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Förord
Detta examensarbete är en jämförande studie mellan stål- och betongbjälklag i en specifik
industribyggnad. Byggnaden som är ett värmeverk och tidigare har projekterats av
Structor Örebro AB, som vi utför detta arbete tillsammans med. Examensarbetet
motsvarar 16 högskolepoäng och är det avslutande momentet för utbildningen
högskoleingenjör inom byggnadsteknik på Linköpings universitet.
Vi skulle vilja passa på att tacka Structor, och framförallt Tore och Johanna som under
arbete har hjälpt oss med allt från frågor och fundera till att ge oss underlag i form av det
värmeverk som vi bygger vår rapport på. Vi skulle även vilja tacka vår handledare Davod
som hjälpt till främst vid konstruktionsfrågor och vår examinator Dag som hjälpt till vid
utformningen utav rapporten.

T eckenförklaring
ä

ö
ä

å

å

ä
ä

ä

ä

å

Ø

ö
ä

20 25

é

35 45

é

500

å

ä en
ä ö

ä

ä en

å

Abstract

Abstract
The purpose of this study is to determine whether a system of joints designed in steel or
concrete is better suited for an industrial building from an engineering and economic
perspective. The report is also intended to serve as a tool for engineers and others who
analyze and design similar structures.
In this report, we deal with two main questions, how a system of joists should be
designed and which factors are crucial. To answer these questions we use quantitative
methods. The thesis is based on relevant literature that has given us a base of knowledge.
With help of this literature we have performed calculations, analyzed, interpreted and
discussed.
The result that we have reached is that both types of systems of joists meet the
requirements subordinated by Boverket. Both materials could be used to design the
system of joints for the industrial building in question. Both of the two compared
constructions have their pros and cons.
Concrete is a cheaper material and has good fire resistance without any additional
treatment. A downside with concrete is that it is heavyweight which requires larger
dimensions. Steel on the other hand is lighter, which means the whole construction can
be made lighter. Steel can also be fire-resistant but additional treatment by either fire
resistance paint or oversizing of the construction has to be done.
Conclusions and recommendations is that both materials can be used to design the
system of joists for the building in question. The construction in concrete is significantly
cheaper than the construction in steel. Therefore, our recommendation is that the system
of joints is designed in concrete.

I

Sammanfattning

Sammanfattning
Syftet med denna studie är att avgöra om ett stål- eller betongbjälklag lämpar sig bäst för
industribyggnaden sett ur ett konstruktions- och ekonomiskt perspektiv. Rapporten är
även tänkt att kunna fungera som ett hjälpmedel för blivande ingenjörer eller andra
personer som beräknar och analyserar liknande konstruktioner.
I rapporten har vi två stycken frågeställningar, hur ett mellanbjälklag bör utformas och
vilka faktorer som är avgörande. För att svara på dem använder vi oss av kvantitativa
metoder. Rapporten är uppbyggd på relevant litteratur som har behandlats och gett oss
en grund att stå på. Med hjälp av denna litteratur har vi sedan utfört beräkningar,
analyserat, tolkat och diskuterat.
De resultat som vi kommer fram till i rapporten är att båda de olika typerna av
mellanbjälklag klarar boverkets krav och båda materialen skulle kunna användas för att
konstruera mellanbjälklaget i den aktuella industribyggnaden om så önskas. Båda
bjälklagen i stål respektive betong har sina materialspecifika för- och nackdelar.
Betong är ett billigare material och har ett bra brandskydd utan att någon extra
behandling behövs. Å andra sidan väger betong mer och kräver större dimensioner. Stål
är lättare och kan utföras i mindre dimensioner, det finns även fungerande brandskydd
för stål, dock måste den appliceras separat, antingen genom brandskyddsfärg eller genom
överdimensionering.
Slutsatser och rekommendationer är att båda materialen kan användas som
mellanbjälklag för byggnaden i fråga. Den avgörande faktorn blir helt klart den
ekonomiska aspekten då betong är betydligt billigare än stål. Rekommendationen blir
därmed att mellanbjälklaget byggs i betong.

