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Sammanfattning 
Syftet med rapporten är att ta fram exempel på systemhandlingar för ett nytt varuhus för 
Biltema, Gävle. Detta i två stomutföranden – stål och betong samt även en ekonomisk 
jämförelse mellan alternativen. Slutligen ska ett av stomalternativen rekommenderas. Efter att 
förutsättningar för projektet och byggnaden blivit klarlagda, utfördes för att utforma 
byggnadens två olika stommar, överslagsberäkningar med hjälp av 
byggkonstruktionslitteratur och datorprogram. Tak, entresolbjälklag och grundplan 
behandlades, där tillhörande bärande delar dimensionerades. Betongstommen fick grövre 
dimensioner överlag men färre pelare och balkar än stålstommen. Utifrån resultaten 
upprättades ritningar för byggnaden som visar dimensioner och utformning i byggnadens 
olika plan. 
 
I en ekonomisk analys konstaterades att vid valet av stomme är det ofta byggtiden som är den 
avgörande faktorn och att stommen i sig inte står för någon betydande del av byggets 
totalkostnad. De båda stommarna kalkylerades del för del. Stålstommen visade sig totalt sett 
bli den billigare av de två. Rapporten avslutas med att i föreliggande fall rekommendera 
stålstommen som det bättre stomalternativet baserat på kalkylen.  
 

Abstract 
The purpose of the report is to create examples of system documents for a new department 
store for Biltema, Gävle, in two sets of frame systems – concrete and steel. Also, an economic 
comparison between the two alternatives will be done. Finally, one of the frame systems will 
be recommended. After the conditions for the project and the building has been clarified, 
rough estimates of calculations were made to design the building’s two different frame 
systems, with the help of technical literature and computer software. Roof, joist floor and 
ground-plan were considered, and belonging load-bearing parts got dimensioned. The 
concrete frame system got heavier dimensions overall, but less pillars and beams compared to 
the steel frame system. Construction drawings were established, showing the building’s 
different levels with dimensions and design. 
 
In an economic analysis it were ascertained that when the frame system choice is to be made, 
the building time often is the ruling factor. The frame system in itself is not a major part in the 
total cost of the building. The two frames were computed part by part. The steel frame system 
proved to be the cheaper of the two in total. The report is concluded with that in the existing 
case recommending the steel option as the better frame system. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Efter samtal med Ramböll togs ett förslag fram om att göra ett examensarbete som utgår ifrån 
en byggkonsults dagliga uppgifter, med dimensionering och CAD-projektering av byggnader. 
Ett aktuellt projekt valdes ut nämligen nybyggnad av ett stort varuhus åt Biltema i Gävle. 
Ramböll (tidigare K-Center) har varit inblandade i projekteringsskedet av flera Biltema-
komplex med både stål- och betongstomme. En lämplig uppgift är därför att ta fram 
systemhandlingar för en stomme av betong och en av stål för Gävle-byggnaden och sedan 
göra en jämförelse av stomalternativen. 
 

1.2 Mål 
Ett delmål är att med hjälp av överslagsberäkningar få fram hur utformningen av stommen 
blir för de två alternativen. Nästa delmål är att analysera och jämföra alternativen ur ett 
ekonomiskt perspektiv. Slutligen ska synpunkter på den lämpligaste stommen diskuteras 
baserat på jämförelsen. För att begränsa arbetet har vissa delar och detaljer på byggnaden 
utelämnats. 
 

1.3 Metod 
Först utförs överslagsberäkningar med hjälp av byggkonstruktionslitteratur och datorprogram 
för att få fram lämpliga dimensioner för byggnaden. En beräkningsdel för betong- och en för 
stålstommen genomförs. Ritningar tas fram för alternativen för att färdigställa 
systemhandlingarna. Därefter utförs en ekonomisk utvärdering av alternativen. Arbetet 
avslutas med en jämförelse för att få fram det lämpligaste stomvalet. 
 

2. Uppdragsbeskrivning  
Biltema AB ska etablera en ny affärsbutik på ett tomtområde 
i ett köpcentrum i Hemlingby, 3 kilometer söder om Gävle. I 
figur 2:1 pekar pilen på det tilltänkta planområdet som ska 
användas. 
 
Konstruktionshandlingar för grund och stomme ska 
upprättas. Som underlag finns bland annat ett antal 
arkitektritningar som visar hur det är tänkt att byggnaden ska 
se ut. I figur 2:2 visas en enkel planskiss för byggnaden som 
visar dess geometri, pelare och var den nutida och framtida 
entresolen finns.  

 
                   Figur 2:1. Planområdet [25]. 
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Figur 2:2. Planskiss för byggnaden. 

 

3. Framtagning av systemhandlingar 
Målet med systemhandlingarna är att det ska ge en beskrivning av de lösningar som valts 
gällande form, konstruktion och kvalitet för byggnaden [1]. Med överslagsmässiga 
beräkningar ska dessutom en planlösning och utformning av byggnaden ha bestämts.  

3.1 Förutsättningar 
De beräkningar som utförs kommer att göras i enlighet med Boverkets Konstruktions Regler 
(BKR) [2]. Partialkoefficientmetoden kommer användas vid dimensionering. Det innebär att 
säkerheten vid last och bärförmåga beaktas med hjälp av särskilda partialkoefficenter. BKR 
har ställt upp åtta olika lastkombinationer med tillhörande partialkoefficient,γ f. I det här 
fallet kommer lastkombination 1 användas för beräkningar i brottgränstillstånd, vilket är den
som normalt används vid dimensionering. Även lastkombination 8 kommer beaktas
beräkningar i bruksgränstillstånd. Se tabell 3:1 för en översikt för dessa. 

 
 för 

 
Last Lastkombination 
 1 8 
Permanent last   
Tyngd av byggnadsverksdelar   
- bunden last, Gk 1,0 Gk 1,0 Gk
- fri last, ∆Gk - - 
Tyngd av jord och vatten 1,0 Gk 1,0 Gk
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Variabel last 
En variabel last Qk 1,3 Qk 1,0 Qk
Övriga variabla laster, ψ Qk 1,0 ψ Qk 1,0 ψ Qk
Tabell 3:1. Lastkombination 1 och 8 enligt BKR [2] 
 
Där Gk är det karakteristiska värdet för permanent last, Qk är det karakteristiska värdet för 
variabel last och ψ är lastreduktionsfaktor för att få lastens vanliga värde. För att beräkna 
långtidslast i bruksgränstillstånd, byts ψ ut mot ψ1 i lastkombination 8. Värden på nämnda 
faktorer hämtas för nyttig last ur BKR, med hjälp av en tabell med olika lastgrupper beroende 
på lokaltyp/utrymme. För framtagning av karakteristisk snö- och vindlast används Boverkets 
publikation Snö och Vindlast [3].  
 
För den aktuella byggnaden som är belägen i Gävle gäller följande lastförutsättningar: 
 

• Snö: 
- Snözon, S0 = 2,5 
- Låglutande tak ger formfaktor, µ = 0,8, 
- Lastreduktionsfaktor, vanligt värde, ψ = 0,7, långtidslast, ψl = 0,2 
- Karakteristisk snölast Sk = µ ∗  S0 = 0,8 ∗  2,5 = 2,5 kN/m2 

• Vind: 
- Terrängtyp 2 kan användas. Öppen terräng med små hinder.  
- Referensvindhastighet, Vref = 23 m/s  
- Karakteristiskt hastighetstryck, qk = 0,72 kN/m2 (interpolerat) 
- Formfaktor, µ = µtryck + µsug = 0,87 + 0,3 = 1,17  
- Karakteristisk vindlast, Wk = µ∗  qk = 1,17 ∗   0,72 = 0,842 kN/m2 
 

• Entresol: 
- Lastgrupp 3 - Trängsellast, qk = 4 kN/m2, ψ = 0,5, ψl = 0 
- Fläktrum: 4 kN/m2, ψ = 1, ψl = 1 
- Framtida: 5 kN/m2, ψ = 0,5, ψl = 0 

 
Byggnadens grundkonstruktioner och stomme dimensioneras även för ett framtida 
entresolbjälklag av prefabricerad betong på stålstomme. När detta sätts in, kommer även 
ytterliggare pelare placeras ut för att fördela lasterna. Utsträckningen av det nya bjälklaget 
framgår av planskissen, se figur 2:2 i avsnitt 2. För att avgränsa rapporten har inte det 
framtida mellanbjälklaget och de nya pelarna dimensionerats här. Uppgifterna om egentyngd 
och placering av nya pelare har istället tagits fram av Strängbetong enligt följande [5]: 
Den nya pelardelningen under det framtida entresolbjälklaget blir: 6x12 m 
Egenvikt: 7,3 kN/m2 

 
Vidare ska även byggnadsdelarna klassificeras utifrån tre säkerhetsklasser som finns 
beskrivna i BKR. De beror på hur allvarlig personskada som kan uppstå vid brott i aktuell 
byggnadsdel. Säkerhetsklass 1 (SK1) innebär liten risk, säkerhetsklass 2 (SK2) innebär viss 
risk och säkerhetsklass 3 (SK3) innebär stor risk för allvarlig personskada. 
 
För den aktuella byggnaden utförs balkar, pelare samt bärande väggar i SK3. 
Geokonstruktioner, grundplattor samt takkonstruktionen utförs i SK2. Slutligen utförs golv på 
mark och sekundära ytterväggar enligt SK1. 
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Följande allmänna förutsättningar gäller för byggnaden: 
Geometri: 

• Takarea: ~5900 m2 
• Nockhöjd: 10,3 m 
• Taklutning: 1:16 

 

3.2 Betongstomme 

3.2.1 Teknisk lösning 
Yttertaket består av en skyddande papp följt av isolering. Det vilar på ett bärande håldäck av 
betong av typ HD/F. Yttertaket är i sin tur upplagt på en sadelbalk med I-tvärsnitt SIB/F. 
 
Samtliga pelare och ytterväggar är prefabricerade. De fristående pelarna utförs i cirkulär form, 
medan pelare längs med yttervägg utförs i rektangulär form. De utförs i betongkvalitet K35 
(~C25/30 enligt BBK04). Ytterväggar samt väggar under entresolbjälklaget, består av 
sandwichelement, betong – isolering – betong. Väggarna är bärande. Pelare vid 
fönsterpartierna är stålprofiler och behandlas därför inte i det här avsnittet. Grunden består av 
utbredda plattor på mark med grundsulor under varje pelare samt en långsträckt grundsula 
under den bärande ytterväggen. Se figur 3:1 för en förenklad ritning över byggnadens takplan. 
 

 
Figur 3:1. Skiss över takplan. 
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3.2.2 Dimensionering 
Vid beräkningarna gäller förutsättningar enligt avsnitt 3.1. Pelarna längs med ytterkant på 
byggnaden behöver inte dimensioneras med hänsyn till vindlast, då den bärande ytterväggen 
tar upp den lasten. 
 
 TAKKONSTRUKTION 

För att överslagsmässigt kunna bestämma lämplig dimension på håldäcket, måste last i 
brott- och brukgränstillstånd beräknas. Plattorna måste vidare klara av en spännvidd på 12 
meter, som är avståndet mellan takbalkarna. 
 
 
Håldäcksplattor, HD/F, spännvidd = 12m: 
För en tvärsnittsbild på ett håldäck, se figur 3.2.  
Egentyngd: Yttertak (Papp, isolering samt 
installationer), gk = 0,3 kN/m2 

 
Dimensionerande last, brott: 
qd = 9,23,023,13,1 =+∗=+∗ gkSk kN/m2 
 
Dimensionerande last, bruk:   Figur 3:2. Tvärsnitt för 
qd = 7,13,027,0)7,0(0,1 =+∗=+∗ gkSk kN/m2  håldäck HD/F 120/27 [4]. 
 
Med hjälp av beräknade värden samt spännvidden, kan dimension väljas ur diagrammen i 
figur 3:3 och 3:4. 

 

 
Figur 3:3. Lastkapacitet utöver egentyngd i brottgränstillstånd [4]. 
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 Figur 3:4. Lastkapacitet utöver egentyngd i bruksgränstillstånd [4]. 

 
 Väljer HD/F 120/27

 

 

gentyngd = 3,7 kN/m2 
ott), 3,5 kN/m2 (bruk) 

 
Takbalkar, SIB/F, spännvidd = 18 m, centrumavstånd = 12 m 

binerat med det tunga 

 
Takets egentynd, gk: Yttertak = 0,3 kN/m2 

 
     

nözon, S0 2,5  

 Väljer SIB/F 50/150

 
E
Kapacitet: 6,5 kN/m2 (br

Den långa spännvidden och centrumavståndet mellan balkarna, kom
håldäcket i taket, gör att lasterna blir stora. Vid mindre laster hade en preliminär balk 
kunnat väljas ur diagram på samma sätt som för håldäcket. I det här fallet fick istället 
takbalken tas fram utav prefableverantören, Strängbetong [5]. Utifrån följande 
förutsättningar tog de fram en lämplig balk: 

           Håldäck = 3,7 kN/m2 

                  ∑ 4,0 kN/m2 
 
S
Vindhastighet, Vref 23 m/s 
Terrängtyp II 
 
 

  

Det är en låglutande sadelbalk med I-tvärsnitt   
m, se figur 3:5 

 
Figur 3:5. Tvärsnitt för 

 Egentyngd = 179,3 kN 
 

där bredden, b = 500 mm och höjden, h = 1500 m

balk SIB/F [4].
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 ENTRESOLBJÄLKLAG 
nen används prefabricerade håldäck som bärande 

2 i avsnitt 

r 

ör att uppnå en tillräckligt plan och jämn yta, utförs en pågjutning på håldäcken [4]. Den 

id beräkningarna kontrollerades bruksgränslasten för både fläktrum och omklädnings-

D/F-plattor, spännvidd = 7,5m: 

Precis som för takkonstruktio
mellanbjälklag. Byggnaden har mellanbjälklag över två stycken ytor, se figur 2:
2, varav det norra innehåller ett fläktrum. Plattorna läggs upp med en spännvidd på 7,5 
meter, och bärs upp utav de bärande ytter- och innerväggarna samt pelarna. Vid trappa 
och hiss sätts en stålpelare, samt en överliggande balk som fästes i innerväggen. Detta fö
att få upplag för håldäcket i det partiet. 
 
F
utförs i tjocklekar från 30-70 mm. Normalt brukar 30-40 mm vara tillräckligt och det 
högre värdet har använts i det här fallet. 
 
V
/personalrummen, på grund av att lastreduktionsfaktorn är olika, se avsnitt 3.1. 
 
 
H
Egentyngd, pågjutning 40mm = 24 0,104,0 ≈∗  kN/m2 

imensionerande last, brott: 
 
D
qd = 2,60,10,43,1 =+∗ kN/m2 

imensionerande last, bruk: 
 
D
Fläktrum:  qd = 1 0,50,14*0, + = kN/m2 

nalrum:  Omkl./perso qd = 0,30,14*5,0 =+ kN/m2 
 
Med hjälp av beräknade värden samt spännvidden, kan dimension väljas ur samma 

  

diagram som användes för bestämning av takets håldäck tidigare i avsnitt 3.2.2. 
 

 Väljer HD/F 120/20 

Egentyngd = 2,6 kN/m2 

tt), 7 kN/m2 (bruk) 

 
 ELARE 

ionering av pelare kommer endast pelarens bärförmåga vid centriskt tryck 

id beräkningarna har de gamla hållfasthetsklasserna för betong enligt BBK 94 nyttjats. 
s 

 

Kapacitet: 11 kN/m2 (bro
 
 

P
Vid dimens
kontrolleras. Detta för att förenkla beräkningen som endast ska ge en överslagsmässig 
dimension. För att spara utrymme kommer bara beräkningen av den första pelaren 
förklaras grundligt. Beräkningarna för övriga pelare återfinns i bilaga 1. 
 
V
Dessa kan dock enkelt översättas till de nya klasserna i BBK 04, genom att välja den klas
som har närmast högre tryckhållfasthet (fcck). Exempelvis kan hållfasthetsklass K30 (fcck = 
21,5 MPa) ersättas med C25/30 (fcck = 24,0 MPa) [6]. 
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Beräkningarna inleds med att en pelardimension antas och sedan räknas den 
tsmetoden. 

u = 

dimensionerande lasten ut som pelaren måste uppbära enligt partialkoefficien
För beräkning av bärförmågan har en metod ur BBK med följande ekvation antagits [7]: 
 

N fscAss
e
Acfccc

∗∗+
∗+
∗∗ κ
ϕκϕ

κ
)1(

 

 
är: 

är betongtvärsnittets totala area 
ittsarea 

 för betongen 
n som är lika med draghållfastheten, fst 

φ, κs  mt 

lc ningslängd  
rsnitt. För cirkulär pelare kan 0,87d användas, där 

 
otalt har tre olika typer av betongpelare beräknats, PP1 – PP3, placerade enligt figur 3:6. 

d
Ac  
As är armeringens sammanlagda tvärsn
φe är effektivt kryptal 
fcc är tryckhållfastheten
fsc är tryckhållfastheten för armeringe
κc, κ är koefficienter som beror på hållfasthetsklasser på betong och armering sa

förhållandet lc/h 
är pelarens knäck

h är höjden i ett rektangulärt tvä
d är tvärsnittets diameter. 

