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Abstract 

I 
 

Abstract 

The main subject is computer-aided design and this study is a technical and 
theoretical analysis of the Eurocodes concerning design of timber structures and 
an analysis of a range of tools needed to perform a design. 
 
Since the beginning of 2011 the Swedish construction system BKR  is no longer 
valid, but has been replaced by the Eurocodes and national attachment that is 
designed to harmonize trade and consulting company's activities between 
European countries. 
 
The thesis is divided into a literature study, where basic Eurocode is compared 
with BKR and modulation software is compared with analysis software. 
 
A case study has been carried out where a construction project is constructed in 
Revit Structure and Revit Structural Analysis has been used to do load 
calculations. FEM design has been used for load calculation and design. 
 
The results show small differences between the dimensions and loads, when 
snowload is the only load. This is because of the Sweish National Annex which 
takes into account in the calculations.  
 
The results of data analyzes relating to loads and Eurocodes show that it differs a 
bit depending on what software you use but the results are satisfactory. Here, too, 
the national annex has significance. 
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                           Sammanfattning 

Huvudämnet är datorstödd dimensionering och denna studie är en teknisk och 
teoretisk analys av eurokoderna avseende dimensionering av träkonstruktioner 
samt en analys av en rad olika verktyg som behövs för att utföra en projektering.  

Sedan årsskiftet 2010/2011 gäller inte längre Boverkets konstruktionsregler utan 
har ersatts av eurokoder med nationell bilaga som är till för att harmonisera 
handeln och konsultbolagens verksamhet mellan europeiska länder.  

Examensarbetet är uppdelat i en litteraturstudie, där grundläggande eurokod har 
jämförts med BKR och moduleringsprogram har jämförts med analysprogram.   

En fallstudie har gjorts där ett byggprojekt har konstruerats i Revit Structure och 
Revit Structural Analysis har används för att göra lastberäkningar. FEM-design har 
används för lastberäkning och dimensionering.  

Resultatet visar att det uppstår små skillnader mellan dimensioner och laster, då 
snölast är den enda lasten. Detta på grund av den nationella bilagan som tar 
hänsyn till de nationella valen.  

Resultaten från dataanalyserna med avseende på laster och eurokoder visar att det 
skiljer lite beroende på vilken programvara man använder men att resultaten är 
tillfredställande. Även här har den nationella bilagan betydelse.  
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1 Inledning 
 

I byggprocessen skapas byggprojekteringar som ett första steg för att skapa 
byggnader. Med byggprojektering avses i förstahand skapandet av ritningar och 
beskrivningar som ska fungera som underlag för arbetet på byggarbetsplatsen.   

För att kunna skapa byggprojekteringar används i dag olika typer av verktyg. För 
att göra lastanalyser och välja dimensioner används analysprogram. Vid skapandet 
av ritningar används moduleringsverktyg. Vanligast är att man jobbar i 2D och 
3D.  

Sedan årsskiftet 2010/2011 gäller inte längre Boverkets konstruktionsregler, BKR 
vilket tidigare har varit ett regelverk vid dimensionering för svenska byggprojekt.    

Istället har den gemensamma europastandarden, eurokoder blivit dess ersättare. 
Detta examensarbete ska visa hur man har hanterat övergången från BKR till 
eurokoder, helt enkelt hur dimensioneringsreglerna skiljer sig åt.      

Examensarbetet ska också analysera programvaror som används i dagens 
byggprojektering. Helt enkelt visa hur dagens analys och moduleringsprogram 
fungerar.  

 

1.1 Problembeskrivning 

År 1975 startade EG-kommissionen ett arbetsprogram för byggområdet enligt 
artikel 95 i Romfördraget.1  Programmets syfte var att minska och senare eliminera 
tekniska handelshinder samt harmonisera tekniska specifikationer inom Europa. 
Man ville helt enkelt skapa en gemensam standard för dimensionering av 
byggnadsverk för att på så sätt förenkla den europeiska marknaden.  

Programmet utvecklades under femton år, vilket ledde till de första europeiska 
beräkningsreglerna eller Eurokoder som är en mer gemensam benämning.   

Eurokoderna fastställs som svensk standarder 2002-2007, men den totala 
övergången skedde vid årsskiftet 2010/2011 från det tidigare systemet som kallas 
BKR, (Boverkets konstruktionsregler) utfärdat av Boverket. 2  

Denna övergång har gjort att många ställer sig frågan om det finns några 
teoretiska skillnader och i så fall om dessa skillnader bidrar till mindre eller större 
dimensioner i bärverken.  

Samtidigt som Eurokoderna börjar etablera sig i Sverige ökar IT-investeringarna 
inom bygg och anläggningsbranschen som aldrig förr. Det finns en hel uppsjö av 
olika programvaror ute på marknaden för en rad olika syften.  

                                                 
1  SS-EN-1990 sid 5 ”Bakgrund till eurokodprogrammet”  
 
2 SS-EN -1990 är fastställd 2002 och publicerad 2010-12-21. SS-EN 1999 fastställdes 2007-05-08 
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Det kan vara svårt som företagare att välja rätt programvara, eftersom att det finns 
så många att välja på med olika syften. Ännu svårare kan vara att förstå hur dessa 
fungerar och hur man kan få ut maximalt av programmet.  

 

1.2 Syfte, mål och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 

Huvudsyftet med detta examensarbete är att visa skillnaderna mellan BKR och 
eurokoderna och den nationella bilagans betydelse. Examensarbetet ska dessutom 
ge en bild över vilka IT-lösningar som kan vara till hjälp vid dimensionering enligt 
eurokoder. Detta för att få läsaren att förstå att BKR ligger till grund för de 
svenska eurokoderna.  

Syftet är också att visa företagare skillnaderna mellan olika programvaror. Detta 
för att tillfredsställa företagens olika mål med byggprojekteringen.  

1.2.2 Mål  

Målet med detta examensarbete är att utföra en byggprojektering och visa hur man 
med hjälp av de senaste verktygen för datorstödd byggprojektering kan ta fram 
olika lösningar. Analysen ska visa om det uppstår några skillnader i dimensioner 
mellan eurokoder och BKR för att ta reda på om den nationella bilagan uppfyller 
sitt syfte.  

 

1.2.3 Frågeställningar 

Dessa är frågeställningarna:  

  

• Leder Eurokoderna till större eller mindre dimensioner jämfört med BKR?  

• Hur skiljer sig resultatet mellan datorberäkningar och handberäkningar? 

• Hur är programvarorna anpassade för olika byggnader? 

 

1.3 Metod 

1.3.1 Dimensioner 

Denna studie har gjorts med handberäkningar av laster därefter val av 
dimensioner enligt reglerna i eurokoderna samt BKR. Dimensioneringen avser en 
carport för fem parkeringsplatser.  
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1.3.2 Programvaror  

Denna metod går ut på att använda moduleringsprogram och analysprogram och 
studera dessa i detalj för att på så vis förstå hur dessa fungerar. Programvarorna 
har inga tillägg installerade för att kunna göra en bra jämförelse.   

För att utföra byggprojekteringen har moduleringsverktygen Tekla structures och 
Revit structure undersökts. 

Kontroll av laster och dimensioner har gjorts med hjälp av Strusofts FEM-design. 

Lastanalys har även testats i Revit Structural Analysis.  

För att visa hur man kan konverterar från Revit structures till FEM-design på 
bästa sett har detta beskrivits i detalj. Det finns många sätt att göra detta på men få 
som ger ett bra resultat. 

 

1.4 Avgränsningar 

Detta examensarbete tar inte upp avancerad konstruktionsteknik eller avancerad 
lastanalyser utan endast en enklare träkonstruktion avseende en yta på ca 100kvm 
enligt gränslastteorin. Stål och betongkonstruktioner berörs inte i detta 
examensarbete. Beräkningar av spikförband tillhör Eurokod 5 
”Träkonstruktioner” och Stolpsko har valt enligt tillverkarens rekommendation.  

Programvarorna är begränsade till grundutbudet, dvs. inga extra bibliotek eller 
plugins har installerats förutom Revit Structural Analysis plugin till Revit 
structures.  

 

1.5 Disposition 

Rapporten är uppbyggd med bakgrund till Eurokoderna och 
Informationsteknologi därefter en analys av eurokoderna som är relevanta för 
projketet och dess likheter med BKR, genomförande av byggprojektet, strukturella 
analyser i FEM-design och Revit structures och till sist resultat och diskussion.    
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2 Teoretisk bakgrund  
 

2.1 Bakgrund till Eurokoder  

År 1975 startade EG-kommissionen ett arbetsprogram för byggområdet enligt 
artikel 95 i Romfördraget.3  Programmets syfte var att minska och senare eliminera 
tekniska handelshinder men också att harmonisera tekniska specifikationer inom 
Europa. Man ville helt enkelt skapa en gemensam standard för dimensionering av 
byggnadsverk för att på så sätt förbättra den europeiska marknaden.  

Programmet utvecklades under femton år, vilket ledde till de första europeiska 
beräkningsreglerna eller Eurokoder som är en mer gemensam benämning.   

Eurokoderna fastställs som svenska standarder 2002-2007, men den totala 
övergången skedde vid årsskiftet 2010/2011 från det tidigare systemet som kallas 
BKR, utfärdat av Boverket. 4  

Eurokoderna utgör regelverk för dimensionering och är uppdelad per 
konstruktionsteknik.  

 
EN 1990 Eurokod: Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk 
EN 1991 Eurokod 1: Laster på bärverk 
EN 1992 Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner 
EN 1993 Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner 
EN 1994 Eurokod 4: Dimensionering av samverkanskonstruktioner i stål och betong 
EN 1995 Eurokod 5: Dimensionering av träkonstruktioner 
EN 1996 Eurokod 6: Dimensionering av murverkskonstruktioner 
EN 1997 Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner 
EN 1998 Eurokod 8: Dimensionering av konstruktioner med hänsyn till jordbävning 
EN 1999 Eurokod 9: Dimensionering av aluminiumkonstruktioner 

Tabell 2.1 Förteckning av Eurokoder  

Huvudsyftet med regelverk som BKR och eurokoder är att fungera som ett 
dimensioneringsunderlag för att kunna skapa stabila konstruktioner och 
minska/eliminera risken för personskador med hänsyn till olika 
dimensioneringskriterier.   

På grund av övergången mellan det gamla systemet BKR och det nya systemet 
Eurokoderna har många aktörer i byggbranschen frågor gällande vilka skillnader 
som finns mellan dessa system och hur varje aktör kommer att påverkas.  

Vissa påstår att lasterna ökar enligt eurokoderna vilket skulle öka dimensionerna 
hos bärverken, andra påstår att systemen inte skiljer sig nämnvärt. 5 

                                                 
3  SS-EN-1990 sid 5 ”Bakgrund till eurokodprogrammet”  
 
4 SS-EN -1990 är fastställd 2002 och publicerad 2010-12-21. SS-EN 1999 fastställdes 2007-05-08 
5 Konsekvenser av nya standarder för förtillverkade betongstommar  
http://www.sis.se/PDF/Konsekvenser_av_nya_standarder_f_r_f_rtillverkade_betongstommar-
Artikeln_%282%29_red.pdf  
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Eurokoderna som berörs i detta examensarbete är grundläggande 
dimensioneringsregler för bärverk (Eurokod 0), Laster på bärverk (Eurokod 1) 
samt dimensionering av träkonstruktioner (Eurokod 5).  

