till 5 enligt tabell 8.3 och beskriver hur väl egenskaperna uppfylls. 

 

1 - Dåligt 

2 - Mindre bra 

3 - Varken bra eller dåligt 

4 - Bra 

5 - Mycket bra 

 

 

Egenskaper Stål Limträ 

Ekonomi (färdiga 

konstruktionsdelar) 

4 2 

Miljö 2 5 

Brand 2 4 

Stabilitet (vid rasrisk) 5 4 

Dimensioner 5 2 

Skador (fukt, rost) 2 1 

Produktion 2 5 

Transport 4 2 

Lätt stomme 2 4 

Beständighet 5 4 

Klarar av stora laster 5 4 

Estetiskt 4 5 

Klarar av stora spännvidder 5 5 

Poäng: 3,62 3,62 

Tabell 8.3 Poängsammanställning av materialets egenskaper i ett  
stomsystem. 

 
Enligt tabell 8.3 blir medelpoängen för båda materialen 3,62. Egenskaperna i tabellen är väsentliga för 

stombygget men en egenskap är utanför de krav som ställts. Den egenskapen är estetik. Författarna 

tycker därmed att en ytterligare poängsammanställning ska göras utan estetik som egenskap. Tabell 
8.4 sammanställer poängen utan estetikegenskap.  
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Egenskaper Stål Limträ 

Ekonomi (färdiga 

konstruktionsdelar) 

4 2 

Miljö 2 5 

Brand 2 4 

Stabilitet (vid rasrisk) 5 4 

Dimensioner 5 2 

Skador (fukt, rost) 2 1 

Produktion 2 5 

Transport 4 2 

Lätt stomme 2 4 

Beständighet 5 4 

Klarar av stora laster 5 4 

Klarar av stora spännvidder 5 5 

Poäng: 3,58 3,5 

Tabell 8.4 Poängsammanställning av materialets egenskaper i  
stomsystemet exklusive estetik. 

 
Enligt tabell 8.4 vinner stålets egenskaper för stombygget i rapporten.  

 

Ekonomi 
 
Inköp av färdiga konstruktionsdelar är väldigt dyrt, med kostnader som stiger upp till flera miljoner 

kronor. De aspekterna med störst betydelse för priset är kostnader för produktion, hållfasthet, 

ytbehandling, dimensioner, spännvidd och transport. En konstruktion med hög hållfasthet måste 

konstrueras i stora dimensioner vilket resulterar i höga kostnader för dess transport och ytbehandling. 

Om det dessutom finns ett krav på stora spännvidder blir slutpriset för konstruktionen väldigt hög. Att 

tillverka konstruktioner i limträ eller stå är således inte billigt, speciellt inte för en hallbyggnad med 
45 meter spännvidd.  

 

I Sverige finns det rikt med råvaran trä, betydligt mer än råvaran järn. 70% av Sveriges yta är täckt av 

skog medans järnmalm endast utvinns från tre olika platser, i Lapplandsfälten, Kiruna och 

Malmberget. Alltså är råvaran trä billigare att utvinna för produktion av limträ. Stål är mer dyrt att 

framställa och produktionen av stål är mer tidskrävande eftersom det är en längre process. Dock är det 

inte framställningen av materialet från råvaran som skjuter upp för konstruktionerna, det är 

spännvidden och transporten för själva konstruktionsdelen. Både sadelfackverket och treledstakstolen 

som behandlas i denna rapport har en spännvidd på 45 meter. Treledstakstolen måste tillverkas med 

ett material som är massivt, och transporten av den sker i maximalt 2 delar. Stålfackverket kan 

däremot konstrueras i olika antal delar och transporteras likadant, och sedan monteras på 

arbetsplatsen. Alltså blir priset med avseende på transport och spännvidd lägre för stålet än limträet, 

dock är priset för båda konstruktionerna fortfarande höga på grund av den stora spännvidden. Därför 

har författarna valt att ge limträ 2/5 och stål 4/5 i ekonomiegenskaper.  
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Miljö 
 
Miljön påverkas vid alla skeden under ett bygge, från produktion av konstruktionsdelar till 

förbruknningskede av byggnaden. Trä har en lång livslängd, är förnyelsebart och det kan 

återanvändas, återvinnas samt energiåtervinnas. Stålet har också en lång livslängd men kan endast 

återvinnas och återanvändas. Till skillnad från trä behöver stålet höga temperaturer vid tillverkning 

och påverkar därav miljön negativt.  