T

 
Figur 3:6. Fördelning av betongpelare. 
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Nedan följer beräkningsgången för pelare 1:  

elare 1A (PP1): 
å beräkningar göras. I den första dimensioneras pelaren utan hänsyn 

elarens knäcklängd, lc = 8,0m (se figur 3:7)   

m  
4 kN/m2 

elarens egentyngd beräknas enligt r

 
P
För PP1 kommer tv
till det framtida mellanbjälklaget, i den andra tas det med. 
 
P
Antar cirkulär pelare Ø500mm 

2Pelaren uppbär takyta: 1218 =∗ 216
Egentyngder: Tak (yttertak och HD/F): 
        Takbalk:   179 kN 
        Pelare:   37,7 kN 
 

2P π 7,3724 =∗∗ l kN, där r är pelarens 
ckt i kN/m3. 

     

imensionerande last i brottgränstillstånd: 

nölast som huvudlast: 

radie, och 24 är betongens tunghet uttry
 

 
D
 
S
Nd 3,14(1797,37 1642216)2 =∗∗  kN = 1,64 MN 

imensionerande last i bruksgränstillstånd: 

+++=
 
D
Nd 1383216)27,04(1797,37 =∗∗+++= kN = 1,38 MN 

imensionerande långtidslast i bruksgränstillstånd: 
 
D           Figur 3:7. Pelare 1. 
Nl  1167216)22,04(1797,37 =∗∗+++= kN = 1,17   MN 

elarens bärförmåga: 

20 med placering enligt figur 3:8. 

 3 enligt avsnitt 

gur 3:8. Tvärsnitt för 

 
r tabeller i boken Betongkonstruktion kan nu värden för betongens dimensionerande 

fcc =13,9 MPa, fst = 280 MPa 
 

 
 
P
Knäcklängd, lc = 8,0m 
Antar armering Ks40 8Ø
Total area av vald armering, As = 2513 mm2 
Väljer betongkvalitet K35 och säkerhetsklass
3.1. 
 
 
 

F
Fi
pelare 1. 

U
tryckhållfasthet, fcc, samt armeringens dimensionerande draghållfasthet, fst hämtas [8]: 
 

 

 10



Deformationer i form av krypning ska beaktas eftersom det påverkar bärförmågan. 

Reducering sker med hjälp av det effektiva kryptalet, φe, som erhålls ur ∗
Nd
Nl  φ. 

Kryptalet, φ, kan enligt BBK sättas till 3 för byggdelar inomhus i uppvärmda lokaler. Det 
ger: 

φe = 13,23
1642
1167

=∗  

 
 

Med förhållandet 
d

lc
87,0

 erhålls 4,18
)5,087,0(

0,8
=

∗
 

 
Med ovanstående samt hållfasthetsklassen K35 kan koefficienterna κc, κφ, κs bestämmas 
ur diagram i Betongkonstruktion: 
 

 κc = 0,77, κφ = 0,16, κs = 0,59 
 
 
Slutligen kan bärförmågan tas fram med hjälp av pelarekvationen: 

 

Nu = ( ) 98,16^10251328059,0
13,216,01

14,3*25,0*25,09,1377,0
=−∗∗∗+

∗+
∗∗ MN 

 
1,98 MN > 1,64 MN  OK! 
 
Pelarens bärförmåga är alltså större än den dimensionerande lasten. Utnyttjandegraden blir 
ca 83% av pelarens kapacitet. 
 

 Väljer pelare Ø500mm med 8Ø20. 
  

 
 
Pelare 1B (PP1): 
Vid dimensionering av denna pelare antas den eventuella framtida entresolen vara på 
plats. Det gör att en nyttig last från bjälklaget tillkommer, samt att knäckningslängden 
minskar på grund av uppstyvningen. 
 
Pelarens längd, l = 8,0m 
Höjden till våningsplanet är ca 4,2 m följt av ytterligare 3,8 m upp till takbalken. 
Antar cirkulär pelare Ø500mm 
Pelaren uppbär takyta:  m2161218 =∗ 2.  
Den framtida entresolen kommer även att kompletteras med ytterligare pelare. Totalt får 
därför pelaren uppbära bjälklag för en yta av 72126 =∗ m2. 
 
Egentyngder: Tak:  4 kN/m2 
        Takbalk:  179 kN 
        Pelare:  37,7 kN 
        Framtida entresol: 7,3 kN/m2 
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Dimensionerande last i brottgränstillstånd: 
 
Med snö som huvudlast: 
Nd 234872)0,55,03,7(216)23,14(1797,37 =∗∗++∗∗+++=  kN = 2,35 MN 

 
Med nyttig last som huvudlast: 
Nd 237772)0,53,13,7(216)27,04(1797,37 =∗∗++∗∗+++=  kN = 2,38 MN 
 

 Nyttig last som huvudlast dimensionerande! 
 
 
Dimensionerande last i bruksgränstillstånd: 
Nd 208972)0,55,03,7(216)27,04(1797,37 =∗∗++∗∗+++=  kN = 2,09 MN 
 
Dimensionerande långtidslast i bruksgränstillstånd: 
 
Nd 169372)0,503,7(216)22,04(1797,37 =∗∗++∗∗+++=  kN = 1,69 MN 
 
 
Pelarens bärförmåga: 
Knäcklängd, lc = 4,2m 
Antar armering Ks40 8Ø20  Asc = 2513mm2 

Väljer betongkvalitet K35 och säkerhetsklass 3 enligt avsnitt 3.1. 
 
Ur tabeller i boken Betongkonstruktion kan nu värden för betongens dimensionerande 
tryckhållfasthet, fcc, samt armeringens dimensionerande draghållfasthet, fst hämtas: 

 
fcc =13,9 MPa, fst = 280 MPa 

 

Beräkning av det effektiva kryptalet, φe = ∗
Nd
Nl  φ = 14,23

2377
1693

=∗  

 

Med 66,9
)5,087,0(

2,4
87,0

=
∗

=
d

lc
 

 
Erhålls ur diagram i Betongkonstruktion: 
 

κc = 0,89, κφ = 0,04, κs = 0,82 
 
 
Slutligen kan bärförmågan tas fram med hjälp av pelarekvationen: 
 

Nu = ( ) 81,26^10251328082,0
14,204,01

14,3*25,0*25,09,1389,0
=−∗∗∗+

∗+
∗∗ MN 

 
2,81 MN > 2,38 MN  OK! (Utnyttjandegrad 85%) 
 

 Väljer pelare Ø500mm med 8Ø20. 
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Övriga pelare 
Pelare 2 - 3 dimensionerades på samma sätt. Beräkningar samt dimensioner för dessa 
återfinns i bilaga 1. Det visade sig att PP2 och PP3 kan använda sig av samma dimension 
och armering. Även en lastnedräkning utfördes för pelaren som gränsar mellan den 
framtida entresolen och det som ska förbli öppet. Pelarens position gör att den tar upp 
mindre framtida entresol än PP1. Pelarens dimension och armering blir samma som för 
PP1, eftersom den har samma knäcklängd och laster innan ett eventuellt mellanbjälklag är 
på plats. Lastnedräkningen för denna pelare som kallas PP4, återfinns i samma bilaga. 
 
 

 YTTERVÄGG/INNERVÄGG 
I betongstommen är ytterväggen ett bärande sandwichelement bestående av två lager 
betong med ett isoleringsskikt emellan, se figur 3:9. Även innerväggar under entresol är 
bärande. Dimensionerna för elementen togs fram av Strängbetong med hjälp av samma 
lastförutsättningar som när takbalken togs fram tidigare i avsnitt 3.2.2. Här fick 
leverantören även beakta beställarens U-värdeskrav på 0,17 W/m2K samt beställarens 
brandkrav. 

 
Figur 3:9. Sandwichelement med betong – isolering – betong.  
 
Yttervägg: 

 Väljer element med tjockleken, b = 350 mm  
Elementet består av 70 betong, 200 mineralull, 80 betong. 

 
Innervägg: 

 Väljer element med tjockleken, b = 200 mm  
Elementet består av 200 mm massiv betong. 

 
 

En lastnedräkning av ytterväggen utförs för att ge underlag för den långsträckta grundsula 
som ska dimensioneras och placeras under hela den bärande väggen. Samma sula kommer 
för enkelhetens skull användas runt hela väggen och även under bärande innervägg. Väljer 
att beräkna ytterväggens snitt på den norra sidan där belastningen blir störst. Lasten 
beräknas per meter vägg. 

 
Väggens höjd, h ≈ 10 m. 
Yttertak per meter vägg: 6,0 m. 
Framtida entresol per meter vägg:  6,0 m. 
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Permanenta laster (exkl. pelarens egentyngd): 
Tak = 4,0 kN/m2   2464 =∗⇒ kN/m 
Framtida entr. = 7,3 kN/m2  8,4363,7 =∗⇒ kN/m 
150 betong = 24 kN/m3 36241015,0 =∗∗⇒ kN/m 
200 min. ull ≈ 1 kN/m3  21102,0 =∗∗⇒ kN/m 
 
Total egentyngd, gk = 106 kN/m 

 
Variabla laster: 
Snölast, Sk = 2,0 kN/m2, ψ = 0,7 1262 =∗⇒ kN/m 
Nyttig last, qk = 5,0 kN/m2, ψ = 0,5  3065 =∗⇒ kN/m 
   
 
Dimensionerande last i brottgränstillstånd: 
 
Med snö som huvudlast: 
Nd 137106305,0123,1 =+∗+∗=  kN/m 
 
Med nyttig last som huvudlast: 
Nd 154106303,1127,0 =+∗+∗=  kN/m 
 

 Nyttig last som huvudlast dimensionerande! 
 
Dimensionerande last i bruksgränstillstånd: 
Nd 130106305,0127,0 =+∗+∗=  kN/m 
 

 
 STOMSTABILISERING 

I en betongstomme likt denna, hålls byggnaden stabil med hjälp av de bärande 
betongväggarna samt taket. De är tillräckligt stabila för att kunna stå emot de vindlaster 
som byggnaden utsätts för, till skillnad från en stålstomme med lätt tak och lätt yttervägg.  
 

 GRUNDSULOR 
Grundsulor utförs i säkerhetsklass 2, livslängdsklass 2, 100 år. Betongen som används har 
hållfasthetsklass C25/30 enligt BBK04 (~K35 enligt BBK94) och armeringen är av typ 
B500B. Grundsulor placeras under varje pelare och även en långsträckt sula under 
ytterväggen. Totalt används fem olika grundsulor plus den långsträckta med placering 
enligt figur 3:10. De omärkta sulorna i figuren behandlas i ett senare avsnitt. Storleken på 
plattorna beror på vilken last de utsätts för. Den dimensionerande lasten, Nd, på varje sula, 
utgår ifrån de pelarlaster som beräknades tidigare i det här avsnittet. En likadan grundsula 
kan användas på ställen där förutsättningarna är olika, men där den dimensionerande 
lasten blir ungefär densamma.  
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Figur 3:10. Översikt grundsulor för betongstomme. 
 
För en av sulorna kommer en manuell bärighetsberäkning utföras. För övriga kommer 
bara minimimått tas fram för sulorna med avseende på markens maximala 
medeltryckpåkänning. Därefter utnyttjas datorberäkningar genom programmet 
Grundplatta för samtliga sulor för att få fram lämplig plattjocklek samt böjarmering i 
underkant [20]. För armering i överkant med hänsyn till spjälksprickor och sprickor till 
följd av krympning, har en manuell kontroll gjorts, då datorprogrammet inte tar hänsyn till 
detta.  
 
I och med att grundsulans egentyngd inte räknas med när minimåttet tas fram och även för 
att få en viss säkerhet, kommer storleken på plattan bli större vid dimensioneringen i 
dataprogrammet än vad minimåttet anger.  
 
Indata för programmet är bland annat betongkvalitet, exponerings- livslängds- och 
säkerhetsklasser, armering, grundförhållanden, plattans geometri samt laster. När de 
permanenta variablerna matats in, provas olika dimensioner för plattans geometri och 
armering. När armering och betong utnyttjas på ett bra sätt och spänningen från plattan 
inte överskrider vad marken klarar av, är resultatet godkänt.  

 
Markförutsättningar 
Enligt den geotekniska undersökningen gjord av WSP, är marken en morän som 
huvudsakligen är stenig eller blockig [9]. Moränen bedöms vidare ha en hög relativ 
fasthet. Tungheten kan sättas till 19 kN/m3. Grundvattennivån varierar mellan ca +30m till 
+35m från norr till söder. Friktionsvinkeln bedöms till 42◦. Tillåten medeltryckpåkänning 
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på marken begränsas dock till 250 kPa. Slutligen kan partialkoefficienten, γm, sättas till 
1,2.  
 
 
Dimensionerande bärförmåga enligt allmänna bärighetsformeln 
 
Allmänna bärighetsformeln är en noggrann beräkningsmetod för beräkning av 
grundplattor [10]. Beräkningen utförs i brottgränstillstånd. För friktionsjord och 
överkonsoliderad lera ser den ut enligt följande: 
 
FRvd = 

(Aef ∗ c Nc dc sc ic +A∗ ∗ ∗ ∗ ef ∗σ’∗Nq∗ dq∗ sq ∗ iq+0.5∗Aef ∗  γ’∗ bef ∗N dγ∗ sγ∗ iγ )γ∗  
rdγ
1  

 
I det aktuella fallet är det fråga om en friktionsjord. Därför kan de första termerna strykas 
eftersom de bara gäller kohesionsjord. Kvar blir: 
  

FRvd = (Aef ∗σ’ Nq dq∗ ∗ ∗ sq ∗ iq+0.5∗Aef ∗  γ’∗ bef ∗Nγ∗ dγ∗ sγ∗ iγ ) 
rdγ
1  

 
Där: 
Aef är effektiv fundamentsarea 
σ’ är lägsta effektiva vertikalpåkänning på grundläggningsnivå vid sidan av plattan 
Nq, Nγ är bärighetsfaktorer  
dq, dγ är korrektionsfaktorer för grundläggningsdjup 
sq, sγ är formfaktorer 
iq, iγ är lutningsfaktorer 
γ’ är effektiv tunghet hos jorden under fundamentet, medelvärde inom djupet = bef 
bef är effektiv fundamentsbredd 
γRd är en partialkoefficient som beaktar osäkerheter i dimensioneringsmetoder 
 
 
Allmänna förutsättningar 
Med hjälp av det geotekniska PM:et och säkerhetsklass kan följande allmänna värden tas 
fram: 
 
Grundsulorna utförs i säkerhetsklass 2 vilket ger partialkoefficienten, γn = 1,1. 
Den andra partialkoefficienten, γm = 1,2 och den karakteristiska friktionsvinkeln, φk = 42° 
enligt geotekniskt PM.  Nu kan den inre friktionsvinkel tas fram enligt:  
 

tan φ = 3,34
2,11,1
)42tan()tan(

=⇒
∗

⇒
∗

ϕ
γγ
ϕ

mn
k ° 

 
 

Utifrån den inre friktionsvinkeln hämtas Nq och Nγ ur tabell. Med interpolering ges 
följande: 
 

Nq = 6,304,29)3,0)4,293,33(( =+∗−  
Nγ  = 6,3029)3,0)0,294,34(( =+∗−  
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Lutningsfaktorerna är: 
 

iq = 1 då sidokraften Fshd = 0 
iγ = iq

2 = 1 
 
 
Jordens tunghet, γ = 19 kN/m3 
Jordens tunghet under vatten, γ = 9 kN/m3 

γRd kan sättas till mellan 1,0-1,1 för ekvationen.  
 
Nedan följer dimensionerande bärförmåga i brottgränstillstånd för en av grundsulorna: 
 
Grundsula 1 (Dimensionerande last från Pelare 1B (PP1): 
Grundläggningsdjup, d = 1m 
Grundvattennivå: 3m från underkanten av sulan 
Nedförd last i brottgränstillstånd, exklusive plattans egentyngd, Nd = 2,38 MN 
Antar kvadratisk platta. 
Maximal medeltryckpåkänning = 250 kPa enligt geotekniskt PM 

Min. storlek för platta, bef  ges då ur:  09,32502377
=⇒=

∗
x

xx
m. 