Samtliga regelverk finns sedan 1 juli 2013 tillgängliga för gratis nedladdning hos 
SIS (Swedish Standards Institute) och gäller för användning av den som är 
verksam eller bosatt i Sverige. Detta är tack vare ett femårigt leasingavtal mellan 
Boverket och SIS. 6 

Leasing avtalet ska bidra till en bättre konkurrens i byggsektorn och på så sätt göra 
de mindre bolagen mer konkurrenskraftiga. Detta eftersom att eurokoderna 
tidigare kunde uppfattas som tunga kostnader för mindre bolag.   

 

2.2 Nationella normer  

Som tillägg till eurokoderna publicerar varje land en nationell bilaga som ska 
fungera som föreskrifter för landet det avser. Tanken är att man ska kunna köpa 
eurokoderna och komplettera med nationella val beroende på vilka länder man är 
intresserade av.  SIS eller Swedish Standards Institute publicerar de svenska 
eurokoderna. 

 Syftet med de nationella valen/nationella bilagan är att ta hänsyn till landets 
specifika krav. Sveriges nationella bilaga är skriven av Boverket och reglerar bland 
annat snölast och grundar sig på tidigare krav enligt Boverkets 
konstruktionsregler. Alla analysprogram bör ha tillgång till de nationella valen.  

 

2.3 Dimensionering enligt Eurokoder  

I kapitel 2.3 presenteras genomförande av en litteraturstudie av Eurokod 0,1 och 5 
för att hitta teoretiska skillnader mellan BKR och Eurokoder och men framför allt 
för att läsaren ska förstå den nationella bilagans betydelse som lätt glöms bort. 

2.3.1 Allmänt   

Enligt tidigare undersökningar av skillnader mellan Eurokoder och BKR så tolkas 
eurokoderna som mer omfattande än BKR dvs. att eurokoderna är på en högre 
detaljnivå än BKR. Hela BKR består av 243 sidor medan enbart eurokod 5 består 
av ca 264 sidor.   

Vad som också är viktigt är att komma ihåg är att eurokoderna är anpassade efter 
nationella val. Därför är det viktigt att i denna studie även ta hänsyn till den 
svenska nationella bilagan utfärdat av boverket för att skillnaderna inte ska bli allt 
för stora. 

                                                 
6 http://www.boverket.se/Om-Boverket/Nyhetsarkiv/Avtal-med-SIS-ger-battre-tillganglighet-till -
eurokoder/  
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Både eurokoderna och BKR utför beräkningar enligt partialkoefficienter dvs. att 
man multiplicerar laster med ett värde beroende på säkerheten. Ju högre säkerhet 
desto högre värde. Dessa partialkoefficienter är inte samma för BKR och 
eurokoder vilket gör det oerhört viktigt att inte blanda systemen.7  

2.3.2 Snölast  

I Sverige har inverkan av snölast stor betydelse på konstruktioner och ska därför 
tolkas som medellångtidslast. I Eurokod 1 del 3 ges olika snözoner i hela Europa. 
Dessa ger inte en rättvisande bild av snölasten i Sverige och ska därför inte 
användas enligt Boverket. Därför åberopas den traditionella kommunala 
indelningen av snözoner istället enligt de nationella normerna.     

Formeln för snölast enligt eurokoder lyder enligt nedan:  

 嫌 = � ∗ 系勅 ∗ 系痛 ∗ 嫌賃 
 
   � = dimensionslös formfaktor beroende på taket utformning 

 系勅= dimensionslös exponeringsfaktor. 

 系痛= dimensionslös termisk koefficient.    

 嫌賃= snölastens grundvärde. 

Faktorn 系勅 anger hur stor del sav byggnaden som exponeras av snölasten 
beroende på omgivande topografi/terräng och är den faktorn som har tillkommit i 
eurokoderna.8  

2.3.3 Vindlast   

Vid beräkning av vindlast på ytor, på grund av utvändig vindlast bör man enligt 
Eurokod 1 del 4 (SS-EN_1991-1-3) ta hänsyn till det karakteristiska 
hastighetstrycket och formfaktor för utvänding vindlast enligt formeln:  

 拳勅 = 圏椎岫権勅岻 ∗ 潔椎勅 

 拳勅         = utvändig vindlast  圏椎岫権勅岻 = karakteristiskt hastighetstryck vid höjden z  潔椎勅       = formfaktor  

 

                                                 
7 Konsekvenser av nya standarder för förtillverkade betongstommar 
http://www.sis.se/PDF/Konsekvenser_av_nya_standarder_f_r_f_rtillverkade_betongstommar-
Artikeln_%282%29_red.pdf  
8 SS-EN_1991-1-3   
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Samma sak gäller vid beräkning av invändig vindlast men med andra formfaktorer 
och höjdangivelser.  

 

Det karakteristiska hastighetstrycket beräknas som:  

 圏椎岫権勅岻 = [な + は荊塚岫権岻] 怠態 �懸陳態 = 潔勅岫権岻 ∗ 圏長    där    荊塚岫権岻 = 賃�頂轍岫佃岻狸樽 岫 年年轍岻      
2.3.4 Lastkombinationer  

Eurokod 0 (SS-EN_1900) definierar fyra olika brottgränstillstånd:  

 

 STR - Inre brott eller för stor deformation hos (del av) bärverk där 
materialhållfasthet är avgörande” 

 GEO - Brott eller för stor deformation i undergrunden 

 FAT - Brott på grund av utmattning hos bärverket eller bärverksdelarna 

 EQU - Förlorad statisk jämvikt för bärverket 

 

Den kombination av laster i brottgränstillstånd (STR och GEO) som oftast är 
dimensionerande är ekvation 6.10 b eller om egentyngden är dominerande 6.10a. 

 は.など 欠   芸帳鳥 =紘鳥 ∗ な,ぬの ∗ 罫賃珍,鎚通椎 + ∑ 紘鳥 ∗ な,の ∗ ど, 件 ∗ 芸倦,件件>ど  

 

 は.など 決    芸帳帖 =  紘鳥 ∗ ど,ぱひ ∗ な,ぬの ∗ 罫賃珍,鎚通椎 + 紘鳥 ∗ な,の ∗ ∗ 芸,怠 + ∑ 紘穴 ∗ な,の ∗ ど, 件 ∗ 芸賃,沈沈>怠 
 

  紘鳥         =   Partialkoefficient beroende på säkerhetsklass. 

  罫賃珍,鎚通椎 =   Permanent last.    芸賃,        =    Variabel last. 

  ど, 件   =    Lastkombinationsfaktor. Värdet varierar beroende på typ av last. 

 

I bruksgränstillstånd ska tre lastkombinationer kontrolleras:  

Karakteristisk kombination (dimensionering mot permanent skada)   芸帳鳥 = 罫賃珍,鎚通椎+芸倦,な + ∑ど, 件 ∗ 芸倦,件件>な  
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Frekvent kombination (dimensionering mot tillfällig olägenhet)   芸帳鳥 = 罫賃珍,鎚通椎+な,な ∗ 芸倦,な + ∑に, 件 ∗ 芸倦,件件>な  

Kvasi permanent kombination (långtidseffekter)   芸帳鳥 = 罫賃珍,鎚通椎+に,な ∗ 芸倦,な + ∑に, 件 ∗ 芸倦,件件>ど  

Till skillnad från lastkombinationerna i BKR är eurokoderna betydligt mer detaljerade och man 
får ett bättre resultat som är närmare verkligheten.   

2.3.5 Virkeskvalité    

Hållfasthetsklasserna för trä konstruktioner anpassades redan år 2003 när BKR 
gavs ut. De tidigare K-klasserna har byts ut helt i eurokoderna till C-klasser. Trots 
detta har inga stora skillnader uppstått mellan de karakteristiska 
hållfasthetsvärdena. Prissättningen är samma mellan exempelvis K24 och C24.  

 

Varje virkes kvalité har ett dimensionerande hållfasthetsvärde enligt formeln: 

 血鳥 = 賃尿任匂�尿 血賃                            

 

 

 倦陳墜鳥 =  korrektionsfaktor enligt tabell nedan        紘陳 =   partialkoefficient beroende på virke   

  血鳥 =  dimensionerande hållfasthetsvärde i MPa   血賃  = karakteristiskt värde för hållfasthetsklass beroende 
på typ av påfrestning.                          
 
 
 
 
                                                                            
                                                                           Tabell 3.1.1 partialkoefficient hos det vanligaste virket  

 
 
 
 
 
 
 
                                                                      

Virke  
 
Massivt trä 
  
Limträ  
 
Fanerträ(LVL), plywood, 
strimlespånskivor(OSB),  
 
Spånskivor  
 
Träfiberskivor, hårda  
 
Träfiberskivor, medelhårda  
 
Torrtillverkade träfiberskivor 
(MDF)  
 
Träfiberskivor, porösa  
 
 

 紘陳 
 
1,3 
 
1,25 
 
1,2 
 
1,3 
 
 
1,3 
 
1,3 
 
1,3 
 
 
1,3 
 
 



Teoretisk Bakgrund 

9 
 

Material Standard  Klimat
klass 

Permanent Långtid  Medellångtid Korttid Momentan 

Massivt trä  EN-140801 1 

2 

3 

0,6 

0,6 

0,5  

0,7 

0,7 

0,55 

0,8 

0,8 

0,65 

0,9 

0,9 

0,7 

1,1 

1,1 

0,9   

Limträ  EN-14080  1 

2 

3 

0,6 

0,6 

0,5  

0,7 

0,7 

0,55 

0,8 

0,8 

0,65 

0,9 

0,9 

0,7 

1,1 

1,1 

0,9   

Tabell 3.1.2   k鱈誰d  vid konstruktionsvirke och limträ beroende på last typ och klimatklass  

 

2.3.6 Momentkapacitet enligt Eurokod 5  

Enligt eurokod 5.1  (SS-EN-1995-1) ska böjspänningen �陳鳥  beräknas enligt 
formeln: �陳鳥 = 

滞暢匂長ℎ鉄      vilket är samma formel som i BKR dvs.   σ鱈d = MSdW     

 

Precis som i BKR får böjspänningen enligt Eurokod 5 inte överstiga värdet för 
böjhållfasthet 血陳鳥 enligt formlerna: 

 �陳鳥 = 暢曇匂調 判 血陳鳥        ,    血陳鳥 = 賃尿任匂�尿 ∗ 血陳賃 .  

 

Till skillnad från BKR har säkerhetsfaktorn 紘津/紘鳥  redan tillförts i 
lastkombinationerna och ska därför inte multipliceras med 紘陳.  

 

2.3.7 Tvärkraftkapacitet enligt Eurokod 5  

Tvärsnittets tvärkraftskapacitet ska regleras så att skjuvspänningen högst upp inte 
får vara högre än den dimensionerade skjuvhållfastheten.   