 

Energin som krävs för tillverkning av materialet och energin som kan återanvändas är det som är av 

intresse i denna jämförelse. Trä innehåller en stor mängd energi som är förnyelsebart och är dessutom 

en koldioxidneutral energikälla medan stål tillverkas från icke förnybara råvaror och innehåller inte 

någon återvinningsbar energi. I miljöegenskaper får limträ 5/5 och stål 2/5.  

 
Brand 
 
Brand kan uppstå när som helst utan förvarning. All form av energi såsom värme och rörliga delar kan 
vara tändkällor och behöver därmed kontrolleras för att inte orsaka brand. En kortslutning av 

elektriska kablar i en hallbyggnad räcker för att starta en brand, det är då viktigt att ha en ytbehandling 

på stommaterialet. Båda materialen kan ytbehandlas för att förebygga att brand sprids eller utvecklas 

runt materialet. Dock kan brand uppstå även om åtgärder har tagits.  

 

Trä har sin fördel gentemot stål i brandaspekter. Trä är ett brännbart material, dock tar det lång tid att 

värma upp det och den behåller sin bärförmåga under långa förhållanden vid brand. Men det kollapsar 

tillslut när det har brunnit i runt 60 minuter. Stål har en egenskap att tappa sin hållfasthet vid brand 

eftersom det blir böjbart, detta trots att det inte är ett brännbart material. Stål har en förmåga att leda 

värme och på det sättet kan det antända brand till anliggande konstruktioner. Limträ får 4/5 och stål 

får 2/5 i brandegenskaper.  

 

Stabilitet (vid rasrisk) 
 
En stomme har alltid risk för att rasa om den inte har bra stabilitet. Bra stabilitet uppnås genom att 

dimensionera hallen korrekt utifrån de krav som ställs och laster som tillkommer. De laster som är 

viktig för dimensioneringen är snölast, vindlast och last från egentyngder och påkörningslaster.  

Hallbyggnaden i rapporten kommer hålla verksamhet för fordon på 60 ton. Påkörning av 

konstruktionsdelar kan därför skada konstruktionen seriöst oberoende av material. Men eftersom stål 

har högre hållfasthet antas det att stålpelarna klara av en större påkörningslast än vad limträpelarna 

gör. En annan fara för stabiliteten är brand. Hur länge respektive material klarar av att hålla sin 

beständigt under en brand är till stort intresse för dimensioneringen. Som det förklaras i förgående 

stycke är limträ mer stabilt under brand än stålet. Båda materialen är stabila, om hallbyggnaden är 

dimensionerad rätt, vilket beräkningarna i rapporten styrker att de är. Stål får ett högre betyg på grund 

av dess höga hållfasthet. Stål får 5/5 i och limträ får 4/5 i stabilitetegenskaper. 

 

Dimensioner 
 
Om två identiska konstruktionsdelar i respektive material med samma dimensioner testas ur en 

hållfasthetssynpunkt är stål det materialet som klarar av större påfrestningar. Med detta menas att en 

limträkonstruktion behöver en större dimension för att klara av de påfrestningar som tillkommer 

samtidigt som en stålkonstruktion skulle klara av med en mindre dimension. Anledningen till detta är 

att stålet har en högre densitet. Alltså om hallbyggnaden konstrueras i stål resulterar det i en större 

användningsbar yta än vad det skulle gjort i limträ. Stål får 5/5 och limträ får 2/5 i 

dimensionsegenskaper.  
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Skador (fukt, röta, rost) 
 
När en konstruktion utsätts för skador på grund av fukt och rost påverkas dess hållfasthet och 

beständighet negativt. Dock kan vissa skador förebyggas och behandlas bättre än andra. Fukt är den 

stora boven i detta avseende. Både stål och limträ påverkas av fukt, och om de utsätts för fukt under 

en längre period kan olika typer av skademekanismer få liv. När limträ utsätts för fukt kan röta 

utvecklas. När röta har utvecklats är det väldigt svårt för limträet att återfå sin hållfasthet och 

beständighet. Oftast leder det till att hela konstruktionen måste bytas ut. Stålets fiende är rost och när 

rost har utvecklats kan det åtgärdas om det är ytligt. Men för lång påverkan av rost kan påverka stålets 

hållfasthet och därmed måste konstruktionen bytas ut. Eftersom det finns en behandling för rost i ett 

tidigt skede men inte för röta får stålet ett högre betyg i detta avseende. Dock får båda materialen ett 

lågt betyg. Stål får 2/5 och limträ får 1/5.  