Provar bef  = lef = 3,2 m.  
Form- samt korrektionsfaktorer: 

sq = 2,1
2,3
2,32,012,01 =+⇒+

lef
bef  

sγ = 6,0
2,3
2,34,014,01 =−⇒−

lef
bef  

dq = 11,1
2,3

135,0135,01 =+⇒+
bef
d  

dγ = 1,0 
 
Effektiv vertikalspänning på grundläggningsnivån, d: 
σ’ = d∗  γ = 1∗ 19 = 19 kPa 
 
Effektiv tunghet hos jorden på avståndet bef under fundamentet: 

 γ’ = 4,18
3,2
19)0,2  193( =∗+∗ kN/m3 

 
 
Den dimensionerande bärförmågan för grundplattan ges nu ur Allmänna 
Bärighetsformeln: 
 
FRvd = 

8,12
05,1
1)16,016,302,34,182,32,35,012,111,16,30192,32,3( =∗∗∗∗∗∗∗∗+∗∗∗∗∗∗ M

N 
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12,8 MN (1250 kPA)  >> 2,38 MN (232 kPa) OK! 
 
Den teoretiska bärförmågan för plattan i brottgränstillstånd blev i det här fallet betydligt 
större än belastningen.  

 
Grundsulans specifikationer hämtas från datorberäkning: 
Plattan i figur 3:11 togs fram i programmet Grundplatta enligt metod som nämndes 
tidigare i avsnitt 3.2.2.  
 
Medeltryckpåkänning blev för aktuell platta, σ = 229 kPa (< 250 kPa, OK!) 
Underkantsarmering enligt figur 3:11 

 
Figur 3:11. Geometri samt armering av grundsula 1. 
 
Hade inte kravet på en maximal medeltryckpåkänning funnits hade en betydligt mindre 
platta kunnat användas. Programmet använder sig också av den allmänna 
bärighetsekvationen vid beräkningen av plattans bärförmåga och ger då plattan 
kapaciteten 1310 kPa i brottgränstillstånd. Anledningen till att kravet på grundtrycket 
finns beror därför sannolikt på att geoteknikern bedömt att marken inte klarar av en så hög 
belastning under en längre tid utan att riskera sättningar.  
 
Det dimensionerande kravet blir därför vad marken bedöms klara av för spänning i 
bruksgränstillstånd vilket i det här fallet var 250 kPa och därför måste en så pass stor 
platta slutligen väljas.  
 
 
Överkantsarmering 
 
Två kontroller genomförs för att kontrollera behovet av överkantsarmering. Först 
kontrolleras plattan för sprickor till följd av spjälkning. Spjälkning avser de 
dragspänningar som uppkommer vinkelrätt mot den yta som belastas av den 
koncentrerade lasten, Nd [15]. Följande relation ska gälla för att spjälkspricka inte ska 
uppkomma: 
 F < 0,75∗ a b f∗ ∗ ct  

 
Där: 
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F är den koncentrerade lasten. 
a är spjälksprickans längd mellan ytorna på den konstruktionsdel där belastningen 

verkar. 
b är det dubbla avståndet från tryckytans tyngdpunkt till konstruktionsdelens ytas 

närmaste kant. 
fct är betongens draghållfasthet. 
 
Det här ger att a = b = 3400 mm. fct = 1,03 MPa för C25/30. Då erhålls: 
 
2377 kN < 0,75∗ 3400∗ 3400∗ 10-3∗ 1,03  2377 kN < 8930 kN ⇒
 
Ingen risk för spjälkning föreligger. 
 
I en betongkonstruktions som är förhindrad att röra sig, exempelvis en platta, kan 
dragsprickor uppstå vid krympning [8]. Genom att lägga in sprickfördelande armering, fås 
istället flera små sprickor istället för ett par kraftiga. För att uppnå denna effekt krävs en 
minsta armeringsmängd som ges ur sambandet: 
 fst ∗As ≥1,5 f∗ ctk A∗ ef 
 
Där: 
 
fst  är armeringens draghållfasthet. 
As är armeringsmängd. 
fctk är betongens karakteristiska draghållfasthet. 
Aef är den del av dragzonen som har samma tyngdpunkt som den vidhäftande 

armeringen. Området för en dragen konstruktionsdel är 2u dock högst t/2. 
u är avståndet från tvärsnittets överkant till armeringsstängernas centrum. 
t är tvärsnittets totala höjd 
 
Antar armering Ø12. Armeringstyp B500B, betongklass C25/30 samt täckskikt 50 mm 
enligt datorberäkning. I bruksgränstillstånd gäller hållfasthetsvärdena, fst = fyk = 500 MPa 
och fctk = 1,7 MPa.  
 
2u = 2∗ 50 + 12 = 112 mm vilket är mindre än t/2 = 900/2 = 450 mm.  
För en långsträckt platta blir då området, Aef = 1000∗ 112 = 112∗ 103 mm2/m 
 
Minsta armeringsmängd ges då ur: 

 As = 
500

10 112 1,7 1,5 3∗∗∗ = 571 mm2/m 

 

1Ø12 har As = 113 mm2. Antal stänger, n = 05,5
113
571

= st/m.  

Detta ger centrumavståndet, s = 195
05,5

1000
= mm. 

 
Dimensionen och det framräknade centrumavståndet på överkantsarmeringen kan 
användas på samtliga grundsulor i såväl betong- som stålstomme, då samma faktorer och 
förutsättningar gäller för dessa.  
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För aktuell sula erhålls totalt 18
195
3400

= st Ø12 i överkant i x- och y-led. 

  
 

 Väljer grundsula 3,4x3,4x0,9 med armering enligt ovan. 
 
 
Övriga grundsulor 
För övriga grundsulor utförs ingen manuell bärighetsberäkning. Här genomförs istället 
datorberäkningar direkt på samma sätt som för grundsulan ovan. Plattorna antas, precis 
som grundsula 1, vara kvadratiska, dvs bef = lef. En sammanställning över sulornas 
dimensioner, samt datorberäkningen för grundsula 2 (GS2) återfinns i bilaga 2.  

 

3.2.3 Redovisning av ritningar 
Se ritning KB-1, KB-2, KB-3 samt KB-4 i bilaga 6 för redovisning av betongstommens 
ritningar. 
 

3.3 Stålstomme 

3.3.1 Teknisk lösning 
Yttertaket består av ett tätskikt av papp följt av en brandsäker mineralull, en diffusionsspärr 
och slutligen en bärande profilerad plåt. Takbalkar är prefabricerade stålfackverk. Det ligger 
fackverk i båda riktningarna, ett primärt sadelfackverk med spännvidd 18 m och 
centrumavstånd 6 m, samt ett sekundärt parallellfackverk med spännvidden 12 m och 
centrumavstånd 18 m.  
 
De fristående pelarna utförs i cirkulär form och ska vara minst 300 mm i diameter enligt 
beställarens krav. Pelare längs med fasad utförs i rektangulär form och ligger, till skillnad mot 
betongpelarna, med ett centrumavstånd på 6 m. Detta bland annat för att hålla ner 
spännvidden på ytterväggen och dimensioner på pelare. Pelare vid fönsterpartierna är 
cirkulära och ska vara minst 200 mm i diameter enligt beställarens krav. Samtliga pelare 
utförs i stålkvalitet S355J0. Väggarna är sandwichelement av typen plåt – isolering – plåt och 
är inte bärande. För att stabilisera stommen används vindkryss. Mellanbjälklaget består av 
samma håldäck av typ HD/F som används i betongstommen. Grunden består av utbredda 
plattor på mark med grundsulor under varje pelare. Se figur 3:12 för en förenklad ritning över 
stålstommens takplan. 
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Figur 3:12. Översikt över stålstommens takplan. 
 
 

3.3.2 Dimensionering 
För dimensionering och laster av mellanbjälklag, kan beräkningar gjorda i avsnitt 3.3.1 
förutsättas och användas. I övrigt gäller förutsättningar enligt avsnitt 3.1. 
 
 
 TAKKONSTRUKTION 

För att bestämma lämplig bärande plåtprofil kontrolleras yttertakets egentyngder samt 
snölasten.  
 
Plåtprofil, spännvidd 6 m: 
 
Egentyngder, gk: Papp  0,05 kN/m2 
  300mm isol., 105 kg/m3 0,32 kN/m2 
  Installationer  0,15 kN/m2 

  Summa                   ∑ 0,52 kN/m2 
 
Dimensionerande last, brott: 
qd = 1,352,023,13,1 =+∗=+∗ gkSk kN/m2 
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Dimensionerande last, bruk: 
qd = 9,152,027,0)7,0(0,1 =+∗=+∗ gkSk kN/m2 
 
 
Med hjälp av beräknade värden samt spännvidden, väljs en bärande plåtprofil ur Plannja 
sortiment, se figur 3:13. För ökad säkerhetsmarginal har värdet för profilen hämtats för 
utsträckning över bara ett fack.  
 

 
Figur 3:13. Dimensionerande bärförmåga för profil Plannja 111 [11]. 
 

 Väljer Plannja 111, plåttjocklek 1,25 mm 
Egentyngd: 0,17 kN/m2 
Dimensionerande bärförmåga: 4,14 kN/m2 

 
 

Takbalkar 
För att hålla ner spännvidden för den bärande plåten och fördela lasterna bättre, används 
en underliggande takbalk i form av ett parallellfackverk. Dess uppgift är att kunna bära 
upp det överliggande sadelfackverket som läggs tätare, se översiktsfigur 3:12. 
Vi får alltså ett överliggande sadelfackverk med 18 meters spännvidd och ett 
centrumavstånd på 6 meter, samt ett underliggande parallellfackverk med 12 meters 
spännvidd och ett centrumavstånd på 18 meter.  
 
Dimensioneringen av fackverken görs av prefableverantören som i det här fallet var 
MAKU [12]. Utifrån följande förutsättningar tog de fram fackverken: 

 
Takets egentynd, gk: Yttertak = 0,52 kN/m2 

           Bärande plåt = 0,17 kN/m2  
                       ∑ 0,69 kN/m2 
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Snözon, S0 2,5  
Vindhastighet, Vref 23 m/s 
Terrängtyp II 
 
Som överliggande sadelfackverk valdes: 

 MAKU SU16 90-80-50 (se figur 3:14) 
Egentyngd: 10,8 kN (0,6 kN/m) 

 
Figur 3:14. Sadelfackverk Maku SU16 90-80-50 
 
 
Som underliggande parallellfackverk valdes: 

 MAKU PrU 120-120-120 (se figur 3:15) 
Egentyngd: 12,2 kN (1,1 kN/m) 

 

 
Figur 3:15. Parallellfackverk Maku PrU120-120-120 
 
 
 

 PELARE 
Till skillnad från betongpelarna behöver stålpelarna längs fasad dimensioneras för 
vindlast, eftersom ytterväggen i det här fallet inte tar upp den lasten. Det räcker alltså inte 
med att bara kontrollera bärförmågan vid centriskt tryck. Vidare är det fler pelare som 
behöver dimensioneras, inklusive pelarna vid fönsterpartierna. Därför har 
datorprogrammet Ramanalys använts vid dimensionering av alla stålpelare [21].  
 
Programmets indata är bland annat pelarens geometri, upplag, material, tvärsnitt, 
säkerhetsklass, samt de olika lasterna och lastfallen. Sedan beräknas moment, tvärkrafter, 
deformation och normalkraft. Slutligen kan också en dimensionering utföras, där 
programmet kontrollerar farliga snitt, böjknäckning, skjuvning samt deformation för valt 
tvärsnitt och ser till att inte tillåtna värden överstigs. Här kan enkelt olika dimensioner och 
tvärsnitt provas för att hitta det lämpligaste valet. De manuella beräkningarna sträcker sig 
därför till att utreda lasterna för varje pelare samt ställa upp lastfall som grund för den 
datorstödda delen.   
 
Totalt kommer 7 olika pelare användas med placering enligt 3:16. Precis som för 
betongstommen, kommer pelare 1 redovisas mer ingående, medan övriga pelare återfinns i 
bilaga 3.  
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Figur 3:16. Översikt stålpelare. 
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Pelare 1A (SP1) 
Pelare 1 kommer likt motsvarande betongpelare räknas i två fall; 1A utan 
entresol och 1B med entresol. Eftersom det är en av de fristående pelarna ska 
pelaren vara cirkulär och minst 300 mm i diameter. 
 
Pelarens längd, l = 8,8m, se figur 3:17. 
Bär takarea, ATAK = m2161218 =∗ 2 

 
Permanenta laster (exkl. pelarens egentyngd): 
Tak   = 0,69 kN/m2 
Takbalkar = 33,8 kN 
 
Pelaren får ta upp last från totalt två stycken sadelfackverk samt ett 
parallellfackverk, vilket ger egentyngden, GkTAKBALK = 

kN 8,332,128,102 =+∗
 
Total punktlast, Gk = 33,8 + 0,69∗ 216 = 183 kN 

 
Variabla laster: 
Snölast, Sk = 2,0 kN/m2, ψ = 0,7, ψl = 0,2 
 
Total punktlast, Qk = kN 4322162 =∗
 
Lastfall  
Snö huvudlast, brott:   Nd =  Gk + 1,3∗Qk SNÖ 
Bruksgränstillstånd:  Nd =  Gk + 0,7∗Qk SNÖ  

Figur 3:17 
Vy över 
SP1A. 

 
Pelarens dimension hämtad från datorberäkning: 
Med hjälp av Ramanalys togs en pelare fram enligt metoden beskriven tidigare i avsnitt 
3.3.2. Som synes i figur 3:18 är utnyttjandegraden relativt låg och en lägre dimension hade 
kunnat väljas om inte kravet på minimidiametern funnits. 
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Figur 3:18 Kontroll av tvärsnitt för SP1A hämtad från Ramanalys.   
 
 

 Väljer KCKR Ø323,9 med, t = 10mm (se figur 3:19)  
Egentyngd: 0,77 kN/m 

 
Figur 3:19. Tvärsnitt för 
en KCKR-profil
  

  
Pelare 1B (SP1) 
I denna beräkning förutsätts att den framtida entresolen är installerad. 
 
Pelarens längd, l = 8,8 m  
Knäckningslängd, lc = 4,2m (höjd till våningsplanet), se figur 3:20 
Bär takarea, ATAK = m2161218 =∗ 2 
Bär entresol, AENTR = m72126 =∗ 2 
 
Permanenta laster (exkl. pelarens egentyngd): 
Tak   = 0,69 kN/m2 
Takbalkar = 33,8 kN 
Framtida entresol = 7,3 kN/m2 
 
Punktlast av tak, Gk TAK = 33,8 + 0,69∗ 216 = 183 kN 
Punktlast av entresol, Gk ENTR. = 7,3∗ 72 = 526 kN 
 
Variabla laster: 
Snölast, Sk = 2,0 kN/m2, ψ = 0,7, ψl = 0,2 
Nyttig last, qk = 5 kN/m2, ψ = 0,5, ψl = 0 
 
Punktlast av snö, Qk SNÖ = 2 216 = 432 kN  Figur 3:20. Teoretisk bild  ∗
Punktlast av nyttig last, Qk NYTTIG = 5∗ 72 = 360 kN                     på SP1B.  
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Lastfall:       
Snö huvudlast, brott:   Nd =  Gk + 1,3∗Qk SNÖ + 0,5∗Qk NYTTIG   
Nyttig last huvudlast, brott: Nd =  Gk + 0,7∗Qk SNÖ + 1,3∗Qk NYTTIG 
Bruksgränstillstånd:  Nd =  Gk + 0,7∗Qk SNÖ + 0,5∗Qk NYTTIG 
 
Pelarens dimension hämtad från datorberäkning: 
På samma sätt som för pelare 1A utförs beräkningar i Ramanalys och ger för samma 
tvärsnitt värden enligt figur 3:21 vid kontroll. 
 

 
 
Figur 3:21. Kontroll av tvärsnitt för SP1B hämtad från Ramanalys.   

 
Utnyttjandegraden för pelare 1B visar alltså påfrestningarna för pelaren vid ett eventuellt 
framtida entresolbjälklag. Även här är det som synes inga problem att använda tvärsnittet 
som valts i beräkningen för pelare 1A.  
 

 Dimension enligt 1A OK! 
 
 
Övriga pelare 
Även för PP2-PP7 utreddes på samma sätt lasterna följt av en uppställning av lastfall. I 
bilaga 3 återfinns datorberäkningen för PP2.  
 
 

 YTTERVÄGG/ BÄRANDE INNERVÄGG 
I stålstommen är, i motsats till betongstommen, ytterväggen inte bärande. Det är ett 
prefabricerat sandwichelement bestående av stenull mellan två plåtprofiler, se figur 3:22. 
Elementets dimension togs fram av Paroc, med hjälp av samma förutsättningar som när 
betongstommens yttervägg skulle dimensioneras i avsnitt 3.2.2 [17].  
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Yttervägg: 
 Väljer element Paroc Panel System Smooth-E, tjocklek 240 mm 

 

 
Figur 3:22. Sandwichelement [17]. 
 
