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Abstract

Förstärkning av stålpelare i befintlig yttervägg

Reinforcement of steel columns in pre-existing outer
walls

Oskar Skoglund

This bachelor’s thesis is made on behalf of Byggteknik AB. The problem
that is studied in this paper concerns the techniques of reinforcing a
steel column that is already built into a wall. The reason for why this
would become necessary is for example if a column of an insufficient
dimension has inadvertently been built in to the wall. The
reinforcement of the steel column will be conducted by welding
additional plates of varying sizes along portions of the column in order
to increase the column’s stability and bearing capacity.
The work is based on literature studies in order to investigate different
methods to calculate the stability and bearing capacity of a column, as
well as calculations based upon the chosen methods.
The results of this work show the relative difference between various
ways of reinforcement of the column and the influence of different
loads bearing on the column.
The study concludes that, in case only a limited reinforcement of the
column is required, the performed reinforcement need not cover the
entire length of the column. This limits the resources that have to be
devoted to the reinforcement and thus reduces costs, both relating to
labor and to material.
However, in case a major improvement of the column’s bearing
capacity is required, a reinforcement that covers the entire length of the
column increases efficiency as it improves the column’s bearing
capacity per cubic millimeter.
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 SAMMANFATTNING 
Det här examensarbetet är utfört som ett uppdrag åt Byggteknik AB. 
Problematiken som examensarbetet behandlar är att förstärka en pelare 
som är inbyggd i en i övrigt färdig vägg. Anledningen till 
förstärkningen kan till exempel vara att en felaktig dimension av en 
pelare byggs in i väggen. Förstärkningsåtgärden kommer att bestå av 
att plåtar med olika storlek och utsträckning längs med pelaren svetsas 
fast, vilket ger en ökad stabilitet och bärförmåga hos en pelare. 

Arbetets huvudmoment har bestått av litteraturstudier för att 
undersöka olika tillvägagångssätt att räkna på pelarens stabilitet och 
bärförmåga, samt beräkningar utifrån valda metoder. Det här har lett 
till resultat som redogör för den relativa skillnaden mellan olika 
förstärkningssätt och påverkan av olika lastförutsättningar. 

De slutsatser som kan dras av studien är att då enbart små förbättringar 
av pelarens bärförmåga krävs, så rekommenderas en förstärkning som 
inte löper hela vägen längs med pelaren. Den här rekommendationen 
innebär att arbetsinsatsen och materialkostnaden hålls nere.   

Studien visar att om man vill nå en så hög bärförmåga som möjligt så är 
en förstärkning som sträcker sig längs med hela pelaren mer effektiv. 
Bärförmågan per kubikmillimeter förstärkningsmaterial blir då högre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Partiell förstärkning, Fullständig förstärkning, Enkelsidig 

förstärkning, Dubbelsidig förstärkning 
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1 INTRODUKTION 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 
Stål är ett vanligt förekommande stommaterial i ytterväggar till bland 
annat flervåningshus. För att hålla ned materialkostnaden men 
framförallt arbetskostnaden så byggs stålpelarstommen in i ytterväggen 
för att utnyttja den isolering som redan finns som brandskydd för 
stålstommen.  

Av olika anledningar kan en otillräcklig dimension på pelaren byggas 
in väggen. Anledningar såsom felmontering på byggarbetsplatsen, om-, 
tillbyggnation eller lastförutsättningar som inte stämmer överens med 
det som från början antogs. När det här upptäcks så krävs det ett 
rationellt sätt för att förstärka den här pelaren. Det finns många 
aspekter som behöver beaktas vid ett sådant här ingrepp. Dock 
kommer enbart bärförmågan för pelaren utredas i den här rapporten. 

En höjning av pelarens bärförmåga kan tänkas ske genom att pelaren 
förses med en typ av förstärkningsplåt. Det faller sig kanske naturligt 
att tänka sig en sådan åtgärd i form av en vanlig plattstång som sträcker 
sig längs hela pelarens längd. 

För fallet då förstärkning sker i en utfackningsvägg är utrymme en 
aspekt som behöver beaktas. Det går således inte att förutsätta att en 
förstärkning som kräver åtkomst till båda sidorna av pelaren går att 
uppnå. Då knäckning kommer att ske i den vekaste riktningen blir det 
då av ytterst vikt att förstärka pelaren i båda huvudriktningarna. Det 
blir då uppenbart för att uppnå den största möjliga effekten av en 
förstärkning så krävs en annan typ av förstärkningsåtgärd än den som 
fås av en plattstång. Genom att istället fästa en vinkelstång så uppnås 
en förstärkning i båda riktningarna. 

En förstärkningsåtgärd som löper hela vägen längs med pelaren är 
dessutom inte den mest optimala enligt Timoshenko och Gere (1989 
s.113). De hävdar att en pelare som utformas med en likformig 
fördelning av materialet inte är den mest effektiva utformning, ur en 
strikt materialaspekt. Den utformning som ger den största stabiliteten 
hos en pelare är den då materialet koncentreras i den mittre regionen av 
pelaren.  
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Det är också klart att material
gynnas av en mindre förstärkning. Följaktligen blir inverkan på 
bärförmågan av en förstärkning som inte sträcker sig hela vägen längs
med pelaren av stort intresse. 

I den fortsatta rapporten kommer en förstärkn
hela vägen längs med pelaren att kallas för en partiell förstärkning. En 
förstärkning som sträcker sig hela vägen kommer att kallas för en 
fullständig förstärkning.

I rapporten kommer två egentliga fall att behandlas. Det första 
när förstärkningen utförs på det sätt som illustreras i figur 1.1.1 vilket i 
rapporten kommer att kallas för en enkelsidig förstärkning. Det andra 
fallet illustreras i figur 1.1.2 och det kommer att kallas för en 
dubbelsidig förstärkning.

 

 

 

 

 

 

Figur 1.1.1 Enkelsidig förstärkning

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.1.2 Dubbelsidig förstärkning
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1.2 Syfte 
Syftet med rapporten är att undersöka hur stabiliteten och bärförmågan 
hos en pelare påverkas av en förstärkning av godtycklig längd. 
Resultatet skall ge en uppfattning om den relativa förbättringen av 
bärförmågan, snarare än den absoluta, av en viss åtgärd. 

1.3 Mål 
Målet med rapporten är att ge rekommendationer på när en partiell 
förstärkning och när en fullständig förstärkning skall tillgripas. Den här 
rekommendationen skall baseras på det som framgår ur resultatdelen. 
Resultatet skall även kunna vara tillämpbart då förutsättningar 
varieras, med restriktion från de avgränsningar som nämns i avsnittet 
”Avgränsning och förutsättningar”. 

1.4 Avgränsningar och förutsättningar 
På den typ av problem som behandlas här i rapporten finns det många 
olika varianter, då förutsättningarna skiljer sig åt. För att 
examensarbetet skall bli överskådligt och hanterbart så görs följande 
avgränsningar/förenklingar av problemet. 

• Pelare av typ kvadratisk VKR-profil.  
• Förstärkningsprofil av typ vinkelstång vilket utförs över en 

godtycklig sträcka längs med pelaren. 
• Egenspänning som kan uppstå samband med förstärkning 

bortses ifrån. 
• Våningshög pelare (2500 mm) istället för kontinuerlig. 
• Ingen stagning i övriga konstruktionselement. 
• Ledat infäst både i överkant och i underkant. 
• Pelaren är i regel belastad då förstärkningen sker. 

Tillhörande resonemang till vissa av förutsättningarna återfinns i 
rapporten, under rubriken Egenspänningar samt Beräkningsmodell, se 
avsnitt 3.1 och 3.2. 
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2 LITTERATURSTUDIE 
I följande kapitel redogörs för den litteratur samt det arbetssätt som 
rapporten grundar sig på. 

Vid dimensionering av bärverk är det praxis att följa de standarder som 
redovisas i Eurokoderna. En partiell förstärkning av en pelare är inte ett 
trivialt fall, och därmed blir det svårlöst med det standardiserade 
tillvägagångssätt som presenteras i kapitel 6.3.1 i SS-EN 1993-1-1 (2005). 
Följaktligen krävs en annan metod. Följande rekommendation kan läsas 
i SS-EN 1993-1-1 (2005 s.57): För att bestämma bärförmågan då 
tvärsnittet inte är konstant längs med pelaren så krävs en analys enligt 
andra ordningens teori, alternativt en analys enligt kapitel 6.3.4, i 
Eurokod 3.  

Det lösningssätt som återfinns i kapitel 6.3.4, i Eurokod 3, är tillämpbart 
på komplexa problem, metoden beskrivs även av Stenmark (2014). Det 
blir dock svårt att analysera de bakomliggande faktorerna ordentligt 
med den här metoden, det här eftersom, liksom metoden i kapitel 6.3.1, 
är den till viss grad standardiserad. 

För att analysera problemet och försöka få generella resultat som går att 
anpassa till givna situationer krävs en mer allmän metod, en beräkning 
enligt andra ordningens teori. Metodiken för det här är beskrivet i 
Theory of Elastic Stability av Timoshenko och Gere (1989) samt 
Structural and Stress Analysis (2005).  

Den här rapporten grundar sig mycket på boken Theory of Elastic 
Stability av Timoshenko och Gere (1989). Där behandlas problemet med 
varierande pelartvärsnitt och metoder för beräkning av den teoretiska 
knäckningslasten presenteras där.  

Den beräkningsgång som följer Eurokodreglerna kommer här att 
användas som en jämförelse med en beräkning enligt andra ordningens 
teori.  

Det aktuella kunskapsläget för det som den här rapporten kommer att 
behandla kan anses relativt outrett. Det finns visserligen metoder som 
går att tillämpa på liknande problem. Det är dock mer oklart hur de 



Kap 2. Litteraturstudie 

 

5 
 

behöver modifieras för att kunna användas för den partiellt förstärkta 
pelaren och den speciella situation som råder.   
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3 TEORI 

3.1 Beräkningsmodell 
Beräkningsmodellens uppgift är att på ett så verklighetstroget sätt som 
möjligt återge verkningssätt samt vilka laster som verkar på 
konstruktionen. Modellen utformas på sådant vis att konstruktionen 
inte undervärderar den verkliga lastsituationen eller dess verkningssätt. 
Den typ av modell som används beror av hur utformningen ser ut samt 
i vilket avseende konstruktionen studeras i, Stålbyggnad (2008 s.283-
284). 

3.1.1 Konstruktionens verkningssätt 
I underkant så träs pelarfoten på en ingjuten dubb från den 
underliggande pelaren och i överkant så gjuts pelartoppen in i 
betongbjälklaget. Då inte någon hänsyn tas till infästningens 
deformationsförmåga och lastinföringen vid pelarens upplag, så antas 
pelarens infästning att vara ledad i båda ändarna. Det här kommer att 
ge en analys av kraftfördelning samt bärförmåga på den säkra sidan, 
Stålbyggnad (2008 s.284). 

3.1.2 Lastsituation 
Pelaren befinner sig i en utfackningsvägg vilket leder till att den enbart 
kommer att utsättas för en axialkraft. Den vindlast som verkar på 
väggen kommer att upptas av väggreglarna. Axialkraften förutsätts 
verka centriskt och ofrånkomlig excentricitet av lasten ersätts med en 
större initialkrokighet.  

Pelaren kommer vid förstärkning inte att helt kunna avlastas utan antas 
ha en initiallast, �&, samt en tillkommande last, ∆�, vars storlek 
bestäms av pelarens bärförmåga. Det här får resultatet att beräkningen 
kommer att behöva utföras i flera steg.  

3.1.3 Dimensioneringskrav 
Konstruktionen skall dimensioneras så att inte hållfastheten för 
tvärsnittet av de lastkombinationer som verkar överstigs. 
Konstruktionen skall också dimensioneras för inverkan av olika 
instabilitetsfenomen. 
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Det instabilitetsfenomen som blir aktuellt då pelaren enbart utsätts för 
en axialkraft är knäckning.   

3.2 Egenspänningar 
Egenspänningar är spänningar som uppstår vid tillverkning av en 
stålkonstruktion. Det kan till exempel bero på att stålet bockas eller 
svetsas, då det senare fallet ger ojämn avsvalning vilket leder till både 
tryck- och dragpåkänningar, Stålbyggnad (2008 s.299). Det har visats att 
egenspänningar kan ersättas med en initialkrokighet, Höglund (2006 
s.68). Vid förstärkning av pelaren kommer, beroende på förbandstyp, 
viss egenspänning att byggas in i pelaren. Vid ojämn avsvalning blir 
spänningsfördelningen mycket svår att bestämma, Langesten (1995, 
s.36). Av den anledningen så behandlas inte den ytterligare 
egenspänningen som uppstår då pelaren försetts med en 
förstärkningsplåt i den här rapporten. 

3.3 Teoretisk knäcklast 
Den teoretiska knäckningslasten är den last vid vilken en ideal pelare 
skulle knäcka. En ideal pelare är helt rak och utsätts enbart för en 
centrisk normalkraft, Timoshenko och Gere (1989, s.46).  

3.3.1 Eulers knäckningsformel 
Den teoretiska knäckningslasten, �
�, blir enligt Eulers 
knäckningsformel 

        �
� = 8,��	
�,                                                                                                     (3.3.1) 

där �� är pelarens böjstyvhet kring böjningsaxeln och 	
� är 
knäckningslängden. Knäckningslängden varierar beroende på typ av 
infästning och för ledat infäst i båda ändarna så ges 	
� = 	, Langesten 
(1995 s.87). 

3.3.2 Vianellos metod 
För pelare med icke konstant tvärsnitt kan inte den teoretiska 
knäckningslasten beräknas direkt ur Eulers knäckningsformel, utan ett 
annat tillvägagångssätt krävs. Det tillvägagångssätt som redovisas i det 
här avsnittet är ett successivt sätt att bestämma den teoretiska 
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knäckningslasten på, som beskrivs mer utförligt i Timoshenko och Gere 
(1989 s. 116-125). 

Principen bakom metoden är att en utböjningskurva antas, vanligtvis 
till en sinus- eller cosinuskurva. Pelaren delas sedan upp i ett lämpligt 
antal snitt för vilka böjmomentet beräknas genom normalkraften 
multiplicerat med utböjningens amplitud, vilket gäller vid centrisk 
belastning. Utifrån det beräknade momentet kan sedan utböjningens 
andraderivata beräknas enligt elastiska linjens differentialekvation  

        ��� = − ���                                                                                                       (3.3.2) 

där � är böjmomentet och �� är böjstyvheten, vilket görs för varje snitt. 
Sedan sker en numerisk integration av ekvation 3.3.2 två gånger för att 
erhålla den beräknade utböjningskurvan. De uttryck som tillämpas vid 
integrationen är enligt följande. 

       ��� = @��@A ≈ ∆��∆A                                                                                              (3.3.3) 

       �� = @�@A ≈ ∆�∆A                                                                                                  (3.3.4) 

Pelaren har delats upp i @A långa element i ekvation 3.3.3 och 3.3.4, 
vilket ger sambandet för utböjningen, ∆�, samt dess första derivata, ∆��, 
enligt följande två uttryck. 

       ∆�� = ��� ∗ ∆A                                                                                                 (3.3.5) 

       ∆� = �� ∗ ∆A                                                                                                   (3.3.6) 

Valet av utböjningskurva 
Den antagna utböjningskurvan skall satisfiera de randvillkor som råder 
för pelaren.  Då pelaren är ledat inspänd så kan den antagna 
utböjningskurvan, ����, beskrivas enligt en sinuskurva 

       ���� = sin (8 ∗ A	 )                                                                                         (3.3.7) 

där 	 är pelarens längd och K är antalet element som pelaren delas in i. 
Ju fler element som väljs för att beskriva kurvan desto jämnare kurva 
får man och ett mer noggrant resultat.  Om den beräknade 
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utböjningskurvans form inte stämmer tillräckligt väl överens med 
formen på den antagna utböjningskurvan så ansätts den beräknade 
utböjningskurvan som ny antagen kurva och beräkning börjar om. Den 
här typen av beräkning konvergerar snabbt. Kurvans riktighet kan 
bekräftas med att skillnaden mellan den största och den minsta kvoten ���� ����L  , vilket kan anses vara tillräcklig då den är mindre än 5 %, 

Lundin (2014). 

När sedan ett tillräckligt noggrant resultat har uppnåtts så kan den 
teoretiska knäckningslasten lösas ut genom att sätta ∑ ���� = ∑ ����. 

Exempel på beräkning se bilaga A.3. 

3.4 Beräkning enligt andra ordningens teori 
Följande förfarande är till stor del baserat på det som presenteras i 
böckerna Theory of Elastic Stability och Structural and Stress Analysis. 
Nedan följer en genomgång av principen bakom en beräkning av 
pelarens bärförmåga enligt andra ordningens teori. 

Man antar en viss initialkrokighet. Den här initialkrokigheten beaktar 
en rad imperfektioner som verkar på pelaren då den är obelastad. 
Imperfektioner såsom att pelaren inte från början är rak, att lasten 
angriper excentriskt, effekten av ojämnheter i tvärsnittsform samt 
egenspänning av tillverkningen. Alla de nämnda imperfektionerna kan 
bytas ut mot en initialkrokighet hos pelaren. 

 Som resultat av initialkrokigheten kommer den axiella belastningens 
verkningslinje att avvika från pelarens centrumlinje. Den här 
excentriciteten som uppstår kommer att ge upphov till 
tillskottsmoment, så kallade andra ordningens effekter, vid axiell 
belastning. Initialkrokigheten, ��, kan antas beskrivas av en 
sinusfunktion med utseendet enligt 

       �� = � sin 8A	                                                                                                   (3.4.1) 

där � är utböjningens amplitud i det mittersta snittet, 	 är pelarens 
längd och A är var på pelaren som utböjningen studeras.  
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Timoshenko och Gere (1989 s.199) presenterar ett antaget värde på 
initialkrokigheten som funktion av pelarens längd, se ekvation 3.4.2, 
vilket är ett experimentellt framtaget uttryck. 

       � = 	400                                                                                                           (3.4.2) 

Av initialkrokigheten och den axiella belastningen, �, kommer 
ytterligare utböjningen av pelaren att ske. Den här ytterligare 
utböjningen betecknas med �. Den totala utböjningen, ����, fås som 
summa av initialkrokighetens utböjning, ��, och den tillkomna 
utböjningen �. 

       ���� = �� + �                                                                                                  (3.4.3) 

Deformationen, �, kan om elastiskt förhållande råder, bestämmas enligt 
elastiska linjens differentialekvation. 

       @,�@A, = − ���                                                                                                      (3.4.4) 

Den allmänna lösningen blir då 

       �(A) = � sin PA + � sin PA + P,
Q8	 R, − P, ∗ � sin 8A	                             (3.4.5) 

där P = S TU, A är var på pelaren som utböjningen studeras och � samt 

� är konstanter som bestäms av de aktuella randvillkoren. 

Ovanstående tillvägagångssätt är hämtat från Timoshenko och Gere 
(1989 s.31-32 samt 197-199) och den intresserade läsaren hänvisas dit.  
Resterande delen av beräkningsgången är hämtat från Megson (2005 
s.698) 

Genom att utnyttja de randvillkor som gäller vid infästningen, samt 
utnyttja uttrycket för den teoretiska knäckningslasten, �
�, enligt 
ekvation 3.3.1 så fås ett uttryck för den allmänna lösningen enligt 

       ���� = �� + � = � sin 8A	 + ��
�� − 1 sin 8A	                                             (3.4.6) 
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där � är den verkande normalkraften. 

Den maximala ytterligare utböjningen, ����, vid A = 	/2 blir. 

       ���� = ��
�� − 1                                                                                             (3.4.7) 

Uttrycket för totala utböjningen, ���� vid A = 	/2 kan beräknas som. 

       ���� = �� + ���� = � + ��
�� − 1                                                              (3.4.8) 

Ekvation 3.4.8 kan skrivas om på följande vis. 

       ���� = �
1 − ��
�

                                                                                               (3.4.9) 

Tryckspänningen i de yttersta fibrerna hos tvärsnittet beräknas enligt 
Naviers formel 

       '���� = �� + � ∗ ���� ∗ (1 − ��
�)                                                                   (3.4.10) 

där ��  är tvärsnittets elastiska böjmotstånd med avseende på 
tvärsnittets kant och � är tvärsnittets area.  

Villkoret för tvärsnittets bärförmåga är att spänningarna inte skall 
överstiga flytgränsen, ��, Timoshenko och Gere (1989, s37).  Det här 
villkoret kommer att ge bärförmågan för pelaren i fråga och kommer att 
lösas grafiskt eller via iteration av ekvation 3.4.10. 

3.5 Allmän beräkningsgång enligt Eurokod 3  
Nedan följer en genomgång av beräkningen för pelarens bärförmåga, 
utgående från SS-EN-1993-1-1 (2005) kapitel 6.2.4 och 6.3.1. Den här 
beräkningen kommer att jämföras med en beräkning enligt andra 
ordningens teori. 