 

Produktion 
 
När stål tillverkas används råjärn, som utvinns från järnmalm, eller från skrot. Ungefär två tredjedelar 
av Sveriges råstålproduktion är malmbaserad. Stora mängder av energi behövs vid framställning av 

stål då de olika processerna sker vid temperaturer som överstiger 1000°C. Produktionen pågår under 

en lång period och behöver därför stabil tillgång till högvärdiga energibärare. Oftast användas kol och 

fossila bränslen för att uppnå höga temperaturer vilket bidrar till höga värden av miljöfarligt utsläpp. 

Limträ i sin tur har en mer ”ren” tillverkningsprocess. Gran är det vanligaste träsorten för tillverkning 

av limträ. Virket som framställs från gran fingerskarvas till lameller och kapas i samma längd som det 

slutliga limträelementet. Sedan hyvlas flatsidorna och bestyrks med lim och limmas sedan ihop med 

värme i under stort tryck. De processer som kräver stor energi vid framställning av limträ är 

sågverken. Det kräver ändå väldigt mindre energi vid tillverkning jämfört med stål. Det ger mindre 

koldioxidutsläpp och i Sverige planteras det två nya träd för varje träd som fälls. Limträ får 5/5 och 

stål får 2/5 i produktionsegenskaper.  

 

Transport 
 
Att transportera stora konstruktionsdelar i förhållande till långa sträckor är inte billigt eller smidigt. I 

bygget som behandlas i denna rapport var transport en stor del av kostnaden. Priset för transport av 

stålkonstruktionerna hamnade på 272,000 kronor och limträet på 1,000,000 kr. Det är dock inte en 

rättvis jämförelse då fabriken som tillverkar limträet ligger ungefär 31 mil längre bort från Stockholm, 

vilket självklart resulterar i högre kostnader för limträet.  

 

Författarna tror dock att om fabrikerna låg på samma avstånd från Stockholm så skulle stålet 

fortfarande vara det billigare alternativet att transportera. Transport kan medföra att 

konstruktionsdelarna måste delas upp i flera delar. Limträ förlorar sin beständighet och hållfasthet om 

det delas upp i flera delar och är således starkast direkt efter produktion som en ”hel” konstruktion. 

Stål däremot kan delas upp i flera delar utan att det påverkar dess hållfasthet, vilket ur 

transportsynpunkt är väldigt bra. Det skulle alltså krävas flera lastbilar eller fler vändor för att 

transportera limträet till byggarbetsplatsen. Stål får således 4/5 och limträ får 2/5 i 

transportegenskaper.  

 

Lätt stomme 
 
Limträ är i förhållande till sin egenvikt starkare än stål. Men eftersom hallen som undersöks i 

rapporten är stor till ytan resulterar det i väldigt stora treledstakstolar. Med en spännvidd på 45 meter 

blir treledstakstolen tung dock inte lika tungt som stålfackverket. Stålet väger mycket mer och tar upp 

lika stor last som limträet. Alltså resulterar båda materialen i tunga konstruktioner i denna 

hallbyggnad. Men eftersom träet är lättare i sin egenvikt är den således inte lika tung. Att limträet har 

en låg egentyngd är bra eftersom stor del av dess kapacitet går åt att bära de laster som tillkommer. 

Däremot måste stålet klara av sig egentyngd utöver de laster som tillkommer och därav tillverkas den 

i tyngre dimensioner. Limträ får 4/5 och stål får 2/5 i detta avseende. 
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Beständighet 

Ett materials förmåga att kunna motstå olika nedbrytningsprocesser kallas för beständighet. De 

nedbrytningsprocesser som kan inträffa i hallbyggnaden är kemiska, fysikaliska och biologiska. De 

kemiska och biologiska processerna har behandlats under rubriken ”skador” där stålet fick ett högre 

betyg än limträet. Den fysikaliska processen behandlas under rubriken ”stabilitet” som 

påkörningslaster. Således är beständighet ett samlingsord för alla dessa där det materialet med högst 

poäng från föregående rubriker får ett högre betyg. Stål får 5/5 och limträ får 4/5. Dessa betyg sätts 

utifrån vad författarna tycker är det bättre materialet i helhet mot skador.  