Det finns även en liten del bärande innervägg i stålstommen. Den består av 200 mm 
massiv betong och uppförs runt kassarum och arkiv för att skydda det området. Väggen 
hjälper även till att bära en del av entresolbjälklaget.  

 
 
 STOMSTABILISERING 

För att stabilisera byggnaden utnyttjas tak och väggar [13]. Det sker med hjälp av takets 
profilerade plåt och med hjälp av avstyvande fackverk på ett eller flera ställen i väggen, se 
figur 3:23 för hur placeringen kan se ut. Fackverket består oftast av två diagonaler, även 
benämnda vindkryss, så att lasten kan föras ner i en dragen stång. En dragen stång ger en 
lägre dimension än motsvarande tryckt, eftersom den förstnämnda inte måste 
dimensioneras för knäckning.  
 
Horisontala laster mot byggnaden överförs via pelare och takbalkar till takskivan. Den kan 
sägas fungera som en hög balk med upplag på gavlarna. I det här fallet ligger takplåten 
upplagd direkt på takbalkarna. För att då klara momentet i skivan och överföra 
gavelskivornas upplagsreaktioner till väggfackverken, måste kantbalkar längs med 
fasadlinjerna användas.  
 
Vindkryss bör placeras nära mitten på byggnaden för att minska temperaturrörelser i 
byggnaden. Om de placeras invid gaveln blir det temperaturrörelser utmed hela 
byggnadens längd. Denna rörelse kan halveras om vindkryssen istället placeras nära 
långsidans mitt. I praktiken kan det vara svårt att uppnå detta på grund av att fönster och 
dylikt ofta kommer i vägen, vilket även var fallet för några av vindkryssen i det här 
projektets byggnad. För en översiktlig bild över vindkryssens placering, se figur 3:23. 
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Figur 3:23. Placering av vindkryss. 
 
Nedan följer dimensionering av vindkryss och överliggande kantbalkar för kortsidan: 
 
Stabilisering i systemlinje X00/X90 (kortsida) 
Först beräknas den horisontallast som framträder mot kortsidans gavel och därefter kan 
dragkraften i staget tas fram. Slutligen dimensioneras dragstaget och den överliggande 
balken utifrån dessa laster. 
 
Dimensionerande laster i brottgränstillstånd: 
 
Vindlast, Wk = 0,842 kN/m2 
Långsidans fasad är 90m lång och cirka 10m hög.   
De vindkryss som kommer stå på varje kortsida får ta upp last av halva långsidans area 
och höjd: 

225
2

10
2

90
=∗=A m2 

 
Två vindkryss per sida ger att varje kryss får ta upp en area av 112,5 m2. 
 
Vindlast som enda horisontallast ger i brottgränstillstånd punktlasten Pvd: 
Pvd =  1,3 0,842 112,5 = 123 kN ∗ ∗
 
Med hjälp av figur 3:24 beräknas dragkrafterna: 
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Dragkraft i diagonalen, Pa ges ur: 

=⇒=° Pa
Pa
123)37cos( 154 kN 

 
Dragkraft i Pb tas fram ur Pythagoras sats: 

PbPb ⇒=− 222 123154 = 93 kN 
 

 
 

Figur 3:24. Skiss över vindkryssfackverk. 
 
Dimensionering av dragstag i linje X00 
Genom att införa dimensionerande hållfasthet, fyd, som dragspänning i formeln A

N
=σ , 

får följande uttryck användas för att beräkna en stångs dragkraftskapacitet [14]: 
AgrfydN Rt ∗= , där Agr är stångens bruttoarea.  

 
Ur det här uttrycket kan nu stångens erforderliga area tas fram enligt: 

fyd
NdAef =  

 
Nd = Pa = 154 kN 
 
fyd hämtas ur tabell och beror på stålsort, godstjocklek och säkerhetsfaktorer. Antar 
säkerhetsklass 3 vilket ger γn = 1,2 , stålkvalitet S355, samt ett rektangulärt rör, KKR, 
med dimension > 40 mm. För fyrkantiga rör sätts faktorn γm = 1,1.  
 
fyd = 254 MPa 
 
Erforderlig area beräknas: 
 

606
254

10154 3

=
∗

=Aef mm2 
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 Väljer KKR 50x50-4 (Area = 695 mm2) 

(En KKR-profil är ett konstruktionsrör med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt.) 
 
Dimensionering av balk i överram 
Balkarna dimensioneras för att kunna ta hela den belastande vindlasten, det vill säga för 
225 m2. Förutom vindlasten, antas balken även ta upp en liten mängd snö och egentyngd 
från taket. Här räknas med 1 m tak/m balk. Dimensioneringen sker i programmet 
Ramanalys med förutsättningar enligt nedan: 
 
Permanenta laster (exkl. balkens egentyngd) 
gk TAK = 0,69 * 1 = 0,69 kN/m 
 
Variabla laster 
Snölast, Sk = 2,0 kN/m2, ψ = 0,7 
Vindlast, Wk = 0,842 kN/m2, ψ = 0,25 
 
Snölast per meter, qk SNÖ = 2 1 = 2 kN/m ∗
Punktlast av vind, qk VIND = 0,842∗ 225 = 190 kN 
 
Lastfall 
Kontrollerar endast vind som huvudlast, då snölasten är så pass liten. 
Vind huvudlast, brott:  Nd =  Gk + 1,3∗Qk VIND + 0,7∗ qk SNÖ 

 
Balkens dimension hämtad från datorberäkning: 
Med metod för Ramanalys beskriven i avsnitt 3.3.2 erhålls följande balk: 

 Väljer HEA 200 
En HEA-profil har ett tvärsnitt som liknar ett liggande H, därav namnet.  
 
 
Stabilisering i systemlinje Y00/Y60 (långsida) 
Dimensionering av dragstag samt balken i överram genomfördes på samma sätt som ovan.  
 
Dragstagets tvärsnitt och dimension: 

 Väljer KKR 40x40-4 (Area = 535 mm2) 
 

 Balkens tvärsnitt och dimension: 
 Väljer HEA 200 

 
 
Datorberäkningar för stålbalk SB1 som ligger i överram runt hela byggnaden återfinns i 
bilaga 5. Balkens förutsättningar är hämtade från dem som gäller i systemlinje Y00. Även 
en kontroll av hela kortsidans fackverk med vindkryss återfinns i samma bilaga. 
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 GRUNDSULOR 

Förutsättningarna och utförandet för stålstommens grundsulor är desamma som för 
betongstommens som beskrevs i avsnitt 3.2.2. Dock kommer ingen långsträckt sula under 
yttervägg vara nödvändig, då lasterna från väggen inte är betydande. Vidare kommer 
ingen manuell bärighetsberäkning utföras, då det konstaterades att 
medeltryckpåkänningen blir det dimensionerande kravet. För att bestämma den 
dimensionerande lasten, Nd, genomförs en lastnedräkning för varje grundsula. Slutligen 
används programmet Grundplatta med metod beskriven i avsnitt 3.2.2, för att bestämma 
sulans geometri och armering. I figur 3:25 ges en översikt över plattornas placering. Där 
vindkryss är placerade har långsträckta sulor använts. Det beror på att en lyftkraft uppstår 
i facken där vindkryssen är placerade och därför måste sulan vara tillräckligt tung för att 
inte lyftas med (se figur 3:24, kraften Pb.).  
 

 
Figur 3:25. Översikt grundsulor för stålstomme. 
 
På följande sida följer lastnedräkning samt dimensionering av grundplatta 1: 
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Grundsula 1 (GS1): 
Det scenario som ger störst dimensionerande last är när det framtida entresolbjälklaget är 
på plats. Se tabell 3:2 för en sammanställning av lasterna. 
 

Byggnadsdel Area / Längd Egentyngd 
Nyttig last /

Snölast 
Summa 

egentyngd 
Summa  
NL / SL 

 [m2  |  m] [kN/m2  |  kN/m] [kN/m2] [kN] [kN] 
Framtida entresol 72,0 7,30 5,0 525,6 360 

Tak 216,0 0,69 2,0 149,0 432 
Övre fackverk 36,0 0,60  21,6  
Undre fackverk 12,0 1,02  12,2  

Pelare 8,8 0,77  6,8  
            
Tabell 3:2. Sammanställning av laster för grundsula 1. 
 
Summa egentyngd beräknas som Area eller Längd * Egentyngd. 
Total egentyngd, Gk = 715 kN 
 
Största möjliga last i brottgränstillstånd och bruksgränstillstånd kontrolleras: 
 
Lastfall: 
Snölast som huvudlast ger: 
Nd =  Gk + 1,3 Q∗ k SNÖ + 0,5 Q∗ k NYTTIG = 715 + 1,3∗ 432 + 0,5∗ 360 = 1457 kN 
 
Nyttig last som huvudlast ger: 
Nd =  Gk + 0,7 Q∗ k SNÖ + 1,3 Q∗ k NYTTIG = 715 + 0,7∗ 432 + 1,3∗ 360 = 1486 kN 
 
Brukslast: 
Nd =  Gk + 0,7 Q∗ k SNÖ + 0,5 Q∗ k NYTTIG = 715 + 0,7∗ 432 + 0,5∗ 360 = 1198 kN 

 
Dimensionerande last för Grundsula 1 blir 1486 kN i brottgränstillstånd och 1198 kN i 
bruksgränstillstånd. 
 
Utifrån den dimensionerande brottgränslasten och maximal tillåten medeltryckpåkänning 
kan plattans minimimått tas fram ur följande ekvation: 

Min. storlek för platta, bef  ges ur:  44,22501486
=⇒=

∗
x

xx
m. 

 
För att ta hänsyn till plattans egentyngd och för att få en viss säkerhetsmarginal blir 
storleken något större än minimum. 
 
Grundsulans specifikationer hämtas från datorberäkning: 
Plattan i figur 3:26 togs fram i programmet Grundplatta enligt metod som nämndes i 
avsnitt 3.2.2.  
 
Medeltryckpåkänning blev för aktuell platta, σ = 226 kPa (< 250 kPa, OK!) 
Armering enligt figur 3:26. 

 33



 
Figur 3:26. Geometri samt armering av grundsula 1. 
 
Överkantsarmering 
 
Enligt avsnitt 3.2.2 kan beräknad dimension (Ø12) samt s-avstånd (195mm) för 
överkantsarmeringen användas även här då samma förutsättningar gäller.  

Det ger: 14
195
2700

= st Ø12 i x- och y-led. 

 
 Väljer grundsula 2,7x2,7x0,7 med armering enligt ovan. 

 
 

Övriga grundsulor 
Grundsula 2-6 har beräknats på samma sätt och redovisas i bilaga 4. Även en fullständig 
redovisning av datorberäkningen för grundsula 4 finns i bilagan. 

 

3.3.3 Redovisning av ritningar 
Se ritning KS-1, KS-2, KS-3 samt KS-4 i bilaga 6 för redovisning av stålstommens ritningar. 
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4. Ekonomisk jämförelse mellan stomalternativen 
När en stomme ska väljas ur ett ekonomiskt perspektiv, är det ofta byggtiden som får den 
avgörande rollen för valet av stomme [13]. Kort byggtid ger låga räntekostnader och kan 
byggnaden tas i drift tidigt, får byggherren snabbare intäkter. En annan ekonomisk aspekt vid 
stomvalet, är att om små dimensioner av pelare och balkar kan användas, kan dessa lätt 
byggas in i bjälklag och väggar. Det underlättar stomkompletteringen och är det fråga om en 
stålstomme, erhålls dessutom ett brandskydd av stommen. Det är även idé att eftersträva en 
låg stomvikt och på så sätt få lägre grundläggningskostnader, speciellt om markförhållandena 
är dåliga.  
 
Som exempel utgör en stålstomme inklusive brandskydd, mellan 6-10 % av en 
kontorsbyggnads totalkostnad, se figur 4:1. Det innebär att om kostnaden för stommen skulle 
öka med 10 % ger det inget större utslag på totalkostnaden för byggnaden. Att stomvalet och 
hur den utformas ändå är så viktigt, beror till stor del på den inverkan stommen har på andra 
byggnadsdelar, såsom stomkomplettering och installationer. 
 

Schakt + grund 5%

Stomme + 
brandskydd 8%

Bjälklag + trapphus 
11%

Stabilisering 1%

Ytterväggar 12%

Stomkomplettering 
33%

VVS  17%

El 13%

 
Figur 4:1. Exempel på kostnadsfördelning för ett kontorshus med stålstomme [13]. 
 
Ur ett ekonomiskt perspektiv finns det ett antal för- och nackdelar med stomalternativen. En 
stålstomme ger bland annat en kort byggtid, små dimensioner hos bärande konstruktionsdelar, 
god måttnoggrannhet och en låg egentyngd. Nackdelar är till exempel att brandskydd och 
rostskydd måste beaktas. Som konstaterats ovan är byggtiden mycket viktig. I en 
prefabricerad betongstomme kan även där en kort byggtid uppnås [4]. Dessutom fås en tät 
byggnad där betongmaterialet skyddar mot brand och inbrott. Det leder i sin tur till låga 
försäkringspremier och låga driftskostnader.  
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4.1 Avgränsningar och metodik 
Vid kalkyleringen av de båda stommarna valdes ett område av byggnaden ut för att begränsa 
arbetet, se figur 4:2. Den del som valdes är tänkt att ge representativa proportioner mellan 
fasad och pelaryta. För att få en mer rättvis kalkyl kommer inte stålstommens vindkryss med 
tillhörande längsgående sula räknas med som finns inom valt område. Istället räknas det med 
att fyra vanliga grundsulor ligger under pelarna i fasaden. Vidare antas inte det framtida 
entresolbjälklaget vara installerat. Resultatet kan ge en god fingervisning om vilket av 
alternativen som blir mest ekonomiskt riktigt.  
 

 
Figur 4:2. Område för ekonomisk analys. 
 
Priserna som jämförelsen är baserad på är hämtade från Sektionsfakta-NYB 06/07 som är ett 
hjälpmedel för att göra kostnadsberäkningar [16]. Den innehåller uppgifter om kostnader för 
olika färdiga byggnadsdelar, där separata kostnader för material, arbetslön, underentreprenör 
och omkostnader redovisas. Detta summeras och ett pris exklusive moms redovisas för en 
sektion av byggdelen, se figur 4.3 för ett exempel. Vidare finns en á-prislista som är 
strukturerad efter de koder som finns i AMA 98. AMA innehåller material- och 
arbetsbeskrivningar för olika arbeten och finns i flera uppsättningar, bland annat en för hus 
och en för anläggning. Som exempel för sambandet finns i figurerna 4:3 och 4:4 som är 
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hämtade från Sektionsfakta,  koden GSN.242. Samma kod återfinns i HusAMA 98 [24]. I á-
prislistan redovisas förutom AMA-koden, även materialkostnader, underentreprenad samt 
drifttiden. Det följs av ett komplett á-pris som inkluderar summan av material, arbetslön och 
normala omkostnader, se exempel i figur 4.4. 
 
 

 
 
Figur 4.3. Sektionskostnad för ram av limträ [16]. 
 
  

 
 
Figur 4.4. á-pris för limträbalkar av olika längder [16]. 
 
Den materialkostnad som redovisas bygger på branschens prislistor med standardrabatter för 
att ge ett rimligt inköpspris. Priserna är hämtade från februari 2006. Den tid som är angiven 
innefattar den tid det tar att utföra arbetet med effektiv arbetstid fram till färdigt och godkänt 
arbete. I tiden är även grovstädning, mindre störningar, med mera inräknat. Slutligen visas i 
kolumnen för UE kostnaden för fullt färdiga arbeten som köps av annan entreprenör. Värden 
för olika UE visas i efterföljande del.   
 
Arbetslönen är satt till 150 kronor exklusive sociala kostnader och övriga pålägg. För att även 
få med de omkostnader byggnadsentreprenören har, görs tillägg i procent på arbetslön och de 
arbeten underentreprenörer utför. Det inkluderar kostnader som arbetsgivareavgifter, 
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provisoriska bodar och arbetsledning. Sektionsfakta innehåller en sammanställning över dessa 
kostnader och rekommenderar ett tillägg på 255 % på arbetslönen och 6 % på UE-kostnaden. 
 

4.2 Kostnadskalkyl 
Nedan följer en ekonomisk redovisning för stomdelarna i det valda området. I vissa fall 
stämmer inte Sektionsfaktas förutsättningar överens med dem som den aktuella byggnaden 
har. Då har närmast liknande á-pris eller sektionskostnad använts med ett lämpligt 
påslag/avdrag för att få ett rimligare pris. 

4.2.1 Betongstomme 
De två takbalkarna i tabell 4:1 är egentligen 18 m långa med ett c\c på 12 m. Då priser för 
dessa mått inte fanns att tillgå i Sektionsfakta, valdes istället en balk med längden 24 m för att 
kompensera för detta. Vidare benämns håldäcket i yttertaket som ett mellanbjälklagselement i 
Sektionsfakta, men det saknar betydelse då det är likadana element som används i tak och 
mellanbjälklag. 
 