 �鳥 判 血塚,鳥   
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 Enligt BKR beräknas skjuvspänning enligt formeln: 

 

                                             撃帳帖 = 建懸ä堅倦堅欠血建  
  �塚鳥 = な,の 蝶曇呑長∗ℎ                        決 = 決堅結穴穴, ℎ = ℎ�倹穴     
 

Enligt eurokod 5 bör inverkan av sprickor beaktas genom att beräkna den 
effektiva bredden. Därför ska bredden bytas ut till 決勅捗 genom att multiplicera med 
korrektion faktorn 倦頂追 enligt formeln:  

 決勅捗 = 倦頂追 ∗ 決 

 倦頂追  = 0,67 för virke 倦頂追  = 0,67 för limträ 倦頂追  = 1,0 för andra träbaserade material 

2.3.8 Tryckkraftskapacitet (utan knäckningsrisk)  

Vid dimensionering av tvärkraftskapacitet, får ej tryckspänningen överstiga 
tryckkraftskapaciteten. Enligt formlerna:  

 

Tryck parallellt fibrerna:  �頂,待,鳥 判 血頂,待,鳥                                         �頂,待,鳥 =
庁,轍,匂凋賑肉  

 

Tryck vinkelrätt fibrerna  �頂,苔待,鳥 判 倦潔,ひど 血頂,苔待,鳥                              �頂,苔待,鳥 =
庁,9轍,匂凋賑肉  

   �頂,苔待,鳥 = Tryckspänning vinkelrätt mot fiberriktningen  繋頂,苔待,鳥  = Tryckkraft vinkelrätt mot fiberriktningen 

 畦勅捗 = Effektiva kontaktarean vinkelrätt mot fiberriktningen  血頂,苔待,鳥 = Tryckhållfasthet vinkelrätt mot fiberriktningen 

 倦頂,苔待 = En multiplikator som tar hänsyn till hur lasten angriper, risken för 
spräckning och graden av sammantryckning. 
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2.3.9 Tryckkraftskapacitet vid knäckningsrisk 

Vid beräkning av pelare utsatta för enbart tryck eller tryck och böjning ska hänsyn 
till knäckningsrisk beaktas. Detta görs genom att ta hänsyn till en 
korrektionsfaktor för tryck 倦頂 genom relativa slankhetstalet 追勅鎮 Precis som 
tidigare kan formeln för tryckkraftskapacitet härledas med korrektionsfaktor från 
formeln:  

 �頂鳥 ∗ 倦頂 =  朝迩馴匂凋     där    �頂鳥 判 血頂鳥  

 

vilket förenklat blir  

   軽頂眺鳥 = 倦頂 ∗ 血頂鳥 ∗ 畦 

 軽頂眺鳥 = Bärförmåga hos pelare 畦  = Pelarens area  倦頂     = Korrektionsfaktor för instabilitet 

 

Vid beräkning av faktorn 倦頂 kan med fördel diagram användas, men även enligt 
formlerna:        

 倦頂 = な倦 + √倦態 − 追勅鎮態 

倦 = ど,の[な + 紅頂岫追勅鎮 − ど,ぬ岻 + 追勅鎮態 ]
 

追勅鎮,槻 = 熱� ∗ √ 捗,轍,�帳轍,轍5     欠健建  追勅鎮,佃 = 年� ∗ √捗迩,轍,�帳轍,轍5     , = 挑迩� 沈 
 

追勅鎮= relativa slankhetstalet,  詣頂追= knäcknigslängd  

 

 

Till skillnad från BKR har formeln 倦 = ど,の[な + 紅頂岫追勅鎮 − ど,の岻 + 追勅鎮態 ] byts ut 

till ど,の[な + 紅頂岫追勅鎮 − ど,ぬ岻 + 追勅鎮態 ] i eurokoderna.  
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2.3.10 Spikgrupper med ett eller fler skjuvningsplan  

Spikgrupper är ett ganska brett område i eurokod 5 och är därför begränsat till 
spikgrupper med enskäriga och tvåskäriga förband trä mot trä i denna studie.  

 

                                           
Figur 3.1.3  Förband med ett skjuvningsplan              Figur 3.1.4 Förband med två skjuvningsplan  

 

Vid beräkning av spikgrupper i ett skjuvplan enligt eurokod 5.1 ska spikens 
tvärkraftskapacitet och utdragskraft beaktas i olika avseenden. För att göra detta 
bör man studera olika typer av deformationer som kan uppstå enligt formel a-f där 
lägst bärförmåga är dimensionerande. 9 

 

 

 

 繋塚,眺賃  = karakteristisk bärförmåga  血ℎ,賃 = karakteristisk brotthållfasthet för hålkantstryck  

 血ℎ賃 = ど,どぱに ∗ 喧賃 ∗ 穴−待,戴  för spik med d< 6,0mm    喧賃 = virkets densitet  

                                                 
9 SS-EN_1995-1-1.pdf Swedish Standards Institute  
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紅 = 捗ℎ,迭,�捗ℎ,鉄,�  繋銚掴,眺賃  = det minsta av utdragskraft och genomdragskraft  警槻,眺賃 = förbindarens flytmoment  

 警槻,眺賃 = ど,ねの ∗ 血通 ∗ 穴態,滞  för kvadratisk och räfflad trådspik  

 警槻,眺賃 = ど,ぬど ∗ 血通 ∗ 穴態,滞 rundspik, ankarspik  

 

För två skjuvplan tillämpas formlerna enligt nedan: 

 

 

Tvärkraftsbelastade spikgrupper enligt BKR är något enklare än beräkningarna 
enligt eurokoder.  

Man beräknar spikens bärförmåga med standardvärden och reducerar 
bärförmågan beroende på virkesdelarnas tvärsnittstjocklek.  Spikavstånden är 
grunden samma enligt båda systemen.10  

 

2.4 Datorstödd byggprojektering  

 

De första informationssystemet för ingenjörer skapades i början av 1960-talet av 
Ivan Sutherland som en del av sin PhD uppsats. Han skapade ”Sketchpad” där 
man för första gången med hjälp av en penna kunde rita linjer på en datorskärm. 11 

Denna uppfinning la grunden till uttrycket och arbetsmetoden CAD eller computer 
aided design som används dagligen vid skapande av ritningar och 
förfrågningsunderlag.  

Under 1970-talet skapades den första byggdatabasen med hjälp av mjukvaran 
BDS, Building Description System. Denna databas skapades av arkitekten och 
professorn Charles Eastman som såg stora fördelar i att binda information till 
objekt och menade att man på så vis kunde minska konstruktionskostnader med 
runt 50 %.12  

                                                 
10 Trä konstruktioner Börje Rehnström  
11 http://www.cadazz.com/cad-software-history.htm  
12 http://www.archdaily.com/302490/a-brief-history-of-bim/  
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Tyvärr har väldigt få arkitekter någonsin kunnat arbeta på BDS -systemet och det 
är oklart om några projekt realiserades med hjälp av programvaran. BDS var ett 
experiment som skulle identifiera några av de mest fundamentala problem som 
måste tacklas i arkitektonisk design under de kommande femtio åren. Eastmans 
nästa projekt, GLIDE Graphical Language for Interactive Design skapades 1977 och 
uppvisade de flesta av egenskaperna hos en modern BIM -plattform. 

Vid dagens större projekt används ofta uttrycket byggnadsinformationsmodellering, BIM 
vilket är ett ganska svårt uttryck att beskriva vad det egentligen innebär.  En 
definition är att respektive aktör sammanställer information och sedan gör en 
datamodell som speglar just denna information. Det kan exempelvis vara en 
modell över byggnadens arkitektur, VVS eller dess konstruktion med tillhörande 
information som leverantör, kostnad, tidsplan osv. Dessa modeller ska sedan 
fungera som komponenter i en och samma byggnadsinformationsmodell.   

  

 

Figur 2.3.1 Illustration av uttrycket Byggnadsinformationsmodellering, BIM.  

 

Syftet är att på detaljnivå visualisera projektet och skapa relevanta bygghandlingar.  
Detta för att minska onödiga kostnader som kan uppstå under entreprenadskedet 
på grund av missförstånd.  

 

2.5 Modelleringsprogram    

2.5.1 Allmänt  

Som en del av byggnadsinformationsmodellering kan konstruktionsmodeller 
moduleras och analyseras med hjälp av olika program.  Modellering eller i detta 
fall informationsmodellering innebär att man med hjälp av dator bygger upp en 
modell för att beskriva viktig information med objekt och databaser.  

När man modellerar ett byggprojekt i 3D, skapar man en konstruktionsmodell i 
tre dimensioner med hjälp av olika verktyg och funktioner.  
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Man börjar ofta med att sätta ut väggar, därefter dörrar och fönster och sist tak 
och grundkonstruktion. Större projekt kan bestå av flera våningar. I detta fall kan 
man placera ut våningsplan och designa varje våning var för sig.   

Arkitekter och ingenjörer kan ha stor användning av 3d modellering för att 
visualisera sina projekt, dvs. skapa modeller med hög detaljnivå som kan få vem 
som helst att bli insatt i projektet.    

De vanligaste modelleringsverktygen för byggnader är Revit samt Tekla structures. 

Många företagare söker ingenjörer/arkitekter som är duktiga på att använda Revit 
och Tekla structures eftersom att dessa programvaror kan minska 
projekteringstiden för stora byggprojekt.  

Allt som påverkar projekteringstiden påverkar naturligtvis 
projekteringskostnaderna. Arbetsmetoden i 3d går ut på att man enkelt ska kunna 
placera ut objekt eller ta bort objekt. 3D ska bidra till ökad information tidigt i 
byggprocessen för att på så vis minska oklarheter och minskat slöseri.    

Många ser stora fördelar i att använda datormodeller i 3D för att lösa dagens 
byggprojekteringar på grund av att det skapar ett helhetsperspektiv som aldrig kan 
uppnås i 2d. Vid mindre tillbyggnader kan dock 2D vara till större nytta än 3D på 
grund av att en hög detaljnivå inte är nödvändig.   

 

2.5.2 Revit Structure 

Revit skapades i slutet av 1900 talet av Revit Technology Corporation som år 2002 
blev förvärvat av Autodesk, skaparen av Autocad.13 Revit är specifikt utvecklat för 
framtagning av byggnadsinformationsmodeller, uppdelat i architecture och 
structure.  Revit architecture är speciellt utvecklat för arkitekter med speciella 
funktioner för arkitektur. Revit structure är utvecklat för ingenjörer med 
funktioner för konstruktionsdetaljer, strukturell analys, laster, lastkombinationer. 

Tanken med Revit är att användaren ska modulera byggprojektet i 3D. När man 
modellerar i Revit Structure kan man använda färdiga väggar, balksystem, pelare, 
bjälklag och grunder som man enkelt kan placera ut och ta bort. Om ett 
byggelement saknas finns möjlighet att skapa egna komponenter. 

 

                                                 
13 http://en.wikipedia.org/wiki/Autodesk_Revit  



Teoretisk Bakgrund 

16 
 

 
Figur 2.4.1 Gränssnitt Revit Structure  

 

När konstruktionen är färdigmodulerad finns det möjlighet att göra analyser på de 
bärande delarna för att säkerställa att konstruktionen är rätt utförd. Detta krävs för 
att kunna göra en korrekt dimensionering. Mer om detta i kap 3.5 . 