En pelare som är utsatt för normalkraft skall uppfylla villkoret att den 
dimensionerande lasten �� skall vara mindre än bärförmågan �
,�� i 
varje snitt. Bärförmågan �
,�� bygger på att spänningen som uppstår i 
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tvärsnittet inte överstiger sträckgränsen, ��, för stålet och beräknas 
enligt  

       �
,�� = � ∗ ��$%�                                                                                                  (3.5.1) 

där � betecknar tvärsnittsarean och $%�är en partialkoefficient, vilket 
sätts till 1,0, Boverket (2013 s.88). Det ekvation 3.5.1 inte tar hänsyn till 
är instabilitetsmoden knäckning som är beroende av konstruktionens 
slankhetstal. 

För att ta hänsyn till pelarens instabilitet beräknas en reducerad 
bärförmåga, ��,��. Det erhålls genom att multiplicera ekvation 3.5.1 
med reduktionsfaktorn för instabilitetsmoden knäckning, + enligt 

       ��,�� = + ∗ � ∗ ��$%&                                                                                          (3.5.2) 

där � betecknar tvärsnittsarean, �� är stålets sträckgräns och $%& är en 
partialkoefficient, vilket sätts till 1,0 enligt Boverket (2013 s.88).            

Reduktionsfaktorn + är beroende av hur slank pelaren är och beräknas 
enligt ekvation 3.5.3. Pelarens mått på slankhet är en funktion av den 
teoretiska knäckningslasten, se ekvation 3.5.5.  

       + = 1Φ + ZΦ, − λ\,  ≤ 1,0                                                                           (3.5.3) 

I ekvation 3.5.3 är Φ en hjälpstorhet, se ekvation 3.5.4 och  λ\ är pelarens 
slankhetsparameter, se ekvation 3.5.5. 

       Φ = 0,5^1 + α`λ\ − 0,2a + λ\ ,b                                                                   (3.5.4) 

Valet av imperfektionsfaktorn, " görs utifrån den aktuella 
knäckningskurvan, se tabell 3.5.1, som är hämtad från SS-EN 1993-1-1 
(2005 s.57). 

       λ\ = c� ∗ ���
�                                                                                                      (3.5.5) 
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I ekvation 3.5.5 betecknar �
� den teoretiska knäcklasten och produkten 
i täljaren representerar tvärsnittets normalkraftskapacitet. Ekvation 
3.5.5 gäller för tvärsnitt i klass 1-3. 

Tabell 3.5.1 Imperfektionsfaktorn " 

Knäckningskurva a0 a b c d 
Imperfektionsfaktor "  0,13 0,21 0,34 0,49 0,76 
 

Valet av knäckningskurvan görs enligt tabell 3.5.2. 

3.5.1 Komplexa förhållanden enligt Eurokod 3 
Då pelaren försetts med en partiell förstärkning så krävs det ett annat 
sätt för att beräkna pelarens bärförmåga. Tillvägagångssättet är likt det 
tidigare med några nya komplement som framgår av kapitel 6.3.4 i SS-
EN 1993-1-1 (2005), samt Stenmark (2014). Kapitlet 6.3.4 presenterar en 
metod som går att tillämpa på sidoknäckning för komplexa 
förhållanden.  

Bärförmågan kan verifieras då instabilitet ut ur planet råder genom att 
uppfylla följande villkor. 

       +�! ∗ "# �.�$�& ≥ 1,0                                                                                           (3.5.6) 

Uttrycket kontrollerar bärförmågan för det mest belastade snittet där "# �.� är en lastökningsfaktor som beaktar geometriska deformationer 
och imperfektioner i planet. Den andra termen +�! är reduktionsfaktorn 
som tar hänsyn till knäckning. 

Lastökningsfaktor, "# �.�, beräknas som 

       "# �.� = 1����� + �����
                                                                                      (3.5.7) 

där �� är den dimensionerande normalkraften och �� är det 
dimensionerande momentet. Momentbärförmågan ��� och 
normalkraftskapaciteten ���är den karakteristiska bärförmågan för ett 
givet snitt och beräknas enligt ekvation 3.5.8 respektive ekvation 3.5.9.  

       ��� = �! ∗ ��                                                                                               (3.5.8) 
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Ekvation 3.5.8 gäller enbart för tvärsnittsklass 1-2, vilket är tillämpbart 
för samtliga, i rapporten, studerade VKR-profiler. I ekvation 3.5.8 står �!  för det plastiska böjmotståndet. 

       ��� = � ∗ ��                                                                                                    (3.5.9) 

Det nya uttrycket för slankhetsparametern, ()�!, beskrivs som 

       ()�! = c"�	e.P"
�,�!                                                                                               (3.5.10) 

där "
�,�! är den lastökningsfaktor för lasterna som krävs för att uppnå 
elastisk kritisk bärförmåga med hänsyn till knäckning och beräknas 
enligt.  

       "
�,�! = �
���                                                                                                  (3.5.11) 

Med utgångspunkt från den nya slankhetsparametern kan beräkningen 
ske på liknande vis som i föregående avsnitt, den allmänna 
beräkningsgången enligt Eurokod 3. Hjälpstorhet, Φ, beräknas enligt 
följande uttryck 

       Φ = 0,5^1 + α`()�! − 0,2a + ()�! ,b                                                       (3.5.12) 

där α är en imperfektionsfaktor och väljs enligt tabell 3.5.1. 

Reduktionsfaktorn, +�!, då enbart axiellast verkar kan beräknas enligt. 

       +�! = 1
Φ + SΦ, − ()�! ,  ≤ 1,0                                                               (3.5.13) 
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Knäckningskurva 

För att ta hänsyn till initialkrokighet och egenspänningar så har 
Eurokod 3 tagit fram fem stycken knäckningskurvor som beror på 
tvärsnittets utformning och tillverkningssätt, se tabell 3.5.2, vilken är 
hämtad från SS-EN 1993-1-1 (2005 s.58).  

Tabell 3.5.2 Val av knäckningskurva 
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4 DEN FÖRSTÄRKTA PELAREN  
I följande avsnitt kommer den teori och de beräkningsmetoder som 
presenterades i kapitel 4 Teori att anpassas till den förstärkta pelaren. 
En del nya resonemang som inte har sin bakgrund från kapitel 4 
kommer även att presenteras. Avsnittet är uppdelat i två huvuddelar 
där anpassningen av Eurokod 3 och andra ordningens teori görs 
separat.  

4.1 Antagande om initialkrokighetens riktning 
Åt vilket håll den initiala utböjningen går har stor betydelse för lastens 
excentricitet och därmed dess bärförmåga. Den initiala utböjningen 
kommer att ha stor betydelse då pelaren försetts med en enkelsidig 
förstärkning. Vid dimensionering skall en beräkningsmodell tillämpas 
som ger ett resultat på den säkra sidan. Följaktligen är målet med det 
här avsnittet att finna i vilken riktning den initiala utböjningen sker för 
att få det värsta tänkbara fallet. Det finns två olika utböjningsriktningar 
som blir aktuella och de är med utgångspunkt från den huvudaxel 
vilket pelaren kommer knäcka kring, se figur 4.1.2 och 4.1.3. De två 
utböjningsriktningarna illustreras i figur 4.1.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1.1 De två utböjningsriktningarna 



 

 

De två möjliga riktningarna får till resultat att antingen så sitter 
förstärkningsplåten på den konkava eller den konvexa sidan. Det värsta 
fallet blir således det fall där normalkraftens verkningslinje avviker som 
mest från pelarens tyngdpunktslinje. Den 
förstärkningsplåtens tyngdpunktslinje samt excentriska last redovisas i 
figur 4.1.2 repektive figur 
tyngdpunktslinjen för det förstärkta tvärsnittet kallas v
som skär det ursprungliga tvärsnittets tyngdpunkt och således 
normalkraftens verkningslinje kallas v

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1.2 Excentricteten för pelartvärsnitt med förstärkning på den konkava 

sidan 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1.3 Excentricteten för pelartvärsnitt med förstärkning på 

sidan 
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Av figur 4.1.2 och 4.1.3 framgår det tydligt att den största excentricteten 
ges av det fallet då förstärkningen sitter på den konkava sidan. En 
förstärkning som placeras på den konkava sidan av pelaren kommer i 
fortsättningen att antas.  

4.2 Allmän spänningsbild 
Nedan följer en genomgång av vilken spänningsfördelning som kan 
förväntas då en helt rak pelare belastas och sedan förstärks med en plåt 
för att sedan belastas ytterligare. Verkningssättet skiljer sig mellan fallet 
för en fullständigt förstärkt pelare och en pelare med en partiell 
förstärkning. Spänningsbilden för de båda fallen kommer nedan att 
förklaras. 

4.2.1 Partiell förstärkning  
Pelaren kommer att förkortas under belastningen. Så länge 
spänningarna inte överstiger flytspänningen så är förhållandet mellan 
spänning, σ, och töjning, ε, linjärt och kan beskrivas enligt Hookes lag 

       ' = � ∗ 2                                                                                                          (4.2.1) 

där � är elasticitetsmodulen, 210 GPa. 

Betrakta det utskurna pelarsnittet i figur 4.2.1. Pelarsnittet består av två 
egentliga delar, ursprungstvärsnittet samt förstärkningsplåten. För att 
pelarsnittet skall kunna verka som en solid del så krävs det att 
spänningen i snittet som delar förstärkningsplåten och det ursprungliga 
pelartvärsnittet åt skall kunna upptas.  

Spänningen i de båda delarna av tvärsnittet är lika stora om följande 
villkor råder. Att den excentricitet som uppstår mellan normalkraften 
och tvärsnittets tyngdpunkt bortses ifrån samt att pelaren avlastas helt 
innan förstärkningen. Det här stämmer eftersom elasticitetsmodulen för 
de båda delarna är lika och då de även sitter ihop så får de samma 
stukning, ε, följaktligen är spänningen i de båda delarna lika stora, 
vilket framgår av ekvation 4.2.1.  



 

 

Figur 4.2.1. Utskuret pelarsnitt som redovisar stukningen,

Då en avlastning av pelaren inte kan förutsättas och pelaren förstärks 
då den redan är belastad så kommer enbart en del av spänningen 
fördelas jämt mellan förstärkningen och det ursprungliga tvärsnittet. 
Den spänning som fördelas jämt är i proportion till den tillkommande 
lasten efter förstärkningen. Den allmänna ekvationen för spänningen,
i det ursprungliga tvärsnittet blir därmed i enlighet 

       ' 7 �&�& O ∆��& O �
där �& och �, är arean för det ursprungliga pelartvärsnittet respektive 
förstärkningsprofilen
den tillkomna normalkraften.

Spänningsfördelningen då tvärsnittet är helt utnyttjad illustreras av 
figur 4.2.2. Spänningen i ursprungstvärsnittet begränsas av flytgräns
vilket motsvara en spänning
som beräknas enligt:

       ∆' 7 ∆��& O �,     
Spänningsbilden i figur 
excentricitet mellan normalkraftens ve
tyngdpunkt verkar.
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.2.1. Utskuret pelarsnitt som redovisar stukningen, ε 

Då en avlastning av pelaren inte kan förutsättas och pelaren förstärks 
då den redan är belastad så kommer enbart en del av spänningen 

ämt mellan förstärkningen och det ursprungliga tvärsnittet. 
Den spänning som fördelas jämt är i proportion till den tillkommande 
lasten efter förstärkningen. Den allmänna ekvationen för spänningen,
i det ursprungliga tvärsnittet blir därmed i enlighet med  

�,                                                                                
är arean för det ursprungliga pelartvärsnittet respektive 
rofilen och �& är den initiala normalkraften samt 

den tillkomna normalkraften. 

Spänningsfördelningen då tvärsnittet är helt utnyttjad illustreras av 
.2.2. Spänningen i ursprungstvärsnittet begränsas av flytgräns

vilket motsvara en spänning i förstärkningsplåten till storleken a
som beräknas enligt: 

                                                                                  
Spänningsbilden i figur 4.2.2 förutsätter fortfarande att ingen 
excentricitet mellan normalkraftens verkningslinje och tvärsnittets 
tyngdpunkt verkar. 
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Då en avlastning av pelaren inte kan förutsättas och pelaren förstärks 
då den redan är belastad så kommer enbart en del av spänningen 

ämt mellan förstärkningen och det ursprungliga tvärsnittet. 
Den spänning som fördelas jämt är i proportion till den tillkommande 
lasten efter förstärkningen. Den allmänna ekvationen för spänningen, ', 

           94.2.2= 

är arean för det ursprungliga pelartvärsnittet respektive 
samt ∆� är 

Spänningsfördelningen då tvärsnittet är helt utnyttjad illustreras av 
.2.2. Spänningen i ursprungstvärsnittet begränsas av flytgränsen 

i förstärkningsplåten till storleken av ∆', 

           94.2.3= 

.2.2 förutsätter fortfarande att ingen 
rkningslinje och tvärsnittets 
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Figur 4.2.2. Förstärkning av pelare samt spänningsfördelning över det 

mittersta snittet 

Den här spänningsbilden gäller enbart i snittet för det förstärkta 
tvärsnittet i övriga delar av pelaren är spänningen enligt ekvation 4.2.4.  

       ' = �& + ∆��&                                                                                                   (4.2.4) 

Normalkraftens verkningslinje vid partiell förstärkning 
I fallet för enkelsidig förstärkning så förflyttas tvärsnittets tyngdpunkt. 
Tyngdpunkten, f3, med avseende på en godtyckligpunkt, för det 
förstärkta tvärsnittet i figur 4.2.3 beräknas enligt  

        f3 = ∑ �1 ∗ f31∑ �1                                                                                               (4.2.5) 

där �1  är arean för tvärsnitt g och f31 är avståndet till tyngdpunkten för 
tvärsnitt g.  
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Figur 4.2.3 Tyngdpunkten för ursprungsprofilen, f3&, respektive 

förstärkningsprofilen, f3, 

Då pelaren enbart försetts med en partiell förstärkning kommer ingen 
anliggning mot bjälklagen ovan och under att ske. Därmed förflyttas 
inte normalkraftens verkningslinje. Normalkraftens verkningslinje 
förutsätts fortfarande att verka centriskt i ursprungstvärsnittet, vilket 
resulterar i en excentricitet. Den excentricitet som normalkraften får i 
det förstärkta tvärsnittet, ., redovisas i figur 4.2.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.2.4 Normalkraftens excentricitet e samt tyngdpunktsavståndet f3 
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Den excentricitet som uppstår får konsekvensen av en 
spänningsfördelning som ger dragpåkänningar på den konkava sidan 
och tryckpåkänningar på den konvexa sidan och beräknas till 

        '� = Δ� ∗ .��                                                                                                    (4.2.6) 

där Δ� är den tillkommande normalkraften, ��  är det elastiska 
böjmotståndet och . är normalkraftens excentricitet i förhållande till 
tvärsnittets tyngdpunkt. 

4.2.2 Fullständig förstärkning av pelaren 
Vid fullständig förstärkning så förutsätts att det sker anliggning mellan 
bjälklag och förstärkningsplåtens topp och botten. Det här leder till att 
den tillkommande normalkraftens verkningslinje kommer att 
sammanfalla med tyngdpunktslinjen för det förstärkta tvärsnittet. Den 
initiala normalkraftens verkningslinje kommer att vara oförändrad. Det 
här innebär att det inte uppstår någon excentricitet för den 
tillkommande normalkraften. 

4.3 Tillämpning av andra ordningens teori 
Ekvation 3.4.10 blir för den förstärkta pelaren inte tillämpbar längre, då 
den förutsätter en jämntjock pelare som belastas i ett steg. 

För att ta hänsyn till att pelaren redan är belastad och således redan har 
en utböjning vid förstärkningen så krävs det att beräkningen utförs i 
flera steg. Nedan redovisas ett tillvägagångssätt som delar upp 
problemet i flera steg. 

4.3.1 Belastning i flera steg 
Från början kan pelaren anses vara helt obelastad och, som tidigare 
nämnts, antas pelaren att ha en initialkrokighet, ��. I ett första steg 
belastas pelaren med en initialkraft �& och erhåller då utböjningen �&. 

Utböjningen, �&, kan beräknas som tidigare i enligt med ekvation 3.4.9   

        �& = ��1 − �&�
�&
                                                                                                (4.3.1) 
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där �
�&är den teoretiska knäckningslasten innan förstärkningen. 
Spänningen, '&, av initialkraften kan beräknas enligt Naviers formel 

        '& = �&�& + �&�&�� &                                                                                             (4.3.2) 

där �& och �� &  betecknar den ursprungliga pelarens area respektive 
elastiska böjmotstånd. 

Som ett andra steg förstärks pelaren i ett utböjt tillstånd med 
amplituden �& för ett godtyckligt snitt. I det här steget sker ingen 
ytterligare spänningsökning vid förutsättningen att egenspänningarna 
försummas. 

I ett tredje och sista steg så belastas pelaren ytterligare med en 
tillskottskraft ∆�. Den tillskottsutböjning som enbart är kopplad till om ∆� skulle verka i ett förstärkt tillstånd betecknas med ∆� och beräknas 
på liknande sätt som ekvation 3.4.7 

        ∆� = �&�
�,∆� − 1                                                                                               (4.3.3) 

där �
�, är den teoretiska knäckningslasten för det förstärkta 
tvärsnittet. 

Summan av �& och ∆� är dock inte den slutliga utböjningen som 
pelaren får. Det som händer när pelaren får tillskottsutböjningen, ∆�, är 
att den initialkraft som verkar får en extra excentricitet jämfört med sin 
verkningslinje. Den här excentriciteten kommer att ge upphov till ett 
extra moment av storleken  

        � = �& ∗ ∆�                                                                                                   (4.3.4) 

vilket i sin tur leder till en ännu större utböjning, således har en 
iterationsprocess skapats, vilket konvergerar relativt snabbt. 

Den ytterligare utböjningen som tillkommer kan beräknas enligt  

        h ∆�1
�

1i&                                                                                                             (4.3.5) 
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där K är antalet steg som beräkningen utförs i. Det här ger till slut den 
slutliga utböjningen, �,, för pelaren vid en given last till 

        �, = ∆� + �& + h ∆�1
�

1i&                                                                              (4.3.6) 

Den spänning, ∆', som uppstår av den tillkommande normalkraften 
blir således  

        ∆' = ∆��& + �, + ∆� ∗ �,�� ,                                                                            (4.3.7) 

där �& och �, är arean för det ursprungliga pelartvärsnittet respektive 
förstärkningsprofilen och �� , är det elastiska böjmotståndet för det 
förstärkta tvärsnittet. 

Den spänning, ∆'&, som uppstår av initiallasten på grund av den nya 
utböjningen beskrivs med följande ekvation 

        ∆'& = �& ∗ (�, − �&)�� ,                                                                                   (4.3.8) 

Den totala tryckspänning, '���, som de yttersta fibrerna för 
ursprungsprofilen känner beskrivs som summan av de olika 
spänningarna 

        '��� = '& + ∆' + ∆'& + '�                                                                        (4.3.9) 

där '� är spänningen som bildas på grund av excentriciteten hos 
normalkraften. 

Då spänningen begränsas av flytgränsen för de yttersta fibrerna, vilket 
för stål av kvalité S355 motsvarar 355MPa, så uppnås en bärförmåga, ��� = �& + ∆� som motsvarar den här spänningen. För att hitta den 
tillkommande normalkraftens storlek som ger upphov till flytning så 
krävs en iterationsprocess, då nya värden på ∆� behöver ansättas. För 
exempel se bilaga B.2. 

4.3.2 Optimering av förstärkningen 
I det här avsnittet följer en förklaring till det uttryck som kommer att 
användas för att optimera förstärkningen med avseende på utböjning 
och spänning.  



Kap 4. Den förstärkta pelaren 

 

25 
 

För att underlätta för en sådana här optimering tas ett uttryck för hur 
utböjningen beror av förstärkningens utsträckning samt storleken på 
ursprungstvärsnittet och dess förstärkning fram.  

För att finna ett uttryck för den partiellt förstärkta pelaren behöver den 
allmänna lösningen för utböjningen, �(A), tillämpas.  

        �(A) = � sin PA + � sin PA + P,
Q8	 R, − P, ∗ � sin 8A	  

Det räcker om enbart halva pelaren betraktas då den övre och den 
undre halvan är symmetriska. Om nu halva pelaren delas upp i två 
delar, en förstärkt samt en icke förstärkt del, så kan utböjningen för de 
separata delarna beskrivas enligt två ekvationer 

        �#(A) = �# sin P#A + �# sin P#A + P#,
Q8	 R, − P#, ∗ � sin 8A	  

        �-(A) = �- sin P-A + �- sin P-A + P-,
Q8	 R, − P-, ∗ � sin 8A	  

där �#(A) representerar utböjningen för den icke förstärkta delen och 

�-(A) den förstärkta delen, där P# = S TUj och P- = S TUk, ��# är 

böjstyvheten för den icke förstärkta delen och ��- är böjstyvheten för 
den förstärkta delen.  

 För pelaren gäller vissa kontinuitetsvillkor. De här, tillsammans med 
randvillkoren, kommer att utnyttjas för att bestämma de fyra okända 
konstanterna ��, �-, �� och ��. De kontinuitets- samt randvillkor som 
gäller för den ledat inspända pelaren är som följer: 

1. I infästningssnittet A = 0 gäller att utböjningen är 0. 
2. Utböjningens amplitud samt lutning skall vara lika på ömse 

sidor om snittet mellan den icke förstärkta och den förstärkta 
delen. 