Tabell 4:1. Kostnadskalkyl tak. 

1. TAK       ARBETE    MATERIAL UE 
  mängd enh Tim/enh tim á-pris Summa SEK á-pris kronor 
                 
GSC42. Tungt tak c\c 6000                 
Prefab betongbalk L=24000 2 st 1,00 2,00    27 500 55 000
                 
GSC61. Mellanbjälklagselement                 
Prefab betong-hålbjälklag H=265 432 m2     -   650 280 800
           0   0

    2,00   0   335 800

 
I det valda området är det cirkulära pelare med 500 mm i diameter och 8 m långa. I tabell 4:2 
har istället en rektangulär pelare fått väljas. Arean för den cirkulära blir dock ungefär 
densamma som för en 400x500 rektangulär pelare. Vidare är pelaren i tabellen en halvmeter 
för kort. För att kompensera för detta har 500 kr extra lagts till på á-priset. 
 

Tabell 4:2. Kostnadskalkyl pelare. 

2. PELARE       ARBETE    MATERIAL UE 
  mängd enh Tim/enh tim á-pris Summa SEK á-pris kronor 
                 
GSC.41 Pelare av btg, bultinfästad                  
Prefab btg-pelare 400x500x7500 4 st         10 800 43 200
Ingjutning av bultgrupp, lev av UE 4 st 0,75 3,00         
Cementbruksunderstoppning 4 st 0,50 2,00 70 280     
                 
    5,00   280   43 200
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Ytterväggen i tabell 4:3 ska egentligen vara 350 mm tjock, men då inte den dimensionen 
fanns, fick 340 mm-elementet väljas. Á-priset har justerats upp med 10 kr för att ge ett 
rimligare pris. 
 

3. YTTERVÄGG       ARBETE    MATERIAL UE 

  mängd enh Tim/enh tim 
á-

pris Summa SEK á-pris kronor 
                 
GSC.51 Ytterväggar av betong                
340 sandwichyttervägg av betong 180 m2        1 390 250 200
                 
    0,00   0   250 200

Tabell 4:3. Kostnadskalkyl yttervägg. 
 
För kalkylering av grundens kostnad i tabell 4:4, har de fyra grundsulor, GS1, samt den 
långsträckta platta som finns under yttervägg i det valda området använts, se avsnitt 3.2.2 för 
specifikationer för dessa sulor. Eftersom priset för armering är per kilo, kontrollerades först 
hur mycket de olika dimensionerna av armeringsjärn väger som finns i ovanstående sulor, se 
nedan. 
 
Vikt armering B500BT [18]: Ø10: 0,617  kg/m 
   Ø12: 0,888  kg/m 
   Ø20: 2,47  kg/m 
 
Utifrån vikten samt armeringslängder och antal järn i sulorna, kan den totala vikten av de 
olika dimensionerna räknas ut. Nedan följer ett exempel på hur mängden Ø20 beräknades. 
 
1 st GS1 har totalt 26Ø20 med en längd av 3,3 m enligt armeringsspecifikation. 4 st GS1 ger 
då: kg. 8484263,347,2 =∗∗∗
 
För att få fram antal kubik betong har helt enkelt sulornas mått och antal sulor multiplicerats. 
För sulformarna har istället omkretsen för sulorna tagits fram och använts.  
 

4. GRUND       ARBETE    MATERIAL UE 

  mängd enh Tim/enh tim  
á-

pris Summa SEK á-pris kronor 
                 
ESC.1 Armering i sulor                 
Armering B500BT Ø10 13,9 kg 0,03 0,42 5,75 80     
Armering B500BT Ø12 497 kg 0,03 14,91 5,75 2 858     
Armering B500BT Ø20 848 kg 0,02 16,96 5,75 4 876     
                
ESE.1 Betong i pelarsulor                 
Betong C25/30 47 m3 0,70 32,90 1 015 47 705     
                 
ESB Pelarsulor                
Sulform H=900 54,4 m 0,82 44,61 65 3 536     
           
        109,80   59 055   0

Tabell 4:4. Kostnadskalkyl grund. 
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I tabell 4:5 följer en sammanställning av betongstommens arbetstid, material- och 
underentreprenörskostnad exklusive omkostnader.  
 

SAMMANSTÄLLNING       ARBETE    MATERIAL UE 
  mängd enh Tim/enh tim  á-pris Summa SEK á-pris kronor 
                 
1. TAK       2,00  0   335 800
2. PELARE       5,00  280   43 200
3. YTTERVÄGG       0,00  0   250 200
4. GRUND       109,80  59 055     
                  
    116,80   59 335   629 200

Tabell 4:5. Sammanställning betongstomme. 
 
För att få fram den verkliga totala kostnaden, måste arbetskostnaden, omkostnadspålägget för 
arbetet, samt omkostnadspålägget för underentreprenören läggas till, enligt förutsättningarna i 
avsnitt 4:1; 
 
Materialkostnad:    59 335 
Arbetslön 116,8h x 150 SEK   17 520 
Underentreprenader  629 200 
Delsumma   706 055 SEK 
 
Omkostnadspålägg arbete 255 %   44 676 
Omkostnadspålägg UE 6 %   37 752 
Delsumma     82 428 SEK 
 
TOTALSUMMA EXKL. MOMS 788 483 SEK 
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4.2.2 Stålstomme 
I kostnadskalkylen för taket, se tabell 4:6, finns en fackverksbalk med L=18000 och c\c 
12000. Den ska egentligen vara en 12 m lång balk med ett c\c på 18 m. Då inte det fanns 
tillgängligt valdes alternativet som syns i tabellen för att ge ett rimligt pris. Fackverken 
behöver inte brandskyddsmålas enligt projektets branddokumentation [22]. 
 

1. TAK       ARBETE    MATERIAL UE 
  mängd enh Tim/enh tim  á-pris Summa SEK á-pris kronor 
                 
GSM.142 Balkar av stålelement                
Lätt tak c\c 6000                
Fackverksbalk L=18 000 4 st 3,00 12,00    16 500 66 000
Lätt tak c\c 12000                
Fackverksbalk L=18 000 2 st 3,00 6,00    23 000 46 000
                 
JVB.275 Yttertak profilerad stålplåt                
TRP 111-1,25 förz målad 432 m2 0,20 86,40 167 72 187     
                 
    104,40   72 187   112 000

Tabell 4:6. Kostnadskalkyl tak. 
 
För pelarkalkylen i tabell 4:7, finns det i det valda området fyra pelare KCKR 323,9-10 och 
fyra VKR 200x200-8, samtliga med en längd på 8,8 m. Då priserna är angivna i kilo, togs 
vikten för dessa pelare fram ur Tibnors konstruktionstabeller [19]. Pelarna väger 77,4 kg/m 
respektive 47,7 kg/m, vilket ger de totala mängderna som visas i tabellen. Vidare måste 
pelarna brandskyddsmålas i brandklass EI30 enligt brandskyddsdokumentationen. Den 
framräknade mängden kommer av pelarnas omkrets multiplicerat med höjden och antalet. 
Slutligen behöver även stålpelarna en undergjutning för att få en bra anläggningsyta med god 
hållfasthet. 
 

2. PELARE       ARBETE    MATERIAL UE 
  mängd enh Tim/enh tim á-pris Summa SEK á-pris kronor 
                 
HSB.111 Pelare med fot-topplåt                  
inkl grundmålning                
Pelare VKR 420 kg         28 11 760
Pelare KCKR 681 kg         28 19 068
                 
HSB.18 Ingjutna svetsplåtar                
Ingjuten bultgrupp för pelare 8 st   0,75 515 4 120     
                 
GSC.41 Pelare av betong, 
bultinfästad                
Cementbruksunderstoppning 8 st 0,50 4,00 70 560     
                 
LCS.5 Brandskyddsmålning                
Brandfärg stål Klass R30 64 m2         542 34 675
                 
        4,75   4 680   65 503

Tabell 4:7. Kostnadskalkyl pelare.  
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I kostnadskalkylen för yttervägg i tabell 4:8, fanns bara ett 150 mm tjockt element att tillgå i 
Sektionsfakta. Prisuppgiften kommer istället ifrån Grytnäs Projekt AB, som varit inblandade i 
Biltema-projekt som använt samma typ av väggelement [23]. Vidare måste även HEA-balken 
brandskyddas. Dess mantelyta per meter hämtas ur Tibnors konstruktionstabeller och är 1,14 
m2/m. 

Tabell 4:8. Kostnadskalkyl yttervägg. 

3. YTTERVÄGG       ARBETE    MATERIAL UE 
  mängd enh Tim/enh tim  á-pris Summa SEK á-pris kronor

                 
GSA. Komplett yttervägg av 
plåtpanel                
240 väggelement Paroc inkl. beslag 180 m2 0,22 39,60 550 99 000     
                 
HSB.12 Stålbalkar inkl 
grundmålning                
Stålbalk HEA200 18 m            
                 
LCS.5 Brandskyddsmålning                
Brandfärg stål Klass R30 21 m2         542 11 378
                 
        39,60   99 000   11 378

 
De mängder för grunden som redovisas i tabell 4:9, baseras på de fyra grundsulor GS1, samt 
fyra GS4 som finns i det valda området. För specifikationer för dessa sulor, se avsnitt 3.3.2. 
Mängderna armering, betong och sulformar, togs fram på samma sätt som för motsvarande 
grundkalkyl i betongstommen, se avsnitt 4.2.1. 
 

Tabell 4:9. Kostnadskalkyl grund. 

4. GRUND       ARBETE    MATERIAL UE 
  mängd enh Tim/enh tim  á-pris Summa SEK á-pris kronor
                 
ESC.1 Armering i sulor                 
Armering B500BT Ø12 496 kg 0,03 14,88 5,75 2 852     
Armering B500BT Ø20 463 kg 0,02 9,26 5,75 2 662     
                 
ESE.1 Betong i pelarsulor                 
Betong C25/30 28 m3 0,70 19,60 1 015 28 420     
                 
ESB Pelarsulor                
Sulform H=500 30,4 m 0,45 13,68 36 1 094     
Sulform H=700 43,2 m 0,32 13,82 50,0 2 160     
                 
        71,24   37 189   0
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I tabell 4:10 följer en sammanställning av betongstommens arbetstid, material- och 
underentreprenörskostnad exlusive omkostnader.  
 

SAMMANSTÄLLNING       ARBETE    MATERIAL UE 
  mängd enh Tim/enh tim  á-pris Summa SEK á-pris kronor 
                 
1. TAK       104,40  72 187   112 000
2. PELARE       4,75  4 680   65 503
3. YTTERVÄGG       39,60  99 000   11 378
4. GRUND       71,24  37 189     
                  
    219,99   213 056   188 881

Tabell 4:10. Sammanställning stålstomme. 
 
Precis som för betongstommen måste arbetskostnaden, omkostnadspålägget för arbetet, samt 
omkostnadspålägget för underentreprenören läggas till, enligt förutsättningarna i avsnitt 4:1; 
 
Materialkostnad:  213 056 
Arbetslön 220h x 150 SEK    33 000 
Underentreprenader  188 881 
Delsumma   434 937 SEK 
 
Omkostnadspålägg arbete 255 %   84 150 
Omkostnadspålägg UE 6 %   11 333 
Delsumma     95 483 SEK 
 
TOTALSUMMA EXKL. MOMS 530 420 SEK 
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4.2.3 Resultat 
Stålstommen är alltså 788 483 – 530 420 = 258 063 kronor billigare, vilket motsvarar en 
besparing på cirka 30 procent om stålstomme väljs. Stålstommen är billigare på alla poster 
utom pelarna, se tabell 4:11. Att stålpelarna är dyrare beror delvis på den relativt dyra 
brandskyddsmålningen, samt att det även finns pelare längs fasad till skillnad från 
betongstommen. Betongstommens kostnad för grunden blir högre beroende på att betongens 
egenvikt från tak, pelare och vägg blir större än stålstommens och därmed måste bredare och 
högre grundsulor användas i den förstnämnda stommen. Takkostnaden för betongstommen är 
även den betydligt dyrare än motsvarande i stål. Det beror bland annat på det dyra och tunga 
håldäcket i taket som i sin tur kräver en kraftig takbalk som kan bära taket.  
 

Kostnadsjämförelse Betongstomme Stålstomme 
  [SEK] [SEK] 

1. TAK 357 013 246 500 
2. PELARE 48 735 76 643 
3. YTTERVÄGG 265 212 132 148 
4. GRUND 117 524 75 129 
TOTALSUMMA 788 483 530 420 
Tabell 4:11. Sammanställning av stommarna del för del, inkl. arbetslön och omkostnader. 
 
Sammantaget är stålstommen alltså det bättre ekonomiska valet om enbart själva stommen 
beaktas, utan hänsyn till de faktorer som nämndes i inledningen av avsnitt 4. 
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5. Avslutande diskussion 
Förhoppningen är att den här rapporten har givit en inblick i hur systemhandlingar kan arbetas 
fram. I vanliga fall är dock inte en systemhandling så pass utförligt undersökt som i denna 
rapport. Arbetet med grundens utformning är exempelvis något som oftast kommer i ett 
senare skede och dimensioner kan bestämmas mer som en uppskattning än via utförliga 
beräkningar. 
 
Det går även att diskutera hur den ekonomiska analysen kan användas. Som nämndes i 
inledningen i avsnitt 4, är stommen i sig ingen stor kostnadspost om hela byggets kostnader 
beaktas. Vidare kan det vara svårt att avgöra vilken av stommarna som i slutändan leder till 
högst kostnad. Även om stålstommen är billigast om bara den beaktas, kan den leda till 
exempelvis dyrare stomkomplettering än för en betongstomme, vilket kan ge en högre 
totalkostnad. Det går också att ifrågasätta om det valda området för kalkylen är representativt 
och om det är tillräckligt för att kunna göra en bedömning för hela byggnadens stomme.  
 
En annan felkälla kan vara de poster i kalkylen som fick uppskattas. Till exempel fanns inte 
ett av takfackverken med de mått det skulle ha och ett fackverk med helt andra förutsättningar 
fick väljas istället. I realiteten skulle sannolikt leverantören ha kontaktats för att få en 
prisuppgift. Priserna är även inte dagsaktuella, utan hämtade från februari 2006. På över två år 
kan prisläget ha förändrats en hel del. Om en stomme ska väljas idag är det nog en bra idé att 
titta på det aktuella marknadsläget med tillgång och efterfrågan och de priser som följer av 
det. Slutligen räknades heller inte schakt för grundsulorna med. Den kostnaden kan vara 
relevant då en tyngre stomme ger större grundsulor och därmed en mer betydande kostnad för 
schakt.  
 
På det hela taget ska rapporten användas som en fingervisning vid val av stomme och starta 
en tankegång om vad som bör beaktas när valet ska göras. 
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Bilaga 1. Betongpelare 
 
 
Pelare 2A (PP2): 
Likt PP1 delas PP2 in i två delar. I 2A dimensioneras pelaren utan entresol, i 2B är entresolen 
medräknad. På grund av pelarens placering tar den bara upp hälften av takytan jämfört med 
PP1. Eftersom denna pelare är placerad i ytterkant av byggnaden, får den en kvadratisk form. 
 
Pelarens längd, l = 8,0m 
Antar kvadratisk pelare 0,35x0,35 m 
Pelare uppbär takyta:  m108129 =∗ 2  
Egentyngder: Tak: 4 kN/m2

        Takbalk: 7,89
2

3,179
=  kN (Uppbär endast halva lasten av takbalken) 

        Pelare: 5,2324835,035,0 =∗∗∗ kN  
 
Dimensionerande last i brottgränstillstånd: 
 

Snölast som huvudlast: 
Nd 826108)23,14(7,895,23 =∗∗+++=  kN 

 
 
Dimensionerande last i bruksgränstillstånd: 

Nd 696108)27,04(7,895,23 =∗∗+++=  kN 
 
Dimensionerande långtidslast i bruksgränstillstånd: 
Nl = 588108)22,04(7,895,23 =∗∗+++= kN 
 
Pelarens bärförmåga: 
Knäcklängd, lc = 8,0m 
Antar armering Ks40 8Ø16  As = 1608 mm2. Placering enligt figur xx 

Väljer betongkvalitet K35 och säkerhetsklass 3 enligt avsnitt 3.1. 
 