Nyckelord
Betongbjälklag, Stålbjälklag, Mellanbjälklag, Industribyggnad, Jämförelsestudie
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Inledning

1 Inledning
En av de viktigaste och mer komplexa delarna i en industribyggnad är mellanbjälklag. Att
dimensionera ett mellanbjälklag i sig är inget nytt och revolutionerande, men att kunna
avgöra vilket material och hur utformningen ska se ut är inte alltid självklart. Därför ska
vi i det här examensarbetet utföra en jämförelsestudie utav två mellanbjälklag, ett byggt i
betong och ett annat i stål.
Denna jämförelse görs med avseende på dimensionering, konstruktionslösningar samt
kostnad. Som underlag till denna studie används en befintlig industribyggnad som
Structor Örebro AB har konstruerat åt en beställare. Priserna som används i
kostnadsberäkningarna är uppskattade priser.
Företaget som vi har valt att göra vårt examensarbete tillsammans med heter Structor.
Structor Örebro AB är ett specialistföretag där ett av deras huvudområden är
projektering av industribyggnader Structor (2016). Efter kontakt med Johanna, som är
Structors VD, fick vi en handledare, Tore, och en industribyggnad som var lämplig för
oss. Vi fick även en handledare från Universitetet.
Industribyggnaden, som Structor projekterat och numera är byggd sedan några år
tillbaka, har stora spännvidder, ett flertal håltagningar i olika storlekar samt stora laster i
form av egentyngd och nyttigast. Med dessa problem ska vi ta reda på det bästa
alternativet på mellanbjälklag för industribyggnaden i fråga. Vi vill med hjälp av bilaga 20
& 21 visa hur industrihallen som vi tänkt att arbete med ser ut.

1.1 Problembeskrivning
Dagens samhälle kräver hela tiden nya och ofta komplexa lösningar, inte minst för
industribyggnader och mellanbjälklag där håltagningar, stora laster och långa spännvidder
och mer regel än undantag.
I industribyggnader finns det egentligen två stycken alternativ vid val av bjälklag, betong
eller stål SBI (2016). De har båda sina för och nackdelar, och vi ska med hjälp utav en
industribyggnad, som Structor har försett oss med, ta reda på vilken utav dessa metoder
som skulle lämpa sig bäst ur ett dimensionerings-, konstruktions- samt
kostnadsperspektiv.
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1.2 Syfte mål och frågeställningar
1.2.1

Syfte

Syftet med denna jämförelsestudie är att avgöra om ett mellanbjälklag konstruerat i stål
eller betong lämpar sig bäst för just vår industribyggnad samt vilka faktorer som är
avgörande vid valet.
1.2.2

Mål

Målet med det här arbetet är att komma fram till vilken typ utav mellanbjälklag som ur ett
konstruktions- och ekonomiskt perspektiv lämpar sig bäst till den aktuella
industribyggnaden som vi studerar, samt vilka faktorer som har stor betydelse vid val av
bjälklagskonstruktion.
Tanken är att arbetet även kan fungera som ett hjälpmedel för personer som arbetar med
liknande konstruktioner.
1.2.3

Frågeställningar

De huvudsakliga frågeställningarna lyder enligt följande.
Hur ska ett mellanbjälklag för den aktuella industribyggnaden utformas i betong
respektive stål?
Vilka faktorer är avgörande vid val av material och konstruktionslösning?