 

Klarar av stora laster 
 
Det har konstaterats i denna rapport att båda materialen klarar av stora laster. Stålfackverket och 

treledstakstolen tar upp samma last från taket och båda är ungefär lika stora i höjd och bredd. Dock 

klarar en stålpelare med lika stor tvärsnittsarea som motsvarande limträpelare av större 

tryckpåfrestningar. Detta beror på att stålets har en högre densitet och är ett styvare material. Alltså 

kan båda materialen ta upp stora laster, men stålet är mer effektivt i det avseende på grund av dess 

höga tryckhållfasthet. Stålet får 5/5 och limträ får 4/5 i detta avseende.  

 

Klarar av stora spännvidder  
 
Hur pass stor spännvidd en konstruktion kan ha beror på dess materials egentyngd och bärförmåga. 

Fackverket och treledstakstolen i rapporten konstrueras med 45 meter spännvidd på grund av de 

avgränsningar som gjordes. Allt över 45 meter blev specialbeställning och då begränsades 

spännvidden till 45 meter för jämförelsens skull. Som det står under rubriken ”Beräkningar” klarar 

treledstakstolen av en fri spännvidd upp till 60 meter. Detta beror på att limträet har en låg egentyngd 

och kan således konstrueras över större spännvidder än vad stålfackverket kan. Stålet begränsas till 45 

meter eftersom en längre spännvidd skulle resultera i stor risk att den kollapsar då dess egentyngd blir 

för stor. I helhet klarar båda materialen alltså av stora spännvidder. Stålet får 5/5 och limträet 5/5 i 

spännviddegenskaper.  
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9. Diskussion 

9.1 Dimensionering 

Eftersom endast krav på planyta i hallbyggnaden erhölls av uppdragsgivaren och inte specifika 

dimensioner, dimensionerades byggnaden utifrån de produkter som ansågs skulle uppfylla kravet på 

utformningen. Det blev klart relativt tidigt att takplåtens bärförmåga var det som bestämde pelarnas 

centrumavstånd. Då valdes en takplåt som tillät störst centrumavstånd för att dra ned kostnaderna på 

antalet pelare. Egentyngden för takkonstruktionen räknades fram och fackverk/takstol 

dimensionerades utifrån den lasten. Därefter valdes pelare med tillräcklig bärförmåga för att klara av 

laster från fackverk/takstol och tak. 

 

Dimensioneringsprocessen är inte optimal då beräkningsgången har gått åt motsatt riktning. Eftersom 

uppdragsgivaren endast ställde krav på en golvarea fick författarna fria tyglar att testa sig fram till ett 

bra resultat. I vanliga fall dimensioneras hallbyggnader utifrån beställarens krav och kraven brukar 

vara mer specifika där verksamheten som skall utföras i hallen beskrivs mer tydligt.  

 

Resultatet från beräkningsdelen är dock inte orimligt. Resultatet grundas på teori och regelverk för 

dimensionering enligt Eurokod som applicerats på handberäkningarna. Dock skulle resultatet för 

dimensioneringen ha kunnat bli annorlunda med ett annat beräkningssätt exempelvis BKR (Boverkets 

konstruktionsregler).  

 

När hallbyggnaden dimensionerades utgicks det ifrån att byggnaden låg i Stockholmsområdet därav 

användes tabellvärden för snölast i Stockholmsområdet. Tabellvärden för snölast varierar kraftigt 

beroende på vart i landet man befinner sig. Därför ska resultatet för utformningen av taket, 

fackverket/takstolen och pelarna ses som en specifik utformning för enbart Stockholmsområdet.  

9.2 Kostnader 

Att hitta kostnader för konstruktioner av limträ och stål var inte enkelt då det var svårt att få tag på 

någon som hade tid att uppskatta kostnaderna. När väl kontakt hade tagits med kunnigt folk hos 

respektive leverantör, se Maku och Martinsons, kunde en offertförfrågan göras. Det visade sig att 

arbetsgången skiljer mellan uppförandet av limträ- och stålstommen för respektive företag. Maku 

kunde presentera kostnader för konstruktionsdelarna samt transport av dessa till Stockholm. 

Martinsons presenterade däremot en helhetskostnad för konstruktionerna, pelare och takstolar, samt 

pris för projekteringen och transport till Stockholm. Därav kunde inte en jämförelse göras av 

styckpriset för konstruktionsdelarna.  