Revit structure kan kontrollera konstruktioner men ej utföra lastanalyser och 
dimensioner. För denna uppgift krävs analysprogram. Det finns många program 
som gör det är möjligt att analysera Revit-filer.  

2.5.3 Tekla Structures  

Tekla grundades i Finland år 1966. Dess BIM-programvara, Tekla Structures är 
mjukvaran som kommer att studeras i detta examensarbete.  

Tekla structures är användbart för ståldetaljer, prefabricerade betongelement 
detaljer, armerad betongdetaljer, byggledning och teknik. Teklas programvaror är 
mycket populära över hela världen och dess användare finns i över 100 länder. 
Tekla Structures finns på olika nivåer, från den fullständiga, all - inklusive-paket 
ner till ett paket anpassat för förtillverkade betongelementdetaljer.14 

Tekla structures är precis som Revit ett BIM-program, vilket medför att varje 
objekt är kopplade till samma databas.  

Precis som i Revit infogas objekt till modellen. Dessa objekt kan kombineras med 
olika byggmaterial i olika hållfasthetsklasser. Det finns omfattande bibliotek med 
detaljer som enkelt kan placeras ut i modellen.  

Vid lastanalyser krävs en annan programvara.  

 

                                                 
14 http://www.tekla.com/se/om-tekla/om-oss  

Arbetsyta i 3D  

Instrumentpanel  

Projekt hanterare  

Objekt egenskaper  
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Figur 2.4.2 Gränssnitt Tekla structures  

 

 

2.6 Analysprogram  

 

Genom att applicera laster över konstruktionen utefter valda lastkombinationer 
kan analysprogram beräkna viktiga aspekter som behövs för att välja dimensioner, 
armeringsmängd eller dylikt som behövs för att bära dessa laster.   

Normalt sett används analysprogram vid stora byggprojekt i stål och betong 
exempelvis kontorshus, bostäder och arenor osv. där man helt enkelt anser att 
handboksformler inte räcker till eller att det tar för lång tid att göra beräkningar 
förhand.  Med andra ord avancerade och omfattande konstruktioner där 
projektgruppen jobbar enligt en tight tidsplan.  

Man menar att analysprogramens syfte är att göra arbetet mer effektivt. 

I och med övergången från tidigare beräkningsunderlag BKR till Eurokoder har 
mjukvaruföretagen behövt anpassa sig genom att uppdatera dels efter 
eurokoderna men också efter nationella val för att skapa nationella moduler som 
kan hantera valbara parametrar.  

Det finns en del spekulationer över hur analysprogram fungerar och framförallt 
hur resultaten skiljer sig från traditionella beräkningar. Många av dessa 
programvaror är mycket avancerade och många menar att den som ska använda 
dessa programvaror bör ha god kompetens inom dimensionering och lastanalys.  

Arbetsyta 3D  Instrumentpanel  

Projekt hanterare  
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2.6.1 FEM-metoden  

För att kunna göra byggmekaniska analyser i datormiljö i 2d och 3d måste den 
verkliga byggnaden göras om till element och noder dvs. linjer och knutpunkter i 
ett definierat koordinatsystem.  

  
Figur 2.6.1  (v) 3D-modell av tillbyggnad (h) Analysmodell med element och noder   

 

Som tidigare har nämnts i kapitel 2.5.2 finns möjligheten att kontrollera att 
konstruktionen är rätt utförd i Revit Structure, exempel finns i kap 3.2.2. Med 
detta menas att när en byggnad är korrekt utförd är samtliga noder och linjer 
kopplade till varandra i ett nät även kallat mesh. Annars kan inga beräkningar 
slutföras.  
 
Det första man bör göra som konstruktör är att ta bort onödiga detaljer i modellen som 
inte behövs för den strukturella analysen. Enbart bärande delar är intressanta. Efter det 
ska man kontrollera samtliga knutpunkter. För att få ut viktiga värden från laster behövs 
en programvara med en inprogrammerad analysmetod.    
 

 
Figur 2.6.2  (v) Dålig analysmodell (onödiga detaljer) (h) Bra analysmodell (endast bärande delar)  

 
Den vanligaste analysmetoden i datormiljö är FEM-metoden.  

FEM-metoden eller finita elementmetoden är en numerisk metod som bla. används i 
Cad-program i 3D för att kunna göra byggmekaniska analyser.  
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En allmän definition av FEM-metoden skulle kunna vara en generell matematisk metod 
för att söka approximativa lösningar över element och noder.15 Helt enkelt en metod som 
används för att få ut olika värden i olika punkter.  

Vid exempelvis momentberäkningar beräknas kraftmoment över ett element och 
resultatet visas i en mängd punkter. För att visualisera ett momentdiagram utnyttjas linjär 
interpolering dvs. skapandet av linjer mellan dessa beräknade punkter. Noggrannheten i 
grafen bestäms av användaren. Maxvärden förflyttas till nästa steg, dimensioneringen.  

 

 

 

 

 

 
 
Figur 2.6.3 Momentdiagram av jämnt utbredd last med linjärinterpolering  

 

 

2.6.2 FEM-design  

FEM-design är skapat av det svenska mjukvaruföretaget Strusoft och är deras 
ledande produkt inom analys och dimensionering med hjälp av FEM-metoden.  

Strusoft startades 2002 men har mer än 30 års erfarenhet av mjukvaruutveckling 
för byggbranschen med hjälp från Skanska, ett av de största byggföretagen i 
världen.   

Programmen har utvecklats till väl beprövade produkter, och används av mer än 
10 000 användare i fler än 20 länder runt om i världen.16 

FEM-design är ett datorprogram som används för att analysera konstruktioner 
och därefter dimensionera utefter valda lastkombinationer.  

Det finns två metoder, den första metoden är att man använder ett 
modelleringsprogram och sen konverterar över till FEM-design. Den andra 
metoden är att man bygger upp stommen direkt i FEM-design och därefter gör en 
analys. 

 

 

 

 

 

                                                 
15 http://dixon.hh.se/bertil/Kurser/Common/FEMgk/Notes/kompendiumA4.pdf  
16 http://www.strusoft.com/about-us  
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Figur 2.6.4 Gränssnitt FEM-design  

 

Om läsaren är intresserad av tillvägagångsätt vid dimensionering hänvisas denne 
till kapitel 3.4.2.  

 

Arbetsyta 3D  

Konstruktion  
Laster 

Dimensionering 
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3 Fallstudie  
Detta kapitel handlar om en byggprojektering av en carport samt analys av tidigare 
nämnda programvaror.  

3.1.1 Projektering av Carport  

Byggherren tillhör Fabera fastighetsservice i Helsingborg och denna efterfrågar en 
carport till sina hyresgäster. Carporten ska byggas över en befintlig parkeringsplats 
som tillhör fastigheten Svärdet.  

 

 
Figur 3.1.1 Karta överparkering tagen från Google Maps. Parkeringen är markerad med punkt. 

 

Uppgiften blev att ta fram förfrågningsunderlag för byggprojektet dvs. ritningar 
och modeller som ska ge underlag för bygghandling. 

Målet är precis som med all byggprojektering att upprätta ett förfrågningsunderlag 
som kan tillfredsställa kundens behov med avseende på arkitektur, säkerhet, och 
kostnad.  

I många fall tillhandahålls arkitektritningar för att lägga till grund för 
konstruktionsritningar. I denna fallstudie har både arkitektur och konstruktion 
utvecklats samtidigt, först förhand och därefter i Revit structure.  

Utmaningen med arkitekturen var att skapa en carport i rätt storlek.  Inte för liten 
eller för stor i förhållande till den nuvarande parkerings yta. Den redan befintliga 
parkeringen var något för liten för att man skulle kunna bygga en carport direkt. 
Därför behövs ett par kvadratmeter av buskarna förmodligen flyttas för att göra 
plats. Genom att studera olika bilmärken och dess mått i längd, höjd och bredd 
kan man få en konkret bild över hur stor yta som behövs. 

Tanken var att det ska finnas plats för en normal personbil plus ytterligare yta för 
att kunna ta sig in och ut ur fordonet. En normal garageport har en bredd på ca 
2,5m vilket gjorde att en parkering med bredden 3,0m ansågs fullt tillräcklig.      

En carport är ett enkelt exempel för hur dimensioneringen av trä konstruktioner 
går till. I detta fall ses en carport som en konstruktion i trä som ska skydda fem 
parkeringsplatser från regn, vind och snö, däremot inte skydd mot 
temperaturskillnader.  
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Målet var att skapa något som ät lätt att bygga och som inte består av 
byggnadsdelar som behöver special beställas eller tillverkas utan helt enkelt ska var 
lätt att få tag på hos den lokala byggvaruhandlaren. Därför blev en trä-
konstruktion det naturliga valet. Pulpettak med profilerad takplåt med taklutning 
på ca 7 grader gör att regnvatten kan rinna av konstruktionen utan att skapa 
problem med fukt. Profilerad takplåt har en låg egentyngd och behöver inte 
underhållas lika mycket som takpapp.  

 
Figur 3.1.2 Färdigt projekt  

Alla dimensioner på bärverk har dimensionerats enligt eurokoderna och därefter 
enligt Boverkets konstruktionsregler för att ta reda på hur stor betydelse den 
nationella bilagan har. En stor del av beräkningar återfinns i bilagorna. 
Förklaringar på beräkningar kan hittas i kap 2.3.  

 

 
Figur 3.1.3  Enkel Gant-schema över projektet  

Efter att handberäkningarna slutförts och samtliga bärande delar modulerats i 
Revit structure har strukturella analyser gjorts i Revit Structural Analysis och 
FEM-design. En analys av Tekla structures har gjorts, men dock inte med hjälp av 
projektet utan mer ur ett allmänt perspektiv.   

Revit structure och Tekla structures behöver en analys-applikation som underlag 
för dimensionering, dvs. en applikation som beräknar de krafter, moment, och 
spänningar som uppstår i strukturerna. Dessa applikationer ska även ta hänsyn till 
förskjutningar, deformationer, rotationer och skevning som uppstår under olika 
lastförhållanden.  

I nästa del studeras analysapplikationerna i FEM-design och Structural Analysis, 
en del av Autodesks molntjänst Autodesk 360. Dessutom har analyser gjorts med 
sikte på användarvänlighet och samarbete.   
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3.2 Analys av Revit structure  

3.2.1 Allmänt 

Revit structure är anpassat för att klara av alla typer av byggprojekt vilket märks 
efter en korttids användning. Revit structure passar för alla typer av byggprojekt 
stora som små, i alla typer av material.  

Precis som med alla modelleringsprogram kan det vara en god idé att läsa en 
manual/tutorial innan man sätter i gång med moduleringen. Har man stött på ett 
problem under moduleringen kan man också söka på internet eftersom att 
sannolikheten för att någon har haft samma problem är ganska stor.   

Har man tidigare erfarenheter av Autocad, Autocad architecture eller något annat 
3D moduleringsprogram är Revit structure lätt att lära sig. Revit structure är 
uppbyggt av bibliotek, dvs. databaser med balkar, pelare, väggar och andra 
komponenter som lätt kan appliceras ut i 3D-miljön, plan eller sektion. Varje 
objekt i Revit har en rad olika parametrar för exempelvis egentyngd, kostnad, 
tillverkare, material mm.  