1.3 Metod
Eftersom examensarbetet är utav kvantitativ karaktär så är en mycket stor del utav
arbetet att utföra hållfasthetsberäkningar och analysera resultatet. En del av rapporten
blir även att samla in information som kommer att hjälp oss vid jämförandet.
Frågeställning 1:
För att besvara den första frågeställningen så utför vi hållfasthetsberäkningar i brott- och
bruksgränstillstånd på två stycken olika bjälklagskonstruktioner.
Som grund för beräkningarna använder vi en befintlig byggnad och dess mått,
spännvidder, laster med mera. Resultatet från dessa beräkningar bearbetas därefter till
färdiga lösningar och ritningar på hur mellanbjälklaget kan utformas i de olika materialen.
Frågeställning 2:
Resultaten från frågeställning 1 jämför vi mot varandra, både ur ett konstruktions- och
ekonomist perspektiv. Med underlag från litteratur analyseras och diskuteras de båda
lösningarnas för- och nackdelar. En avvägning kommer att göras och en slutsats samt
rekommendation kommer att ges.
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1.4 Avgränsningar
Eftersom examensarbetet utförs under relativt kort tid och då inte kan var allt för
omfattande så måste avgränsningar utföras. Det vi kommer att göra i vårt examensarbete
är att jämföra två stycken olika typer utav mellanbjälklag, båda med samma
förutsättningar och funktion men uppbyggda i olika material.
Ett mellanbjälklag utfört mer eller mindre helt i stål och ett utfört nästan helt i betong.
Ett så kallat samverkansbjälklag, där man använder sig utav både betong och stål
kommer inte att behandlas.
Beräkningar och jämförelser kommer enbart att genomföras på själva bjälklaget och dess
underliggande balkar som räknas som en del utav bjälklagskonstruktionen.
Anslutning bjälklag-pelare eller bjälklag-vägg kommer inte att behandlas, mer än att de är
medräknade i priserna för respektive material. Ett specifikt case med en industribyggnad
och dess laster, spännvidder och behov kommer att användas som underlag för denna
jämförelse.
Jämförelsen kommer enbart ha ett dimensionerings-, konstruktions- och
konstandsperspektiv. Beräkningar kommer att utföras i brott- och bruksgränstillstånd.
Kostnadsberäkningarna kommer enbart att ske med hjälp av uppskattade riktpriser för
färdiga konstruktioner.

1.5 Disposition
Kapitel 1: Det inledande kapitlet introducerar rapporten med problemet, syftet,
målet och avgränsningar.
Kapitel 2: Förutsättningar för hallen samt beskrivning av den och företaget bakom
hallen, Structor.
Kapitel 3: Genomförande med beräkningar för betong- och stålbjälklag inklusive fakta
om beständighet, stadga, brand. En kostnadsberäkning för de olika materialen utförs
också.
Kapitel 4: Här analyseras resultatet och diskuteras utifrån kapitel 3.
Kapitel 5: I kapitel 5 diskuteras både resultatet och metoden i två olika delkapitel.
Kapitel 6: Här lägger vi fram våra slutsatser och rekommendationer som vi kommit fram
till i rapporten. Även förslag till vidarestudier läggs fram.
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2 Bakgrund och förutsättningar
Ett vanligt projekt för specialistbyggföretag är projektering av industribyggnader. I ett
typiskt industribyggnadsprojekt ingår projektering av pelare, balkar, tak, infästningar och
mycket mer. En annan viktig del av byggnaden är mellanbjälklaget.
Ett mellanbjälklag delar in en byggnad i våningar, och har förutom krav på bärförmåga
även krav på brandtekniska egenskaper samt andra beställarkrav som varierar från projekt
till projekt. Vanliga utmaningar med mellanbjälklag är stora spännvidder, krav från
beställaren så som håltagningar, tunga maskiner eller höga krav på brandsäkerhet.
De vanligaste materialen som används för mellanbjälklag till industribyggnadsprojekt är
stål eller betong och det är dessa två vi har valt att jämföra med varandra.
För att få en så verklighetstrogen och relevant rapport som möjligt ”scoutades” ett flertal
företag, det mest intressanta företaget, Structor, kontaktades och efter kontakt fram och
tillbaka med Johanna, som är VD på Structor Örebro AB, kom hon fram med två
stycken förslag på lämpliga industrihallar som skulle kunna passa in som underlag till
examensarbetet.
Båda av dessa hallar har Structor redan projekterat och är i dag byggda någonstans i
Sverige. Den hall som vi tyckte var mest intressant och relevant för examensarbetet, samt
efter samtal med handledare från Liu valdes som referensobjekt för rapporten.
Lite om Industrihallen:
Industrihallen, som ska användas som ett värmeverk, har en total area på cirka 2000m2
fördelad över två våningar. Mellanbjälklagets area är totalt 600m2 Dessa 600m2 innehåller
problem så som stora spännvidder, stora laster samt en håltagning. En annan viktig
egenskap ett värmeverk bör innehålla är brandsäkerhet.
Efter förfrågan från Structor har vi valt att benämna industrihallen som ett neutralt
värmeverk, alltså ”vilket värmeverk som helst, någonstans i Sverige.”
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3 Genomförande
3.1 T illvägagångssätt vid beräkning av bärförmåga
Detta kapitel innehåller samtliga hållfasthetsberäkningar som ligger till grund för de
ritningarna som visar bjälklagsplaner, sektioner och detaljer, det vill säga ritning K1 till
och med K5 (bilaga 1-5). Dessa beräkningar görs för att dimensionerna en konstruktion
som uppfyller boverkets krav gällande byggnadsverks tekniska egenskaper, i det här fallet
med avseende på byggnadens bärförmåga (boverket 2010).
Kapitlet är uppdelat i tre huvuddelar, först dimensioneras och beräknas betongbjälklaget
därefter följer beräkningar på stålbjälklaget och den tredje och sista delen i kapitlet är en
kostnadsberäkning utav de båda bjälklagskonstruktionerna.
Första steget för att beräkna och dimensionera mellanbjälklaget är att bestämma hur
konstruktionen ska se ut i grova drag. Det vill säga bestämma stomlinjer, vart balkar ska
placeras, hur stora spännvidderna blir, samt ungefär vilken tjocklek, bredd, höjd det är på
balkarna och bjälklaget. Detta för att bestämma korrekta egentyngder. Karakteristiska
lasters storlek bestäms för egentyngd, och för nyttig last. Dessa kombineras sedan i
lastfall för att bestämma den mest kritiska belastningskombinationen som används för att
dimensionera de olika delarna i konstruktionen.
Den mest kritiska belastningskombinationen är den storlek och placering utav lasterna
som ger upphov till t ex det största momentet eller den största tvärkraften. Programmet
”Frame Analysis” används för att beräkna ut dessa moment och tvärkrafter.
Samma tankesätt när det gäller laster tillämpas vid dimensioneringen utav samtliga delar
utav mellanbjälklaget även om beräkningarna skiljer sig något beroende på vilken
konstruktionsdel som ska dimensioneras.
Betongbjälklaget dimensioneras med hjälp av programmet Concrete beam. Stålbjälklaget
dimensioneras med hjälp av programmet Frame Analysis och handberäkningar.
Källhänvisning till beräkningarna fungerar så att i början av varje huvudrubrik
presenteras källan (Se 3.1.1.1). Källan gäller fram tills nästa huvudrubrik om inte annat
anges. Fullständig referens finns under kapitlet referenser.
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3.1.1
3.1.1.1