 

Tabellerna i avsnitt 8 presenterar det ekonomiska resultatet. Här finns det troligen felkällor som kan 

ha påverkat och bidragit till ett felaktigt beslut. Den felkälla som har störst trolighet att ha inträffat är 

att mängden av konstruktionsdelar för de olika stommarna skulle blivit felaktig. Detta skulle således 

ge ett felaktigt resultat för material- samt transportkostnader. Det skulle i sin tur leda till att resultatet 

inte kan användas för att kunna dra slutsatsen om vilket stomsystem som är billigare att utföra. 

Dessutom finns det en svaghet i kostnadsresultatet, vilket är att materialets kostnad varierar med 

marknadens behov och tillgång. Vilket innebär att om en liknande jämförelse skulle utföras om några 

veckor eller ett par år skulle resultatet antagligen bli annorlunda.  

 

Det ekonomiska resultatet för bygget ser endast över kostnader för stommarnas konstruktionsdelar, 

projektering och transport till byggarbetsplatsen. Detta kan vara en vilseledande tolkning av 

kostnaderna om man inte ser på kostnadsresultat med en objektiv syn. Frågor kring kostnader för 

arbetskraft och ytbehandling för stommarna dyker upp. Författarna anser att dessa kostnader skulle ha 

haft en omfattande betydelse i det ekonomiska slutresultatet. För att skapa en komplett bild som 

möjligt över bygget borde kostnader för dessa utförts. Detta insågs i efterhand då det var knappt om 
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tid. Om en fortsatt studie utförs med detta examensarbete som grund rekommenderas det att dessa 

kostnader också tas i hänsyn till. 

 

Till slut är det viktigt att belysa skillnaden i kostnad för transport av konstruktionerna till 

byggarbetsplatsen i Stockholm. Med en skillnad på 728,000 kr i transportkostnader för limträ jämfört 

med stål väcker det misstankar hos författarna. Körsträckan för lastbilarna av 

respektive material till Stockholm är för limträ och stål ungefär 71 och 40 mil respektive. 

Limträet skall alltså transporteras en betydligt längre sträcka än vad stålet ska, det bidrar självklart till 

den höga skillnaden i transportpriset. Förväntningarna var att kostnaden för limträet skulle vara dyrare 

än stålets, dock inte att det skulle vara en sådan stor skillnad. En anledning kan vara att limträet inte 

kan transporteras i fler delar än två då uppdelning av konstruktionen skulle påverkat hållfastheten. 

Dock kan stålkonstruktionerna transporteras i flera delar och sedan monteras på plats vid bygget.  

Ändå anser författarna att skillnaden i priset inte beror på konstruktionens förmåga att behålla 

hållfastheten efter uppdelning och montering. Eftersom leverantörerna gjorde det klart att fackverket 

och takstolarna transporteras i två delar, blev det klart att körsträckan måste vara det som påverkar 

priset för transport. Detta är trovärdigt då det skiljer en körsträcka på ungefär 31 mil till Stockholm. 
Detta tror författarna är den största skillnaden i priset för transporterna. 

9.3 Resultat  

Det visade sig att materialkostnaden för hallen med stomme i stål var nästan 1 650 000 kr billigare, 

inklusive projekteringskostnader, än att bygga den i limträ. Resultatet jämfördes med ett tidigare 

examensarbete och visade liknande resultat.  

 

Planlösningarna som togs fram var likadana för båda materialen. Detta för att jämförelsen skulle vara 

rättvis. Disponeringen av den totala ytan på 15,000 m2 i hallen bidrar till en stor variation av 

utformning. Den optimala planlösningen anses av författarna vara 135 x 111 meter. Den resulterar i en 

mindre kostnad för bygget eftersom det kräver åtta mindre pelare för att utföra jämfört med 

utformningen på 90 x 166 meter.  

 

Poängsammanställningen var en bra metod för att, på ett effektivt och kortfattat sätt, även inkludera 

hur författarna uppfattar de olika materialens egenskaper. Den utfördes med målet att en objektiv 

bedömning kunde göras, då metoden för poängsättningen inte enbart baseras på fakta utan det har 

även förekommit tolkningar. Poängen sätts utefter vad författarna diskuterat och argumenterat med 

varandra om. Sammanställningsresultatet visade att båda materialen hamnade på samma medelpoäng. 

Detta innebär att själva materialvalet beror på vad för typ av byggnad det önskas utföras. De har båda 

för- och nackdelar men är fortfarande lämpliga material att utföras som stomsystem för 

hallbyggnader.  