3. I det mittersta snittet skall utböjningens lutning vara lika med 0. 
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Om de här villkoren tillämpas så fås ett uttryck för utböjningen av 
pelarens mittersta snitt av ekvation 4.4.10 samt ett för snittet där 
förstärkningen avslutas enligt ekvation 4.4.11. 

 �-(	/2) = �- 1
cos P- 	2 + � ∗ ��
�,- − �                                                              (4.4.10) 

 �#(/	) = �- ntan(P- 	2) sin P-/	 + cos P-/	q + � sin 8/ ��
�,- − �  (4.4.11) 

där / är var förstärkningen börjar och sätts till ett värde på 0-0,5 och �
�,- är den teoretiska knäckningslasten för den förstärkta delen. �- i 
ekvation 4.4.10 och 4.4.11 beräknas enligt  

�- = � n ��
�,- − � − ��
�,# − �q n8	 cos 8/ − P# sin 8/tan P#/	q
P# ntan(P- 	2) sin P-/	tan P#/	 + cos P-/	tan P#/	q − P- Qtan P- 	2 cos P-/	 − sin P-/	R 

För härledningen av det här uttrycket se bilaga D.1. 

Utböjningen som beräknas i ekvation 4.4.10 respektive 4.4.11 förutsätter 
att belastningen sker i ett steg och motsvarar således den utböjning som 
beräknas i ekvation 4.3.3.  

4.4 Tillämpning av Eurokod 3 
Nedan följer en redovisning av hur SS-EN 1993-1-1 (2005) kapitel 6.3.1 
och 6.3.4 tillämpas på fallet med den förstärkta pelaren.  

Oavsett om förstärkningen utförs på en godtycklig sträcka eller längs 
med hela pelaren så kommer egenspänningar att byggas in. 
Egenspänningarna beaktas enligt SS-EN 1993-1-1 i form av olika 
knäckningskurvor. Betrakta fallet för det svetsade I-tvärsnittet, i tabell 
3.5.2. Eurokod gör inget avsteg mellan fallet för det förstärkta I-
tvärsnittet och det icke förstärkta I-tvärsnittet när det kommer till valet 
av knäckningskurva. Med det som utgångspunkt borde valet av 
knäckningskurva för det förstärkta varmformat konstruktionsrör, ske 
på liknande sätt, dvs. att knäckningskurva, a, används för stålsort S235-
S420 och a0 för S460.  
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4.4.1 Partiell förstärkning av pelaren 
Vid en partiell förstärkning av pelaren kommer den beräkningsmetod 
som presenteras i SS-EN 1993-1-1 (2005) kapitel 6.3.4 att tillämpas. 

Normalkraftskapaciteten, ���, som utnyttjas vid beräkning av 
lastökningsfaktorn och således pelarens bärförmåga kommer då 
belastningen sker i flera steg att beskrivas som 

        ��� = �& ∗ �� + �, ∗ Δ'                                                                             (4.4.1) 

där �& är ursprungstvärsnittets area och �, är förstärkningsprofilens 
area. Den maximala spänningen begränsas av flytspänningen, ��, vilket 
nås först i ursprungstvärsnittet, vilket motsvarar en spänning, Δ', i 
förstärkningsplåten. Δ' beräknas enligt ekvation 4.2.3. 

Till skillnad från då beräkning utförs enligt andra ordningens teori så 
finns initialkrokigheten med i de olika knäckningskurvorna. Bidraget 
från momentet blir således enbart aktuellt då bärförmågan för det 
förstärkta tvärsnittet beaktas. Momentet, ��, bildas av den 
excentricitet som råder mellan normalkraften och det förstärkta 
tvärsnittets tyngdpunkt, vid enkelsidig förstärkning. Om bärförmågan 

för övriga snitt studeras så faller termen %rs%tu bort, vilket leder ett uttryck 

för lastökningsfaktor, "# �.�. 

        "# �.� = 1�����
                                                                                                  (4.4.2) 

Ekvation 4.4.2 gäller för samtliga snitt om pelaren utförs med en 
dubbelsidig förstärkning. 

4.4.2 Fullständig förstärkning av pelaren 
Vid fullständig förstärkning av pelaren kommer den beräkningsmetod 
som redovisas i avsnitt 3.5 att tillämpas. 

Det nya uttrycket för slankhetsparametern λ\ kommer att se ut enligt 
följande 

        λ\ = c�& ∗ �� + �, ∗ Δ'�
�                                                                               (4.4.3) 
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för vilket täljaren representerar hur stor spänning som tvärsnittet kan 
uppta innan flytspänningen, ��, för någon del uppnås. Den teoretiska 
knäckningslasten, Nwx, kan beräknas ur Eulers knäckningsformel, se 
ekvation 3.3.1. �& och �, är arean för ursprungstvärsnittet respektive 
förstärkningsprofilen. 

Hjälpstorheten, *, och reduktionsfaktorn, +, beräknas som vanligt 
enligt ekvation 3.5.4 och 3.5.3. 

Bärförmågan med hänsyn till knäckning, ��,��, beräknas som 

        ��,�� = + ∗ (�& ∗ �� + �, ∗ Δ')$%&                                                               (4.4.4) 

där $%& är en partialkoefficient, vilket sätts till 1,0, Boverket (2013 s.88). 

Beräkningen som redovisades här går att tillämpa oavsett om det gäller 
en enkel- eller dubbelsidig förstärkning. Det här förutsätter att 
initialkraften, �&, kommer att angripa centriskt i det ursprungliga 
tvärsnittet och tillskottskraften, Δ�, centriskt i det förstärkta tvärsnittet. 

  



 

 

5 RESULTAT 
I det här avsnittet kommer resultat att presenteras som baseras på de 
beräkningar som redovisas i bilaga B.1
kapitel där beräkningsgången redovisas,

Ursprungsprofilen kommer att vara, om inget annat anges, en VKR
profil av typen 80x80x7,1. Förstärkningsp
eller två vinkelstänger av typen 90x90x9. 

5.1 Optimering av förstärkningsmaterialet 
Resultatet som presenteras här är en undersök
förstärkningsprofilen bör vara för att få en så optimal 
materialanvändning som möjligt. Beräkningen är enligt andra 
ordningens teori och redovisas i bilaga D.1
både med hänsyn till den maximala utböjningen (utböjning
mittersta snittet) samt den maximala spänningen.  Det som förutsätts i 
beräkningarna vid optimeringen är att tvärsnittet är enkelsidigt 
förstärkt och initiallasten är noll, dvs. att pelaren är avlastad när 
förstärkningen görs. Således sker belas
och tvärsnittet är av den typ som redovisas i figur 
pelaren förstärks med kommer hela tiden att vara konstant. Då 
förstärkningens utsträckning ökar så kommer förstärkningsprofilens 
godstjocklek att minska, för att kunna behålla samma volym material 
fast vid en längre förstärkning. Ursprungsvolymen betecknas med 
och förstärkningsvolymen med 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.1.1 Ursprungsvolymen 

 
kommer resultat att presenteras som baseras på de 

beräkningar som redovisas i bilaga B.1-B.6, C.1-C.4, D1-D.3 samt de 
kapitel där beräkningsgången redovisas, kapitel 3 och 4.  

ofilen kommer att vara, om inget annat anges, en VKR
profil av typen 80x80x7,1. Förstärkningsprofilen kommer att bestå av en 
eller två vinkelstänger av typen 90x90x9.  

.1 Optimering av förstärkningsmaterialet  
Resultatet som presenteras här är en undersökning av hur stor 
förstärkningsprofilen bör vara för att få en så optimal 
materialanvändning som möjligt. Beräkningen är enligt andra 
ordningens teori och redovisas i bilaga D.1-D.3. Optimeringen sker 
både med hänsyn till den maximala utböjningen (utböjningen för det 
mittersta snittet) samt den maximala spänningen.  Det som förutsätts i 
beräkningarna vid optimeringen är att tvärsnittet är enkelsidigt 
förstärkt och initiallasten är noll, dvs. att pelaren är avlastad när 
förstärkningen görs. Således sker belastningen i ett steg. Förstärkningen 
och tvärsnittet är av den typ som redovisas i figur 5.1.1. Den volym som 
pelaren förstärks med kommer hela tiden att vara konstant. Då 
förstärkningens utsträckning ökar så kommer förstärkningsprofilens 

nska, för att kunna behålla samma volym material 
fast vid en längre förstärkning. Ursprungsvolymen betecknas med 

örstärkningsvolymen med 42. 

.1.1 Ursprungsvolymen 41 samt förstärkningsvolymen 42
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I figur 5.1.1 har tvärsnittets form förenklats genom att byta ut de 
avrundade hörnen mot skarpa kanter. Det här leder till en liten 
förbättring av böjmotståndet samt en lite större area.  

De två parametrarna, utöver förstärkningens utsträckning, som kan 
vara av intresse att variera, vilket kommer ge utslag på resultatet är: 
Hur stor belastning som verkar samt hur stor volym 
förstärkningsmaterial som skall användas. 

Volymen förstärkningsmaterial kommer att beräknas som en andel av 
ursprungsvolymen, andelen betecknas med 4�3�� och beräknas som 

        4�3�� = 4,4&                                                                                                        (5.1.1) 

Belastningen, �, som pelaren utsätts för betecknas som en kvot av den 
teoretiska knäckningslasten, �
�, för den ursprungliga pelaren, ��3��, 
och beräknas som 

        ��3�� = ��
�                                                                                                     (5.1.2) 

5.1.1 Utböjningen som funktion av förstärkningens 
utsträckning 
Syftet med följande delavsnitt är att klargöra hur stor inverkan  ��3�� 
och 4�3�� har på utböjningens storlek samt att undersöka hur materialet 
skall placeras, vid givet värde på 4Pyze och ��3��, för att få en så liten 
utböjning som möjligt. 

Inverkan på utböjningen för pelarens mittersta snitt då förstärkningens 
utsträckning varieras visas i figur 5.1.2 - 5.1.4.  För att utröna effekten av 
de två parametrarna, ��3�� och 4�3��, så kommer de varieras en åt 
gången.  

För de figurer som redovisas i det här avsnittet samt nästkommande 
avsnitt 5.1.2, gäller för den horisontella axeln att den representerar hur 
stor del av pelaren som försetts med förstärkning, alltså förstärkningens 
utsträckning. 

Som ett startvärde på undersökningen väljs  4�3�� = 0,2 och ��3�� = 0,3, 
vilket ungefär motsvarar � = 370P�. Resultat redovisas i figur 5.1.2.    
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Figur 5.1.2 Utböjning i mittsnittet beroende av var på pelaren som 

förstärkningen börjar, då 4�3�� = 0,2 och ��3�� = 0,3 

I figur 5.1.2, vid värdena på 4�3�� = 0,2 och ��3�� = 0,3, så uppnås en 
minsta utböjning då pelaren försetts med en förstärkningsprofil som 
sträck sig totalt 1050 mm med utgångspunkt från mitten av pelaren. 

För nästkommande fall ökas belastningen till ett värde av ��3�� = 0,6 
medan 4�3�� = 0,2 behålls samma som tidigare, vilket ger en utböjning 
enligt figur 5.1.3. 

I ett tredje fall så höjs den kvot mellan förstärkningsmaterialet och 
ursprungsmaterialet till 4�3�� = 0,6 och belastningen kvarstår vid 
samma värde som tidigare, ��3�� = 0,6. Det här resulterar i en 
utböjning enligt figur 5.1.4. 
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Figur 5.1.3 Utböjning i mittsnittet beroende av var på pelaren som 

förstärkningen börjar, då 4�3�� = 0,2 och ��3�� = 0,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.1.4 Utböjning i mittsnittet beroende av var på pelaren som 

förstärkningen börjar, då 4�3�� = 0,6 och ��3�� = 0,6 
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I figur 5.1.3 uppnås det lägsta värde på utböjningen vid en förstärkning 
sträcker sig 1100 mm.  Punkten för den lägsta utböjningen i figur 5.1.4 
motsvarar ungefär en förstärkning som sträcker sig 1400 mm. 

5.1.2 Spänningen som funktion av förstärkningens 
utsträckning 
I det här avsnittet undersöks spänningen i två snitt i pelaren som 
funktion av förstärkningens utsträckning. De snitt som undersöks är 
det vid förstärkningens ände samt det mittersta snittet. Målet är att 
undersöka vilken effekt som förstärkningsvolymen, 4�3��, samt lasten, ��3��, har på den optimala förstärkningslängden. Den optimala 
utsträckningen av förstärkningen kommer att framgå av den punkt där 
spänningen i de båda snitten är lika, således där de är jämnstarka. Det 
bör observeras att den här förstärkningen aldrig kommer att sträcka sig 
hela vägen, utan det här är en undersökning av en partiell förstärkning. 

I figur 5.1.5 redovisas hur spänningen i de båda snitten varierar med 
förstärkningens utsträckning, då 4�3�� = 0,2 och ��3�� = 0,3.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.1.5 Spänningen beroende av var på pelaren som förstärkningen börjar, 

då 4�3�� = 0,2 och ��3�� = 0,3 
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I figur 5.1.5 representerar den gröna linjen spänningen för det mittersta 
snittet på pelaren och den svarta linjen spänningen i 
förstärkningsplåtens ände. Den här färgkonventionen kommer även att 
gälla för figur 5.1.6 och 5.1.7. 

I figur 5.1.5 framgår det att skärningspunkten för de båda 
spänningskurvorna motsvarar en utsträckning på förstärkningen av 400 
mm.  

Resultatet då den axiella kraften ökas till ��3�� = 0,6 och volymkvoten 
är densamma som tidigare, 4�3�� = 0,2, presenteras i figur 5.1.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.1.6 Spänningen beroende av var på pelaren som förstärkningen börjar, 

då 4�3�� = 0,2 och ��3�� = 0,6 

I figur 5.1.6 är spänningen i det mittersta snittet och spänningen i 
förstärkningsplåtens ände lika med varandra, då förstärkningens längd 
är ungefär 600 mm.  

I figur 5.1.7 presenteras det resultat då förstärkningsvolymens kvot 
ökas till 4�3�� = 0,6 och belastningen ��3�� = 0,6. 
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Figur 5.1.7 Spänningen beroende av var på pelaren som förstärkningen börjar, 

då 4�3�� = 0,6 och ��3�� = 0,6 

I figur 5.1.7 så motsvarar skärningspunkten för spänningen en 
förstärkning sträcker sig ungefär 950 mm. 

5.2 Fortsatt analys enligt andra ordningens teori 

5.2.1 Inverkan av en enkelsidig partiell förstärkning 
Syftet med det här avsnittet är att peka på den relativa och absoluta 
förändringen av bärförmågan då förstärkningens utsträckning ökas 
längs med pelaren. I figur 5.2.1 redovisas normalkraftskapaciteten för 
det snitt där förstärkningen avslutas samt i mitten. Pelarens bärförmåga 
är det minsta av dessa. Initiallasten sätts här till 150kN. Figur 5.2.1 har 
framställts genom beräkningar i enlighet med de som redovisas i bilaga 
B.2. 

Den relativa ökningen av bärförmågan för den förstärkta pelaren 
jämfört med bärförmågan utan förstärkning, redovisas i figur 5.2.2. 
Bärförmågan för en oförstärkt pelare beräknas till  ��� = 353,4P�, se 
bilaga B.1.  
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Figur 5.2.1. Normalkraftskapaciteten för det snitt där förstärkningen avslutas 

samt för mittsnittet. 

 

Figur 5.2.2. Den relativa höjningen av bärförmågan vid en enkelsidig 
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I figur 5.2.1 framgår det att vid en förstärkning av 700 mm så blir inte 
längre snittet vid förstärkningens ände dimensionerande utan istället 
blir det mittersta snittet dimensionerande.  

5.2.2 Inverkan av initiallasten 
I det här avsnittet skall initiallastens inverkan på bärförmågan 
undersökas. 

I figur 5.2.3 redovisas normalkraftskapaciteten då initiallasten varierar 
mellan 10kN och 200kN för en enkelsidig förstärkning med längden 500 
mm.  

 

Figur 5.2.3 Normalkraftskapaciteten vid varierande initiallast för en enkelsidig 

förstärkning  

Den relativa minskningen av bärförmågan vid ökande initiallast jämfört 
med fallet utan någon initiallast redovisas i figur 5.2.4. Bärförmågan 
utan initiallast uppgår till ��� = 386,1 för förstärkningens ände och ��� = 389,8P� för det mittersta snittet, hämtat ur bilaga B.5.  
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Figur 5.2.4 Relativa minskningen av bärförmågan vid ökande initiallast 

Påverkan av en ökande initiallast med avseende på den gynnsamma 
effekten som en förstärkning ger för normalkraftskapaciteten vid 
förstärkningens ände illustreras i figur 5.2.5. Förstärkningen har en 
utsträckning på 500 mm. 

 

Figur 5.2.5 Relativa minskningen av den gynnsamma effekten av en 
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Den gynnsamma effekten beräknas som bärförmågan för det aktuella 
snittet vid den rådande initiallasten minus bärförmågan för en pelare 
utan förstärkning. Den relativa försämringen jämförs med den 
gynnsamma effekten som en förstärkning utan initiallast har. Den 
gynnsamma effekten som en förstärkning utan initiallast för snittet där 
förstärkningen avslutas har är 386,1 − 353,4 = 32,7P�. Värdet 353,4P� 
är bärförmågan för en oförstärkt pelare, se bilaga B.1. 

Hur initiallasten minskar den gynnsamma effekten av förstärkning för 
det mittersta snittet redogörs i figur 5.2.6. Den gynnsamma effekten då 
initiallasten är noll blir: 389,8 − 353,4 = 36,4P�. 

 

Figur 5.2.6 Relativa minskningen av den gynnsamma effekten av en 

förstärkning vid ökande initiallast, för det mittersta snittet 

5.2.3 Inverkan av en dubbelsidig partiell förstärkning 
Resultatet av en dubbelsidig förstärkning då förstärkningen växer 
utmed pelarens längd, presenteras i figur 5.2.7. Initiallasten för fallet är 
150 kN och beräkningen för vilket figuren baseras på redogörs för i 
bilaga B.3. 

Den relativa ökningen av bärförmågan vid dubbelsidig partiell 
förstärkning jämfört med den oförstärkta pelaren, vars bärförmåga är ��� = 353,4 och beräknas i bilaga B.1, redogörs för i figur 5.2.8.  
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Figur 5.2.7 Normalkraftskapacitet för de olika snitten vid olika längd på 

förstärkningen 

 

Figur 5.2.8 Relativa ökningen av bärförmågan vid en dubbelsidig partiell 
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5.2.4 Fullständig enkelsidig förstärkning 
Bärförmågan vid en fullständig enkelsidig förstärkning beräknas enligt 
bilaga B.4. Där fås ett resultat på ��� = 520P�. 

Den relativa ökningen av bärförmågan vid en fullständig förstärkning 
jämfört med en partiell förstärkning redovisas i figur 5.2.9. 
Bärförmågan vid partiell förstärkning är hämtat från figur 5.2.1. 

 

Figur 5.2.9 Relativa ökningen av bärförmågan mellan en fullständig 

förstärkning och partiell förstärkning 

5.2.5 Fullständig och dubbelsidig förstärkning 
Bärförmågan vid fullständig dubbelsidig förstärkning är ��� =876,7P�, beräkningen redovisas i bilaga B.6. 

Den relativa ökningen av bärförmågan vid en fullständig förstärkning 
kontra en partiell förstärkning kan åskådliggöras i figur 5.2.10. 
Bärförmågan för den partiella och dubbelsidiga förstärkningen som 
används i jämförelsen är hämtad från figur 5.2.7.  
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Figur 5.2.10 Relativa ökningen av bärförmågan mellan fullständig 

förstärkning och partiell förstärkning 

5.3 Jämförelse mellan de olika beräkningsmetoderna 
I följande avsnitt kommer bärförmågan vid fallet för en partiell 
förstärkning med både enkel- och dubbelsidig utformning att beräknas 
enligt Eurokod 3. Resultatet från Eurokoderna kommer sedan att ställas 
mot det resultat som erhölls av en beräkning enligt andra ordningens 
teori. 

Syftet med det här är att ge en inblick i den relativa skillnaden mellan 
de olika beräkningarna och när vilken typ av beräkning kan tillämpas. 

5.3.1 Oförstärkt pelare 
Till en början så jämförs den beräknade bärförmågan för en oförstärkt 
pelare. Beräkningsgången är den som redovisas i bilaga B.1 samt C.1. 
Den relativa skillnaden i bärförmåga mellan en beräkning enligt andra 
ordningens teori och Eurokod 3 redovisas i tabell 5.3.1. Skillnaden 
beräknas för fyra olika VKR-profiler.  
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Tabell 5.3.1 Förhållandet mellan en beräkning enligt Eurokod 3 och andra 

ordningens teori 

Profil Eurokod 3 
[kN] 

Andra ordningens 
 teori [kN] 

Relativa 
skillnaden [%] 

80x80x7,1 423,2 353,4 19,75 
90x90x6,3 507,0 421,4 20,31 
100x100x6,3 625,8 522,6 19,75 
100x100x8,0 765,0 634,6 20,55 
 

Det som kan avläsas ur tabell 5.3.1 är att den relativa skillnaden vid en 
beräkning enligt Eurokod 3 är cirka 20 % större än vid en beräkning 
enligt andra ordningens teori. 