Bjälklag betong
Belastningar på bjälklag

(Isaksson & Mårtensson 2011, ss. 2-7)

Nyttig last:
Karakteristiskt värde 5,0

/

, baseras på att byggnaden är en industribyggnad.

Egentyngd:

Bjälklagstjocklek 250

,0,25 1 1 = 0,25

Armerad betong har karakteristisk egentyngd 25
karakteristiska egentyngden 0,25 25 = 6,25

betong per m2 bjälklag.
detta ger då bjälklaget den

Dimensionerande belastning på bjälklag, lastkombination i brottgränstillstånd
Säkerhetsklass 2
d= 0,91. Säkerhetsklass 2 väljs på bjälklaget då konsekvensen av
brott anses (normal) det vill säga någon risk för allvarliga personskador finns.
Lastkombination 6.10a och 6.10b beskrivs som ”inre brott eller för stor deformation hos
(del av) bärverk där materialhållfasthet är avgörande” (Isaksson & Mårtensson 2010, s.2)
Vid val av säkerhetsklass anger man i vilken grad skadan kan leda till personskada, skalan
stäcker sig från 1-3 där 1 är lägst risk för personskada, 2 är normal risk och 3 säger att det
är stor risk. Säkerhetsklassen fungerar som en reduceringsfaktor, d, där 1,0 är högst (hög
risk för personskada), 0,91 är normal risk och 0,83 är lägst (låg risk för personskada)
Lastkombination 6.10a
1,35
= 0,91 1,35 3,75 = 7,678
Permanent last, ogynnsam:
Övrig variabel last:
1,5
= 0,91 1,5 0,7 5 = 4,78 /
Summa lastkombination: 12,46 /
Lastkombination 6.10b
Permanent last, ogynnsam:
1,2
= 0,91 1,2 6,25 = 6,825
Huvudlast:
1,5
= 0,91 1,5 5 = 6,83 /
Summa lastkombination: 13,66 /
Dimensionerande bjälklagslast är 13,66

/

/

enligt lastkombination 6.10b.