Ur tabeller i boken Betongkonstruktion kan nu värden för betongens dimensionerande 
tryckhållfasthet, fcc, samt armeringens dimensionerande draghållfasthet, fst hämtas: 
 

fcc =13,9 MPa, fst = 295 MPa 
 

Beräkning av det effektiva kryptalet, φe = ∗
Nd
Nl  φ = 14,23

826
588

=∗  

  
 
 

Med 9,22
)35,0(

0,8
==

h
lc

 

 
Erhålls ur diagram i Betongkonstruktion: 
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κc = 0,68, κφ = 0,28, κs = 0,49 

 
 
Slutligen kan bärförmågan tas fram med hjälp av pelarekvationen:
 

Nu = ( ) 956,06^10160829549,0
14,228,01

35,0*35,09,1368,0
=−∗∗∗+

∗+
∗∗ MN 

 
0,956 MN > 0,826 MN  OK! (Utnyttjandegrad 86%) 
 

 Väljer pelare 0,35*0,35mm med 8Ø16. 
 
 
 
Pelare 2B (PP2): 
Pelaren beräknas med hänsyn till det framtida mellanbjälklaget. Höjden till våningsplanet är 
ca 4,2 m. I övrigt gäller samma förutsättningar som pelare 2A. 
 
Pelare bär framtida entresol för ytan: 1863 =∗ m2

 
Dimensionerande last i brottgränstillstånd: 
 
Med snö som huvudlast: 
Nd 100218)55,03,7(108)23,14(7,895,23 =∗∗++∗∗+++=  kN 
 
Med nyttig last som huvudlast: 
Nd 96618)53,13,7(108)27,04(7,895,23 =∗∗++∗∗+++=  kN 
 

 Snölast som huvudlast dimensionerande! 
 
 
Dimensionerande last i bruksgränstillstånd: 
Nd 87318)55,03,7(108)27,04(7,895,23 =∗∗++∗∗+++=  kN 
 
Dimensionerande långtidslast i bruksgränstillstånd: 
Nd 72018)503,7(108)22,04(7,895,23 =∗∗++∗∗+++=  kN 
 
 
Pelarens bärförmåga: 
Knäcklängd, lc = 4,2m 
Antar armering Ks40 8Ø16  As = 1608 mm2 

Väljer betongkvalitet K35 och säkerhetsklass 3 enligt avsnitt 3.1. 
 
Ur tabeller i boken Betongkonstruktion kan nu värden för betongens dimensionerande 
tryckhållfasthet, fcc, samt armeringens dimensionerande draghållfasthet, fst hämtas: 
 

fcc =13,9 MPa, fst = 295 MPa 
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Beräkning av det effektiva kryptalet, φe = ∗
Nd
Nl  φ = 16,23

1002
720

=∗  

  
 

Med 12
35,0
2,4
==

h
lc

 

 
Erhålls ur diagram i Betongkonstruktion: 
 

κc = 0,86, κφ = 0,07, κs = 0,76 
 
 
Slutligen kan bärförmågan tas fram med hjälp av pelarekvationen: 
 

Nu = ( ) 63,16^10160829576,0
16,207,01

35,0*35,09,1386,0
=−∗∗∗+

∗+
∗∗ MN 

 
1,63 MN > 1,00 MN  OK! (Utnyttjandegrad 61%) 
 
 
Pelare 3 (PP3): 
Pelarens längd, l = 8,0m  
Höjden till våningsplanet är ca 4,33 m, det vill säga något högre än längden under det 
framtida entresolet. Det beror på att håldäcket som fästs i PP3 är tunnare än det under PP1 och 
PP2. 
 
Antar kvadratisk pelare 0,35x0,35 m 
Pelaren uppbär takyta:  m108129 =∗ 2 samt entresol för ytan: 451275,3 =∗ m2

Egentyngder: Tak: 4 kN/m2

        Takbalk: 7,89
2

3,179
=  kN 

        Pelare: 5,2324835,035,0 =∗∗∗ kN 
        Entresol (HD/F samt pågjutning): 2,67 + 1,0 = 3,67 kN/m2

 
Dimensionerande last i brottgränstillstånd: 

 
Med snö som huvudlast: 

Nd 117145)4167,3(108)23,14(7,895,23 =∗∗++∗∗+++=  kN 
 
Med nyttig last som huvudlast: 
Nd 109645)43,167,3(108)27,04(7,895,23 =∗∗++∗∗+++=  kN 
 

 Snölast som huvudlast dimensionerande! 
 
 
Dimensionerande last i bruksgränstillstånd: 
Nd 104245)40,167,3(108)27,04(7,895,23 =∗∗++∗∗+++=  kN 
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Dimensionerande långtidslast i bruksgränstillstånd: 
Nd 93445)4167,3(108)22,04(7,895,23 =∗∗++∗∗+++=  kN 
 
 
Pelarens bärförmåga: 
Knäcklängd, lc = 4,33m 
Antar armering Ks40 8Ø16  As = 1608 mm2 

Väljer betongkvalitet K35 och säkerhetsklass 3 enligt avsnitt 3.1. 
 
Ur tabeller i boken Betongkonstruktion kan nu värden för betongens dimensionerande 
tryckhållfasthet, fcc, samt armeringens dimensionerande draghållfasthet, fst hämtas: 
 

fcc =13,9 MPa, fst = 295 MPa 
 

Beräkning av effektivt kryptal, φe = ∗
Nd
Nl  φ = 39,23

1171
934

=∗  

  
 
 

Med 4,12
35,0
33,4

==
h
lc

 

 
Erhålls ur diagram i Betongkonstruktion:  
 

κc = 0,84, κφ = 0,07, κs = 0,75 
 

 
Slutligen kan bärförmågan tas fram med hjälp av pelarekvationen: 
 

Nu = ( ) 58,16^10160829575,0
39,207,01

35,0*35,09,1384,0
=−∗∗∗+

∗+
∗∗ MN 

 
1,58 MN > 1,17 MN  OK! (Utnyttjandegrad 74%) 
 
 

 Väljer pelare 0,35*0,35mm med 8Ø16. 
 
 
 
Pelare 4 (PP4): 
Endast en lastnedräkning av denna pelare görs för att ge underlag för grundsula.  
 
Längd, h = 8,0m (4,2m + 3,8m) 
Cirkulär pelare Ø500mm 
Pelaren uppbär takyta:  m2161218 =∗ 2 samt entresol för ytan: 3666 =∗ m2

Egentyngder: Tak: 4 kN/m2

        Takbalk: 179 kN 
        Pelare: 0,252π 7,37248 =∗∗ kN 
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        Framtida entresol: 7,3 kN/m2

 
 
Dimensionerande last i brottgränstillstånd: 
 
Med snö som huvudlast: 

Nd 199536)0,55,03,7(216)23,14(1797,37 =∗∗++∗∗+++=  kN 
 
Med nyttig last som huvudlast: 
Nd 188036)0,53,13,7(216)27,04(1797,37 =∗∗++∗∗+++=  kN 
 

 Snölast som huvudlast dimensionerande! 
 
 
Dimensionerande last i bruksgränstillstånd: 
Nd 173636)0,55,03,7(216)27,04(1797,37 =∗∗++∗∗+++=  kN 
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Bilaga 2. Grundsulor betongstomme 
 
Här visas översiktligt dimensionerna för plattorna. Se efterföljande sidor för datorberäkningen 
av GS2. Enligt avsnitt 3.2.2 kan överkantsarmeringen vara av samma dimension (Ø12) samt 
s-avstånd (195mm) i samtliga sulor. 
 
 
Grundsula 2 (GS2): 
Placering av denna platta blir där förutsättningar enligt PP1A gäller. Dimensionerande 
brottgränslast hämtas från den beräkningen. 
 

 Väljer grundsula med måtten 2,8x2,8x0,7 m. 
 

 
Grundsula 3 (GS3): 
Placering av denna platta blir där förutsättningar enligt PP2B gäller. Dimensionerande 
brottgränslast hämtas från den beräkningen. 
 

 Väljer grundsula med måtten 2,2x2,2x0,6 m. 
 

 
Grundsula 4 (GS4): 
Placering av denna platta blir där förutsättningar enligt PP3 gäller. Dimensionerande 
brottgränslast hämtas från den beräkningen. 
 

 Väljer grundsula med måtten 2,4x2,4x0,7m. 
 
 
Grundsula 5 (GS5): 
Placering av denna platta blir där förutsättningar enligt PP4 gäller. Dimensionerande 
brottgränslast hämtas från den beräkningen. 
 

 Väljer grundsula med måtten 3,1x3,1x0,8m. 
 
 

Långsträckt sula under bärande vägg (GS6) 
 

 Väljer långsträckt sula med bredden 1 m och höjden 0,3m. 
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Grundplatta
Structural Design Software

Projekt: GS2 Datum: 2008-06-02
Utfört av: Aksel Arman Signatur: AA
Projekt fil: C:\GS2_BTG.cfs Företags namn: K-Center

Geometri

y

x0.50

0.50

1.40 1.40

1.40

1.40

N= 1642 kN

Pelare av Betong, Platthöjd=0.70 m, LF 1

Allmänt
Gränstillstånd Brottgränstillstånd
Säkerhetsklass 2
Hänsyn tagen till måttavvikelser Nej
Utpräglad korttidslast Nej
Exponeringsklass XC3 Måttlig fuktighet
Vattencementtal 0.55
Livslängdsklass L100

Material - Betong    C25/30
Fcc     14.55 MPa  Ec 23485 MPa
Fct      1.03 MPa  Utförandeklass I,II

Material - Armering   B500B
Diameter mm   Fst MPa 395  Fsc MPa 395 Es MPa 173160

Grundförhållanden
Geoteknisk klass 2
Osäkerheter i beräkningsmodellen:
Bärförmåga Gamma_Rd = 1.1, Glidning Gamma_Rd = 1.0
Grundläggningsdjup = 1.00 m
Avstånd plattans undersida-grundvattennivå = 3.00 m
Jordens tunghet torr = 19.00 kN/m³
Jordens tunghet effektiv = 9.00 kN/m³
Jordtyp: Friktionsjord
Grusmorän, Fast lagrad
Fi_k = 42.00 grader, Gamma_m =  1.20

Armeringsdetaljer
Stångdiameter (mm)
  X-Riktning Min = 20
  X-Riktning Max = 20
  Y-Riktning Min = 20
  Y-Riktning Max = 20
Täckskikt (mm)
  Över = 50
  Under = 100

1 ( 4 )



Grundplatta
Structural Design Software

Projekt: GS2 Datum: 2008-06-02
Utfört av: Aksel Arman Signatur: AA
Projekt fil: C:\GS2_BTG.cfs Företags namn: K-Center

Armeringsdetaljer
  Sida = 50
Min CC = 100 mm
Normberoende
  Öka arm. vid behov mht skjuvning: Ja
  Ökad skjuvkap.pga last nära upplag: Nej

Laster  (Egenvikt 174.97 kN, Gamma_f: partialkoeff. för egenvikt)

Typer: Brottlast BROTT, Olyckslast OLYCK, Brukslast BRUKS
Lastfall N(kN) Mx(kNm) My(kNm) Hx(kN) Hy(kN) Gamma_f Typ

1 1642.0 0 0 0 0 1.00 BROTT
2 1383.0 0 0 0 0 1.00 BRUKS

Bruksgränstillstånd
Sprickbreddsdimensionering Ja  Spricksäkerhetsfaktor 1.20

Kryptal 1.00  

Grundtryck

y

x

Sigma = 231.9 kN/m2

2.80

2.80

Jämnt fördelat grundtryck (inkl egentyngd), Lastfall 1

Naviersk tryckfördelning

y

x

1.40

1.40

1.40 1.40

231.8 kPa 231.8 kPa

231.8 kPa 231.8 kPa

Naviersk tryckfördelning (inkl egentyngd), Lastfall 1

Grundtryckskontroll (kN/m²)
Lastfall <-- Grundtryck --> Kommentar Effektiv Area (m²)

 Kapacitet Aktuellt  B_eff * H_eff =  A_eff
1 1509.17      231.94  OK! 2.80  *  2.80  =  7.84

Glidningskontroll (kN)
Lastfall  <--- Glidning  ---> Kommentar

  Kapacitet   H.Kraft  
1 966.1           0  OK!

Moment (kNm)
Lastfall Vänster Höger Under Över Lastfall Vänster Höger Under Över

1 387.78 387.78 387.78 387.77 2 326.61 326.61 326.61 326.61

Tvärkrafter (kN)
Lastfall Vänster Höger Under Över Snitt enligt

1 504.33 504.33 504.33 504.33 BH 6.9:22
2 424.78 424.78 424.78 424.78 BH 6.9:22

2 ( 4 )



Grundplatta
Structural Design Software

Projekt: GS2 Datum: 2008-06-02
Utfört av: Aksel Arman Signatur: AA
Projekt fil: C:\GS2_BTG.cfs Företags namn: K-Center

Böjarmering inkl. ev. ökning mht skjuvning (mm²)
Rikt Sida Erf.As Tot.As Antal Diam c/c Position Kommentar
 X  UK 1686 1885 6 20 522 Primär  
 Y  UK 1747 1885 6 20 503 Sekundär  

Skjuvpåkänningskontroll

Max. Aktuell Tillåten

Lastfall Rikt Tvärkraft Påkänning Påkänning Kommentar

  (kN) (kN/m²) (kN/m²)  
1  X 504.33 305.28 345.66  OK!
1  Y 504.33 316.00 349.48  OK!

Sprickbredder i Bruksgränstillstånd (mm)

Sprickkriterium Wk_till 0.300 mm
2  X 0 OK!
2  Y 0 OK!

Genomstansningskontroll

Kritiska snittet längd.... U = 3.822 m

Del beräknad för skjuvning U0 = 0.000 m
Last- Stanskraft Excentricitet Bärförmåga Bärförmåga Kommentar

fall (kN) Ex (m)        Ey (m) BBK (kN) BH (kN)  
1 1412.8 0                  0 1209.9 1430.3 OK! Arm. har ökats

Genomstansningsdimensionering (Dim.lastfall nr 1)

Armeringen har ökats för att klara genomstansning

Måttet C=1.30 m
Riktning Sida Erf.As (mm²) Antal Diam c/c Område (m)

 X  UK 1423 5 20 287 1.30
 Y  UK 1462 5 20 279 1.30

Förankringslängder (mm)

Mht ev. ökad arm. pga genomstansning eller sprickkontroll
Kant Sida Moment Erforderlig Tillgänglig Kommentar
 UK Vänster 387.78 401 901  OK!
 UK Höger 387.78 401 901  OK!
 UK Under 387.78 401 901  OK!
 UK Över 387.77 401 901  OK!

3 ( 4 )



Grundplatta
Structural Design Software

Projekt: GS2 Datum: 2008-06-02
Utfört av: Aksel Arman Signatur: AA
Projekt fil: C:\GS2_BTG.cfs Företags namn: K-Center

Total UK Armering

0.75 1.30 0.75

0.75

1.30

0.75

2ø20

5ø20

2ø20

2ø20 5ø20 2ø20

Total Underkantsarmering

4 ( 4 )



Bilaga 3. Pelare för stålstomme 
 
På efterföljande sidor redovisas den i Ramanalys gjorda dimensioneringen för pelare SP4A. 
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Ramanalys 5.3.001
© StruSoft 2005

Projekt: SP4A Datum: 2008-06-02 
Utfört av: Aksel Arman Signatur: AA
Projektfil: C:\SP4A.fra Företagsnamn: K-Center

SAMMANFATTNING
    2 noder
    2 stöd
    0 fjädrar
    0 leder
    1 element
    7 tvärsnitt
    4 laster
    3 baslastfall
    3 lastfall
 
 
 
C:\SP4A.fra

Noder
X (m) Y (m) X Y M  X (m) Y (m) X Y M

1 0 0 F F   2 0 8.800 F   

Element
Namn Nod 1 Nod 2 Init-

 (L=Led) (L=Led) krok.
1 1 2 Ja

Noder

1

2

Element

11

Tvärsnittsdata
Namn Riktn. Area  I   h  z  E-modul  

(m²)  (m4) (m) (m) (kN/m²)
VKR 200x200-8 / S355J0 y-y 6.110e-3 3.74e-5 0.200 0.100 2.10e8  

Tvärsnitt/element
Element Tvärsnitt Riktn. Längd (m) Vikt (kg)
1 VKR 200x200-8 / S355J0 y-y 8.800 422.400
     

Summa   8.800 422.400

1 ( 4 )



Ramanalys 5.3.001
© StruSoft 2005

Projekt: SP4A Datum: 2008-06-02 
Utfört av: Aksel Arman Signatur: AA
Projektfil: C:\SP4A.fra Företagsnamn: K-Center

Baslastfall: Egentyngd

Nodlast
Nod Riktn. Lastintensitet

2 Y / P(kN) 61.2

Egentyngd
Element q(kN/m)

1 -0.5

Baslastfall: Snölast

Nodlast
Nod Riktn. Lastintensitet

1 Y / P(kN) 144.0

Baslastfall: Vindlast

Utbredd last
Element Riktn. Lastintensitet L1(m) L2(m)

1 H / q(kN/m) 5.1 0 0

Baslastfall
Namn Bet.  Namn Bet.  Namn Bet.
Egentyngd B1  Snölast B2  Vindlast B3