Den största fördelen med Revit structure och 3d-modullering som helhet är dess 
förmåga att kunna hantera ändringar i ritningen. I Revit structure är det lätt att 
skapa sektioner av 3d modellen som ska utgöra delar av den fullständiga ritningen. 
I fall ett objekt behöver ändras i en sektion är det bara att ändra den direkt i 3d 
modellen och samtliga sektioner uppdateras automatiskt. Ändringar i Autocad kan 
ta avsevärt mycket längre tid eftersom att varje sektion måste ändras var för sig. 

I och med att Revit är anpassat att klara de flesta projekt blir dess stora nackdel att 
biblioteket av detaljkomponenter som skruvgrupper, svetsar, byggbeslag är 
begränsat. Som ingenjör har man stor användning av dessa.  och måste lägga in 
någon annans modeller, köpa till eller tillverka egna.  

Är man van vid att göra detaljer i Autocad anser man nog att Autocad har bättre 
gränssnitt än vad Revit har för att göra just detaljer.  Även om det går att rita 2d 
detaljer i Revit är det ingenting som rekommenderas eftersom att detaljer i 2d 
enbart påverkar den vy där man har utfört detaljen.     

 

3.2.2  Revit structure till Autodesk 360 - Structural Analysis  

I datorprogrammet Revit structure finns möjligheten att installera olika typer av 
plugins dvs. program som fungerar som komponenter till värd-programmet. 
En av dessa komponenter är Structural analysis som använder modellen i Revit 
structure för att göra en strukturell analys/kraftberäkningar på dess delar.  
 
Vid användning av Revit structure 2014 kopplas Structural Analysis ihop med 
Autodesk 360, dvs. Autodesks egna molntjänst. Detta innebär att modellen läggs 
upp på en extern enhet ”molnet” där analysen görs. Den stora fördelen med detta 



Fallstudie 

24 
 

är att man har möjligheten att utföra andra uppgifter samtidigt som analysen görs 
eftersom att ens egen dators prestanda ej påverkas.  
Nedan följer en kort demonstration i tio steg, över hur Structural Analysis har 
används.   
 
Efter installationen finns verktygen att hitta i Revit Structure under fliken Analyze.  
 

 
 
Figur 3.2.1 Anlyzetab i Revit structure med Revit Structural Analysis  

 
I Projekt Browser under 3D views kan man klicka på Analytical model. 
Strutural analysis utför sina beräkningar enligt denna modell, vilket innebär att 
samtliga analytiskt bärande delar måste vara ihopkopplade via noder eller 
knutpunkter. Kontrollera samtliga stöd genom att gå in på Analyze därefter Check 
Supports. Ett meddelande visas i nedre vänstra hörnet beroende på resultat. 
 
Bärverket kan modifieras med hjälp av Analytical Adjust, eller återställas med hjälp 
av Analytical Reset.  
Under fliken Load Cases och Load Combinations kan man lägga till olika lasttyper 
och lastfall.  
Efter att last kombinationerna är inställda kan användaren applicera lasterna över 
konstruktionen genom att klicka på fliken Loads. Lasttyp anges under Properties. 
Analysen görs genom att använda funktionen Analys in Cloud.  
 
Efter att programmet har kontrollerat modellen och laddat upp den till Autodesk 
360 valdes att ta med egentyngder under Self-weight options förkortat DL eller 
deadlift. På så sätt kommer alla egentyngder på material att nyttjas i analysen.  
När modellen analyseras har användaren möjlighet att göra andra uppgifter 
samtidigt. Analysens utveckling visas i nedre högra hörnet på datorns skrivbord, 
genom att klicka på denna symbol .   
 
Efter analysen är färdig kan man välja at studera en rapport på Autodesk 360 
genom att klicka på meddelandet som kommer upp när analysen är klar alternativt 
logga in på Autodesk 360.  Om man vill studera resultatet går man in på Results 
Manager och väljer Download eller Explore.  
Välj lastfall eller lastkombination och vilken storhet som ska studeras. Resultatet 
visas i modellen.     
 

3.3 Analys av Tekla structures 19  

3.3.1 Allmänt  

Tekla structures är utvecklat för stora byggprojekt i stål och betong i första hand 
och det märks redan vid en kort genomgång av programmet. Vad som också 
märks är att Tekla structures är något mer avancerat än Revit structure.   
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Här kan man precis som i tidigare beskrivna programvaror moduler upp stora ytor 
med färdiga element som plattor, pelare, balkar osv. Precis som i FEM-design kan 
man applicera material och hållfasthetsklasser till respektive bygg element. 

I grundutbudet finns inga hållfasthetklasser för trä konstruktioner med det finns 
tilläggsfiler som går att installera till programmet om detta behövs. Med denna 
anledningar har detta byggprojekt inte modulerats med denna programvara.  

Den stora skillnaden med Tekla structures jämfört med Revit structures är att i 
Tekla structures finns en stor komponentkatalog i grunden med olika typer av 
konstruktiva anslutningar. Dessa kan med hjälp av ett par klick appliceras över 
konstruktionen.  

Precis som Revit structures ger Tekla structures möjligheten att kunna applicera 
laster över konstruktionen för att kunna göra en strukturell analys. Däremot måste 
programmet kopplas till en extern beräkningsapplikation för att användaren ska 
kunna få ut deformationerna som lasterna ger upphov till.  Ett par exempel på 
dessa är SAP2000, FEM-design och Robot. När analysen är färdig skickas 
resultaten tillbaka till Tekla structures som sen utför dimensioneringen.  

 

 
Figur 3.5.1 Användning Tekla structures 19 med Component Catalog   

 

3.4 Analys av FEM-design 13  

3.4.1 Allmänt  

FEM-design är ett moduleringsprogram som används för att göra strukturella 
analyser med nyckelorden stabilitet och dimensionering. Det märks redan tidigt i 
analysen att detta program lämpar sig till stora byggprojekt i valfritt material där 
projekttiden är kraftigt begränsad, men kan även användas för mindre projekt.  

Vad som också märks tidigt är att programmet är oerhört sofistikerat och 
avancerat, vilket innebär att FEM-designs användarmanual kommer väl tillhands 
om man inte vill stöta på problem. Eftersom att manualen är på ca 439 sidor är 
det praktiskt att den är i PDF-form eftersom att det bara är att använda sök-
funktionen om det skulle uppstå problem under analysen.  



Fallstudie 

26 
 

Precis som i de flesta analysprogram kan man följa en röd tråd genom att börja 
med struktur längst till vänster följt av laster, finita element, analys och till sist 
dimensionering utefter vald materialtyp längst till höger.   

FEM-design bygger på finita element metoden ”FEM” vilket är en numerisk 
metod för att lösa differential ekvationer. Denna metod gör det möjligt att lösa 
mycket komplexa tekniska problem, exempelvis hållfasthetsberäkningar17. Denna 
metod skiljer sig en del från handboksformler vilket innebär att resultaten kan 
variera.  

Fliken finita element lämpar sig för användare som vill studera sitt projekt på en 
avancerad nivå.    

Vid användning av FEM-design är det viktigt att precis som vid användning av 
Structural Analysis till Revit att jobba med tyngdpunktslinjer och se till att samtliga 
av dessa är kopplade till noder/knutpunkter på korrekt sätt. Samma sak gäller 
olika typer av skal dvs. plattor, väggar, tak osv. Detta beror på att FEM gör många 
av sina beräkningar utefter objektets tyngdpunktslinje. Om dessa linjer inte har 
rätt position blir således lastfördelningen inte korrekt utförd.   

 

3.4.2 Revit structure till FEM-design  

Precis som tidigare behövs en plugin/add in för att konvertera från formatet .rvt  

I Revit till FEM-design formatet .str. Denna add in kallas för StruXML. 

Genom att installera StruXML kan man modulera i Revit och föra över modellen 
till FEM-design -3D structure för att göra en analys.  

För att konverteringen ska fungera måste samtliga linjer var ihopkopplade i 
Analytical mode. Lägg inte till några laster eller lastkombinationer i Revit utan utför 
detta i FEM-design 

Det första som valdes var eurokod efter nationell standard, i detta fallet 
NA:Swedish.  

I nästa steg har StruXML gjort en genomgång av modellen och behöver lägga till 
en så kallad materialmap till objekten i Revit modellen. Under fliken Materials och 
Sektions kan man knyta Fem designs materialbibliotek till modellens objekt. 
Därefter valdes Export under fliken Export.  

StruXML talar om vilka objekt som har exporterats och därefter är det bara att 
öppna filen i FEM design- 3D-structure.  

 

 
Figur 3.4.1 Export StruXml efter installation  

                                                 
17 http://sv.wikipedia.org/wiki/Finita_elementmetoden  
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Figur 3.4.2 Före och efter konvertering av formaten.  

 
Efter att ha öppnat filen i 3D structure är det dags att applicera laster.  Under 
fliken Loads därefter knappen Load cases kan man välja vilka laster som ska 
appliceras på byggnaden. I detta fall vill vi studera snölast och egentyngd och 
lägger därför till dessa. Notera att normalt sett tas egentyngder med i analysen 
automatiskt pga. alla objekt i FEM är knytna till databaser. Applicera lasterna på 
konstruktionen.  
 
Genom att trycka på knappen Load groups kan man adressera partial koefficienter 
till lasterna och därefter genom att trycka på knappen Load combinations kan dessa 
laster användas i olika lastfall exempelvis för brottgränstillstånd eller 
bruksgränstillstånd.  
 
Under fliken Analysis kan en strukturell analys av byggnaden utföras genom att 
klicka på knappen Calculate. 
 
I Calculations väljer man vad som ska analyseras vilket i detta fall är lastfall och last 
kombinationer.   
 

 
Figur 3.4.3  Beräknings alternativ i FEM-design  
 
Efter att modellen har analyserats kan man välja resultat genom att trycka på 
Knappen New results  och välja i vilken punkt man vill ha resultatet.  
 
Under fliken Timber design kan man efter beräknade storheter sedan göra en analys 
över valda dimensioner. Om utnyttjandegraden är under 100 % anses 
dimensionen vara okej och markeras med en grön symbol. Är verkningsgraden 
över 100 % klarar valt objekt ej dimensionerande last och markeras därför med en 
röd symbol.  
 
Om resultet inte är vad man har förväntat sig kan man kontrollera FEM-designs 
beräkningar.  
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Detta görs genom att klicka på:  
 
New results - Timber design- Utilization- Maximun  
 

Nu har man möjligheten att klicka på knappen Detailed result  och därefter klicka 
på den bärverksdel man vill studera.  
 

 
         Figur 3.4.4 FEM-design beräkningar  
 

Har man goda kunskaper i hållfasthetsberäkningar kan man ganska enkelt se vart 
felet sitter. Man börjar med att titta på de beräkningar som är markerade med rött.  
Därefter får man leta efter vad som inte stämmer med handberäkningarna. 
Är man helt säker på att lastanlysen är korrekt men att FEM-design visar att 
verkningsgraden är över 100 % har man förmodligen glömt eller anget fel 
säkerheltfaktorer. 