5.3.2 Enkelsidig partiell förstärkning 
I det här avsnittet så jämförs bärförmågan vid en partiell enkelsidig 
förstärkning mellan de båda beräkningsmetoderna.  

Bärförmågan för de olika snitten då förstärkningens utsträckning 
varierar redovisas i figur 5.3.1. Beräkningen är utförd enligt Eurokod 3 
och principen redovisas i bilaga C.2.   

 

Figur 5.3.1. Normalkraftskapaciteten för det mittersta snittet samt snittet vid 

förstärkningens ände  
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I figur 5.3.1 är det mittersta snittet dimensionerande och således är 
bärförmågan lika med normalkraftskapaciteten för det snittet.  

Den relativa skillnaden i bärförmåga mellan en beräkning enligt 
Eurokod 3 och andra ordningens teori då pelaren försetts med en 
enkelsidig partiell förstärkning blir enligt figur 5.3.2. Bärförmågan 
enligt andra ordningens teori redovisas i figur 5.2.1.  

 

Figur 5.3.2 Relativa skillnaden i bärförmåga mellan en beräkning enligt 

Eurokod 3 och andra ordningens teori 

5.3.3 Dubbelsidig partiell förstärkning 
I det här avsnittet så jämförs bärförmågan vid en partiell dubbelsidig 
förstärkning mellan de båda beräkningsmetoderna.  

I figur 5.3.3 redovisas normalkraftskapaciteten för den dubbelsidigt 
partiellt förstärkta pelaren då förstärkningens utsträckning växer, vid 
en beräkning enligt Eurokod 3. Beräkningsgången som figur 5.3.3 är 
baserad på framgår av bilaga C.3 

Den relativa skillnaden i bärförmåga mellan en beräkning enligt 
Eurokod 3 och andra ordningens teori då pelaren försetts med en 
dubbelsidig partiell förstärkning blir enligt figur 5.3.4. Bärförmågan 
enligt andra ordningens teori redovisas i figur 5.2.7. 
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Figur 5.3.3. Normalkraftskapaciteten för det mittersta snittet samt snittet vid 

förstärkningens ände 

I figur 5.3.3 är det snittet vid förstärkningens ände som blir 
dimensionerande. I figur 5.3.4 redovisas den relativa skillnaden för 
bärförmågan mellan en beräkning enligt Eurokod 3 och en enligt andra 
ordningens teori.  

 

Figur 5.3.4 Relativa skillnaden i bärförmåga mellan en beräkning enligt 
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Det som framgår av figur 5.3.4 är att vid en förstärkning mellan 2200 
mm och 2300 mm så blir bärförmågan högre med en beräkning enligt 
andra ordningens teori.  

5.3.4 Fullständig enkelsidig förstärkning 
Bärförmågan, enligt Eurokod 3, vid en fullständig enkelsidig 
förstärkning beräknas enligt bilaga C.4. Där fås ett resultat på ��� =666,5P�. Motsvarande beräkning enligt andra ordningens teori, vilket 
redovisas i bilaga B.4, fås ett resultat på ��� = 520P�. 

Den relativa skillnaden i bärförmåga mellan en beräkning enligt 
Eurokod 3 och andra ordningens teori är ungefär 28 %, för det här 
specifika fallet. 
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6 ANALYS OCH SLUTSATSER 

6.1 Analys 

6.1.1 Analys av resultatet 
I det här avsnittet så analyseras resultatet från kapitel 5, det här gäller 
för en pelare med längden 2500 mm, ursprungsprofil är av typen VKR 
80x80x7,1 och förstärkningsprofilen är en eller två vinkelstänger.  
Bortsett från underavsnittet materialoptimering så används vinkelstång 
av typen L 90x90x9. 

Materialoptimering 
Det som framgår av figur 5.1.2 – 5.1.7 är att för en större kvot mellan 
förstärkningsvolymen och ursprungsvolymen så förflyttas den 
optimala utsträckningen av förstärkningen mot randen. Det här gäller 
vid både optimering av spänningen såväl som för utböjningen. Dock så 
är en viss utsträckning på förstärkningen inte förenligt med en 
optimering i spänning och utböjning samtidigt, utan de båda skiljer sig 
åt. 

Det kvantitativa mönstret som erhållits för utböjningen är svårt att 
förklara. Vid konstant volym på förstärkningen minskar 
yttröghetsmomentet då förstärkningens längd ökar. Den mest 
gynnsamma fördelningen mellan utsträckning och yttröghetsmomentet 
är det som redovisas i figur 5.1.2 – 5.1.4, för den givna material- och 
belastningskvoten. Det som kan konstateras utifrån det här mönstret är 
att den bästa materialfördelningen för utböjning är att göra en partiell 
förstärkning av pelaren snarare än en fullständig, (så länge materialet 
inte klumpas i mitten). 

Det kvantitativa mönstret som erhållits för spänningen är mer lätt 
förklarligt. Det som kan observeras i figur 5.1.5 - 5.1.7 är att spänningen 
i det mittersta snittet ökar och spänningen i det snitt där förstärkningen 
avslutas minskas, då förstärkningens utsträckning ökar. 
Spänningstillväxten i det mittersta snittet sker på grund av den 
minskade tvärsnittsarean. Att tillväxten sker så extremt snabbt i början 
beror på att den relativa förändringen av arean är som störst där. 
Anledningen till att spänningen minskar i det snitt där förstärkningen 
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avslutas är på grund av att amplituden för utböjningen minskar 
markant då ett snitt närmare randen studeras. (Att amplituden minskar 
beror av att utböjningskurvan följer en sinusfunktion vars utböjning går 
mot noll i ränderna). 

I början av kapitel 5 antogs det att storleken på axiallasten (som 
uttrycks av ��3��) skulle ha inverkan vid optimeringen av 
förstärkningens utsträckning. Anledningen till det antagandet är det 
icke linjära förhållandet mellan axiallasten och utböjningen. Det som 
kunde konstateras, av utböjningskurvorna, är att en högre axiallast gav 
en något större optimal förstärkningslängd, om än bara väldigt lite. 
Inverkan som axiallasten hade på de spänningskurvor som 
presenterades var däremot mer tydlig. En högre axiallast gav här en 
relativt kraftig ökning av den optimala förstärkningslängden. Den 
kurva som representerar spänningen vid förstärkningens ände har 
likadant utseende i både figur 5.1.5 som 5.1.6, medan kurvan för det 
mittersta snittet mellan de båda figurerna skiljer sig åt, då ��3�� ökar. 
Följaktligen beror ökning av den optimala förstärkningslängden av 
normalkraftens excentricitet och att den minskar, vid fallet med 
konstant förstärkningsvolym, då förstärkningens utsträckning ökar. 

Användningsområdet för en sådan här undersökning, trots att den inte 
har med en initiallast, är ändå rätt god då man kan få en uppfattning 
om förstärkningens utsträckning för vilket spänningen är lika i de båda 
snitten samt utböjningen är minst. Dessutom har den tjänat syftet att få 
bättre uppfattning om vilka parametrar som spelar in. 

Inverkan av en enkelsidig partiell förstärkning 
Det som framgår av figur 5.2.1 och 5.2.2 i kapitel 5 avsnitt 5.2.1 är att 
den optimala utsträckningen för förstärkningen är 700 mm. Av att 
studera figur 5.2.1 blir det här uppenbart, då den relativa ökningen av 
bärförmågan inte växer i samma grad som tidigare. 

Den kurva som representerar normalkraftskapaciteten för 
förstärkningens ände, i figur 5.2.1, stiger mycket kraftigt då 
förstärkningslängden ökar. Anledningen till det här är att utböjningen 
minskar kraftigt. Det beror dels av den högre stabiliteten som ges av en 
större förstärkning men framförallt av att ett snitt närmre randen 
studeras.  
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Den kurva som representerar normalkraftskapaciteten för det mittersta 
snittet, i figur 5.2.1, stagnerar istället då förstärkningslängden ökar. Den 
mest gynnsamma effekten för det mittersta snittet uppnås precis i 
början av förstärkningen. Det beror av den ökade tvärsnittsarean samt 
den högre stabiliteten, i form av utböjning eller i teoretisk 
knäckningslast. Den gynnsamma effekten av en högre stabilitet, för det 
mittersta snittet, avtar kraftigt mot slutet då förändringen i utböjning 
inte är stor för det snittet.  

Den största effekten av en större utsträckning på förstärkningen fås för 
snittet vid förstärkningens ände.  Då det mittersta snittet blir 
dimensionerande så har således den här ökningen av 
normalkraftskapaciteten, för snittet vid förstärkningens ände, inte 
någon betydelse. Följaktligen bör förstärkningen avslutas vid 700 mm 
ur en ren materialaspekt. 

Inverkan av initiallasten 
Då initiallasten ökar blir den gynnsamma effekten av den stabilitet som 
förstärkningen ger mindre. Det här ger en högre initialutböjning, �&, 
och således även en högre slutlig utböjning, �,. Den här effekten ger 
utseendet för den relativa förändringen i snittet vid förstärkningens 
ände, för figur 5.2.4. 

För den kurva i figur 5.2.4 som representerar den relativa förändringen 
hos normalkraftskapaciteten för det mittersta snittet är det fler faktorer 
än bara utböjningen som spelar roll. Vid en högre initiallast minskar 
utslaget av normalkraftens excentricitet mot tvärsnittets tyngdpunkt. 
Dock blir förstärkningsplåten mindre utnyttjad vid en högre initiallast. 
Det är således tre faktorer som påverkar mittersta snittet, de är större 
utböjning, sämre nyttjande av förstärkningsplåten och en lägre 
inverkan av excentriciteten. 

Genom att studera figur 5.2.4 kan det konstateras att en lägre initiallast 
har större inverkan på det snitt där förstärkningen avslutas än för det 
mittersta snittet, då initiallast hålls inom 10 kN – 200 kN.  

För de fall då det mittersta snittet är dimensionerande bör initiallasten 
begränsas, åtminstone, till den punkt då dess inverkan börjar öka 
betydande. En betydande ökning motsvarar, för figur 5.2.4 och det 
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specifika fallet som det representerar, en initiallast kring 70 kN. Då 
förstärkningens ände är dimensionerande så bör initiallasten hållas så 
låg som möjligt då dess inverkan följer ett nästan linjärt samband. 
Avlastning av pelaren kan ske genom att staga upp runt omkring 
pelaren. 

Inverkan av en dubbelsidig partiell förstärkning  
Den egentliga skillnaden mellan det här fallet och fallet med enkelsidig 
förstärkning är att det nu inte råder någon excentricitet. För det 
exempel som redovisas i bilaga B.2 står excentriciteten för cirka 15 % av 
den totala spänningen, för det mittersta snittet. 

För det specifika fallet som undersöks i figur 5.2.3 är förstärkningens 
ände dimensionerande oavsett utsträckning på förstärkningen. Den 
absoluta skillnaden är dock lägst i början samt i slutet. Den största 
skillnaden mellan de båda kurvorna uppstår vid en förstärkning av 
cirka 1500 mm.  

Den normalkraftskapacitetskurva i figur 5.2.7 som representerar 
förstärkningens ände motsvarar utseende för samma kurva i figur 5.2.1, 
alltså fallet för enkelsidig förstärkning. Det framgår även, om man 
studerar de båda figurerna, 5.2.7 och 5.2.1, att det absoluta värdet på 
normalkraftskapaciteten för de respektive snitten överensstämmer till 
stor del med varandra. Skillnaden i normalkraftskapacitet är enbart 
märkbar vid låg utsträckning på förstärkningen. Det beror av att 
skillnaden i stabilitet mellan de båda fallen skiljer sig.  Den största 
vinsten i normalkapacitet för förstärkningens ände var då den närmade 
sig randen av pelaren, vilket nämndes tidigare. Då har stabiliteten inte 
så stor inverkan på utböjningen för det snittet där förstärkningen 
avslutas. Följaktligen blir skillnaden i normalkraftskapacitet mycket 
liten mellan figur 5.2.7 och 5.2.1.  

Utseendet för kurvan som representerar normalkraftskapaciteten i det 
mittersta snittet redovisar bland annat effekten av hur känslig en pelare 
är för excentricitet. Det skall dock påpekas att den extra gynnsamma 
effekten inte enbart kommer från avsaknaden av excentriciteten utan 
även att det mittersta tvärsnittet är mycket kraftigare än tidigare. Det 
här ger högre stabilitet samt förmåga att ta upp belastningar.  
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6.1.2 Skillnad mellan beräkningsmetoderna 
Att jämföra beräkningen enligt en andra ordningens teori och en enligt 
Eurokoderna är av stort intresse.  För det första eftersom att de normer 
och standarder som Eurokod presenterar är de man skall förhålla sig till 
vid dimensionering. För det andra att det tillvägagångssätt som 
presenteras i SS-EN 1993-1-1 kapitel 6.3.4 är en relativt ny metod, 
Stenmark (2014). 

Oförstärkt pelare 
Redan för det oförstärkta fallet är bärförmågan ungefär 20 % högre för 
en beräkning enligt Eurokod 3 jämfört en enligt andra ordningens teori. 
En stor del av skillnaden ligger förmodligen i hur man hanterar 
imperfektioner, med andra ord skillnaden i den antagna 
initialkrokigheten jämfört med knäckningskurvorna. 

En annan anledning kan vara att det uppstår gynnsamma effekter i 
brottstadiet av stål. I den beräkning som redovisas här anses 
bärförmågan vara uttömd då flytning i någon del av tvärsnittet uppstår. 
Det här är inte ett helt korrekt antagande och möjligheten till att 
använda en modifierad elasticitetsmodul för ett plastiskt beteende 
diskuteras av Timoshenko och Gere (1989, s.163-184).  

Enkelsidig partiell förstärkning 
Bärförmågan vid partiell enkelsidig förstärkning med en beräkning 
enligt Eurokod 3 presenterades i avsnitt 5.3.2. Ur figur 5.3.1 framgick 
det att tillväxten av bärförmågan avstannar då förstärkningens 
utsträckning närmar sig änden. Det här har att göra med att ökningen 
av den teoretiska knäckningslasten, vilket används för att beräkna 
slankhetsparametern, stagnerar vid en stor utsträckning på 
förstärkningen. 

Den kurva som motsvarar normalkraftskapaciteten för det mittersta 
snittet i figur 5.3.1 är till utseendet likt motsvarande kurva i figur 5.2.1. 
Dock så ökar den relativa skillnaden i figur 5.3.2  vid en större 
utsträckning av förstärkningen. Den här ökningen tyder på att en 
beräkning enligt Eurokod 3 gynnas mer, för det mittersta snittet, av en 
högre teoretisk knäckningslast än en beräkning enligt andra ordningens 
teori. 



FÖRSTÄRKNING AV STÅLPELARE I BEFINTLIG YTTERVÄGG 

 

52 
 

Förhållandet blir tvärtom då snittet vid förstärkningens ände studeras, 
jämför figur 5.3.1 med 5.2.1. En beräkning enligt andra ordningens teori 
gynnas kraftigt av det faktum att utböjningen minskar mot randen. Den 
här effekten är dock mycket mer blygsam vid en beräkning enligt 
Eurokod 3. En beräkning enligt Eurokod 3 gynnas enbart av den högre 
stabiliteten som fås av en större utsträckning på förstärkningen, vilket 
stagnerar mot slutet. 

Dubbelsidig partiell förstärkning 
För det dubbelsidigt förstärkta tvärsnittet är lasten centrisk. Då blir 
istället snittet för förstärkningens ände dimensionerande, vilket återges 
i figur 5.3.3. I figur 5.3.4 framgår det hur stor inverkan den gynnsamma 
effekten av en större utsträckning av förstärkning som fås genom andra 
ordningens teori. 

Fullständig enkelsidig förstärkning 
Den relativa skillnaden i bärförmåga mellan de olika 
beräkningsmetoderna är ungefär 28 %. Den här skillnaden stämmer 
överens med den som presenteras i figur 5.3.2 då förstärkningens 
utsträckning närmar sig ändarna. Således avviker inte resultatet från 
det som kunde ha förväntats. 

6.1.3 Val av metod för teoretisk knäckningslast 
Att bestämma den teoretiska knäckningslasten med Vianellos metod är 
ett väldigt smidigt sätt och är som gjord för Excel, vid många snitt så 
ger den dessutom ett väldigt tillförlitligt svar.  

Ett annat sätt att beräkna den teoretiska knäckningslasten hade varit att 
dela upp pelaren i två delar och använda de kontinuitetsvillkor som 
beskrivs i avsnitt 4.3.2. Den metoden hade gett ett än mer exakt värde. 
Skillnaden är dock obetydlig, speciellt då Vianellos metod ger ett värde 
på säkra sidan.  

6.2 Slutsatser 
De slutsatser som kan dras angående det resultat som har framlagts i 
kapitel 5 och det som har framgått av analysen kommer i följande 
avsnitt att presenteras. Det kommer dessutom att ges förslag på vidare 
studier som krävs för att helt lösa det problem som presenterades i 
inledningen av rapporten. 
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6.2.1 Slutsatser kring resultatet 
Då en förstärkning skall utföras så måste hänsyn tas till hur stor ökning 
av bärförmågan som krävs. Det som framgår av det resultat som 
presenteras är att en fullständig förstärkning är mer gynnsam då 
bärförmågan skall maximeras. Om däremot en relativt liten förbättring 
av pelarens bärförmåga behöver uppnås så är en partiell förstärkning 
att föredra. En sådan förstärkning bör utformas så att de båda snitten, 
det mittersta snittet samt det snittet vid förstärkningens ände, är 
jämnstarka.  

För att få en riktig uppfattning om initiallastens påverkan så krävdes 
det att den ställdes i jämförelse med den gynnsamma effekten av en 
förstärkning. Det redogjordes för i figur 5.2.5 och 5.2.6. Där framgick 
det att initiallastens storlek hade en stor inverkan på det gynnsamma 
tillskottet som en förstärkning gav. För det snitt där förstärkningen 
avslutades gav initiallasten vid varierande storlek nästan en linjär 
respons. För förstärkningens mittersta snitt var inverkan större med en 
högre initiallast. Då det mittersta snittet är dimensionerande blir det 
således väsentligt att hitta den punkt där ökningen är som störst och 
hålla initiallasten, om möjligt, under den. Då snittet för förstärkningens 
ände är dimensionerande är rekommendationen att hålla den så låg 
som möjligt då försämringen av en högre initiallast är linjär. 
Följaktligen blir det av större intresse att hålla initiallasten nära noll då 
snittet vid förstärkningens ände är dimensionerande jämfört med om 
det mittersta snittet vore dimensionerande. 

En dubbelsidig förstärkning kan måhända inte fylla något syfte som 
förstärkningsåtgärd i en utfackningsvägg. Anledningen till att en sådan 
här åtgärd studerades är att den kan bli aktuell vid andra situationer, 
t.ex. pelare i hallbyggnader eller pelare som står fritt. En dubbelsidig 
förstärkning blir då att rekommendera framför en enkelsidig.  

6.2.2 Förslag på vidare studier 
I många aspekter så kommer det att krävas ytterligare studier för att 
lösa problematiken som man ställs inför då en sådan här typ av 
förstärkningsåtgärd skall genomföras.  

Den studien av bärförmågan som presenterades här är inte fullständig 
då något tillförlitligt värde på den absolut bärförmågan aldrig 
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uppnåddes. För att erhålla det krävs antingen beräkning med något 
FEM-program, vilket på grund av tidsbrist inte hann undersökas här. 
Alternativt att förbättra de beräkningar som redogörs för i den här 
rapporten. Förbättring i form av en undersökning av hur 
egenspänningarna bör hanteras, vilket gäller för Eurokod 3 likväl som 
en beräkning enligt andra ordningens teori. Dessutom vad mer exakt 
som gör att en lägre bärförmåga erhålls vid en beräkning enligt andra 
ordningens teori jämfört med den i Eurokod 3. 

Det är inte enbart bärförmågan av pelaren som är i behov av ytterligare 
studier, utan även hållfastheten för förbandet, hur brandskyddet bör 
utformas och det praktiska genomförandet på byggarbetsplatsen.  

6.2.3 Jämförelse mellan Eurokod 3 och andra ordningens 
teori 
För att kunna dra några egentliga slutsatser kring användbarheten av 
de ekvationer som presenteras i Eurokod 3 kapitel 6.3.4 samt den 
tillämpning som görs på det specifika problemet som undersöks i den 
här rapporten, så krävs en mer utförlig undersökning. Den slutsats som 
kan göras utifrån det underlag som presenterades i avsnitt 5.3 kommer 
nedan att redogöras för. 