Lastfall
ID Namn Kombination Gränst Typ Beroende
1 Snölast, brott B1+1.30*B2+0.25*B3 Brott   
2 Vindlast, brott B1+0.70*B2+1.30*B3 Brott   
4 Brukslast B1+0.70*B2+0.25*B3 Bruk Kort  

Resultat

Max pos. moment - 1:a ordn.
Element M kNm V kN N kN Lastfall

1 65.181 0 -63.272 Vindlast, brott

Max neg. moment - 1:a ordn.
Element M kNm V kN N kN Lastfall

1 0 -29.172 -61.200 Vindlast, brott

Max spänningar - 1:a ordn.
Element Sig MPa Lastfall

1 163.7 Vindlast, brott

2 ( 4 )



Ramanalys 5.3.001
© StruSoft 2005

Projekt: SP4A Datum: 2008-06-02 
Utfört av: Aksel Arman Signatur: AA
Projektfil: C:\SP4A.fra Företagsnamn: K-Center

Max pos. tvärkraft - 1:a ordn.
Element M kNm V kN N kN Lastfall

1 0 29.172 -65.344 Vindlast, brott

Min neg. tvärkraft - 1:a ordn.
Element M kNm V kN N kN Lastfall

1 0 -29.172 -61.200 Vindlast, brott

Max pos. normalkraft - 1:a ordn.
Element M kNm V kN N kN Lastfall

1 0 -5.610 -61.200 Snölast, brott

Min neg. normalkraft - 1:a ordn.
Element M kNm V kN N kN Lastfall

1 0 5.610 -65.344 Snölast, brott

Min neg. spänningar - 1:a ordn.
Element Sig MPa Lastfall
1 -184.4 Vindlast, brott

Max abs. moment - 1:a ordn.
Element M kNm V kN N kN Lastfall

1 65.181 0 -63.272 Vindlast, brott

Max abs. tvärkraft - 1:a ordn.
Element M kNm V kN N kN Lastfall

1 0 29.172 -65.344 Vindlast, brott

Max abs. spänningar - 1:a ordn.
Element Sig MPa Lastfall
1 184.4 Vindlast, brott

Max abs. normalkraft - 1:a ordn.
Element M kNm V kN N kN Lastfall

1 0 5.610 -65.344 Snölast, brott

Stödreaktioner - 1:a ordn. Lastfall: Snölast, brott
Nod Rx kN Ry kN Rm kNm  Nod Rx kN Ry kN Rm kNm
1 -5.610 252.544 0  2 -5.610 0 0

Stödreaktioner - 2:a ordn. Lastfall: Snölast, brott
Nod Rx kN Ry kN Rm kNm  Nod Rx kN Ry kN Rm kNm
1 -5.610 252.544 0  2 -5.610 0 0

Stödreaktioner - 1:a ordn. Lastfall: Vindlast, brott
Nod Rx kN Ry kN Rm kNm  Nod Rx kN Ry kN Rm kNm
1 -29.172 166.144 0  2 -29.172 0 0

Stödreaktioner - 2:a ordn. Lastfall: Vindlast, brott
Nod Rx kN Ry kN Rm kNm  Nod Rx kN Ry kN Rm kNm
1 -29.172 166.144 0  2 -29.172 0 0

3 ( 4 )



Ramanalys 5.3.001
© StruSoft 2005

Projekt: SP4A Datum: 2008-06-02 
Utfört av: Aksel Arman Signatur: AA
Projektfil: C:\SP4A.fra Företagsnamn: K-Center

Stödreaktioner - 1:a ordn. Lastfall: Brukslast
Nod Rx kN Ry kN Rm kNm  Nod Rx kN Ry kN Rm kNm
1 -5.610 166.144 0  2 -5.610 0 0

Stödreaktioner - 2:a ordn. Lastfall: Brukslast
Nod Rx kN Ry kN Rm kNm  Nod Rx kN Ry kN Rm kNm
1 -5.610 166.144 0  2 -5.610 0 0

Element: 1   VKR 200x200-8 / S355J0

Detaljer (med hänsyn till instabilitet ut ur ramens plan)
Ändförhållanden [Gångjärn] [Gångjärn] Sidostagning saknas Vänster saknas Höger
Ändavstyvningar vek vek Lastangreppshöjd Ovankant  
Tväravstyvningar saknas  

Lastfall: Alla

Kontroll Element: 1
Dimensionering enligt 2. ordningens teori
Snittkontroll (Lastfall: Vindlast, brott)
N/Nd + My/Myd = 63.3/1807.5 + 71.3/129.9 =  0.58 < 1 (Dim.snitt x =  4.40 m  ÖK dim!)
Böjknäckning kring z-z (Lastfall: Vindlast, brott)
(N/Nzcd)

ψ + My/Myd = (63.3/646.3)
0.80 + 71.3/129.9 =  0.70 < 1

Skjuvning (Lastfall: Vindlast, brott)
Vz/Vzd = 31.9/583.5 =  0.05 < 1 (Dim.snitt x =  0.00 m)
Deformation (Lastfall: Brukslast)
δ/(L/500) = 14.62/17.60 = 0.831 < 1

4 ( 4 )



Bilaga 4. Grundsulor för stålstomme 
 

Här redovisas först de lastnedräkningar som gjordes för grundsula 2-6, samt det minimala 
måttet för plattan. Sedan följer redovisning av en datorgjord beräkning för sula 4. Enligt 
avsnitt 3.2.2 kan överkantsarmeringen vara av samma dimension (Ø12) samt s-avstånd 
(195mm) i samtliga sulor. 

 
 
Grundsula 2 (GS2): 

 

Total egentyngd, Gk = 114 kN 

Byggnadsdel Area / Längd Egentyngd 
Nyttig last /

Snölast 
Summa 

egentyngd 
Summa 
NL / SL 

  [m2  |  m] [kN/m2  |  kN/m] [kN/m2] [kN] [kN] 
Framtida entresol 9,0 7,30 5,0 65,7 45
Tak 54,0 0,69 2,0 37,3 108
Övre fackverk 9,0 0,60  5,4   
Undre fackverk 0,0 1,02  0,0   
Pelare 9,1 0,59  5,4   
            

På samma sätt som för GS1 beräknas dimensionerande laster: 
 
Lastfall: 
Snö huvudlast, brott: Nd = 277 kN 
Nyttig last huvudlast, brott: Nd = 248 kN 
Bruksgränstillstånd: Nd = 212 kN 
 
Dimensionerande last för Grundsula 2 blir 277 kN i brottgränstillstånd och 212 kN i 
bruksgränstillstånd. 
 
Utifrån den dimensionerande brottgränslasten och maximal tillåten medeltryckpåkänning 
kan plattans minimimått tas fram ur följande ekvation: 

Min. storlek för platta, bef  ges ur:  06,1250277
=⇒=

∗
x

xx
m. 

 
 
Grundsula 3 (GS3): 
 

Byggnadsdel Area / Längd Egentyngd 
Nyttig last /

Snölast 
Summa 

egentyngd 
Summa 
NL / SL 

  [m2  |  m] [kN/m2  |  kN/m] [kN/m2] [kN] [kN] 
Entresol, Fläktr 22,5 3,67 5,0 82,6 113
Tak 54,0 0,69 2,0 37,3 108
Övre fackverk 9,0 0,60  5,4   
Undre fackverk 0,0 1,02  0,0   
Pelare 9,1 0,26  2,4   
            
Total egentyngd, Gk = 128 kN 
På samma sätt som för GS1 beräknas dimensionerande last: 
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Lastfall: 
Snö huvudlast, brott: Nd = 382 kN 
Nyttig last huvudlast, brott: Nd = 351 kN 
Bruksgränstillstånd: Nd = 317 kN 
 
Dimensionerande last för Grundsula 3 blir 382 kN i brottgränstillstånd och 317 kN i 
bruksgränstillstånd. 
 
Utifrån den dimensionerande brottgränslasten och maximal tillåten medeltryckpåkänning 
kan plattans minimimått tas fram ur följande ekvation: 

Min. storlek för platta, bef  ges ur:  24,1250382
=⇒=

∗
x

xx
m. 

 
Grundsula 4 (GS4): 
 

Byggnadsdel Area / Längd Egentyngd 
Nyttig last /

Snölast 
Summa 

egentyngd 
Summa  
NL / SL 

  [m2  |  m] [kN/m2  |  kN/m] [kN/m2] [kN] [kN] 
Framtida entresol 0,0 7,30 5,0 0,0 0
Tak 216,0 0,69 2,0 149,0 432
Övre fackverk 36,0 0,60  21,6   
Undre fackverk 12,0 1,02  12,2   
Pelare 8,8 0,77  6,8   
            

Total egentyngd, Gk = 190 kN 
På samma sätt som för GS1 beräknas dimensionerande last: 
 
Lastfall: 
Snö huvudlast, brott: Nd = 752 kN 
Bruksgränstillstånd: Nd = 493 kN 
 
Dimensionerande last för Grundsula 4 blir 752 kN i brottgränstillstånd och 493 kN i 
bruksgränstillstånd. 

 
Utifrån den dimensionerande brottgränslasten och maximal tillåten medeltryckpåkänning 
kan plattans minimimått tas fram ur följande ekvation: 

Min. storlek för platta, bef  ges ur:  73,1250752
=⇒=

∗
x

xx
m. 
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Grundsula 5 (GS5): 
 

Byggnadsdel Area / Längd Egentyngd 
Nyttig last /

Snölast 
Summa 

egentyngd 
Summa  
NL / SL 

  [m2  |  m] [kN/m2  |  kN/m] [kN/m2] [kN] [kN] 
Framtida entresol 36,0 7,30 5,0 262,8 180
Tak 216,0 0,69 2,0 149,0 432
Övre fackverk 36,0 0,60  21,6   
Undre fackverk 12,0 1,02  12,2   
Pelare 8,8 0,77  6,8   
            
Total egentyngd, Gk = 453 kN 
På samma sätt som för GS1 beräknas dimensionerande last: 
 
Lastfall: 
Snö huvudlast, brott: Nd = 1105 kN 
Nyttig last huvudlast, brott: Nd = 990 kN 
Bruksgränstillstånd: Nd = 846 kN 
 
 
Dimensionerande last för Grundsula 5 blir 1105 kN i brottgränstillstånd och 846 kN i 
bruksgränstillstånd. 
 
 
Utifrån den dimensionerande brottgränslasten och maximal tillåten medeltryckpåkänning 
kan plattans minimimått tas fram ur följande ekvation: 

Min. storlek för platta, bef  ges ur:  1,22501105
=⇒=

∗
x

xx
m. 

 
Grundsula 6 (GS6): 
 

Byggnadsdel Area / Längd Egentyngd 
Nyttig last /

Snölast 
Summa 

egentyngd 
Summa 
NL / SL 

  [m2  |  m] [kN/m2  |  kN/m] [kN/m2] [kN] [kN] 
Framtida entresol 0,0 7,30 5,0 0,0 0
Tak 9,0 0,69 2,0 6,2 18
Övre fackverk 0,0 0,60  0,0   
Undre fackverk 0,0 1,02  0,0   
Stålbalk 3,0 0,33  1,0   
Pelare 9,1 0,32  2,9   
            
Total egentyngd, Gk = 10,1 kN 
På samma sätt som för GS1 beräknas dimensionerande last: 
 
Lastfall: 
Snö huvudlast, brott: Nd = 33,4 kN 
Bruksgränstillstånd: Nd = 22,7 kN 
 
Dimensionerande last för Grundsula 5 blir 33,4 kN i brottgränstillstånd och 22,7 kN i 
bruksgränstillstånd. 
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Utifrån den dimensionerande brottgränslasten och maximal tillåten medeltryckpåkänning 
kan plattans minimimått tas fram ur följande ekvation: 

Min. storlek för platta, bef  ges ur:  366,02504,33
=⇒=

∗
x

xx
m. 

 
För att få tillräcklig förankringslängd för armeringen fick plattan justeras upp till 
0,8x0,8m.  
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Grundplatta
Structural Design Software

Projekt: Biltema Gävle Datum: 2008-06-02
Utfört av: Signatur: AA
Projekt fil: C:\GS4_stål.cfs Företags namn: K-Center

Geometri

y

x0.50

0.50

0.95 0.95

0.95

0.95

N= 752 kN

Pelare av Icke Betong, Platthöjd=0.50 m, LF 1

Allmänt
Gränstillstånd Brottgränstillstånd
Säkerhetsklass 2
Hänsyn tagen till måttavvikelser Nej
Utpräglad korttidslast Nej
Exponeringsklass XC3 Måttlig fuktighet
Vattencementtal 0.55
Livslängdsklass L100

Material - Betong    C25/30
Fcc     14.55 MPa  Ec 23485 MPa
Fct      1.03 MPa  Utförandeklass I,II

Material - Armering   B500B
Diameter mm   Fst MPa 395  Fsc MPa 395 Es MPa 173160

Grundförhållanden
Geoteknisk klass 2
Osäkerheter i beräkningsmodellen:
Bärförmåga Gamma_Rd = 1.2, Glidning Gamma_Rd = 1.0
Grundläggningsdjup = 1.00 m
Avstånd plattans undersida-grundvattennivå = 3.00 m
Jordens tunghet torr = 19.00 kN/m³
Jordens tunghet effektiv = 9.00 kN/m³
Jordtyp: Friktionsjord
Grusmorän, Fast lagrad
Fi_k = 42.00 grader, Gamma_m =  1.20

Armeringsdetaljer
Stångdiameter (mm)
  X-Riktning Min = 12
  X-Riktning Max = 20
  Y-Riktning Min = 12
  Y-Riktning Max = 20
Täckskikt (mm)
  Över = 50
  Under = 100

1 ( 3 )



Grundplatta
Structural Design Software

Projekt: Biltema Gävle Datum: 2008-06-02
Utfört av: Signatur: AA
Projekt fil: C:\GS4_stål.cfs Företags namn: K-Center

Armeringsdetaljer
  Sida = 50
Min CC = 100 mm
Normberoende
  Öka arm. vid behov mht skjuvning: Ja
  Ökad skjuvkap.pga last nära upplag: Nej

Laster  (Egenvikt 75.24 kN, Gamma_f: partialkoeff. för egenvikt)

Typer: Brottlast BROTT, Olyckslast OLYCK, Brukslast BRUKS
Lastfall N(kN) Mx(kNm) My(kNm) Hx(kN) Hy(kN) Gamma_f Typ

1 752.0 0 0 0 0 1.00 BROTT
2 493.0 0 0 0 0 1.00 BRUKS

Bruksgränstillstånd
Sprickbreddsdimensionering Ja  Spricksäkerhetsfaktor 1.20

Kryptal 1.00  

Grundtryck

y

x

Sigma = 229.8 kN/m2

1.90

1.90

Jämnt fördelat grundtryck (inkl egentyngd), Lastfall 1

Naviersk tryckfördelning

y

x

0.95

0.95

0.95 0.95

229.2 kPa 229.2 kPa

229.2 kPa 229.2 kPa

Naviersk tryckfördelning (inkl egentyngd), Lastfall 1

Grundtryckskontroll (kN/m²)
Lastfall <-- Grundtryck --> Kommentar Effektiv Area (m²)

 Kapacitet Aktuellt  B_eff * H_eff =  A_eff
1 1238.30      229.81  OK! 1.90  *  1.90  =  3.61

Glidningskontroll (kN)
Lastfall  <--- Glidning  ---> Kommentar

  Kapacitet   H.Kraft  
1 439.9           0  OK!

Moment (kNm)
Lastfall Vänster Höger Under Över Lastfall Vänster Höger Under Över

1 134.69 134.69 134.69 134.69 2 88.30 88.30 88.30 88.30

Tvärkrafter (kN)
Lastfall Vänster Höger Under Över Snitt enligt

1 251.33 251.33 251.33 251.33 BH 6.9:22
2 164.77 164.77 164.77 164.77 BH 6.9:22

2 ( 3 )



Grundplatta
Structural Design Software

Projekt: Biltema Gävle Datum: 2008-06-02
Utfört av: Signatur: AA
Projekt fil: C:\GS4_stål.cfs Företags namn: K-Center

Böjarmering inkl. ev. ökning mht skjuvning (mm²)
Rikt Sida Erf.As Tot.As Antal Diam c/c Position Kommentar
 X  UK 879 905 8 12 244 Primär  
 Y  UK 908 1018 9 12 237 Sekundär  

Skjuvpåkänningskontroll

Max. Aktuell Tillåten

Lastfall Rikt Tvärkraft Påkänning Påkänning Kommentar

  (kN) (kN/m²) (kN/m²)  
1  X 251.33 335.73 394.65  OK!
1  Y 251.33 346.27 400.01  OK!

Sprickbredder i Bruksgränstillstånd (mm)

Sprickkriterium Wk_till 0.300 mm
2  X 0 OK!
2  Y 0 OK!