 



Diskussion 

29 
 

4 Resultat   
I denna del visas resultaten av frågeställningarna. Resultatet av fallstudien ska visa 
hur mycket det skiljer mellan eurokoderna och BKR i praktiken med hjälp av 
byggprojektering carport. Här redovisas också resultaten från de strukturella 
analyser som har gjorts med valda programvaror.   

 

4.1 Dimensioner och laster   

4.1.1 Skillnader enligt Handberäkningar  

Leder Eurokoderna till större eller mindre dimensioner jämfört med BKR?  

I detta examensarbete har en Carport påverkas av enbart snölast (se bilagor för 
beräkningar).  Nedan följer resultat enligt handberäkningar:  

Stöd   A  B                     C D E F  

Pelarlaster       

(kN)                

5,59 

5,59 

 15,86                   

 15,86 

13,66 

13,66 

13,66 

13,66 

15,86 

15,86 

5,59         

5,59      

118 

2 

Tabell 4.1.1  Resultat, beräkningar av pelarlaster enligt eurokoderna.  

 Takbalk Hammarband/avväxlingsbalk Pelare  

Laster 
EC 

4,94kN/m  撃帳帖 = なの,ばの倦軽 15,86kN 

Laster 
BKR  

5,08kN/m  撃聴鳥 = なは,に倦軽 16,3kN 

Max 
moment  

24,2kNm   

Dim EC 90x315 L40c                              70x200 C24 70x70 C24 

Dim BKR   90x315 L40                              70x200 K24  70x70 K24 

Tabell 4.1.2  Resultat av Dimensioneringar. Se Kap 9 Bilagor för detaljer och beräkningar.  

 

 Utnyttjandegrad  

  BKR  Eurokoder     

Pelare        95,8 % 95,3 %  

Takbalk  85 % 82 % 

Hammarband  95,3%  93,6%  

Tabell 4.1.3 Utnyttjandegrad vid dimensionering enligt brottgränstillstånd  

                                                 
18 Pelarens placering enligt fig 4.2.1  
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Detta resultat visar små skillnader vid kraftberäkningar mellan BKR och 
eurokoder. Det skiljer ungefär 0,44 kN mellan de största pelarlasterna. 
Utnyttjandegraden är relativt lika. Man skulle kunna säga att Eurokoderna är lite 
mer på säkra sidan när det kommer till dimensionering enligt snölast.  

 

4.2 Programvaror  

Vilka programvaror stödjer beräkning för eurokoder? Hur skiljer sig resultat från 
handberäkningar? 

I detta examensarbete har konstaterats att Tekla structures och FEM-design är de 
programvarorna som kan användas för dimensionering. Dock behöver Tekla 
structures en extern applikation för att kunna göra lastanalyser. Nedan följer 
lastanalyser enligt FEM-design och Revit Structural Analysis.    

4.2.1 Lastanalys enligt FEM-design   

Precis som har beskrivits tidigare har 3d-modellen konverterats från Revit 
structure till FEM- design för att kunna göra en strukturell analys. Filerna bör 
konverters utan laster för att inte skapa konflikt. I FEM-design har två olika 
typer av lastanalyser gjorts.  

Den första med ”roof-slab” och den andra genom att applicera laster direkt på 
balkarna.  

Roof slab eller platta används för att simulera ett tak. Detta för att studera hur 
programmet analyserar lastfördelningen över en yta. 

Lastkombinationerna har gjorts enligt en tidigare formler för lastkombinationer 
som kan läsas om i kapitel 3.1.4 (formel 6.10a och b).  

För att få ut bästa resultat är samtliga stöd markerade som löst inspänt hinged 
förutom pelarfötterna som är markerade med fast inspänt rigid via verktyget point 
support group.     

Båda analyserna gav samma resultat: 

 

 
Figur 4.2.1  Carport i plan  
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Figur 4.2.2  Resultat enligt arbetsyta i FEM design med last över Roof slab. Översta bilden beskriver Stödens placering  

     
Figur 4.2.3  Resultat och arbetsyta i FEM design med lastfördelning över takbjälkar.  

 

Stöd   A  B                     C D E F  

Pelarlaster       

(kN)                

5,6 

5,6 

 15,9                   

 15,9 

13,8 

13,7 

13,8 

13,7 

15,9 

15,9 

5,6         

5,6       

1 

2 

Balkmoment 
My´ kNm 

6,5 18,44 15,6 15,6 18,44 6,5  

Tabell 4.2.4  Resultat av kraftanalys enligt FEM-design 

 

 

Resultatet visar små skillnader mellan hand och datorberäkningar. Det skiljer som 
mest 0,18kN vid stöd C och D. Momentberäkningarna visar maxmoment på 
18,44kNm vilket skiljer ca 6kN från handberäkningar.  

4.2.2 Dimensionering enligt FEM-design 

Enligt FEM-design/Timber design var samtliga pelare (C24,70x70) godkända med 
marginal. Pelare B och E med höjd 2500mm hade dock högst verkningsgrad på ca 
91 %. Balkarna (L40c, 90*315) hade ett resultat med en maximal verkningsgrad på 
68 % i balk B och E (se fig. 4.2.1) vilket är ett rimligt resultat vid ett moment på 
18,2 kNm  
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4.2.3 Lastanalys enligt Revit Structural Analysis  

Revit Structure gav ett resultat enligt nedan.  
 
Stöd   A  B                     C D E F 

Pelarlaster    

(kN) 

5,96  16,09                   13,93 13,93 16,09 5,96 

My’ takbalk  

kNm 

6,67 18,33 15,68 15,68 18,33 6,67 

Tvärkraft balk  

kN 
+5,10 +13,86 +11,99 +11,99 +13,86 +5,10  

 
Tabell 4.2.5 Resultat av Structural Analysis   

 
Mellan handberäkningarna och detta resultat skiljer det som mest 0,27 kN, vilket 
är pelarlast C och D. Detta kan bero på att materialbiblioteket inte har 
egentyngder för olika konstruktionsvirke utan mer ett generellt värde för trä.    

 

4.3 Resultatdiskussion 

Denna del diskutera och beskriver resultatet utefter studiens syfte.    

4.3.1 Skillnader mellan Eurokoder och BKR  

Huvudsyftet med detta examensarbete är att visa skillnaderna mellan BKR och 
eurokoderna med hänsyn till nationell bilaga. För den som vill ha en djupgående 
analys hänvisas till kap 3.1.  

Precis som beskrivits inledningsvis i kap 3.1 är eurokoderna mer detaljerade än 
BKR, vilket förmodligen kan tolkas som att eurokoderna är mer anpassade för 
verkliga förhållanden.  

Vad detta examensarbete visar är att det inte skiljer sig så mycket mellan de olika 
beräkningsmallarna när snölast är den enda lasten. Detta kan bero på att 
lastkombinationerna är korrigerade efter svenska normer enligt den nationella 
bilagan, vilket leder till små skillnader mellan BKR och de svenska eurokoderna.   

Vad som också märks är att båda teorierna avseende träkonstruktioner bygger på 
elasticitetsteorin i grunden vilket leder till stora likheter. Det som i huvudsak 
skiljer teorierna emellanåt är korrektionsfaktorerna för lastens exponering i olika 
avseenden men också materialens karakteristiska värden.  

Denna studie visar dock inte hur mycket det skiljer vid hänsyn till nyttig last vilket 
kan förändra resultat.  
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4.3.2 Programvaror  

Här diskuteras de olika programvarorna som har används i detta examensarbete 
för att utföra byggprojekteringen med eller utan dimensionering enligt 
eurokoderna. Målet med detta kapitel är att visa för och nackdelar med olika 
modelleringsverktygen för att skapa stöd för dimensionering enligt eurokoderna.   

Strukturella analyser 

Samtliga strukturella analyser som gjorts både via FEM-design och Revit 
Strukturers enligt kap 4.2 visar att max momentet fördelat över takbalken är runt 
18,4kNm trots att pelarens maximala bärförmåga ligger på runt 16kN enligt 
samtliga datorberäkningar enligt kap4. Enligt handberäkningarna ska 
maximalmoment i balk ligga på ca 24kNm vilket skiljer med 6kNm från FEM-
design och Revit.  

Förmodligen beror detta på att finita element metoden (FEM) måste dela upp 
byggnadsdelen i element samt att moment och krafter inte är kontinuerliga mellan 
intilliggande element.19  

Detta skulle kunna förklara varför maxmoment blir ca 18,4 kNm. Det största 
elementet är nämligen ca 5,6m. Om intilliggande element reduceras blir största 
resulterande tvärkraft ca 13,5kN istället för 15,7kN vilket ger upphov till 
maximalmoment enligt nedan.  警陳銚掴 = なぬ,の ∗ に,ぱ − 岾ね,ひね ∗ に,ぱ ∗ 態,腿態 峇 = なぱ,ねぬ 倦軽m 

Användningsområden  

 

Efter en tids användning av Revit structure, Tekla structures och FEM-design 
syns tydliga användningsområden.  

Har man många mindre projekt räcker Revit structure alldeles utmärkt med 
handberäkningar följt av kort analys i Structural Analysis.  

Har man en större verksamhet eller stora byggprojekt kan man komplettera med 
Tekla structures eller FEM-design. Ska man göra detta behövs också en högre 
kompetens hos den som ska använda programmet.     

Eftersom att Revit structure kan tillämpas i projekt oavsett storlek är också 
möjligheterna för utveckling också större. Som nämnts tidigare är inte 
grundbiblioteket t i Revit structure anpassat för den svenska marknaden och skulle 
därför behöva utvidgas. Material i olika hållfasthetsklasser är ett exempel.  

Det skulle behövas ett bredare val av virkes typ, konstruktionsdetaljer och 
liknande samt funktioner för att enkelt kunna placera ut dessa.   

 

                                                 
19 Lect05.pdf   “Finite element analysis of beams and frames “ 
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4.4 Metoddiskussion 

4.4.1 Dimensioner  

Denna metod gick ut på att bestämma hur stora skillnaderna blev mellan 
dimensionerna enligt eurokod 5 i förhållande till BKR. Försöksobjekt, var i detta 
fall en carport som skulle dimensioneras enligt båda systemen. Den stora fördelen 
med detta försöksobjekt är att man får en grundläggande bild över skillnaderna, 
men dock inte samtliga skillnader som bör studeras.  

Nyttig last har exempelvis inte studerats i denna studie pga. takkonstruktioner i 
Sverige inte behöver dimensioners efter dessa laster. Det hade varit intressant att 
studera ett större projekt för att på så vis få ut en bredare kännedom om 
skillnaderna.  

 

 

4.4.2 Programvaror  

I dagens samhälle förväntar sig arbetsgivare att man som student har 
grundläggande kompetens i Revit architecture alternativt Revit structure. Därför 
kändes det som ett naturligt val att använda Revit structure i byggprojekteringen 
men också på grund av fördelarna med 3d-projektering.     

Ur ett verkligt perspektiv är det inte lönsamt att använda produkter som Fem-
design eller Tekla-structures vid dimensionering av små byggprojekt, eftersom att 
handberäkningar är tillräckligt. Om man behöver en ytterligare analys är det mer 
lönsamt att fråga en kollega.  