De slutsatser som kan dras genom att studera skillnaden mellan de 
båda beräkningsmetoderna, är att den absoluta bärförmågan som en 
beräkning enligt andra ordningens teori ger stämmer inte överens med 
den verkliga bärförmågan. Det som menas med den verkliga 
bärförmågan i det här fallet är den enligt Eurokod 3, och vid jämförelse 
för det oförstärkta fallet.  

Då den partiellt förstärkta pelaren studeras så blir skillnaden större 
mellan de båda metoderna och inte lika konstant som för det 
oförstärkta fallet, då skillnaden var någorlunda konstant och cirka 20 %.  

Den här variationen som kan studeras i figur 5.3.2 och 5.3.4 är 
förståeliga och går att förklara vilket görs i analysdelen. Användningen 
av en beräkning enligt kapitel 6.3.4 i Eurokod 3 på det fall som studeras 
här blir följaktligen en aning osäker.  
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BILAGOR 

Bilaga A 
Bilaga A.1 redovisar de tvärsnittsdata som gäller för det enkelsidigt 
förstärkta tvärsnittet samt ursprungstvärsnittet. 

Bilaga A.2 redovisar de tvärsnittsdata som gäller för det dubbelsidigt 
förstärkta tvärsnittet. 

Bilaga A.3 redovisar en beräkning av den teoretiska knäckningslasten 
enligt Vianellos metod. 

Bilaga B  
I bilaga B.1-B.6 redovisas beräkning av bärförmågan enligt en andra 
ordningens teori. 

Bilaga B.1 redovisar beräkningen av bärförmågan för en oförstärkt 
pelare. 

Bilaga B.2 redovisar beräkningen av bärförmågan för en enkelsidigt 
samt partiellt förstärkt pelare. 

Bilaga B.3 redovisar beräkningen av bärförmågan för en dubbelsidigt 
samt partiellt förstärkt pelare. 

Bilaga B.4 redovisar beräkningen av bärförmågan för en fullständigt 
samt enkelsidigt förstärkt pelare. 

Bilaga B.5 redovisar beräkningen av bärförmågan för en enkelsidigt 
samt partiellt förstärkt pelare då initiallasten är noll. 

Bilaga B.6 redovisar beräkningen av bärförmågan för en fullständigt 
och dubbelsidigt förstärkt pelare. 

Bilaga C 
I bilaga C.1 – C.4 redovisas beräkning av bärförmågan enligt Eurokod 3. 

Bilaga C.1 redovisar beräkningen av bärförmågan för en oförstärkt 
pelare. 

Bilaga C.2 redovisar beräkningen av bärförmågan för en enkelsidigt 
samt partiellt förstärkt pelare. 
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Bilaga C.3 redovisar beräkningen av bärförmågan vid partiell och 
dubbelsidigt förstärkt pelare. 

Bilaga C.4 redovisar beräkningen av bärförmågan för fullständigt och 
enkelsidigt förstärkt pelare. 

Bilaga D 
I bilaga D.1 – D.3 redovisas den programkod som används vid 
framställningen av figur 5.1.2 – 5.1.7 samt de uttryck som används vid 
beräkningen. 

Bilaga D.1. Härledning till uttrycket för utböjningen. 

Bilaga D.2. Programkod för beräkningen av den optimala 
utsträckningen på förstärkningen med avseende på utböjningen samt 
härledning av vissa uttryck som används i koden. 

Bilaga D.3 Programkod för beräkningen av den optimala 
utsträckningen på förstärkningen med avseende på spänningen i de 
båda snitten. 
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Bilaga A.1 Tvärsnittsdata vid enkelsidig förstärkni ng 
I följande bilaga redovisas tvärsnittsdata för en VKR-profil av typ 
80x80x7,1 som är förstärkt med en vinkelstång av typ med L 90x90x9. 
Tvärsnittsdata som redovisas här kommer att gälla för beräkningar då 
enkelsidig förstärkning tillämpas. 

De tvärsnittsdata som redovisas i tabell A.3.1 och A.3.2 är hämtad ur 
Tibnor (2011 s.18-19 samt s.33-34). 

Teckenförklaring: 

bi Bredden för tvärsnitt i 

ti Godstjocklek för tvärsnitt i 

Ai Area för tvärsnitt i. 

Ix Yttröghetsmomentet med avseende på x-axeln. 

yx Avståndet från tvärsnittets underkant till tyngdpunkten, 
vinkelrät mot x-axeln. 

Den nedsänkta beteckningen för bredden, godstjockleken och arean 
syftar antingen på, 1 för den ursprungliga och 2 för den förstärkta. 

A.1.1 Tvärsnittsdata 
I tabell A.1.1 redovisas tvärsnittsdata för ursprungstvärsnittet och i 
tabell A.1.2 redovisas tvärsnittsdata för förstärkningsplåten. Den 
ursprungliga profilen respektive förstärkningsplåten redovisas i figur 
A.1.1 respektive A.1.2. 

Elasticitetsmodulen för stål � = 210 {|�. 

Tabell A.1.1 Tvärsnittsdata för VKR-profil 80x80x7,1 

VKR 

80x80x7,1 

b1 A1 t1 f� = f} �} = �� = �3 = �# 

Storhet 80 2020 7,1 40 176 

Multiplikator     × 10�
 

Enhet [mm] [mm2] [mm] [mm] [mm4] 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur A.1.1 Det ursprungliga tvärsnittet

Tabell A.1.2. Tvärsnittsdata för vinkelstång, L 90x90x9

Vinkelstång 

L 90x90x9 

b2 

Storhet 90 1550

Multiplikator  

Enhet [mm] [mm

 

Figur A.1.2 Tvärsnittet för förstärkningsplåten

 

Figur A.1.1 Det ursprungliga tvärsnittet 

Tabell A.1.2. Tvärsnittsdata för vinkelstång, L 90x90x9 

A2 t2 f� = f} �} = �� �3  

1550 7,1 25,4 116 47,8 

   × 10�
 ~ 10�

 

[mm2] [mm] [mm] [mm4] [mm4] 

 

Figur A.1.2 Tvärsnittet för förstärkningsplåten 
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�# 

184 ~ 10�
 

[mm4] 
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Tyngdpunkten 

Tyngdpunkten för det förstärkta tvärsnittet, se figur A.1.3, kring v-
axeln beräknas enligt ekvation 4.2.5. 

        f3 = ∑ �1 ∗ f31∑ �1                                                                                               (4.2.5) 

där 

�1 är arean för de olika delytorna 

f31 är avståndet från tyngdpunkten hos den gällande delytan 
till en viss vald punkt 

 

 

 

 

 

 

 

Figur A.1.3. VKR-profil förstärkt med en vinkelstång 

I figur A.1.3 är f3& tyngdpunktsavståndet för VKR-profilen, f3, är 
tyngdpunktsavståndet för vinkelstången och  f3 är 
tyngdpunktsavståndet för den sammanlagda profilen. 

f3& = Z(49, + 49,) = 69,3�� 

f3, = Z(25,4, + 25,4,) = 35,9�� 

f3 = 2020 ∗ 69,3 + 1550 ∗ 35,92020 + 1550 = 54,8�� 
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Yttröghetsmomentet 
Yttröghetsmomentet för det förstärkta tvärsnittet kring v-axeln, Iv,tot 
beräknas enligt Steiners sats, ekvation A.1.1. 

       �3,��� = �, + �, ∗ (f3, − �3), + �& + �& ∗ (f3& − �3),                        (�. 1.1) 

�3,��� = 478 ∗ 10� + 1550 ∗ (35,9 − 54,8), + 1760 ∗ 10� + +2020 ∗ (69,3 − 54,8), = 3214,9 ∗ 10���� 

Elastiska böjmotståndet 
Det elastiska böjmotståndet ��  med avseende på ursprungsprofilens 
yttersta fiber kan beräknas som 

       �� = �f                                                                                                           (�. 1.2) 

där � är yttröghetsmomentet och f är avståndet från neutrallagret till 
den punkt som skall beaktas. 

�� & = 1760 ∗ 10�
√40, ∗ 2 = 31,1 ∗ 10����� 

där �� & är det elastiska böjmotståndet för det ursprungliga tvärsnittet. 

�� , = 3214,9 ∗ 10�
√89, ∗ 2 − 54,8 = 45,238 ∗ 10����� 

där �� , är det elastiska böjmotståndet för det förstärkta tvärsnittet. 
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A.1.2 Plastiskt böjmotstånd enkelsidig förstärkning
Vid beräkning av det plastiska böjmotståndet kommer tvärsnittets form 
att förenklas, vilket annars hade resulterat till en onödigt tidskrävande 
beräkning. Dessutom kommer det inte heller ha någon större inverkan.

Resultatet av beräkningen som följer är att det plastiska böjmotståndet 
för den enkelsidigt förstä

�! , = 86,80 D 10��
Här redovisas beräkningen för det plastiska böjmotståndet, vilket 
beräknas för det tvärsnitt som redovisas i figur A.1.4. Där x är 
avståndet från ena kanten till profilens mittaxel, mittaxlen är den axel 
som delar tvärsnittet i två lika stora delar.

Figur A.1.4. VKR 80x80x7,1 förstärkt med L 90x90x9

Av symmetriskäl så duger det om enbart halva profilen studeras som 
redovisas figur A.1.5, där L är profilens höjd och beräknas till:� 7 Z2 D 940 O 49=,

KNING AV STÅLPELARE I BEFINTLIG YTTERVÄGG 

A.1.2 Plastiskt böjmotstånd enkelsidig förstärkning 
Vid beräkning av det plastiska böjmotståndet kommer tvärsnittets form 

, vilket annars hade resulterat till en onödigt tidskrävande 
beräkning. Dessutom kommer det inte heller ha någon större inverkan.

Resultatet av beräkningen som följer är att det plastiska böjmotståndet 
för den enkelsidigt förstärkta är: ��� 

Här redovisas beräkningen för det plastiska böjmotståndet, vilket 
beräknas för det tvärsnitt som redovisas i figur A.1.4. Där x är 
avståndet från ena kanten till profilens mittaxel, mittaxlen är den axel 
som delar tvärsnittet i två lika stora delar. 

 

Figur A.1.4. VKR 80x80x7,1 förstärkt med L 90x90x9 

Av symmetriskäl så duger det om enbart halva profilen studeras som 
redovisas figur A.1.5, där L är profilens höjd och beräknas till:=, 7 Z2 D 89, 

 
Vid beräkning av det plastiska böjmotståndet kommer tvärsnittets form 

, vilket annars hade resulterat till en onödigt tidskrävande 
beräkning. Dessutom kommer det inte heller ha någon större inverkan. 

Resultatet av beräkningen som följer är att det plastiska böjmotståndet 

Här redovisas beräkningen för det plastiska böjmotståndet, vilket 
beräknas för det tvärsnitt som redovisas i figur A.1.4. Där x är 
avståndet från ena kanten till profilens mittaxel, mittaxlen är den axel 

Av symmetriskäl så duger det om enbart halva profilen studeras som 
redovisas figur A.1.5, där L är profilens höjd och beräknas till: 



 

 

Figur A.1.5. Halva profilen

Den nedre halvan kommer 
benämnas med �� den övre halvan kommer att vara tryckt och kommer 
här att benämnas som 

Den dragna halvan
Här följer en redovisning för de uttryck som ställs upp för de olika 
delareorna, �& − ��, för den dragna sidan och dess 
tyngdpunktsavstånd, Y1 
tyngdpunktsavståndet för delarea 

 

 

 

 

 

 

Figur A.1.6 Tyngdpunktsavståndet för delarea

�& = 7,1 O 9 7 16,1��
�1 7 A > Z2 D �&,2 7 A

 

Figur A.1.5. Halva profilen 

Den nedre halvan kommer att vara utsatt för drag och kommer här 
den övre halvan kommer att vara tryckt och kommer 

här att benämnas som �
. 

Den dragna halvan 
Här följer en redovisning för de uttryck som ställs upp för de olika 

för den dragna sidan och dess 
tyngdpunktsavstånd, Y1 – Y3, till mittaxeln. I figur A.1.6 redovisas 
tyngdpunktsavståndet för delarea �& > �� till neutrallagret. 

Tyngdpunktsavståndet för delarea �& > �� till neutrallagret�� 

A > c�&,2 7 A > c16,1,2  

Bilaga A.1 

A.1.6 

att vara utsatt för drag och kommer här 
den övre halvan kommer att vara tryckt och kommer 

Här följer en redovisning för de uttryck som ställs upp för de olika 

Y3, till mittaxeln. I figur A.1.6 redovisas 

till neutrallagret 
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�1 7 Z2 D A, > 2 D �
�2 7 A2 > ���& 2L �,

2
�3 7 13 D c�&,2 7 13 D
I figur A.1.7 redovisas delareorna 

Figur A.1.7 Delareorna 

�& 7 �� 7 �&,2 7 162�, 7 �1 D �& 7 QZ2
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�& 7 Z2 D A, > 2 D 16,1 

L �,
7 A2 > c�&,8 7 A2 > c16,1,8  

D c16,1,2  

I figur A.1.7 redovisas delareorna �& > ��. 

 

Figur A.1.7 Delareorna �& > �� för den dragna sidan 16,1,2  

QZ2 D A, > 2 D 16,1R D 16,1 
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Den tryckta halvan 
Här följer en redovisning för de uttryck som ställs upp för de olika 
delareorna, �� − ��, för den dragna sidan och dess 
tyngdpunktsavstånd, Y4 – Y9, till mittaxeln. Figur A.1.8 redovisar 
tyngdpunktsavståndet för delareorna �� − �� till neutrallagret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur A.1.8 Tyngdpunktsavståndet för delareorna �� − �� till neutrallagret. 

� − A = Z2 ∗ 89, − A 

�5 + 2 ∗ �, = 80 

�, = 7,1 

�5 = 80 − 2 ∗ 7,1 = 65,8�� 

�� = �� = �,,
2 = 7,1,2  

�� = �5 ∗ �, = 65,8 ∗ 7,1 = 467,18 

 
�4 = (� − A) − c�,,

2 = Z2 ∗ 89, − c7,1,2 − A 
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�5 7 9� > A= > c`80
7 Z2 D 89, > c940=2
�6 7 � > c2 D n802 q
Figur A.1.9 redovisar tyngdpunktsavståndet för delarean 
neutrallagret. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur A.1.9 Tyngdpunktsavståndet för delarean�� 7 Z2 D 7,1, �7 7 Z2 D 49, > A 
�7 7 �72 7 √2 D 49,2
�� 7 �7 D �� 7 √2 D
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c`80 2L a2 , > �Q�,2 R, 2� 7 
( ), − c7,1, 8L > A 

n q, O 13 D c�,,2 > A 7 Z2 D 49, O 13 D c7,1,2 >
Figur A.1.9 redovisar tyngdpunktsavståndet för delarean ��

yngdpunktsavståndet för delarean �� till neutrallagret.

 
, − A

 

∗ 49, > A2 D Z2 D 7,1, 

> A 

� till 

till neutrallagret. 



 

 

I figur A.1.10 redovisas 
till neutrallagret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur A.1.10 Tyngdpunktsavståndet för delareorna

neutrallagret. 

�� = Z2 D 9, �9 7 Z2 D 49, > A 

�8 7 �9 > c9,2 7 Z2 D
�� 7 9,2  

�9 7 �9 > 23 D c9,2 7 Z
�� 7 �8 D �� 7 �Z2 D 49
�8 7 �82 7 �√2 D 49, >2

I figur A.1.10 redovisas tyngdpunktsavståndet för delareorna �

yngdpunktsavståndet för delareorna �� och �� till 

Z D 49, > A > c9,2  

Z2 D 49, > A > 23 D c9,2  

Z 49, > A > c9,2 � D Z2 D 9, 

> A > S9,2 �2  

Bilaga A.1 
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�� och �� 
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Mittaxelns läge 

Villkoret att �� = �
 används för att lösa ut mittaxelns läge, Langesten 
(1995 s.131). 

Dragna sidan: 

�� = �& + �, + �� 

�& = �� = 16,1,2  

�, = QZ2 ∗ A, − 2 ∗ 16,1R ∗ 16,1 

Tryckta sidan: 

�
 = �� + �� + �� + �� + �� 

�� = �� = 7,1,2  

�� = 467,18 

�� = √2 ∗ 49, − A2 ∗ Z2 ∗ 7,1, 

�� = �Z2 ∗ 49, − A − c9,2 � ∗ Z2 ∗ 9, 

�� = 9,2  

Det här blir med hjälp av Matlab: 

�� = �
 → A = 48,5275 

Plastiska böjmotståndet 
Det plastiska böjmotståndet beräknas enligt: 

�! = �� ∗ �� + �
 ∗ �
 

vilket kan dela upp det i två delar �� ∗ �� och �
 ∗ �
 

För den dragna sidan: 
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�� ∗ �� = �& ∗ �1 + �, ∗ �2 + �� ∗ �3 

�1 = A − c16,1,2  

�2 = A2 − c16,1,8  

�3 = 13 ∗ c16,1,2  

För den tryckta sidan: 

�
 ∗ �
 = �� ∗ �4 + �� ∗ �5 + �� ∗ �6 + �� ∗ �7 + �� ∗ �8 

�4 = Z2 ∗ 89, − c7,1,2 − A 

�5 = Z2 ∗ 89, − c(40)2
, − c7,1, 8L − A 

�6 = Z2 ∗ 49, + 13 ∗ c7,1,2 − A 

�7 = √2 ∗ 49, − A2  

�8 = �√2 ∗ 49, − A − S9,2 �
2  

�9 = Z2 ∗ 49, − A − 23 ∗ c9,2  

Vilket ger med hjälp av Matlab: 

→ �! 2 = 4.340 ∗ 10� ��� → �! = 86,80 ∗ 10���� 
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Bilaga A.2 Tvärsnittsdata vid dubbelsidig förstärkn ing 
I följande bilaga redovisas tvärsnittsdata för en VKR-profil av typ 
80x80x7,1 som är dubbelsidigt förstärkt med två vinkelstänger av typ 
med L 90x90x9. Tvärsnittsdata som redovisas här kommer att gälla för 
beräkningar då dubbelsidig förstärkning tillämpas. 

A.2.1 Tvärsnittsdata 
Tvärsnittsdata för VKR 80x80x7,1 och L 90x90x9 redovisas i bilaga A.1 
tabell A.1.1 respektive A.1.2. Tyngdpunktsläget kommer här inte att 
förskjutas utan kommer sammanfalla med det ursprungliga tvärsnittets 
tyngdpunkt. 

Vinkelstängernas excentricitet jämfört med tyngdpunktsläget kan 
beräknas som f3& − f3,, se bilaga A.1. 

Yttröghetsmomentet 
Yttröghetsmomentet för det förstärkta tvärsnittet kring v-axeln, Iv,tot 
beräknas enligt Steiners sats 

�3,��� = �& + 2(�, + �, ∗ (f3& − f3,),) = = 1760 ∗ 10� + 2 ∗ (478 ∗ 10� + 1550 ∗ (69,3 − 35,9), = = 6174,236 ∗ 10� ��� 

Elastiska böjmotståndet 
Det elastiska böjmotståndet ��  med avseende på ursprungsprofilens 
yttersta fiber kan beräknas enligt ekvation A.1.3. För det förstärkta 
tvärsnittet blir det 

�� , = 6174,236 ∗ 10�
√40, ∗ 2 = 109,14 ∗ 10���� 

där nämnaren är avståndet från den sammanlagda tyngdpunkten till 
ursprungsprofilens yttersta kant. 

A.2.2 Teoretiska knäckningslasten 
Den teoretiska knäckningslasten beräknas enligt samma metod som 
presenteras i bilaga A.3. För det dubbelsidigt förstärkta tvärsnittet med 
en förstärkning som sträcker sig 500mm ger det här resultatet till: 

�
�, = 794264�  
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Bilaga A.3 Teoretiska knäckningslasten 
I följande bilaga beräknas den teoretiska knäckningslasten för den 
partiellt samt enkelsidigt förstärkta pelaren, beräkningen sker på 
liknande sätt för den dubbelsidigt förstärkta pelaren.  Den teoretiska 
knäckningslasten, då pelaren inte är förstärkt, kan beräknas direkt ur 
Eulers knäckningsformel. Då pelaren är förstärkt beräknas den 
teoretiska knäckningslasten enligt Vianellos metod, se avsnitt 3.3.2. 
Ursprungsprofilen är som tidigare VKR-80x80x7,1 och 
förstärkningsplåten är av typ vinkelstång L90x90x9. 

A.3.1 Eulers knäckningsformel 
Den teoretiska knäckningslasten för ursprungstvärsnittet, �
�&, blir 
enligt Eulers knäckningsformel: 

�
�& = 8,��&	, = 8, ∗ 210 ∗ 10� ∗ 1760 ∗ 10��2,5, = 583,6P� 

A.3.2 Vianellos metod 
Pelaren delas upp i 10 stycken snitt, se figur A.3.1. 