Genomstansningskontroll

Kritiska snittet längd.... U = 3.194 m

Del beräknad för skjuvning U0 = 0.000 m
Last- Stanskraft Excentricitet Bärförmåga Bärförmåga Kommentar

fall (kN) Ex (m)        Ey (m) BBK (kN) BH (kN)  
1 597.1 0                  0 742.1 457.3 OK!

Förankringslängder (mm)

Mht ev. ökad arm. pga genomstansning eller sprickkontroll
Kant Sida Moment Erforderlig Tillgänglig Kommentar
 UK Vänster 134.69 241 534  OK!
 UK Höger 134.69 241 534  OK!
 UK Under 134.69 241 534  OK!
 UK Över 134.69 241 534  OK!

Total UK Armering

1.90

1.90 8ø12

9ø12

Total Underkantsarmering

3 ( 3 )



Bilaga 5. Stomstabilisering 
 
På efterföljande sidor redovisas datorberäkningen för stålbalk SB1 som ligger i överram runt 
hela byggnaden. Balkens förutsättningar är hämtade från dem som gäller i systemlinje Y00. 
Slutligen följer den stabilitetskontroll som utfördes för hela kortsidans fackverk. 
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Projekt: SB1 Datum: 2008-06-04 
Utfört av: Aksel Arman Signatur: AA
Projektfil: C:\SB1_vindkryss_Y00.fra Företagsnamn: K-Center

SAMMANFATTNING
    4 noder
    4 stöd
    0 fjädrar
    0 leder
    3 element
    3 tvärsnitt
   10 laster
    3 baslastfall
    2 lastfall
 
 
 
C:\SB1_vindkryss_Y00.fra
 
 

Element
Namn Nod 1 Nod 2 Init-  Namn Nod 1 Nod 2 Init- Namn Nod 1 Nod 2 Init-

 (L=Led) (L=Led) krok.   (L=Led) (L=Led) krok.  (L=Led) (L=Led) krok.
1 1 2 Nej  3 3 4 Nej
2 2 3 Nej  

Noder

1 2 3 4

Element

Tvärsnittsdata
Namn Riktn. Area  I   h  z  E-modul  

(m²)  (m4) (m) (m) (kN/m²)
HEA 200 / S355J0 y-y 5.383e-3 3.69e-5 0.190 0.095 2.10e8  

Tvärsnitt/element
Element Tvärsnitt Riktn. Längd (m) Vikt (kg)
1 HEA 200 / S355J0 y-y 6.000 253.800
2 HEA 200 / S355J0 y-y 6.000 253.800
3 HEA 200 / S355J0 y-y 6.000 253.800
     

Summa   18.000 761.400

1 ( 4 )
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Projekt: SB1 Datum: 2008-06-04 
Utfört av: Aksel Arman Signatur: AA
Projektfil: C:\SB1_vindkryss_Y00.fra Företagsnamn: K-Center

Baslastfall: Snölast

Utbredd last
Element Riktn. Lastintensitet L1(m) L2(m)

1 Y / q(kN/m) 6.0 0 0
2 Y / q(kN/m) 6.0 0 0
3 Y / q(kN/m) 6.0 0 0

Baslastfall: Egentyngder

Utbredd last
Element Riktn. Lastintensitet L1(m) L2(m)

1 Y / q(kN/m) 2.1 0 0
2 Y / q(kN/m) 2.1 0 0
3 Y / q(kN/m) 2.1 0 0

Egentyngd
Element q(kN/m)  Element q(kN/m)  Element q(kN/m)

1 0.4  2 0.4  3 0.4

Baslastfall: Vindlast

Nodlast
Nod Riktn. Lastintensitet

4 X / P(kN) -130.0

Baslastfall
Namn Bet.  Namn Bet.  Namn Bet.
Snölast B1  Egentyngder B2  Vindlast B3

Lastfall
ID Namn Kombination Gränst Typ Beroende
1 Snö huvudlast 1.3*B1+B2+0.25*B3 Brott   
2 Vind huvudlast 0.7*B1+B2+1.3*B3 Brott   

Resultat

Element: 1   HEA 200 / S355J0

Detaljer (med hänsyn till instabilitet ut ur ramens plan)
Ändförhållanden [Gångjärn] [Gångjärn]
Ändavstyvningar vek vek
Tväravstyvningar saknas  
Sidostagning saknas Underkant saknas Ovankant
Lastangreppshöjd Ovankant  

2 ( 4 )
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Projekt: SB1 Datum: 2008-06-04 
Utfört av: Aksel Arman Signatur: AA
Projektfil: C:\SB1_vindkryss_Y00.fra Företagsnamn: K-Center

Lastfall: Alla

Kontroll Element: 1
Dimensionering enligt 2. ordningens teori
Vippning (Lastfall: Snö huvudlast)
Mydim/Mycd = 30.1/74.3 =  0.40 < 1 (Dim.snitt x =  2.40 m  ÖK dim!)
Snittkontroll (Lastfall: Snö huvudlast)
N/Nd + My/Myd = 32.5/1579.3 + 37.2/123.9 =  0.32 < 1 (Dim.snitt x =  6.00 m  UK dim!)
Böjvridknäckning (Lastfall: Vind huvudlast)
(N/Nzcd)

α + (Mydim/Mycd)
β = (169.0/431.4)0.80 + (20.9/73.8)1.46 =  0.63 < 1 (Dim.snitt x = 

 2.40 m  ÖK dim!)
Skjuvning (Lastfall: Snö huvudlast)
Vz/Vzd = 37.2/217.2 =  0.17 < 1 (Dim.snitt x =  6.00 m)

Element: 2   HEA 200 / S355J0

Detaljer (med hänsyn till instabilitet ut ur ramens plan)
Ändförhållanden [Gångjärn] [Gångjärn]
Ändavstyvningar vek vek
Tväravstyvningar saknas  
Sidostagning saknas Underkant saknas Ovankant
Lastangreppshöjd Ovankant  

Lastfall: Alla

Kontroll Element: 2
Dimensionering enligt 2. ordningens teori
Vippning (Lastfall: Snö huvudlast)
Mydim/Mycd = 37.2/68.5 =  0.54 < 1 (Dim.snitt x =  0.00 m  UK dim!)
Snittkontroll (Lastfall: Snö huvudlast)
N/Nd + My/Myd = 32.5/1579.3 + 37.2/123.9 =  0.32 < 1 (Dim.snitt x =  0.00 m  UK dim!)
Böjvridknäckning (Lastfall: Vind huvudlast)
(N/Nzcd)

α + (Mydim/Mycd)
β = (169.0/431.4)0.80 + (24.7/68.5)1.46 =  0.70 < 1 (Dim.snitt x = 

 0.00 m  UK dim!)
Skjuvning (Lastfall: Snö huvudlast)
Vz/Vzd = 30.7/217.2 =  0.14 < 1 (Dim.snitt x =  0.00 m)

Element: 3   HEA 200 / S355J0

Detaljer (med hänsyn till instabilitet ut ur ramens plan)
Ändförhållanden [Gångjärn] [Gångjärn]
Ändavstyvningar vek vek
Tväravstyvningar saknas  
Sidostagning saknas Underkant saknas Ovankant
Lastangreppshöjd Ovankant  

3 ( 4 )
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Projekt: SB1 Datum: 2008-06-04 
Utfört av: Aksel Arman Signatur: AA
Projektfil: C:\SB1_vindkryss_Y00.fra Företagsnamn: K-Center

Lastfall: Alla

Kontroll Element: 3
Dimensionering enligt 2. ordningens teori
Vippning (Lastfall: Snö huvudlast)
Mydim/Mycd = 30.1/74.3 =  0.40 < 1 (Dim.snitt x =  3.60 m  ÖK dim!)
Snittkontroll (Lastfall: Snö huvudlast)
N/Nd + My/Myd = 32.5/1579.3 + 37.2/123.9 =  0.32 < 1 (Dim.snitt x =  0.00 m  UK dim!)
Böjvridknäckning (Lastfall: Vind huvudlast)
(N/Nzcd)

α + (Mydim/Mycd)
β = (169.0/431.4)0.80 + (20.9/73.8)1.46 =  0.63 < 1 (Dim.snitt x = 

 3.60 m  ÖK dim!)
Skjuvning (Lastfall: Snö huvudlast)
Vz/Vzd = 37.2/217.2 =  0.17 < 1 (Dim.snitt x =  0.00 m)

4 ( 4 )
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Projekt: Biltema Gävle Datum: 2008-06-04 
Utfört av: Aksel Arman Signatur: AA
Projektfil: C:\VINDKRYSS_X00.fra Företagsnamn: K-Center

Noder

1

2 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 27 28 29 30 31 32

Element

AA

BB CC DD EE FF GG HH JJ KK LL MM NN

OO PP QQ
SS TT VV

WW XX YY
ZZ Z2Z2

11 22 33 44
55

66 77 88

Element

Tvärsnittsdata
Namn Riktn. Area  I   h  z  E-modul Kostnad (kr)

(m²)  (m4) (m) (m) (kN/m²)  
VKR 140x140-6.3 / S355J0 y-y 3.350e-3 9.94e-6 0.140 0.070 2.10e8  
HEA 200 / S355J0 y-y 5.383e-3 3.69e-5 0.190 0.095 2.10e8  
KCKR 219.1-8 / S355J0 y-y 5.310e-3 2.96e-5 0.219 0.110 2.10e8  
VKR 200x200-10 / S355J0 y-y 7.550e-3 4.53e-5 0.200 0.100 2.10e8  
KKR 50x50-4 / S355J0 y-y 6.950e-4 2.37e-7 0.050 0.025 2.10e8  

Tvärsnitt/element
Element Tvärsnitt Riktn. Längd (m) Vikt (kg) Kostnad (kr)
A VKR 140x140-6.3 / S355J0 y-y 4.300 113.090  
B HEA 200 / S355J0 y-y 6.000 253.800  
C HEA 200 / S355J0 y-y 6.000 253.800  
D HEA 200 / S355J0 y-y 6.000 253.800  
E HEA 200 / S355J0 y-y 6.000 253.800  
F HEA 200 / S355J0 y-y 6.000 253.800  
G HEA 200 / S355J0 y-y 6.000 253.800  
H HEA 200 / S355N y-y 6.000 253.800  
J HEA 200 / S355J0 y-y 6.000 253.800  
K HEA 200 / S355J0 y-y 6.000 253.800  
L HEA 200 / S355J0 y-y 6.000 253.800  

1 ( 5 )
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Projekt: Biltema Gävle Datum: 2008-06-04 
Utfört av: Aksel Arman Signatur: AA
Projektfil: C:\VINDKRYSS_X00.fra Företagsnamn: K-Center

Tvärsnitt/element
Element Tvärsnitt Riktn. Längd (m) Vikt (kg) Kostnad (kr)
M HEA 200 / S355J0 y-y 6.000 253.800  
N HEA 200 / S355J0 y-y 6.000 253.800  
O VKR 140x140-6.3 / S355J0 y-y 4.300 113.090  
P VKR 140x140-6.3 / S355J0 y-y 4.300 113.090  
Q VKR 140x140-6.3 / S355J0 y-y 4.300 113.090  
S KCKR 219.1-8 / S355J0 y-y 9.000 374.400  
T VKR 200x200-10 / S355J0 y-y 9.000 533.700  
V VKR 200x200-10 / S355J0 y-y 9.000 533.700  
W VKR 140x140-6.3 / S355J0 y-y 4.300 113.090  
X VKR 140x140-6.3 / S355J0 y-y 4.300 113.090  
Y VKR 140x140-6.3 / S355J0 y-y 4.300 113.090  
Z KKR 50x50-4 / S355J0 y-y 15.000 81.750  
Z2 KKR 50x50-4 / S355J0 y-y 15.000 81.750  
1 VKR 140x140-6.3 / S355J0 y-y 4.700 123.610  
2 VKR 140x140-6.3 / S355J0 y-y 4.700 123.610  
3 VKR 140x140-6.3 / S355J0 y-y 4.700 123.610  
4 VKR 140x140-6.3 / S355J0 y-y 4.700 123.610  
5 VKR 200x200-10 / S355J0 y-y 9.000 533.700  
6 VKR 140x140-6.3 / S355J0 y-y 4.700 123.610  
7 VKR 140x140-6.3 / S355J0 y-y 4.700 123.610  
8 VKR 140x140-6.3 / S355J0 y-y 4.700 123.610  
      

Summa   201.000 6841.500  

Formkostnader
tim/m² kr/m²  tim/m² kr/m²

Balkform 0.80 50.00  Pelarform 0.90 50.00

Arbetslön: 220kr/tim

Baslastfall: VIND

Baslastfall - VIND

AA

BB CC DD EE FF GG HH JJ KK LL MM NN

OO PP QQ
SS TT VV

WW XX YY
ZZ Z2Z2

11 22 33 44
55

66 77 88
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26 27 28 29 30 31 32

Nodlast
Nod Riktn. Lastintensitet
25 X / P(kN) -246.0

2 ( 5 )
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Baslastfall: EGEN

Baslastfall - EGEN

AA

BB CC DD EE FF GG HH JJ KK LL MM NN

OO PP QQ
SS TT VV

WW XX YY
ZZ Z2Z2

11 22 33 44
55
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25

26 27 28 29 30 31 32

Utbredd last
Element Riktn. Lastintensitet L1(m) L2(m)

B Y / q(kN/m) 1.0 0 0
C Y / q(kN/m) 1.0 0 0
D Y / q(kN/m) 1.0 0 0
E Y / q(kN/m) 1.0 0 0
F Y / q(kN/m) 1.0 0 0
G Y / q(kN/m) 1.0 0 0
H Y / q(kN/m) 1.0 0 0
J Y / q(kN/m) 1.0 0 0
K Y / q(kN/m) 1.0 0 0
L Y / q(kN/m) 1.0 0 0
M Y / q(kN/m) 1.0 0 0
N Y / q(kN/m) 1.0 0 0

Baslastfall: SNÖ

Baslastfall - SNÖ

AA

BB CC DD EE FF GG HH JJ KK LL MM NN

OO PP QQ
SS TT VV

WW XX YY
ZZ Z2Z2
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Utbredd last
Element Riktn. Lastintensitet L1(m) L2(m)

B Y / q(kN/m) 1.5 0 0
C Y / q(kN/m) 1.5 0 0
D Y / q(kN/m) 1.5 0 0
E Y / q(kN/m) 1.5 0 0
F Y / q(kN/m) 1.5 0 0
G Y / q(kN/m) 1.5 0 0
H Y / q(kN/m) 1.5 0 0
J Y / q(kN/m) 1.5 0 0
K Y / q(kN/m) 1.5 0 0
L Y / q(kN/m) 1.5 0 0
M Y / q(kN/m) 1.5 0 0
N Y / q(kN/m) 1.5 0 0

Baslastfall
Namn Bet.  Namn Bet.  Namn Bet.
VIND B1  EGEN B2  SNÖ B3

Lastfall
ID Namn Kombination Gränst Typ Beroende
1 VINDBROTT B1+B2+B3 Brott   

Resultat

Lastfall: VINDBROTT
Element Utnyttjandegrad Element Utnyttjandegrad Element Utnyttjandegrad
Z2 0.820 E 0.379 3 0.110
M 0.685 B 0.378 8 0.107
J 0.681 D 0.378 2 0.106
N 0.681 1 0.270 Y 0.098
K 0.679 T 0.236 Q 0.096
L 0.679 A 0.224 P 0.095
Z 0.655 7 0.137 O 0.091
C 0.381 6 0.125 S 0.074
H 0.381 X 0.120 V 0.045
G 0.380 4 0.111
F 0.380 W 0.110

Element: Z   KKR 50x50-4 / S355J0

Detaljer (med hänsyn till instabilitet ut ur ramens plan)
Ändförhållanden [Gångjärn] [Gångjärn]
Ändavstyvningar vek vek
Tväravstyvningar saknas  
Sidostagning saknas Underkant saknas Ovankant
Lastangreppshöjd Ovankant  

4 ( 5 )
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Element: Z2   KKR 50x50-4 / S355J0

Detaljer (med hänsyn till instabilitet ut ur ramens plan)
Ändförhållanden [Gångjärn] [Gångjärn]
Ändavstyvningar vek vek
Tväravstyvningar saknas  
Sidostagning saknas Underkant saknas Ovankant
Lastangreppshöjd Ovankant  

5 ( 5 )



Bilaga 6. Ritningar 
 
Ritningsförteckning konstruktionsritningar: 
 
Betongstomme: 
KB-1.  Grundplan  
KB-2.  Entresolbjälklag 
KB-3. Takplan 
KB-4. Sektioner  
 
Stålstomme: 
KS-1.  Grundplan  
KS-2.  Entresolbjälklag 
KS-3. Takplan 
KS-4. Sektioner  
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