Dessutom blir inte denna analys verklighetstrogen i Fem-design eftersom att en 
takkonstruktion i trä oftast innehåller många detaljer som bärläkt, isolering, balkar 
osv vilket gör det mer effektivt att placera en solid med en teoretisk egentyngd för 
att simulera ett tak. Istället blir det en kraftigt förenklad version av verkligheten.  

Att importera mellan Revit och FEM-design går bra om man inte använder för 
mycket detaljer i Revit. Dessutom bör man importera utan laster. Är man osäker 
kan man modulera en förenklad modell direkt i FEM-design.  
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5 Slutsatser och rekommendationer 
 

De slutsatser som kan fastställas från denna studie är att inom byggprojektering 
kan man använda sig av många verktyg för att lösa uppgiften, men val av verktyg 
beror på byggnadens storlek och material.  

När man dimensionerar byggnader där snölaster är dominerande uppstår inga 
större skillnader mellan dimensionerna vid användning av eurokod 5 eller BKR, 
men det kan var bra att at hänsyn till utnyttjandegrad vid dimensionering av 
bärande delar.    

Vid användning av FEM-design eller Tekla structures för dimensionerande syften 
krävs utbildning för att förstå programmens funktioner och begränsningar.  

Tekla structures är anpassat för betong och stålkonstruktioner medan FEM-design 
är anpassat för trä, stål och betongkonstruktioner.  

Fördjupningar inom ämnet dimensionering med informationssystem och 
eurokoder kan exempelvis vara:  

 Skapandet av intelligenta anslutningar mellan bärande system i Revit 
structure.  

 Analys av nyttig last vid dimensionering enligt eurokod 5.  

 Analys av FEM-designs funktioner och lastfördelning. 

 Avancerad analys av vindlast  
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Bilaga 1 Beräkning enligt Eurokoderna  
 

 

1.1Förutsättningar  
 
 Tak Vägg 
Yta などに,のばの兼態 のな,ばはぱ兼態 
Egentyngd  ど,ね倦軽/兼態 ど,な倦軽/喧結健欠堅結 

 
Helsingborg 蝦  Snözon 1  蝦 嫌賃 = な,ど倦軽/兼態 
 

 

 

1.2 Snölast enligt Eurokoder  
 
Snölast – Tillfällig dimensionerings situation  
 
Taklutning  ど° 判  糠 判  ぬど° ぬど° <  糠 <  はど° 糠 半  はど° �怠 ど,ぱ ど,ぱ岫はど −  糠岻/ぬど ど,ど 

 
 

 

Figur 1.2.1  Snölast på pulpettak enligt SS_EN_1991 del 3  

 
 
 
 



 

 
 

嫌 = � ∗ 系勅 ∗ 系痛 ∗ 嫌賃 
 系勅 = な,ど    系痛 = な,ど , 嫌券�健欠嫌建 喧å 兼欠堅倦 茎結健嫌件券訣決剣堅訣 蝦  嫌賃 = な,ど  ,糠 = ば° 蝦   憲 = ど,ぱ 
 嫌 = ど,ぱ ∗ な ∗ な ∗ な = ど,ぱ倦軽/兼態   
 

1.3 Dimensionering av Lastkombinationer (STR)   
 は.など 欠     芸帳帖 =  紘鳥 ∗ な,ぬの ∗ 罫賃珍,鎚通椎 + 紘鳥 ∗ な,の ∗ ∗ 芸,怠芸帳鳥 = ど,ぱぬ ∗ な,ぬの ∗ ど,ね + ど,ぱぬ ∗ な,の ∗ ど,は ∗ ど,ぱ = な,どねのぱ倦軽/兼態 は.など決     芸帳鳥 =紘鳥 ∗ ど,ぱひ ∗ な,ぬの ∗ 罫賃珍,鎚通椎 + 紘鳥 ∗ な,の ∗ 芸,怠 
芸帳鳥 = ど,ぱぬ ∗ ど,ぱひ ∗ な,ぬの ∗ ど,ね + ど,ぱぬ ∗ な,の ∗ ど,ぱ = な,ぬひねぱ = な,ね 倦軽/兼態   
1.4 Lastfördelning samt Lastnedräkning  


Takkonstruktion 



 

För att beräkna resulterande krafter 迎津 används tabell metod enligt s 41 i 
Byggformler och tabeller eftersom att samtliga fack i teorin är lika stora.  迎凋 = 迎庁 = ど,ぬひの ∗ な,ね ∗ ぬ,ななね = な,ばに倦軽/兼 決欠健倦迎喋 = 迎帳 = な,なぬに ∗ な,ね ∗ ぬ,ななね = ね,ひね倦軽/兼 決欠健倦迎頂 = 迎帖 = ど,ひばね ∗ な,ね ∗ ぬ,ななね = ね,にの倦軽/兼 決欠健倦
 



 

 
 

Pelare  軽帳帖 = 槌∗鎮態 + な,ぬの ∗ ど,ぱぬ ∗ 罫賃珍,鎚通椎,   軽帳帖 = 替,苔替∗滞,戴胎胎態 + な,ぬの ∗ ど,ぱぬ ∗ ど,な計軽 =なの,ぱは倦軽 

 

 

1.5 Dimensionering av takbjälkar  

 

 

 

 

 

 警暢銚掴 = ね,ひね∗は,ぬばばにぱ = にの,なな倦軽兼        alternativt    
 
 −ど,ねの ∗ ね,ひね + なの,ばの = なぬ.のにば倦軽 
 
 菓 :  なぬ,のにば − ね,ひね隙 = ど 
 
 隙 = に,ばぬぱ兼 
 
 警陳銚掴 = なの,ば ∗ に,ばぬぱ − (ね,ひね ∗ ど,ねの ∗ ど,ねのに ) − (ね,ひね ∗ に,ばぬぱ ∗ に,ばぬぱに ) == にね倦軽兼 

 

Vi väljer limträ kvalité L40c  
 �陳鳥 = 暢曇匂調 判 血陳鳥              ,    血陳鳥 = 賃尿任匂�尿 ∗ 血陳賃   ,  

 



 

 
 

  倦健件兼欠建倦健欠嫌嫌 荊荊, 兼結穴結健健å券訣建件穴嫌健欠嫌建 蝦 倦陳墜鳥 = ど,ぱ  ,  紘陳 = な,にの 血�堅 健件兼建堅ä 
 

  血陳鳥 = 待,腿怠,態泰 ∗ ぬど,ぱ = なひ,ばなに     �陳鳥 = 警帳鳥激 判 血陳鳥激   蝦    にね,ど ∗ など滞なひ,ばなに = なになば ∗ など戴兼兼戴 


Enligt tabell blir detta värde L40c 90*315 ∗ など戴mm戴
 

1.6 Dimensionering av tvärkraftskapacitet 
hammarband 






välj C24  �塚帳帖 = な,の 蝶曇呑長賑肉∗ℎ 判 血塚鳥決勅捗 = ど,はば ∗ 決血塚鳥 = 賃尿任匂�尿 ∗ 血塚賃   
血塚鳥 = ね ∗ ど,ぱな,ぬ = に,ねは警鶏欠    �塚帳帖 = な,の なの,ば ∗ など戴決勅捗 ∗ ℎ 判 に,ねは
決勅捗 ∗ ℎ = にぬ,ばひ ∗ など戴に,ねは = ひはばな兼兼態ど,はば ∗ ばの ∗ にどど = などどのど兼兼態  頚計!
Välj 75*200 C24  

 

 

Hammarband/avväxlingsbalk  15,7kN
n 

15,7kN 



 

 
 

1.7  Dimensionering av Pelare  

 

 

 


軽頂眺鳥 = 倦頂 ∗ 血頂鳥 ∗ 畦= 挑迩�沈 件 = 長√怠態

Test av 70x70 vid medium risk för knäckning dvs. fall 3 där  詣頂追 = にのどど ∗ ど,ぱの =になにの兼兼, kvalité C24 


= 態怠態泰7轍√迭鉄 = などの,なは追勅鎮 = 怠待泰,怠滞� ∗ √ 態怠胎,替∗怠待典 = な,ばぱぬ
倦 = ど,の[な + 紅頂岫追勅鎮 − ど,ぬ岻 + 追勅鎮態 ] , 紅頂 = ど,に 血�堅 兼欠嫌嫌件懸建 建堅ä倦 = ど,の[な + ど,に岫な,ばぱぬ − ど,ぬ岻 + な,ばぱぬ態] =2,237 

 倦頂 = な倦 + √倦態 − 追勅鎮態 = なに,にぬば + √に,にぬば態 − な,ばぱぬ態 = ど,にはにね 

血頂鳥 = ど,ぱな,ぬ ∗ にな = なに,ひぬ軽頂眺鳥 = ど,にはにね ∗ なに,ひぬ ∗ ばど ∗ ばど = なははにば軽なは,はにば倦軽 > なの,ぱは倦軽 ,    軽頂眺鳥 > 軽帳鳥 蝦 頚計!
 

なの,ぱは倦軽 

なの,ぱは倦軽 



 

 
 

1.8  Dimensionering av spikgrupper  

 

 

                            Ankarspik 4*100 mm  

                           C24 =喧賃 = ぬのど倦訣/兼戴 

 

Förankringslängd = などど − ぬね − ぬば,の = にぱ,の兼兼 > は穴 頚計!  血ℎ,賃 = ど,どぱに ∗ ぬのど ∗ ね−待,戴 = なぱ,ひぬ警鶏欠 

 

G)  血ℎ,賃∗建怠 ∗ 穴 =  なぱ,ひぬ ∗ ぬね ∗ ね = にのばね,ねぱ軽 

 

H) ど,の血ℎ,賃∗建態 ∗ 穴 = なぱ,ひぬ ∗ ぬば,の ∗ ね = なねなひ,ばの軽  
 警槻,眺賃 = ど,ぬ ∗ 血通 ∗ 穴態,滞 = ど,ぬ ∗ はどど ∗ ね態,滞 = ははなは,の軽兼兼 

 

J) な,どの 捗ℎ,� ∗痛迭∗鳥戴 [√ね + 怠態暢熱,馴�捗ℎ,�∗鳥∗痛迭鉄 − な] + 庁�猫,馴�替 = ひどな,どはの ∗ な,になの + 庁�猫,馴�替 = 

 などひね.ばひ軽 + 繋銚掴,眺賃ね  

 

K) な,なの√に ∗ 警槻,眺賃 ∗ 血ℎ,賃 ∗ 穴 + 庁�猫,馴�替 = ななのな,なの + 庁�猫,馴�替  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Utdragskraft: 繋銚掴,眺賃 = 血銚掴,賃 ∗ 穴 ∗ 健勅捗 = はの ∗ など−滞 ∗ ぬのど態 ∗ ね ∗ にぱ,の = ひどば,ばにの軽 

 

Genomdragskraft:  

       繋銚掴,眺賃 = 血ℎ勅銚鳥,賃 ∗ 穴ℎ態 =  ばど ∗ など−滞 ∗ ぬのど態 ∗ ぱ ∗ ぱ = のねぱ,ぱ軽  
 

 繋眺賃 = などひね.ばひ + のねぱ,ぱね = なにぬに軽 蝦 繋眺鳥 = ど,ぱな,ぬ ∗ なにぬに = ばのぱ,なの軽/嫌喧件倦  
 

Minsta antal spik 

 