�& = 1760 ∗ 10� ��� 

� = 210{|� 

���� = 3214,9 ∗ 10� ��� 

�����& = 3214,91760 = 1,826 

11,826 = 0,5474 

0,5474 + 12 = 0,7737 
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Figur A.3.1. Snitt indelning vid Vianellos metod 

Randvillkor: 

Snitt z = 0: u(0)=0, ���(0) = 0 
Snitt z = L: u(L)=0, ���(�) = 0 

Antagen utböjningskurva: � = sin(��� ) 

Beräkning av moment: 

� = � ∗ � 

där 

N är normalkraften 

u är utböjningen i det aktuella snittet  

��& 

1,826��& 
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Beräkningen enligt Vianellos metod utförs i tabell A.3.1 samt A.3.2. 

Tabell A.3.1. En första beräkningsomgång av Vianellos metod 

Snitt ���� M 1�� 
������ ����� ���� ��������  

0 0 0 1,000 0  0 ----------- 

     C1   

1 0,309 0,309 1,000 -0,309  C1=2,715 0,11380 

     C1-0,309   

2 0,588 0,588 1,000 -0,588  2×C1-0,309=5,122 0,11476 

     C1-0,897   

3 0,809 0,809 1,000 -0,809  3×C1-1,206=6,940 0,11656 

     C1-1,706   

4 0,951 0,951 0,7737 -0,736  4×C1-2,912=7,950 0,11963 

     C1-2,442   

5 1,000 1,000 0,5474 -0,547  5×C1-5,353=8,224 0,12160 

     C1-2,989   

6 0,951 0,951 0,7737 -0,736  6×C1-8,342=7,950 0,11963 

     C1-3,725   

7 0,809 0,809 1,000 -0,809  7×C1-12,067=6,940 0,11657 

     C1-4,534   

8 0,588 0,588 1,000 -0,588  8×C1-16,601=5,122 0,11476 

     C1-5,112   

9 0,309 0,309 1,000 -0,309  9×C1-21,723=2,715 0,11380 

     C1-5,431   

10 0 0 1,000 0  10×C1-27,154=0 ----------- 

Multi- 

plikator 

 N 1��& 
���& 

� ∗ �10 ∗ ��& 
� ∗ �,100 ∗ ��& 

100 ∗ ��&� ∗ �,
Summa 6,314    -27,154 53,678  
 

Jämförelse mellan formen på den antagna och den beräknade 
utböjningskurvan: 

Största: ���� ����L = 0,12160 

Minsta: 
���� ����L = 0,11380  

Kvoten mellan största och minsta värdet: 

0,121600,11380 − 1 = 0,069 > 5% → .� zP! 
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Ytterligare beräkning med Vianellos metod 
Eftersom resultatet från en första beräkning, tabell A.3.1, inte kunde 
anses helt pålitligt enligt 5 % tumregeln så görs ytterligare en beräkning 
i tabell A.3.2. 

Tabell A.3.2 Ytterligare beräkning med Vianellos metod 

Snitt ���� M 1�� 
������ ����� ���� ��������  

0 0 0 1,000 0  0 ----------- 

     C1   

1 2,715 2,715 1,000 -2,715  C1=23,179 0,11715 

     C1-2,715    

2 5,122 5,122 1,000 -5,122  2×C1-2,715=43,64 0,11736 

     C1-7,837    

3 6,940 6,940 1,000 -6,940  3×C1-10,552=58,98 0,11766 

     C1-14,777    

4 7,950 7,950 0,7737 -6,151  4×C1-25,330=67,39 0,11798 

     C1-20,928    

5 8,224 8,224 0,5474 -4,502  5×C1-46,258=69,64 0,11809 

     C1-25,430    

6 7,950 7,950 0,7737 -6,151  6×C1-71,687=67,39 0,11798 

     C1-31,580    

7 6,940 6,940 1,000 -6,940  7×C1-103,27=58,98 0,11766 

     C1-38,521    

8 5,122 5,122 1,000 -5,122  8×C1-141,79=43,64 0,11736 

     C1-43,642    

9 2,715 2,715 1,000 -2,715  9×C1-185,43=23,18 0,11715 

     C1-46,358   

10 0 0 1,000 0  10×C1-231,788=0 ----------- 

Multi- 

plikator 

 N 1��& 
���& 

� ∗ �10 ∗ ��& 
� ∗ �,100 ∗ ��& 

100 ∗ ��&� ∗ �,
Summa 53,68    -231,788 456,017  

 

Jämförelse mellan formen på den antagna och den beräknade 
utböjningskurvan: 

Största:  ���� ����L = 0,11809 

Minsta: 
���� ����L = 0,11715  
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Kvoten mellan största och minsta värdet: 

0,118090,11715 − 1 = 0,0080 < 5% → zP! 
Beräkning av den teoretiska knäckningslasten �
�, 

h ���� = h ���� 

52,678 = 456,017 ∗ Nwx, ∗ L,100 ∗ EI� → Nwx, = 52,678 ∗ 100456,017 ∗ EI&L, = 11,552 ∗ EI&L,  

Nwx, = 11,552 ∗ EI&L, →     Nwx = 1,170 ∗ π,EI&L, →        Nwx = π,EI&(0,924 ∗ L), 

Nwx, = π, ∗ 210 ∗ 10� ∗ 1,76(0,924 ∗ 2,5), = 683125� 

Observera! En mer korrekt lösning med 50 stycken snitt istället för 10 
stycken gav ett resultat på 703446� vilket kommer att användas i 
övriga beräkningar. Principen för att lösa problemet är dock 
densamma. 

  



 

B.1.1 
 

Bilaga B.1 Oförstärkta pelarens bärförmåga enligt a ndra 
ordningens teori 
I följande bilaga redovisas en beräkning av pelarens bärförmåga. 
Pelaren är av profilen VKR 80x80x7,1 och utan förstärkning. 
Beräkningarna utförs enligt andra ordningens teori kapitel 3.4, och 
ekvation 3.4.8 används. 

B.2.1 Tvärsnittsdata �
� = 583,6P� 

�� & = 31,1 ∗ 10�� �� 

� = 2020 ��, 

B.2.1 Pelarens bärförmåga 
Pelarens bärförmåga beräknas genom att ett värde på lasten antas och 
sedan utförs en iteration för att hitta vid vilken last som ger 
flytspänningen �� = 355�|� i någon del av tvärsnittet. 

�� = � = 6,25 ∗ 10���� 

'���� = �� + � ∗ ���� & ∗ (1 − ��
�) 

Vilket ger vid iteration � = 353,4P� 

'���� = 353,4 ∗ 10�2020 ∗ 10�� + 353,4 ∗ 6,25
31,1 ∗ 10�� ∗ (1 − 353,4583,6) = 355�|� 
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Bilaga B.2 Pelarens bärförmåga vid en enkelsidig pa rtiell 
förstärkning enligt andra ordningens teori 
I följande bilaga redovisas en beräkning av pelarens bärförmåga då 
pelaren är förstärkt med en vinkelstång som sträcker sig 500 mm med 
utgångspunkt från mittersta snittet. Ursprungstvärsnittet består av en 
VKR 80x80x7,1 som förstärks med L 90x90x9. Beräkningarna utförs 
enligt andra ordningens teori kapitel 3.4 och 4.3. 

B.2.1 Tvärsnittsdata 
Observera att den teoretiska knäckningslasten avviker en aning från 
den som beräknades i bilaga A.3, då samma beräkning har gjorts fast 
med 50 stycken snitt istället för 10, principen är dock den samma. 

�
�& = 583,6P� 

�
�, = 703446 

�� & = 31,1 ∗ 10�� �� 

�� , = 45,238 ∗ 10�� �� 

B.2.2 Initialkrokighet samt utböjning innan förstärkning 
Initialkrokigheten och den utböjning som pelaren utsätts för innan 
förstärkning beräknas enligt ekvation 3.4.1 – 3.4.7 se kapitel 3.4. 

Initialkrokighetens utböjning vid avståndet x från randen beskrivs av 
ekvation 3.4.1. 

�� = 	400 sin 8A	  

Där �� för det mittersta snittet är: 

�� = 	400 sin 82 = 2500400 = 6,25�� 

Som betecknas med a. 

Samt �� för snittet vid förstärkningsplåtens ände är: 

�� = 2500400 sin 8 ∗ (2500 − 500)/22500 = 5,95�� 
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Utböjningen innan pelaren förstärks beskrivs av ekvation 3.4.7. 

�& = ��1 − �&�
�&
 

Vid följande antagande: �& = 150P� ∆� = 160P� 

Ger det här utböjning �& i det mittersta snittet: 

�& = 6,25
1 − 150583,64 = 8,42�� 

Samt �& för snittet vid förstärkningsplåtens ände är: 

�& = 5,95
1 − 150583,64 = 8,01�� 

B.2.3 Beräkning av pelarens bärförmåga (för mittersta snittet) 

Beräkningarna utförs enligt kapitel 4.3, ekvation 4.2.3 samt 4.3.2 -4.3.9. 
Beräkningen delas upp i tre stycken steg som beskrivs i avsnitt 4.3.1. 

Steg 1: Initiallast 
Då initiallasten verkar så uppstår spänningen '& i de yttersta fibrerna 
enligt ekvation 3.3.2. 

'& = �&�& + �& ∗ �&�� & = 150 ∗ 10�2020 ∗ 10�� + 150 ∗ 8,4231,1 ∗ 10�� = 114,87�|� 

Steg 2: Tillskottslast 
I steg 2 analyseras enbart tillskottslastens inverkan. Utböjningen ∆� av 
tillskottslasten ∆� beräknas enligt följande ekvation 4.3.3. Observera att 
det utböjda tillståndet i steg 1 beaktas nu som en initialkrokighet. 

∆� = �&�
�,∆� − 1 = 8,42703446,9044160 ∗ 10� − 1 = 2,477�� 
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Steg 3: Iterationsprocess 
Den slutliga utböjningen är inte ∆� + �& då den tillskottsutböjning som 
har uppstått får initiallasten att avvika ännu mer från sin verkningslinje 
och således ge ett större moment och en större utböjning som resultat. 
Följaktligen krävs en iterationsprocess för att finna den slutliga 
utböjningen 

∆�1 = ∆��
�,� − 1 

där � antingen är �& eller ∆�. 

I en första iteration så används � = �& 

∆�& = 2,477703446,9044150 ∗ 10� − 1 = 0,672�� 

Andra iteration så används � = ∆� osv. 

∆�, = 0,672703446,9044160 ∗ 10� − 1 = 0,198�� 

Den slutliga utböjningen, för det mittersta snittet, efter n stycken 
iterationer blir. 

�, = ∆� + �& + h ∆�1
�

1i& ≈ 2,477 + 8,42 + 0,967 = 11,856�� 

Den spänning som uppstår av tillskottslasten blir: 

∆' = ∆��& + �, + ∆� ∗ �,�� , = 160 ∗ 10�(2020 + 1550) ∗ 10�� + 160 ∗ 11,85645,238 ∗ 10��= 86,75�|� 

Den spänning som uppstår av initiallasten på grund av den nya 
utböjningen beräknas enligt ekvation 4.3.8: 

∆'& = �& ∗ (�, − �&)�� , = 150 ∗ (11,856 − 8,42)45,238 ∗ 10�� = 11,41�|� 
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Den spänning som uppstår av ∆� excentricitet jämfört med 
tyngdpunkten, 4.2.6. 

'� = ∆� ∗ .�� , = 160 ∗ 14,545,238 ∗ 10�� = 51,29�|� 

Den totala spänningen '��� i ursprungsprofilens ytterkant beräknas 
enligt ekvation 4.3.9. 

'��� = '& + ∆' + ∆'& + '� = 114,87 + 86,75 + 11,41 + 51,29 = = 264,3�|� 

Kontroll av antagandet 
 '��� < �� alltså är inte bärförmågan uttömd. Efter ett par iterationer fås 
en spänning på ca 355 MPa för ∆� = 236,7P� vilket ger den totala 
bärförmågan till 
 ��� = �& + ∆� = 150 + 236,7 = 386,7P� 

B.2.3 Beräkning av pelarens bärförmåga vid förstärkningens 
ände 

Steg 1: Initiallast 
Då initiallasten verkar så uppstår spänningen '& i de yttersta fibrerna 
enligt. 

'& = �&�& + �& ∗ �&�� & = 150 ∗ 10�2020 ∗ 10�� + 150 ∗ 8,0131,1 ∗ 10�� = 112,85�|� 

Steg 2: Tillskottslast 

∆� = �&�
�,∆� − 1 = 8,01703446160 ∗ 10� − 1 2,356�� 

Steg 3: Iterationsprocess 
I en första iteration så används � = �& 

∆�& = 2,356703446150 ∗ 10� − 1 = 0,639�� 

Andra iteration så används � = ∆� osv. 
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∆�, = 0,639703446160 ∗ 10� − 1 = 0,188�� 

Den slutliga utböjningen, för det mittersta snittet, efter n stycken 
iterationer blir. 

�, = ∆� + �& + h ∆�1
�

1i& ≈ 2,356 + 8,01 + 0,920 = 11,276�� 

Den spänning som uppstår av tillskottslasten blir: 

∆' = ∆��& + ∆� ∗ �,�� & = 160 ∗ 10�2020 ∗ 10�� + 160 ∗ 11,27531,1 ∗ 10�� = 137,22�|� 

Den spänning som uppstår av initiallasten på grund av den nya 
utböjningen: 

∆'& = �& ∗ (�, −  �&)�� & = 150 ∗ (11,275 − 8,01)31,1 ∗ 10�� = 15,80�|� 

Den totala spänningen '��� i ursprungsprofilens ytterkant. 

'��� = '& + ∆' + ∆'& = 112,85 + 137,22 + 15,80 = 265,86�|� 

Kontroll av antagandet 
 '��� < �� alltså är inte bärförmågan uttömd. Efter ett par iterationer fås 
en spänning på ca 355 MPa för ∆� = 229,6P� vilket ger den totala 
bärförmågan till 
 ��� = �& + ∆� = 150 + 229,6 = 379,6P� 

B.2.4 Bärförmågan 

Spänningen är högre där förstärkningen avslutas än i mitten av pelaren 
och således blir det kritiska snittet för pelaren i övergången mellan 
förstärkningsplåt och ursprungsprofilen.  

��� = 379,6P� 
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Bilaga B.3 Pelarens bärförmåga vid en dubbelsidig 
partiell förstärkning enligt andra ordningens teori  
I följande bilaga redovisas en beräkning av pelarens bärförmåga då 
pelaren är dubbelsidigt förstärkt med två vinkelstänger som sträcker 
sig 500 mm med utgångspunkt från mittersta snittet. 
Ursprungstvärsnittet består av en VKR 80x80x7,1 som förstärks med L 
90x90x9. Beräkningarna utförs enligt andra ordningens teori kapitel 4.3. 

B.3.1 Tvärsnittsdata �
�& = 583,64P� 

�
�, = 794264� 

�� & = 31,1 ∗ 10���� 

�� , = 109,14 ∗ 10���� 

B.3.2 Initialkrokighet samt utböjning innan förstärkning 
Initialkrokigheten och den utböjning som pelaren utsätts för innan 
förstärkning beräknas som i bilaga B.2, med samma antaganden. 

�& = 150P� 

∆� = 160P� 

I det mittersta snittet: 

�� = � = 6,25�� 

�& = 8,42�� 

Vid förstärkningsplåtens ände: 

�� = 5,95�� 

�& = 8,01�� 

B.3.3 Beräkning av pelarens bärförmåga (för mittersta snittet) 

Beräkningen utförs som i bilaga B.2 bortsett från att för det dubbelsidigt 
förstärkta tvärsnittet så finns ingen excentricitet av tillskottslasten. 
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Steg 1: Initiallast 

Då initiallasten verkar så uppstår spänningen '& i de yttersta fibrerna 
enligt. 

'& = �&�& + �& ∗ �&�� & = 150 ∗ 10�2020 ∗ 10�� + 150 ∗ 8,4231,1 ∗ 10�� = 114,87�|� 

Steg 2: Tillskottslast 
I steg 2 analyseras enbart tillskottslastens inverkan. 

∆� = �&�
�,∆� − 1 = 8,42794264160 ∗ 10� − 1 = 2,122�� 

Steg 3: Iterationsprocess 

∆�1 = ∆��
�,� − 1 

∆�& = 2,122794264150 ∗ 10� − 1 = 0,494�� 

∆�, = 0,494794264160 ∗ 10� − 1 = 0,125�� 

Osv. 

h ∆�1
�

1i& = 0,679�� 

�, = ∆� + �& + h ∆�1
�

1i& ≈ 2,122 + 8,42 + 0,679 ≈ 11,212�� 

Den spänning som uppstår av tillskottslasten blir: 

∆' = ∆��& + �, + ∆� ∗ �,�� , = 160 ∗ 10�(2020 + 1550 ∗ 2) ∗ 10�� + 160 ∗ 11,212109,14 ∗ 10�� = 
= 47,69�|� 
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Den spänning som uppstår av initiallasten på grund av den nya 
utböjningen: 

∆'& = �& ∗ (�, − �&)�� , = 150 ∗ (11,212 − 8,42)109,14 ∗ 10�� = 3,85�|� 

Den totala spänningen '��� i ursprungsprofilens ytterkant 

'��� = '& + ∆' + ∆'& = 114,87 + 47,69 + 3,85 = 166,41�|� 

Kontroll av antagandet 
 '��� < �� alltså är inte bärförmågan uttömd. Efter ett par iterationer fås 
en spänning på ca 355 MPa för ∆� = 457,6P� vilket ger den totala 
bärförmågan till 
 ��� = �& + ∆� = 150 + 457,6 = 607,6P� 

 

B.3.3 Beräkning av pelarens bärförmåga vid förstärkningens 

ände 

Steg 1: Initiallast 
Då initiallasten verkar så uppstår spänningen '& i de yttersta fibrerna 
enligt. 

'& = �&�& + �& ∗ �&�� & = 150 ∗ 10�2020 ∗ 10�� + 150 ∗ 8,0131,1 ∗ 10�� = 112,85�|� 

Steg 2: Tillskottslast 
I steg 2 analyseras enbart tillskottslastens inverkan. 

∆� = �&�
�,∆� − 1 = 8,01794264160 ∗ 10� − 1 = 2,018�� 

Steg 3: Iterationsprocess 

∆�1 = ∆��
�,� − 1 

∆�& = 2,018794264150 ∗ 10� − 1 = 0,470�� 



Bilaga B.3 

 

B.3.4 
 

∆�, = 0,470794264160 ∗ 10� − 1 = 0,119�� 

Osv. 

h ∆�1
�

1i& = 0,645�� 

�, = ∆� + �& + h ∆�1
�

1i& ≈ 2,018 + 8,01 + 0,645 ≈ 10,663�� 

Den spänning som uppstår av tillskottslasten blir: 

∆' = ∆��& + ∆� ∗ �,�� & = 160 ∗ 10�2020 ∗ 10�� + 160 ∗ 10,66331.1 ∗ 10�� = 134,07�|� 
= 51,39�|� 

Den spänning som uppstår av initiallasten på grund av den nya 
utböjningen: 

∆'& = �& ∗ (�, − �&)�� & = 150 ∗ (10,663 − 8,01)31,1 ∗ 10�� = 12,85�|� 

Den totala spänningen '��� i ursprungsprofilens ytterkant 

'��� = '& + ∆' + ∆'& = 112,85 + 134,07 + 12,85 = 259,76�|� 

Kontroll av antagandet 
 '��� < �� alltså är inte bärförmågan uttömd. Efter ett par iterationer fås 
en spänning på ca 355 MPa för ∆� = 240,3P� vilket ger den totala 
bärförmågan till 
 ��� = �& + ∆� = 150 + 240,3 = 390,3P� 

 

B.3.4 Kontroll av var flytning uppstår 

I ovanstående beräkning har det antagits att flytningen sker i 
ursprungsprofilen. För att kontrollera det här antagandet så kommer 
spänningen i förstärkningsprofilen att beräknas.  
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�� , = 6174,236 ∗ 10�
√49, ∗ 2 = 89,09 ∗ 10���� 

�, ≈ 11,212�� 

Den spänning som uppstår av tillskottslasten blir: 

∆' = ∆��& + �, + ∆� ∗ �,�� , = 457,6 ∗ 10�(2020 + 1550 ∗ 2) ∗ 10�� + 457,6 ∗ 11,21289,09 ∗ 10�� = 
= 146,97�|� 

Den spänning som uppstår av initiallasten på grund av den nya 
utböjningen: 

∆'& = �& ∗ (�, − �&)�� , = 150 ∗ (11,212 − 8,42)89,09 ∗ 10�� = 4,72�|� 

Den totala spänningen, '���, i förstärkningsprofilens yttersta fibrer blir: 

'��� = ∆' + ∆'& = 146,97 + 4,72 = 151,69�|� 

Alltså når ursprungsprofilen flytgränsen före förstärkningsplåten, 
vilket antogs från början. 

B.3.5 Bärförmågan 

Spänningen är högre där förstärkningen avslutas än i mitten av pelaren 
och således blir det kritiska snittet för pelaren i övergången mellan 
förstärkningsplåt och ursprungsprofilen.  

��� = 390,3P� 
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Bilaga B.4 Fullständig enkelsidig förstärkning enli gt 
andra ordningens teori 
I följande bilaga redovisas en beräkning av pelarens bärförmåga då 
pelaren är förstärkt med en vinkelstång som sträcker sig utefter hela 
pelarens längd (2500mm). Ursprungstvärsnittet består av en VKR 
80x80x7,1 som förstärks med L 90x90x9. Beräkningarna utförs enligt 
andra ordningens teori kapitel 4.3. Tvärsnittsdata är hämtat från bilaga 
A.1. 