/
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3.1.1.2

Fält- och stödarmering bjälklag

(Nero 2012, s. 30), (Johannesson & Vretblad 2011, ss. 81-85)
Ett bjälklag i betong kräver armering i form av t ex stålstänger som samverkar med
betongen för att ta upp de belastningar som finns. Armering placeras i underkant samt
överkant. Armeringen i underkant krävs i fält för att ta upp de dragkrafter som uppstår.
Den armering som ligger i överkant krävs vid stöd och ska tillsammans med betongen ta
upp de tryckkrafter som uppstår. Hur mycket armering som krävs beror på hur stort
momentet är i stöd respektive fält. Dessutom finns de regler som säger att viss mängd
armering alltid krävs oavsett vad, så kallad minimiarmering.
För att bestämma mängden armering som behövs så använder vi en metod där bjälklaget
delas in i strimlor som är 1m breda och belastas med den dimensionerande
bjälklagslasten i olika kombinationer för att komma fram till största, fält- och
stödmoment för att därefter bestämma mängden armering som erfordras.
Bjälklaget är uppdelat i två olika områden, indelningen görs med hänsyn till vilken
huvudriktning fält- och stödarmeringen har. Se områden i figur 1 nedan.

Figur 1. Beskriver område 1 och område 2. (Se bilaga 18 för större format)

Bjälklaget i område 1 vilar på totalt 7st stöd, finns dessutom en håltagning mellan
centrumlinje 3 och 4, se figur 1 ovan. Bjälklaget i område 2 vilar på två stöd.
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Figur 2. Beskriver de tre olika strimlornas placering. (Se bilaga 19 för större format)

Figur 2 ovan visar de olika 1-meters strimlorna och dess placering. Dessa strimlor ritas
därefter upp i programmet Concrete beam, variabler ställs in, de laster som beräknades
tidigare i detta stycke läggs in och därefter beräknas erforderlig armeringsmängd samt var
sen ska placeras och hur avkortningar med mera ska se ut. Mer detaljerad indata samt
resultat för hur dessa beräkningar ser ut kan ses i bilaga 6-9.
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3.1.2

Betongbalk område 1

Vid beräkning av balk i område 1 beräknas enbart den balk som har de värsta
förutsättningar, denna balk ligger på stomlinje 4. Balken har en spännvidd på 16,875
meter och tar upp last från 6,2 meter. Den dimensionerande lasten räknas fram enligt
lastkombination 6.10b och beräknas till 87,04 kN/m. Vid beräkning av nyttiglast används
en reduktionsfaktor, , som är en reduktionsfaktor vid stor influensyta
(Betongföreningen 2012, s.79).
Balkens dimensioner är bestämda till en bas på 0,5 meter och en höjd på 1m. Balken
behöver armeras i både under- och överkant, samt med byglar för att klara av tvärkraften.
Beräkningsgången ser ut som följande, först beräknas dimensionerande laster enligt
Eurokod och lastkombination 6.10a och 6.10b.
(Nero 2012, ss. 14-19)
Betongbjälklag
Nyttiglast från beställare: 5 kN/m2
Armerad betong egenvikt 25 kN/m3
Egenvikt betongbjälklag 3,75 kN/m2
Betongbalkar:
Säkerhetsklass 3

0,5 1,0 = 0,5
d=1,0
ä
5,0
:

=

=

5
7

0+

5
10
0,7 +
= 0,548
7
2 6,2 16,875
= 5 6,2 0,548 = 17

Egentyngd:

= 25
ä

0,5
: 6,25

: 25
= 12,5
6,25

Total egentyngd 12,5+38,75=51,25 kN/m.
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6,2

= 38,75
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Lastkombinationer
STR-B 6.10a
= 1,0( 1,2 51,25 + 1,5 17) = 87
STR-B 6.10b
= 1,0( 1,35 51,25 + 1,5 0,7 17) = 87,04

Med hjälp av den dimensionerande lasten ovan, så dimensioneras balken i Concrete
beam. Mer detaljerad indata samt resultat för hur beräkningar ser ut i Concrete beam kan
ses i bilaga 10.