Sektion B och E     
怠泰胎待待胎泰腿,怠泰 = にな嫌建  

Sektion C och D     
怠戴泰泰怠胎泰腿,怠泰 = なぱst 

Sektion A och F      泰替腿替胎泰腿,怠泰 = ぱ嫌建 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 2 Beräkning enligt BKR  
 

2.1  Förutsättningar  

 

 Tak Vägg 

Yta などに,のばの兼態 のな,ばはぱ兼態 

Egentyngd  ど,ね倦軽/兼態 ど,なkN/pelare 

 

Helsingborg  蝦  Snözon 1  蝦 嫌待 = な,ど倦軽/兼態 

 

 

 

2.2 Snölast  

 

 
Taklutning  ど° 判  糠 判  ぬど° ぬど° <  糠 <  はど° 糠 半  はど° �怠 ど,ぱ ど,ぱ岫はど −  糠岻/ぬど ど,ど 

 
 

 

 嫌賃 = � ∗ 嫌待 
 



 

 
 

  嫌券�健欠嫌建 喧å 兼欠堅倦 茎結健嫌件券訣決剣堅訣 蝦  嫌賃 = な,ど  , 糠 = ば° 蝦   憲 = ど,ぱ 
 嫌 = ど,ぱ ∗ な = ど,ぱ倦軽/兼態   
 

2.3  Lastkombinationer  
 

Brottgränstillstånd  圏鳥 = 訣賃 + な,ぬ ∗ 圏ℎ賃 + ∑圏賃 圏鳥 = ど,ね + な,ぬ ∗ ど,ぱ = な,ねね倦軽/兼態 

 

 

2.4 Lastfördelning samt Lastnedräkning  
 
Takkonstruktion 
 

 
För att beräkna resulterande krafter 迎津 används tabell metod enligt s 41 i Byggformler 
och tabeller eftersom att samtliga fack i teorin är lika stora.  迎凋 = 迎庁 = ど,ぬひの ∗ な,ねね ∗ ぬ,ななね = な,ばば倦軽/兼 決欠健倦  迎喋 = 迎帳 = な,なぬに ∗ な,ねね ∗ ぬ,ななね = の,どぱ倦軽/兼 決欠健倦 迎頂 = 迎帖 = ど,ひばね ∗ な,ねね ∗ ぬ,ななね = ね,ぬば倦軽/兼 決欠健倦 
 
Pelare  軽帳帖 = 槌∗鎮態 + 訣賃   蝦 軽帳帖 = 泰,待腿∗滞,戴胎胎態 + ど,な計軽 = なは,にひば = なは,ぬ倦軽 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

2.5  Dimensionering av takbjälkar  



 

 

Maxmoment  

 警暢銚掴 = の,どぱ∗は,ぬばばにぱ = にの,ぱに倦軽兼        alternativ    
 
 −ど,ねの ∗ の,どぱ + なは,に = なぬ,ひなね倦軽 
 
 菓 :  なぬ,ひなね − の,どぱ隙 = ど 
 
 隙 = に,ばぬぱ兼 
 
 警陳銚掴 = なは,に ∗ に,ばぬぱ − (の,どぱ ∗ ど,ねの ∗ ど,ねのに ) − (の,どぱ ∗ に,ばぬぱ ∗ に,ばぬぱに ) = にね,ばひひ= にね,ぱど倦軽兼 
 
Vi väljer limträ kvalité L40  
 �陳鳥 = 暢縄匂調 判 血陳鳥              ,    血陳鳥 = 賃�∗捗尿��尿∗�韮     

 

  倦健件兼欠建倦健欠嫌嫌 荊荊, 健欠嫌建建検喧 稽 蝦 倦追 = ど,ばの  ,  紘陳 = な,なの 血�堅 健件兼建堅ä  紘津 = 嫌ä倦結堅ℎ結建倦健欠嫌嫌 荊荊 = な,な 
 

  血陳鳥 = 待,胎泰∗戴戴怠,怠泰∗怠,怠 = なひ,のはの警鶏欠     



 

 
 

�陳鳥 = 警帳鳥激 判 血陳鳥激   蝦    にね,ぱ ∗ など滞なひ,のはの = なにはぱ ∗ など戴兼兼戴 


Enligt tabell blir detta värde L40 90*315 ∗ など戴兼兼戴
2.6 Dimensionering av tvärkraftskapacitet 
hammarband 

 






Välj K24  �塚鳥 = な,の 蝶曇呑長∗ℎ 判 血塚鳥  血塚鳥 = 賃�∗捗���尿∗�韮  
血塚鳥 = ぬ ∗ ど,ぱのな,にの ∗ な,な = な,ぱの警鶏欠    �塚帳帖 = な,の なは,に ∗ など戴決 ∗ ℎ 判 な,ぱの
決 ∗ ℎ = にね,ぬ ∗ など戴な,ぱの = なぬなぬの兼兼態ばど ∗ にどど = なねどどど兼兼態  頚計!
Välj 70*200 K24  

 

 

 

 

Hammarband/avväxlingsbalk  16,2kN
n 

16,2kN 



 

 
 

2.7 Dimensionering av pelare  

 

 

 


軽眺頂鳥 = 血頂鳥 ∗ 畦頂追 ∗ 倦頂= 挑迩�沈 件 = 長√怠態

Test av 70x70 vid medium risk för knäckning dvs. fall 3 där  健頂追鳥 = にのどど ∗ ど,ぱの =になにの ,  kvalité K24 


= 態怠態泰7轍√迭鉄 = などの,なは追 = 怠待泰,怠滞� ∗ √ 態戴滞,苔∗怠待典 = な,ひにの
倦 = ど,の[な + 紅頂岫追 − ど,の岻 + 追態] , 紅頂 = ど,に 血�堅 兼欠嫌嫌件懸建 建堅ä倦 = ど,の[な + ど,に岫な,ひにの − ど,の岻 + な,ひにの態] = に,ねひの 

 倦頂 = な倦 + √倦態 − 追態 = なに,ねひの + √に,ねひの態 − な,ひにの態 = ど,にねの 

血頂鳥 = 倦追 ∗ 血頂賃紘陳 ∗ 紘津 = ど,ぱの ∗ にぬな,にの ∗ な,な = なね,になぱ警鶏欠
軽頂眺鳥 = ど,にねの ∗ なね,になぱ ∗ ばど ∗ ばど = なばどはぱ軽 = なば,どはぱ倦軽なば,どはぱ倦軽 > なは,ぬ倦軽     軽頂眺鳥 > 軽頂鳥 蝦 頚計!

なは,ぬ倦軽 

なは,ぬ倦軽 



K-27.0-111

7South

K-27.0-111

K-27.0-111

K-27.0-1113

E
as

t

8North

5

W
es

t

A B C E

30243040 3024 3024 3040

53
08

53
08

53
08

53
08

53
08

16.1kvm 16.1kvm16.0kvm 16.0kvm 16.0kvm

6

K-27.0-111

4

K-27.0-111

D F

K-27.0-111

7South

K-27.0-111

K-27.0-111

K-27.0-1113

E
as

t

8North

5

W
es

t

A B C E

stolpe
75x75

stolpe
75x75

stolpe
75x75

stolpe
75x75

stolpe
75x75

stolpe
75x75

3114

75x225
C24

LIMTRÄ
90x315
s3114

LIMTRÄ
90x315
s3114

LIMTRÄ
90x315
s3114

LIMTRÄ
90x315
s3114

LIMTRÄ
90x315
s3114

LIMTRÄ
90x315
s3114

90x45
s600

90x45
s60090x45

s600
90x45
s600

90x45
s600

90x45
s60090x45

s600 90x45
s600

90x45
s600

90x45
s60075x225

C24

16027

stolpe
75x75

stolpe
75x75

stolpe
75x75

stolpe
75x75

stolpe
75x75

0 3137

6

K-27.0-111

4

K-27.0-111

D F

Level 1

0

Level 3

2500Level 2

1830

5451

Marknivå

-50

30
4

18
30

2706 2745

38
6

25
00

6378

Level 1

0

Level 3

2500Level 2

1830

Marknivå

-50

stolpe
75x75

stolpe
75x75

LIMTRÄ
90x315
s3114

21
50

16
05

6378

2597 2636

Level 1

0

Level 3

2500
Level 2

1830

Marknivå

-50
3

K-27.6-111

6378

2706

39
2

25
50

Level 1

0

Level 3

2500

Level 2

1830

Marknivå

-50

LIMTRÄ
90x315
s3114

stolpe
75x75

stolpe
75x75

75x225
C24

9
K-27.6-111

10
K-27.6-111

Level 1

0

Level 3

2500

Level 2

1830

A B C E

15615

3114

Marknivå

-50

6

K-27.0-111

4

K-27.0-111

D F

Level 1

0

Level 3

2500

Level 2

1830

ABCE

Marknivå

-50

1
K-27.6-111

2
K-27.6-111

313731146228

25
00

23
25

18
80

4
K-27.6-111

6

K-27.0-111

4

K-27.0-111

5
K-27.6-111

6
K-27.6-111

7
K-27.6-111

8
K-27.6-111

DF

 1 : 100

Planritning
1

 1 : 100

Level 3
2

 1 : 100

East
3  1 : 100

Section 4
4

 1 : 100

West
5  1 : 100

Section 6
6

 1 : 100

South
7

 1 : 100

North
8



Level 1

0
Marknivå

-50

1xM12 90mm

20

Stoplsko 80x70x5
Gunnebo

25
0

F

75x75

Level 3

2500

E

ANKARSPIK 4X100 21 ST  10/11

20
20

20
20

20
20

20

28 32 32 28

46

Level 1

0

Marknivå

-50

20
10

1

M12 STOLPSK0 80X70
GUNNEBO

Level 3

2500

B

46
20

20
20

20
20

20
60

28 32 32 28

28 32 32 28

ANKARSPIK 21ST 10/11

Level 3

2500

D

65
20

20
20

20
20

60

28 32 32 28

ANKARSPIK   4*100 18st 9/9

Level 3

2500

C

65
20

20
20

20
20

60

28 32 32 28

ANKARSPIK 4X100 18ST 9/9

Level 3

2500

20
20

80

32 32 28

F

10
5

ANKARSPIK  4X60mm 9st  5/4

Level 3

2500

A

10
5

20
20

80

28 32 32 28

ANKARSPIK 4x60 9st 5/4

Level 3

2500

PROFILERADTAKPLÅT

90x45
s600

LIMTRÄ
90x315
s3114

22*120
VINDSKIVA

VINKELBESLAG

75x225
C24

Level 3

2500

Level 2

1830

PROFILERADTAKPLÅT

90x45
s600

LIMTRÄ
90x315
s3114

75x225
C24

stolpe
75x75

VINKELBESLAG

22*120
VINDSKIVA

 1 : 5

Detail 1
1

 1 : 5

Detail 2
2

 1 : 5

Detail 3
3

 1 : 5

Detail 4
4

 1 : 5

Detail 5
5

 1 : 5

Detail 6
6

 1 : 5

Detail 7
7

 1 : 5

Detail 8
8

 1 : 20

Detail 9
9

 1 : 20

Detail 10
10