B.4.1 Tvärsnittsdata �� & = 31,1 ∗ 10�� �� 

�� , = 45,238 ∗ 10�� �� 

�
�& = 583,6P� 

�, = 3214,9 ∗ 10���� 

�
�, = 8,��,	, = 8, ∗ 210 ∗ 3214,92,5, = 1066120� 

B.4.2 Bärförmåga 
Antar att initiallasten �& = 150P� och ett startvärde på tillskottslasten  ∆� = 160P�. Nu kommer enbart en undersökning av det mittersta 
snittet att göras då det är mest belastat.  

Steg 1: Initiallast 
Då initiallasten verkar så uppstår spänningen '& i de yttersta fibrerna 
enligt ekvation 4.3.2, där initialutböjningen, �&, är hämtad från bilaga 
B.2. 

'& = �&�& + �& ∗ �&�� & = 150 ∗ 10�2020 ∗ 10�� + 150 ∗ 8,4231,1 ∗ 10�� = 114,87�|� 

Steg 2: Tillskottslast 
I steg 2 analyseras enbart tillskottslastens inverkan. 

∆� = �&�
�,∆� − 1 = 8,421066120160 ∗ 10� − 1 = 1,486�� 
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Steg 3: Iterationsprocess 

∆�1 = ∆��
�,� − 1 

Efter n stycken iterationer 

h ∆�1
�

1i& = 0,305�� 

Den slutliga utböjningen, för det mittersta snittet, efter n stycken 
iterationer blir. 

�, = ∆� + �& + h ∆�1
�

1i& ≈ 1,486 + 8,42 + 0,305 = 10,21�� 

Den spänning som uppstår av tillskottslasten blir: 

∆' = ∆��& + �, + ∆� ∗ �,�� , = 160 ∗ 10�(2020 + 1550) ∗ 10�� + 160 ∗ 10,2145,238 ∗ 10��= 80,91�|� 

Den spänning som uppstår av initiallasten på grund av den nya 
utböjningen: 

∆'& = �& ∗ (�, − �&)�� , = 150 ∗ (10,21 − 8,42)45,238 ∗ 10�� = 5,94�|� 

Den totala spänningen '��� i ursprungsprofilens ytterkant 

'��� = '& + ∆' + ∆'& = 114,87 + 80,91 + 5,94 = 201,67�|� 

Kontroll av antagandet 
 '��� < �� alltså är inte bärförmågan uttömd. Efter ett par iterationer fås 
en spänning på ca 355 MPa för ∆� = 370P� vilket ger den totala 
bärförmågan till 
 ��� = �& + ∆� = 150 + 370 = 520P� 
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Bilaga B.5 Pelarens bärförmåga utan inverkan av 
initiallast, vid en partiell enkelsidig förstärknin g 
I följande bilaga redovisas en beräkning som kan vara av intresse om 
det finns möjlighet att helt avlasta pelaren innan förstärkning, således 
sker belastningen i ett steg. 

Beräkningen utförs för en pelare av typ VKR 80x80x7,1 förstärkt med en 
vinkelstång, av typ L 90x90x9, som sträcker sig 500mm med 
utgångspunkt från mittersta snittet. Alltså en enkelsidig partiell 
förstärkning. Beräkningarna utförs enligt andra ordningens teori 
kapitel 3.4. 

B.5.1 Tvärsnittsdata �
�& = 583,64P� 

�
�, = 703446� 

�� & = 31,1 ∗ 10���� 

�� , = 45,238 ∗ 10���� 

B.5.2 Initialkrokighet 
Nu kommer enbart utböjningen av initialkrokigheten att verka. 

Där �� för det mittersta snittet är: 

�� = 6,25�� 

Som betecknas med a. 

Excentriciteten i förstärkningen är: 

. = 14,5�� 

Samt �� för snittet vid förstärkningsplåtens ände är: 

�� = 5,95�� 

B.5.3 Beräkning av pelarens bärförmåga (för mittersta snittet) 

Startvärde, med utgångspunkt från resultatet i bilaga B.2, antas till � = 387P�. 
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Den totala spänningen i de yttersta fibrerna blir summan av ekvation 
3.4.10 och 4.2.6. 

'��� = ��& + �, + � ∗ ���� , ∗ Q1 − ��
�,R + � ∗ .�� , = 
= 387 ∗ 10�(2020 + 1550) ∗ 10�� + 387 ∗ 6,25

45,238 ∗ 10�� ∗ Q1 − 387703446R + 387 ∗ 14,545,238 ∗ 10�� 
= 351,3�|� 

Kontroll av antagandet 
 '��� < �� alltså är inte bärförmågan uttömd. Efter ett par iterationer fås 
en spänning på ca 355 MPa för � = 389,8P� vilket ger bärförmågan till ��� = � = 389,8P�. 

B.5.4 Beräkning av pelarens bärförmåga vid förstärkningens 

ände 

Startvärde, med utgångspunkt från resultatet i bilaga B.2, antas till � = 379P�. 

'��� = ��& + � ∗ ���� & ∗ Q1 − ��
�,R = 
= 379 ∗ 10�2020 ∗ 10�� + 379 ∗ 5,95

31,1 ∗ 10�� ∗ n1 − 379 ∗ 10�703446 q = 344,83�|� 
 

Kontroll av antagandet 
 '��� < �� alltså är inte bärförmågan uttömd. Efter ett par iterationer fås 
en spänning på ca 355 MPa för � = 386,1P� vilket ger bärförmågan till ��� = � = 386,1P�. 
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Bilaga B.6 Bärförmågan för fullständig dubbelsidig 
förstärkning 
I följande bilaga redovisas en beräkning av pelarens bärförmåga då 
pelaren är förstärkt med två vinkelstänger som sträcker sig utefter hela 
pelarens längd (2500mm). Ursprungstvärsnittet består av en VKR 
80x80x7,1 som förstärks med L 90x90x9. Beräkningarna utförs enligt 
andra ordningens teori kapitel 4.3. Tvärsnittsdata är hämtat från bilaga 
A.2. 

B.6.1 Tvärsnittsdata �� & = 31,1 ∗ 10�� �� 

�� , = 109,14 ∗ 10���� 

�, = 6174,236 ∗ 10���� 

�
�, = 8,��,	, = 8, ∗ 210 ∗ 6174,2362,5, = 2047492,164� 

B.6.2 Bärförmåga 
Antar att initiallasten �& = 150P� och ett startvärde på tillskottslasten  ∆� = 860P�. Nu kommer enbart en undersökning av det mittersta 
snittet att göras då det är mest belastat.  

Steg 1: Initiallast 
Då initiallasten verkar så uppstår spänningen '& i de yttersta fibrerna 
enligt ekvation 4.3.2. Där initialutböjningen, �&, är hämtad från bilaga 
B.2. 

'& = �&�& + �& ∗ �&�� & = 150 ∗ 10�2020 ∗ 10�� + 150 ∗ 8,4231,1 ∗ 10�� = 114,87�|� 

Steg 2: Tillskottslast 
I steg 2 analyseras enbart tillskottslastens inverkan. 

∆� = �&�
�,∆� − 1 = 8,422047492,164800 ∗ 10� − 1 = 5,39�� 
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Steg 3: Iterationsprocess 

∆�1 = ∆��
�,� − 1 

Efter n stycken iterationer 

h ∆�1
�

1i& = 0,737�� 

Den slutliga utböjningen, för det mittersta snittet, efter n stycken 
iterationer blir. 

�, = ∆� + �& + h ∆�1
�

1i& ≈ 5,39 + 8,42 + 0,737 = 14,54 �� 

Den spänning som uppstår av tillskottslasten blir: 

∆' = ∆��& + �, + ∆� ∗ �,�� , = 
= 800 ∗ 10�(2020 + 1550 ∗ 2) ∗ 10�� + 800 ∗ 14,54109,14 ∗ 10�� = 262,85�|� 

Den spänning som uppstår av initiallasten på grund av den nya 
utböjningen: 

∆'& = �& ∗ (�, − �&)�� , = 150 ∗ (14,54 − 8,42)109,14 ∗ 10�� = 8,42�|� 

Den totala spänningen '��� i ursprungsprofilens ytterkant 

'��� = '& + ∆' + ∆'& = 114,87 + 262,85 + 8,42 = 386,15�|� 

Kontroll av antagandet 
 '��� > �� bärförmågan har överstigits. Efter ett par iterationer fås en 
spänning på ca 355 MPa för ∆� = 726,7P� vilket ger den totala 
bärförmågan till ��� = �& + ∆� = 150 + 726,7 = 876,7P�. 

 

  



 

C.1.1 
 

Bilaga C.1 Beräkning av pelarens bärförmåga innan 
förstärkning 
Nedan följer ett beräkningsexempel utifrån den beräkningsmetod som 
redovisas i kapitel 3 avsnitt 3.5, ursprungligen tagen från SS-EN-1993-1-
1 kapitel 6.3.1. 

Slankhetsparametern 

λ\ = c� ∗ ��Nwx  
λ\ = c2020 ∗ 355583640 = 1,109 

Knäckningskurva och imperfektionsfaktor 

Varmformat fyrkantrör, S355 ger knäckningskurva a, vilket i sin tur ger 
imperfektionsfaktor, α, till 0,21. 

Hjälpstorhet Φ 

ϕ = 0,5 ∗ (1 + " ∗ (( − 0,2) + (,) 

ϕ = 0,5 ∗ (1 + 0,21 ∗ (1,109 − 0,2) + 1,109,) = 1,210 

Reduktionsfaktor χ 

+ = 1Φ + ZΦ, − λ\, ≤ 1,0 

+ = 11,210 + Z1,210, − 1,109, = 0,590 < 1,0 zP! 
Bärförmåga med hänsyn till knäckning, ��,�� 

��,�� = + ∗ � ∗ ��$%&  

��,�� = 0,590 ∗ 2020 ∗ 3551,0 = 423,2P� 
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Bilaga C.2 Bärförmåga vid partiell enkelsidig först ärkning 
I följande bilaga redovisas en beräkning av pelarens bärförmåga då 
pelaren är förstärkt med en vinkelstång som sträcker sig 500mm med 
utgångspunkt från mittersta snittet. Ursprungstvärsnittet består av en 
VKR 80x80x7,1 som förstärks med L 90x90x9. Beräkningarna utförs 
enligt Eurokod 3 kapitel 4, avsnitt 4.4. 

C.2.1 Ingångsdata �¢£ = 703446� 

�¤	1 = 53,5 ∗ 10−6��3 

�¤	2 = 86,80 ∗ 10−6��3 

Antagande: 

�1 = 150P� 

∆� = 250P� 

Sökt: ��@ = �1 + ∆� 

C.2.2 Beräkning av bärförmågan för det mittersta snittet 

Normalkraftskapaciteten ��� 

∆' = ∆��& + �, = 250 ∗ 10�2020 + 1550 = 70,02 �|� 

��� = �& ∗ �� + �, ∗ Δ' = 2020 ∗ 355 + 1550 ∗ 70,02 = 825,64P� 

Dimensionerande moment �� 
Excentriciteten mellan den tillkomna lastens verkningslinje och 
tyngdpunkten, e beräknas enligt. 

. = f3& − f3 = 69,3 − 54,8 = 14,5�� 

�� = ∆� ∗ . = 250 ∗ 14,5 = 3,625P�� 

Momentkapaciteten ��� ��� = �! ∗ �� = 86,80 ∗ 355 = 30,814P�� 



Bilaga C.2 

C.2.2 
 

Slankhetsparameter ()�! 

"
�,�! = �
��� = 703446,9044(150 + 250) ∗ 10� = 1,758 

"# �.� = 1����� + �����
= 1150 + 250825,64 + 3,62530,814 = 1,661 

()�! = c"�	e.P"
�,�! = c1,6611,758 = 0,972 

Hjälpstorheten Φ Φ = 0,5^1 + α`()�! − 0,2a + ()�! ,b = = 0,5 ∗ ¥1 + 0,21(0,972 − 0,2) + 0,972 ,¦ = 1,053 

Reduktionsfaktor +�! 

+�! = 1
Φ + SΦ, − ()�! , = 11,053 + Z1,053, − 0,972 , = 0,685 ≤ 1,0 

Verifiering av bärförmåga  +�!∗§j¨©.u$�& = 0,685 ∗ 1,6611,0 = 1,137 ≥ 1,0 

Kontroll av antagandet 
Då 

ª«¬∗j¨©.u®¯° > 1,0 så är bärförmågan inte uttömd, vilket innebär att ∆� 

kan ökas och den slutliga bärförmågan ��@ är större än 150+250= 
400kN. 

Efter ett par iterationer så erhålls ett värde på ∆� = 307,1P� och 
således är bärförmågan för den givna strukturen �� = 150 + 307,1 =457,1P� för det mittersta snittet. 
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C.2.3 Beräkning av bärförmågan för det icke förstärkta snittet 

Normalkraftskapaciteten ��� ��� = �& ∗ �� = 2020 ∗ 355 = 717,1P� 

Slankhetsparameter ()�! 

"
�,�! = �
��� = 703446,9044(150 + 250) ∗ 10� = 1,758 

"# �.� = 1�����
= 1150 + 250717,1 = 1,792 

()�! = c"�	e.P"
�,�! = c1,7921,758 = 1,009 

Hjälpstorheten Φ Φ = 0,5^1 + α`()�! − 0,2a + ()�! ,b = = 0,5 ∗ ¥1 + 0,21(1,009 − 0,2) + 1,009 ,¦ = 1,095 

Reduktionsfaktor +�! 

+�! = 1
Φ + SΦ, − ()�! , = 11,095 + Z1,095, − 1,009 , = 0,658 ≤ 1,0 

Verifiering av bärförmåga  +�!∗§j¨©.u$�& = 0,658 ∗ 1,7921,0 = 1,181 ≥ 1,0 

Kontroll av antagandet 
Då 

ª«¬∗j¨©.u®¯° > 1,0 så är bärförmågan inte uttömd, vilket innebär att ∆� 

kan ökas och den slutliga bärförmågan �� är större än 150+250= 
400kN. 

Efter ett par iterationer så erhålls ett värde på ∆� = 322,3P� och 
således är bärförmågan för den givna strukturen �� = 150 + 322,3 =472,3P� för det oförstärkta snittet. 

  



 

C.3.1 
 

Bilaga C.3 Bärförmåga vid partiell dubbelsidig 
förstärkning 
I följande bilaga redovisas en beräkning av pelarens bärförmåga då 
pelaren är förstärkt med två vinkelstänger som sträcker sig 500mm med 
utgångspunkt från mittersta snittet. Ursprungstvärsnittet består av en 
VKR 80x80x7,1 som förstärks dubbelsidigt med L 90x90x9. 
Beräkningarna utförs enligt Eurokod 3 kapitel 4, avsnitt 4.4. 

C.3.1 Ingångsdata �¢£ = 794264� 

Antagande: 

�1 = 150P� 

∆� = 340P� 

Sökt: ��@ = �1 + ∆� 

C.3.2 Beräkning av bärförmågan för det mittersta snittet 

Normalkraftskapaciteten ��� 

∆' = ∆��& + �, = 340 ∗ 10�2020 + 3100 = 66,41 �|� 

��� = �& ∗ �� + �, ∗ Δ' = 2020 ∗ 355 + 3100 ∗ 66,41 = 922,96P� 

Slankhetsparameter ()�! 

"
�,�! = �
��� = 794264(150 + 340) ∗ 10� = 1,621 

"# �.� = 1�����
= 1150 + 340825,64 = 1,883 

()�! = c"�	e.P"
�,�! = c1,8831,621 = 1,078 

Hjälpstorheten Φ Φ = 0,5^1 + α`()�! − 0,2a + ()�! ,b = = 0,5 ∗ ¥1 + 0,21(1,078 − 0,2) + 1,078 ,¦ = 1,173 
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Reduktionsfaktor +�! 

+�! = 1
Φ + SΦ, − ()�! , = 11,173 + Z1,173, − 1,078 , = 0,611 ≤ 1,0 

Verifiering av bärförmåga  +�!∗§j¨©.u$�& = 0,611 ∗ 1,8831,0 = 1,151 ≥ 1,0 

Kontroll av antagandet 
Då 

ª«¬∗j¨©.u®¯° > 1,0 så är bärförmågan inte uttömd, vilket innebär att ∆� 

kan ökas och den slutliga bärförmågan ��@ är större än 150+340= 490kN. 

Efter ett par iterationer så erhålls ett värde på ∆� = 425,7P� och således är 
bärförmågan för den givna strukturen ��@ = 150 + 425,7 = 575,7P� för 
det mittersta snittet. 

C.3.3 Beräkning av bärförmågan för det icke förstärkt snitt 

Normalkraftskapaciteten ��� ��� = �& ∗ �� = 2020 ∗ 355 = 717,1P� 

Slankhetsparameter ()�! 

"
�,�! = �
��� = 794264(150 + 340) ∗ 10� = 1,621 

"# �.� = 1�����
= 1150 + 340717,1 = 1,463 

()�! = c"�	e.P"
�,�! = c1,4631,621 = 0,951 

Hjälpstorheten Φ Φ = 0,5^1 + α`()�! − 0,2a + ()�! ,b = = 0,5 ∗ ¥1 + 0,21(0,951 − 0,2) + 0,951 ,¦ = 1,030 
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Reduktionsfaktor +�! 

+�! = 1
Φ + SΦ, − ()�! , = 11,030 + Z1,030, − 0,951 , = 0,700 ≤ 1,0 

Verifiering av bärförmåga  +�!∗§j¨©.u$�& = 0,700 ∗ 1,4631,0 = 1,025 ≥ 1,0 

Kontroll av antagandet 
Då 

ª«¬∗j¨©.u®¯° > 1,0 så är bärförmågan inte uttömd, vilket innebär att ∆� 

kan ökas och den slutliga bärförmågan �� är större än 150+340= 
490kN. 

Efter ett par iterationer så erhålls ett värde på ∆� = 352,0P� och 
således är bärförmågan för den givna strukturen �� = 150 + 352,0 =502P� för det oförstärkta snittet. 
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Bilaga C.4 Bärförmåga vid fullständig enkelsidig 
förstärkning 
I följande bilaga redovisas en beräkning av pelarens bärförmåga då 
pelaren är förstärkt med en vinkelstång som sträcker sig utefter hela 
pelarens längd (2500mm). Ursprungstvärsnittet består av en VKR 
80x80x7,1 som förstärks med L 90x90x9. Beräkningarna utförs enligt 
Eurokod 3 som redovisas i kapitel 4, avsnitt 4.4. Tvärsnittsdata är 
hämtat från bilaga A.1.  

C.4.1 Spänningsfördelningen 
Den maximala spänningen i ursprungstvärsnittet är flytspänningen �� 
den spänning som uppstår i förstärkningsplåten, beräknas enligt 
ekvation 4.2.3. 

∆' = ∆�/(�& + �,)  

Då bärförmågan är beroende av initiallasten, �&, så krävs det ett 
antagande. Vid antagandet att ∆� = 300P� ger det här en spänning ∆' 

enligt: 

∆' = 300 ∗ 10�/(2020 + 1550) = 84,0�|� 

Initiallasten, �&, antas till 150P�. 

C.4.2 Beräkning av pelarens bärförmåga 
Teoretisk knäckningslast: 

�
� = 8, ∗ ���
�,  

�
� = 8, ∗ 210 ∗ 10� ∗ 3219,4 ∗ 10��2,5, = 1066134� 

Slankhetsparameter: 

λ\ = c�& ∗ �� + �, ∗ Δ'Nwx  
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λ\ = c2020 ∗ 355 + 1550 ∗ 84,01066134 = 0,892 

Hjälpstorhet: 

Φ = 0,5^1 + α`λ\ − 0,2a + λ\ ,b 
Φ = 0,5¥1 + 0,21(0,892 − 0,2) + 0,892 ,¦ = 0,970 

Reduktionsfaktor: 

+ = 1Φ + ZΦ, − λ\,  ≤ 1,0 

+ = 10,970 + Z0,970, − 0,892, = 0,739 

Bärförmåga med avseende på knäckning: 

��,�� = + ∗ (�& ∗ �� + �, ∗ Δ')$%&  

��,�� = 0,739 ∗ (2020 ∗ 355 + 1550 ∗ 84,0)1,0 = 626,6P� 

Kontroll av antagandet 

Antagandet om den tillkomna lasten understiger  ��,�� − �&, alltså 
krävs ett nytt antagande om den tillkomna lasten och en ny bärförmåga 
behöver beräknas. 