3.1.3

Betongbalk mellan område 1 och 2

Beräkningsgången för denna balk går till på samma sätt som för balken i stycket innan,
det vill säga variabler och värden matas in i Concrete beam. Det som är avvikande för
den här balken är måttet, tvärsnittet är 600x1300mm och spännvidden är 18650mm. Mer
detaljerad indata samt resultat för hur beräkningar ser ut i Concrete beam kan ses i bilaga
11.
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3.1.4

Bjälklag stål

3.1.4.1
Belastningar bjälklag
I denna del ska det dimensioneras åsar och balkar för mellanbjälklaget i stål. Detta görs
genom att först beräkna de dimensionerande lasterna som verkar på de olika delarna. De
dimensionerande lasterna beräknas enligt lastkombinationer 6.10a och 6.10b där det
värsta fallet väljs.
När lastkombinationerna är uträknade används Frame Analysis för att beräkna moment.
Momentet jämförs sedan med momentkapaciteten för materialet och ligger till underlag
för vilka dimensioner som väljs till de olika delarna av stålbjälklaget.
Nyttig last på bjälklag
Karakteristiskt värde: 5,0kN/m2.
Egentyngd
Bjälklag, tät lättdurk LDT250, karakteristisk egentyngd 24,4kg/m2 motsvarar 0,24kN/m2
(Weland 2016).
Åsar: HEB180, spridningsmått 2m, 51,2kg/m motsvarar 0,51kN/m
Dimensionerande belastning på bjälklag, lastkombination i brottgränstillstånd
Permanent last, ogynnsam: 1 1,35( 0,24 2 + 0,51) = 1,34
Övrig variabel last: 1 1,5 0,7 5 2 = 10,5
Summa lastkombination: 11,84 kN/ m

Permanent last, ogynnsam: 1 1,2 ( 0,24 2 + 0,51) = 1,19
Huvudlast: 1 1,5 5 2 = 15
Summa lastkombination: 16,188 kN/ m
Dimensionerande last på åsarna är 16,19 kN/ m enligt
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3.1.4.2

Dimensionering utav åsar med hänsyn till moment

(Rehnström & Rehnström 2011, ss. 23-25), (Johanneson & Vretblad 2011, s. 135)
Samtliga åsar dimensioneras efter de åsar som har längst spännvidd, det vill säga dom
som är placerade i område 2. Samma dimension väljs på samtliga åsar för att
spännvidderna är så pass lika att två olika dimensioner inte känns motiverat då detta
skulle försvåra konstruktionen.
Den utbredda lasten 16,19 kN/m ger tillsammans med spännvidden 6,8m upphov till ett
moment som är 93,2 kNm. (Se bilaga 11)
HEB160 med stålkvalité S355 testas.
160

,

= 345 10

=

345 10
1,0

=

355

355

= 355

> 93,2

= 125,67

> 93,2

Här jämförs materialets momentkapacitet med det momentet som existerar. Materialets
momentkapacitet måste vara större än det aktuella momentet.
HEB160 profil med stålkvalité s355 räcker som dimension med hänsyn till moment.
Åsarna placeras på balkarna och förankras med hjälp av kälsvetsar på varje knutpunkt.
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3.1.4.3