 

Dock finns det en brist i poängsammanställningen. Materialen har betygsatts utefter egenskaper som 

anses vara väsentliga för ett stombygge. Men i detta avseende är vissa egenskaper viktigare än andra. 

Ett argument var att estetik inte är lika viktigt för ett stombygge jämfört med beständighet. Särskilt 

om bygget i fråga skall utnyttjas som en lagerlokal, där tunga fordon är en del av verksamheten. 

Därför anser författarna att den termen i poängsammanställningen kan uteslutas då det kravet inte 

fanns på stommen. Därav har det gjorts en till poängsammanställning där estetik utesluts. Dock har 

estetik en roll för en stomme i allmänhet, det beror som sagt på vad målet med bygget är.  
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10. Slutsats 

I början av detta examensarbete ställdes frågan: vilket material är bäst som stomme? Ju mer 

information som införskaffades om respektive material visade det sig att varje material har sina egna 

för- och nackdelar och att det inte handlade om vilket material som var ”bäst”. Det var istället vilket 

material som skulle uppfylla de kraven som satts på hallbyggnaden.  

 

Slutsatsen tas att stål är det material att föredra för bygget. Stålet anses vara mer fördelaktigt i detta 

sammanhang då det återspeglar de krav som ställdes i början av rapporten. Den bästa planlösningen 

anser författarna vara 135 x 111 meter då det tillåter flera verksamheter i hallen samtidigt. Dessutom 

resulterar den i en mindre kostnad för bygget. Dimensionerna för stålpelarna är mindre än det för 

limträet, vilket ger lastbilarna mer yta att manövrera på. Stålets höga hållfasthet gör det till en 

kraftigare konstruktion än limträet, och risken för att det rasar vid påkörning är mindre.  
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12. Bilagor 

Bilaga A - Snölast 

Snölast på mark 

Snözoner för snölast på mark, som inte överskrids med en fraktil på 0,98 en gång per år 

(motsvarande 50 års återkomsttid) baserad på mätdata från 148 meteorologiska stationer. 

Källa: Europeiska konstruktionsstandarder (EKS). 

 

 
 

Snözon 𝑺𝒌 (𝒌𝑵/𝒎2) 

1 1,0 

1,5 1,5 

2 2,0 

2,5 2,5 

3 3,0 

3,5 3,5 

4,5 4,5 

5,5 5,5 

Karakteristisk snölast indelad på snözoner 
Källa : Europeiska konstruktionsstandarder (EKS). 
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Bilaga B - Brottgräns- och bruksgränstillstånd 
 

 

 
Källa: Europeiska konstruktionsstandarder (EKS). 

 



 
 
 
 

53 
 

 
 

Bilaga B - Brott- och bruksgränstillstånd 
 

 
 

Källa: Europeiska konstruktionsstandarder (EKS). 
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Bilaga C - Stomsystem i trä 

 
Vanliga stomsystem i trä. Källa: Limträhandboken, 2016. 
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Bilaga C - Stomsystem i trä 

 
Vanliga stomsystem i trä. Källa: Limträhandboken, 2016. 
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Bilaga D - Stomtyper av stål  
 

 
Vanliga stomtyper av stål. Källa: Borga.se 
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Uddevalla är den stålramstypen som enligt Borga kan uppnå störst i spännvidd, upp till 50 meter. I 

kontakt med företaget Borga förklarades varför Uddevalla kan tillåtas uppnå störst spännvidd. 

Orsakerna är flera. Uddevalla ramen har ett separat dragstag mellan ramhörnen. Vilket är ett 

ekonomiskt sätt att komma åt större spännvidder. Dock testbygger Borga också ramar med ännu större 

spännvidder. Men ett utav de stora problemen med stora spännvidder är hur moment skall framföras 

och behöver då en lösning för det. Det finns ingen hård gräns till vilken fri rumshöjd som kan uppnås. 

Det går alltid att lägga till mer stål och grövre dimensioner för att ta an lite större dimensioner. 

Således är det en fråga om ett normalspann och vad kunden är beredd att betala för. Sedan finns det ett 

par andra faktorer som påverkar dimensionen: Vad är det för snö- och vindlast på byggnaden? Vad är 

det för grundläggning på byggnaden? Hur ser väggen ut? Kan den stabilisera stommen? (Renström, 

29 mars 2017).   
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Bilaga E - Lasttabell för tp128 
 
Moment, nedböjning och vindsug i kN/m2. 

Belastningstabell Tp128. Källa: profilplåt.se  
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