∆� = 626,6 − 150 = 326,6P� 

Δ' = 476,6 ∗ 10�/(2020 + 1550) = 133,51�|� 

λ\ = c2020 ∗ 355 + 1550 ∗ 133,511066134 = 0,931 

Φ = 0,5¥1 + 0,21(0,931 − 0,2) + 0,931 ,¦ = 1,010 

+ = 11,010 + Z1,010, − 0,931, = 0,713 
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��,�� = 0,713 ∗ (2020 ∗ 355 + 1550 ∗ 133,51)1,0 = 659,0P� 

Efter ytterligare ett par iterationer: 

��,�� ≈ 666,5P� 

  



 

 

Bilaga D.1 Utböjning för en 
pelare  
Nedan följer en härledning till ekvation
avsnitt 3.3.2. Beräkningen avser då pelaren är försedd med en 
förstärkning en godtycklig bit.

 

 

 

 

 

 

 

Figur D.1.1 Utböjningen för hälften av den förstärkta pelaren

Följande notation används:

P1, = ���1 ,   g 7 �, � 
�
�1 7 8,��1	,  P1,Q8	 R, > P1, 7 ��
�1 >
Notera att �
� är inte den last som försätter pelaren i ett utböjt 
jämviktsläge längre för pelaren med en initialkrokighet, då varje utböjt 
läge är i jämvikt. Utan 
Definitionen för �
�
delen och �
�,- är för den 
oförstärkta delen betecknas med
förstärkta delen �-9

Bilaga D.1 Utböjning för en partiellt förstärkt

Nedan följer en härledning till ekvation 4.4.10 och .4.11 som redovisas i 
. Beräkningen avser då pelaren är försedd med en 

förstärkning en godtycklig bit. 

Figur D.1.1 Utböjningen för hälften av den förstärkta pelaren 

Följande notation används:  

> � 
är inte den last som försätter pelaren i ett utböjt 

jämviktsläge längre för pelaren med en initialkrokighet, då varje utböjt 
läge är i jämvikt. Utan �
� är tänkt för ideal pelaren se tidigare avsnitt. 
�,# och �
�,- är som följer, �
�,# är för den oförstärkta 

är för den förstärkta delen. Utböjningen för den 
oförstärkta delen betecknas med �#9A= och utböjningen för den 9A=.  

D.1.1 

partiellt förstärkt  

som redovisas i 
. Beräkningen avser då pelaren är försedd med en 

är inte den last som försätter pelaren i ett utböjt 
jämviktsläge längre för pelaren med en initialkrokighet, då varje utböjt 

är tänkt för ideal pelaren se tidigare avsnitt. 
är för den oförstärkta 

Utböjningen för den 
och utböjningen för den 
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Då 0 ≤ A ≤ /	 
�#(A) = �# sin P#A + �# cos P#A + � ∗ ��
�,# − � sin 8A	  

@�#@A = P#�# cos P#A − P#�# sin P#A + 8	 � ∗ ��
�,# − � cos 8A	  

Då /	 ≤ A ≤ 	/2 

�-(A) = �- sin P-A + �- cos P-A + � ∗ ��
�,- − � sin 8A	  

@�-@A = P-�- cos P-A − P-�- sin P-A + 8	 � ∗ ��
�,- − � cos 8A	  

Notera att � sin ��  är initialkrokighetens amplitud och att �#, �-, �# och �- är okända konstanter som löses med hjälp av randvillkor och 
kontinuitetsvillkor. 

Randvillkor: 
De randvillkor som gäller är att �#(0) = 0 vilket ger villkor (1): 

(1): �#(0) = �# ∗ 1 = 0 → �# = 0 

Kontinuitetsvillkor: 
Då avståndet A = /	 så skall villkor (2) vara uppfyllt 

(2): �-� n	2q = 0 

P-�- cos P- 	2 − P-�- sin P- 	2 + 8	 � ∗ ��
�,- − � cos 8	2	 = 
= P-�- cos P- 	2 − P-�- sin P- 	2 

→ �- = �- tan P- 	2 
 

Då avståndet A = /	 så skall villkor (3) och (4) vara uppfyllda: 

(3): �#(/	) = �-(/	) 
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�# sin P#/	 + � ∗ ��
�,# − � sin 8/		 = 
= �- sin P-/	 + �- cos P-/	 + � ∗ ��
�,- − � sin 8/		  

Vilket ger, genom att substituerar resultatet från villkor (2) med �-: 
→ �# sin P#/	 = �- tan P- 	2 sin P-/	 + �- cos P-/	 + 
+ sin 8/ ∗ � � ∗ ��
�,- − � − � ∗ ��
�,# − �� 

→ �# = �- �tan(P- 	2) sin P-/	sin P#/	 + cos P-/	sin P#/	� + 
+� sin 8/sin P#/	 � ��
�,- − � − ��
�,# − �� 

 

(4): �#′(/	) = �-′(/	) 

P#�# cos P#/	 + 8	 � ∗ ��
�,# − � cos 8/		 = 
= P-�- cos P-/	 − P-�- sin P-/	 + 8	 � ∗ ��
�,- − � cos 8/		  

→ P#�# cos P#/	 = 
= P-�- cos P-/	 − P-�- sin P-/	 + � 8	 cos 8/ � ��
�,- − � − ��
�,# − �� 
 
Med resultatet för villkor (2) och (3) som substitut för �- respektive �# 
samt att beräkningen delas upp i ett vänster- (V.L) och ett högerled 
(H.L). 

V.L 

P#�# cos P#/	 = �-P# cos P#/	 �tan(P- 	2) sin P-/	sin P#/	 + cos P-/	sin P#/	� + 
+P# cos(P#/	) � sin 8/sin P#/	 � ��
�,- − � − ��
�,# − �� = 
= �-P# �tan(P- 	2) sin P-/	tan P#/	 + cos P-/	tan P#/	� + 
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+P#� sin 8/tan P#/	 � ��
�,- − � − ��
�,# − �� 

H.L 

P-�- cos P-/	 − P-�- sin P-/	 + � 8	 cos 8/ � ��
�,- − � − ��
�,# − �� = 
= P-�- tan P- 	2 cos P-/	 − P-�- sin P-/	 + 
+� 8	 cos 8/ � ��
�,- − � − ��
�,# − �� = 
= �- nP- tan P- 	2 cos P-/	 − P- sin P-/	q + 
+� 8	 cos 8/ � ��
�,- − � − ��
�,# − �� 
Genom att V.L sätts lika med H.L samt att alla termer som innehåller �-  
samlas i vänsterledet ger följande utseende på uttrycket: 

�- �P# tan(P- 	2) sin P-/	tan P#/	 + P& cos P-/	tan P#/	� + 
−�- nP- tan P- 	2 cos P-/	 − P- sin P-/	q = 
= � 8	 cos 8/ � ��
�,- − � − ��
�,# − �� + 
−P#� sin 8/tan P#/	 � ��
�,- − � − ��
�,# − �� 
→ �- �P# tan(P- 	2) sin P-/	tan P#/	 + P# cos P-/	tan P#/	 − P- tan P- 	2 cos P-/	

+ P- sin P-/	q = 
= � � ��
�,- − � − ��
�,# − �� n8	 cos 8/ − P# sin 8/tan P#/	q 
 
Vilket ger �- enligt följande: 

�- = � n ��
�,- − � − ��
�,# − �q n8	 cos 8/ − P# sin 8/tan P#/	q
P# ntan(P- 	2) sin P-/	tan P#/	 + cos P-/	tan P#/	q − P- Qtan P- 	2 cos P-/	 − sin P-/	R 
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Utböjning i olika snitt 
Då utböjningen studeras i för det mittersta snittet, A = 	/2 så ger det 
följande uttryck. 

�-(	/2) = �- sin P- 	2 + �- cos P- 	2 + � ∗ ��
�,- − � sin 8	/2	 = 

Med resultatet från villkor (2) som substitut för �-: 

�- n	2q = �- nsin P- 	2 tan P- 	2 + cos P- 	2q + � ∗ ��
�,- − � = 
= �- �sin, P- 	2cos P- 	2 + cos P- 	2� + � ∗ ��
�,- − � = 
= �- �sin, P- 	2cos P- 	2 + cos, P- 	2cos P- 	2 � + � ∗ ��
�,- − � = 
= �- 1

cos P- 	2 + � ∗ ��
�,- − � 

�-(	/2) = �- 1
cos P- 	2 + � ∗ ��
�,- − � 

Då utböjningen studeras i för det snitt där förstärkningen avslutas, A = /	så ger det följande uttryck. 

�#(/	) = �# sin P#/	 + �& cos P#/	 + � ∗ ��
�,# − � sin 8/		  

Med villkor (1) insatt så ger det följande 

�#(/	) = �# sin P#/	 + � ∗ ��
�,# − � sin 8/ 

Ett uttryck som innehåller �- fås då �# ersätts med resultatet ur villkor 
(3): 

�#(/	) = ��- �tan(P- 	2) sin P-/	sin P#/	 + cos P-/	sin P#/	�
+ � sin 8/sin P#/	 � ��
�,- − � − ��
�,# − ��� sin P#/	 + 
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+ � ∗ ��
�,# − � sin 8/ = 
= �- ntan(P- 	2) sin P-/	 + cos P-/	q + � sin 8/ � ��
�,- − � − ��
�,# − �� + 
+ � ∗ ��
�,# − � sin 8/ = 
= �- ntan(P- 	2) sin P-/	 + cos P-/	q + � sin 8/ ��
�,- − � 

Alltså erhålls ett uttryck för utböjningen i snittet där förstärkningen 
avslutas som kan skrivas enligt följande: 

�#(/	) = �- ntan(P- 	2) sin P-/	 + cos P-/	q + � sin 8/ ��
�,- − � 

  



 

 

Bilaga D.2 Största utböjningen som funktion av 
redovisning av 
Nedan följer en förklarande text till den programkod som används för 
att producera det re
D.2.1 redovisas det förstärkta tvärsnittet och de storheter som används 
för att beteckna volym och bredd för de olika delarna.

Figur D.2.1 Förstärkta tvärsnittet samt beteckning på de storheter som 

används. 

Volymen för det material
enligt 

4, = 4�3�� ∗ 4& 

där 4& betecknar den ursprungliga volymen och 
mellan dem. 

Ursprungsvolymen kan beräknas som:

4& = � ∗ `�£&, − �£�
Förstärkningens volym kan beräknas som

4, = (� − 2/�=`�£,,
vilket ger ett uttryck för 

�£, 7 c�4�3��`�£&,91 > 2

Bilaga D.2 Största utböjningen som funktion av 
redovisning av programkoden till Matlab-filen 
Nedan följer en förklarande text till den programkod som används för 
att producera det resultat som presenteras i figur 5.1.2 – 5.1.4. I figur 
D.2.1 redovisas det förstärkta tvärsnittet och de storheter som används 
för att beteckna volym och bredd för de olika delarna. 

Figur D.2.1 Förstärkta tvärsnittet samt beteckning på de storheter som 

Volymen för det material som används till förstärkningen, 4
den ursprungliga volymen och 4�3�� är förhållandet 

Ursprungsvolymen kan beräknas som: 

�,a 

Förstärkningens volym kan beräknas som ` , > �£&,a 

vilket ger ett uttryck för �£, som: 

` , > �£�,a9 2/= O �£&,� 

D.2.1 

Bilaga D.2 Största utböjningen som funktion av β, 

Nedan följer en förklarande text till den programkod som används för 
.1.4. I figur 

D.2.1 redovisas det förstärkta tvärsnittet och de storheter som används 

 

Figur D.2.1 Förstärkta tvärsnittet samt beteckning på de storheter som 

4,, beräknas 

är förhållandet 
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Tyngdpunkten för ursprungsprofilen
I figur D.2.2 redovisas tyngdpunkten för ursprungsprofilen med 
avseende på tvärsnittets nedre kant.

Figur D.2.2 Tyngdpunkt för ursprungsprofilen

Tyngdpunkten för ursprungsprofilen beräknas enligt:

��!& = c2 D n�£&2 O �£,
Tyngdpunkten för förstärkningsplåten
I figur D.2.3 redovisas tyngdpunkten för förstärkningsplåten, den 
beräknas genom att subtrahera den 
figur D.2.3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur D.2.3 Förstärkningsplåtens tyngdpunkt

FÖRSTÄRKNING AV STÅLPELARE I BEFINTLIG YTTERVÄGG 

Tyngdpunkten för ursprungsprofilen 
I figur D.2.2 redovisas tyngdpunkten för ursprungsprofilen med 
avseende på tvärsnittets nedre kant. 

 

Tyngdpunkt för ursprungsprofilen 

Tyngdpunkten för ursprungsprofilen beräknas enligt: 

, > �£&q 

Tyngdpunkten för förstärkningsplåten  
I figur D.2.3 redovisas tyngdpunkten för förstärkningsplåten, den 
beräknas genom att subtrahera den tänkta kvadraten som redovisas i 

Figur D.2.3 Förstärkningsplåtens tyngdpunkt 

I figur D.2.2 redovisas tyngdpunkten för ursprungsprofilen med 

I figur D.2.3 redovisas tyngdpunkten för förstärkningsplåten, den 
ten som redovisas i 



 

 

Tyngdpunkten för förstärkningsplåten beräknas enligt ekvation 
genom att subtrahera kvadraten i figuren D.2.3.

��!,³ = �£,, ∗ �£,2 >
Avståndet från ena kanten till förstärkningsplåtens tyngdpunkt i 
huvudriktningen redovisas i figur D.2.4.

Figur D.2.4 Förstärkningsplåtens tyngdpunkt

Tyngdpunkten beräknas som:

��!, 7 S2 D ��!,³, 

För att få fram yttröghetsmomentet f
Steiners sats genom att subtrahera bidraget från den kvadraten i figur 
D.2.3, Langesten (1995, s.47).

�,- 7 �£,�12 O �£,, D
> ��£&�12 O �£&, D `��!
Det totala yttröghetsmomentet för det förstärkta 
Steiners sats �, 7 �,- O �, D 9��!�

Tyngdpunkten för förstärkningsplåten beräknas enligt ekvation 
genom att subtrahera kvadraten i figuren D.2.3. > �£&, D Q�£&2 O �£, > �£&R�£,, > �£&,  

Avståndet från ena kanten till förstärkningsplåtens tyngdpunkt i 
huvudriktningen redovisas i figur D.2.4. 

 

Figur D.2.4 Förstärkningsplåtens tyngdpunkt 

Tyngdpunkten beräknas som: 

För att få fram yttröghetsmomentet för förstärkningen så används 
Steiners sats genom att subtrahera bidraget från den kvadraten i figur 
D.2.3, Langesten (1995, s.47). 

�c2 D n�£,2 q, > ��!,�, O 
`��!& − ��!,a,� 

Det totala yttröghetsmomentet för det förstärkta tvärsnittet blir enligt 

� − ��!,), + �& + �& ∗ (��!� − ��!&), 

Bilaga D.2 

D.2.3 

Tyngdpunkten för förstärkningsplåten beräknas enligt ekvation 4.2.5, 

Avståndet från ena kanten till förstärkningsplåtens tyngdpunkt i 

ör förstärkningen så används 
Steiners sats genom att subtrahera bidraget från den kvadraten i figur 

tvärsnittet blir enligt 
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där �& och �, är arean för ursprungstvärsnittet respektive 
förstärkningsplåten. �& är yttröghetsmomentet för ursprungsprofilen 
och ��!� är tyngdpunkten för det förstärkta tvärsnittet. 
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function [ output_args ] = ColumnCurvature( input_args ) 

%Beräkning av utböjningen för det mittersta snittet (umitt) som funktion av 

%förstärkningens utsträckning, beta. 

L=2.5; 

a=L/400; 

vkvot=0.2; 

E=2.1e11; 

Br1=0.08; 

Br0 = 0.0658; 

for j=1:49; 

beta=0.01*j; 

Br2=sqrt(vkvot*(Br1^2-Br0^2)/(1-2*beta)+Br1^2); 

A1= Br1^2-Br0^2; 

A2 = Br2^2-Br1^2; 

Ytp1 = sqrt(2*(Br1/2+Br2-Br1)^2); 

Ytp2f = (Br2^2*Br2/2-Br1^2*(Br1/2+Br2-Br1))/(Br2^2-Br1^2); 

Ytp2 = sqrt(2*Ytp2f^2); 

Ytp3 = (A1*Ytp1+A2*Ytp2)/(A1+A2); 

I1=(Br1^4)/12-(Br0^4)/12; 

I2f=Br2^4/12+Br2^2*(sqrt(2*(Br2/2)^2)-Ytp2)^2-(Br1^4/12+Br1^2*(Ytp1-Ytp2)^2); 

I2 = I2f+A2*(Ytp3-Ytp2)^2+I1+A1*(Ytp3-Ytp1)^2; 

Nkvot=0.6; 

Ncru=pi*pi*E*I1/L^2; 

N=Nkvot*Ncru; 

Ncrf=pi*pi*E*I2/L^2; 

ku=sqrt(N/(E*I1)); 

kf=sqrt(N/(E*I2)); 

Nfaktor=(N/(Ncrf-N))-(N/(Ncru-N)); 

DFnumerator=a*Nfaktor*(pi/L*cos(pi*beta)-ku*sin(pi*beta)/(tan(ku*beta*L))); 

DFdenominator1=ku*(tan(kf*L/2)*sin(kf*beta*L)/tan(ku*beta*L)+cos(kf*beta*L)/tan

(ku*beta*L)); 

DFdenominator2=kf*(tan(kf*L/2)*cos(kf*beta*L)-sin(kf*beta*L)); 

DF=DFnumerator/(DFdenominator1-DFdenominator2); 

umitt(j)=(DF/cos(kf*L/2))+a*N/(Ncrf-N); 

skarvposition(j)=(0.5-beta)*L*2; 

end 

plot(skarvposition,umitt) 

end 
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D.3 Högsta spänningen som funktion av β, redovisning 
av programkoden till Matlab-filen  
I följande bilaga redovisas den Matlab-kod som användes för att 
framställa figur 5.1.5 - 5.1.7 i kapitel 5, avsnitt 5.1.2. Koden är i stort sett 
den samma som den som redovisas i bilaga D.2, bortsett från att här 
beräknas spänningen. Spänningen beräknas i enlighet med det som 
redovisas i kapitel 3 och 4, avsnitt 3.4 respektive 4.3.1. 
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function [ output_args ] = ColumnStress( input_args ) 

%Beräkning av den högsta spänningen som funktion av försträkningens 

%utsträckning, beta, för det mittersta snittet (smitt) samt för det snitt 

%där förstärkningen avslutas (skant) 

L=2.5; 

a=L/400; 

vkvot=0.6; 

E=2.1e11; 

Br1=0.08; 

Br0 = 0.0658; 

for j=1:49; 

beta=0.01*j; 

u0 = a*sin(pi*beta); 

Br2=sqrt(vkvot*(Br1^2-Br0^2)/(1-2*beta)+Br1^2); 

A1= Br1^2-Br0^2; 

A2 = Br2^2-Br1^2; 

Ytp1 = sqrt(2*(Br1/2+Br2-Br1)^2); 

Ytp2f = (Br2^2*Br2/2-Br1^2*(Br1/2+Br2-Br1))/(Br2^2-Br1^2); 

Ytp2 = sqrt(2*Ytp2f^2); 

Ytp3 = (A1*Ytp1+A2*Ytp2)/(A1+A2); 

I1=(Br1^4)/12-(Br0^4)/12; 

I2f=Br2^4/12+Br2^2*(sqrt(2*(Br2/2)^2)-Ytp2)^2-(Br1^4/12+Br1^2*(Ytp1-Ytp2)^2); 

I2 = I2f+A2*(Ytp3-Ytp2)^2+I1+A1*(Ytp3-Ytp1)^2; 

W2 = I2/(sqrt((Br2)^2*2)-Ytp3); 

W1 = I1/sqrt((Br1/2)^2*2); 

e = Ytp1-Ytp3; 

Nkvot=0.6; 

Ncru=pi*pi*E*I1/L^2; 

N=Nkvot*Ncru; 

Ncrf=pi*pi*E*I2/L^2; 

ku=sqrt(N/(E*I1)); 

kf=sqrt(N/(E*I2)); 

Nfaktor=(N/(Ncrf-N))-(N/(Ncru-N)); 

DFnumerator=a*Nfaktor*(pi/L*cos(pi*beta)-ku*sin(pi*beta)/(tan(ku*beta*L))); 

DFdenominator1=ku*(tan(kf*L/2)*sin(kf*beta*L)/tan(ku*beta*L)+cos(kf*beta*L)/tan

(ku*beta*L)); 

DFdenominator2=kf*(tan(kf*L/2)*cos(kf*beta*L)-sin(kf*beta*L)); 

DF=DFnumerator/(DFdenominator1-DFdenominator2); 

umitt(j)=(DF/cos(kf*L/2))+a*N/(Ncrf-N); 

ukant(j) = 

DF*(tan(kf*L/2)*sin(kf*beta*L)+cos(kf*beta*L))+a*sin(pi*beta)*N/(Ncrf-N); 

skarvposition(j)= (0.5-beta)*L*2; 

skant(j) = N/(Br1^2-Br0^2)+N*(ukant(j)+u0)/W1; 

smitt(j) = N/((Br2)^2-Br1^2+(Br1^2-Br0^2))+N*(umitt(j)+a)/W2+N*e/W2; 

end 

hold on; 

plot(skarvposition, skant, 'black') 

plot(skarvposition, smitt, 'green') 

hold on; 

end 