Bjälklagsbalk område 1, dimensionering med hänsyn till moment

(Rehnström & Rehnström 2011, ss. 23-25), (Johanneson & Vretblad 2011, s. 135)
Lastkombination 6.10a
Permanent last, ogynnsam: 1 1,35 ( 0,24 6,2 + 0,5 6,2 0,5 + 1,836) =
6,59
Övrig variabel last: 1 1,5 0,7 0,548 5 6,2 = 17,838
Summa lastkombination: 24,42kN/ m
Lastkombination 6.10b
Permanent last, ogynnsam. 1 1,2 ( 0,24 6,2 + 0,5 6,2 0,5 + 1,836) =
5,85
Huvudlast.1 1,5 5 0,548 6,2 = 25,482
Summa lastkombination: 31,33kN/ m
Dimensionerande last på balkarna är 31,33kN/m enligt lastkombination 6.10b.
Den utbredda lasten 31,33kN/m ger på de 16,875m långa balkarna upphov till ett
moment som är 1115Nm, (se bilaga nummer 13). Åsarna är placerade med ett
centrumavstånd på 2m vilket är så pass tätt att lasten från dom ner på balken kan
beräknas som en utbredd last, trots att den egentligen består utav flertalet minder
utspridda punktlaster.
HEB400 med stålkvalité S355 testas.
400

,

=

= 3230 10

,

= 1146,65

> 1115kNm

HEB400 profil med stålkvalité s355 klarar av det aktuella momentet.
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3.1.4.4
Bjälklagsbalk mellan område 1 och 2, dimensionering med hänsyn
till moment
(Rehnström & Rehnström 2011, ss. 23-25), (Johanneson & Vretblad 2011, s. 135)
Dimensionerande belastning på bjälklag, lastkombination i brottgränstillstånd
HEB650 balk har egentyngden 225 kg/m vilket ger 225*9,82=2,21 kN/m.
Dimensionerande belastning på bjälklag, lastkombination i brottgränstillstånd
Säkerhetsklass 3
d=1,0

Permanent last, ogynnsam: 1 1,35

,

,
,

+ 0,24 3,3625 + 2,21 =

5,17 kN/ m
Övrig variabel last: 1 1,5 0,7 5 3,3625 0,548 = 9,67kN/ m
Summa lastkombination: 15,47 kN/ m
Lastkombination 6.10b
Permanent last, ogynnsam: 1 1,2 ( 0,807 + 0,811 + 2,21) = 3,7488
Huvudlast: 1 1,5 5 3,3625 0,548 = 13,815 kN/ m
Summa lastkombination: 17,56 kN/m

Dimensionerande last på åsarna är 17,56 kN/m enligt lastkombination 6.10b.
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(Rehnström & Rehnström 2011, ss. 23-25), (Johanneson & Vretblad 2011, s. 135)
Den utbredda lasten 17,56kN/m ger upphov till ett moment som är 1725 kNm (Se bilaga
14).
HEB650 med stålkvalité S355 testas.
650

,

=

= 7320 10
7320 10
1,0

355

= 2598,6

2422

.

HEB650 profil med stålkvalité s355 väljs som balkar. Balkarna ansluts till pelarna.
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3.2 Kostnadsberäkning
Som underlag till kostnadsberäkningar används referenspriser, dessa priser är enbart
uppskattningar då de finns ett stort antal projektspecifika variabler som påverkar
priserna. Priserna som har valts är en uppskattning och ska spegla verkligheten på ett så
rättvist sätt som möjligt. I priserna ingår materialkostnad samt kostnaden för montering,
med detta menas att i priset ingår det att varan som beställs är monterad och klar. Priset
är exklusive moms och kan variera med cirka +- 30 %, detta stora spann existerar just för
att priserna är uppskattningar.

3.2.1.1

Betongbjälklag

Total volym bjälklag ( 35,21 16,875 + 7,725 38,140) 0,25 = 222,7
Total volym bjälklagsbalkar ( 16,875 6 0,5 1,0 + 18,650 1,3 0,6) = 65,2
7000
2000000
288
Total kostnad betongbjälklag monterat och klart 2 mkr
Med avvikelsen på 30 % neråt och uppåt ger ett pris inom intervallet 1,4 och 2,6 miljoner
kronor.
3.2.1.2

Stålbjälklag

Total vikt bjälklag 18,650 199 + ( 8 16,875)
20) 51,20 = 49550,27kg
49550

60

/

155 + ( 35,21 10 + 6,725

= 2973016 Kr inkl. detaljer

Total kostnad stålbjälklag monterat och klart 3,0 mkr, med avvikelsen på 30 % neråt och
uppåt ger ett pris inom intervallet 2,1 och 3,9 miljoner kronor

3.3 Beständighet och stadga
En byggnad måste uppfylla de krav som finns i plan och bygglagen. Kraven som ställs på
ett byggnadsverks tekniska egenskaper presenteras i form av en lista som består utav nio
punkter med olika kriterier som måste uppfyllas, enbart de två första punkterna
behandlas i detta arbete då de övriga sju punkterna inte har någon betydelse för de
konstruktionsdelar vi behandlar. I det här stycket tas den första utav dessa nio punkter
upp. Den punkten är konstruktionsregler som ställer krav på en byggnads bärförmåga,
beständighet och stadga (Boverket 2010). Oavsett i vilket material som en byggnad
konstrueras så är reglerna desamma och måste uppfyllas.
Stycke 3.1 i rapporten behandlar redan byggnadens bärförmåga, då kvarstår beständighet
och stadga som tas upp i detta stycke.
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3.3.1

Beständighet

Definitionen utav beständighet lyder i stil med ett materials förmåga att stå emot yttre
påfrestningar och ändå bibehålla väsentliga egenskaper (NE 2016). Olika material har
olika svagheter och styrkor när det kommer till att motstå yttre påverkan. De två material
som i det här fallet är aktuella är stål och betong.
Betong har goda beständighetsegenskaper och genom dess sammansättning och
utformning kan man till viss del påverka dessa egenskaper efter behov. Betong tål fukt
och kan inte mögla. Betong tål både värme och kyla men pendlande temperatur kring
0°C kan ge upphov till frostssprängning.
Kemikalier kan angripa och bryta ner betong, men dessa kemikalier förekommer nästan
enbart i speciell industrimiljö.
Armeringen i stål som samverkar med betongen kan rosta, detta sker speciellt i fuktig
miljö och då salt kommer i kontakt med konstruktionen. Om konstruktionen anpassas
och utformas efter den miljö som den befinner sig i så kan problemet med rostande
armering elimineras sett över en byggnads beräknade livslängd. (Svensk betong 2016)
Stål är ett material som lämpar sig att bygga med då det har goda hållfasthetsegenskaper.
Sett ur beständighetssynpunkt har stål sina för- och nackdelar.
Stål tål fukt och kan inte mögla. Materialet tål även värme och kyla samt
temperaturväxlingar, med värme menas normala temperaturer dvs. inte den temperatur
som uppstår vid brand. Brand behandlas i stycke 3.3. Oskyddat stål korroderar och måste
därför i regel rostskyddsbehandlas. Detta görs oftast med två olika metoder, förzinkning
eller rostskyddsmålning. (N, Karlsson & J, Öjemyr 2012).

3.3.2

Stadga

Kravet på stadga enligt boverket ”En färdig konstruktion har tillräcklig stadga när
ranglighet, svajning (svängningar), besvärande sprickbildningar, deformationer och dylikt
förekommer i endast obetydlig omfattning.” (Boverket 2010).
Det finns dessutom inga tydliga krav på vad som avses med ”obetydlig omfattning” så
vart den exakta gränsen för när kravet på stadga är uppfyllt är otydlig och kan variera från
objekt till objekt. Men stadga kan i många fall beräknas och kontrolleras med hjälp
beräkningar i bruksgränstillstånd.
En stålkonstruktion kan med hjälp av elastisitetsteoretiska beräkningsmodeller beräknas
och kontrolleras så att inga besvärande deformationer eller svängningar förekommer.
(Rehnström & Rehnström 2011). Sprickbildning är inte aktuellt för stålkonstruktioner.
Betongkonstruktioner kan beräknas och kontrolleras så att sprickor inte är för stora eller
breda. Deformationer som oftast uppkommer i from av nedböjning kan också beräknas
och kontrolleras (Nero 2012).
Vi har valt att kontrollera båda våra konstruktioner med hänsyn till nedböjning. Gränsen
är satt till att nedböjningen får maximalt vara spännvidden/150. Betongkonstruktionens
nedböjning beräknas i programmet Concrete Beam och stålkonstruktionens nedböjning
beräknas med hjälp av Frame analysis. Nedan följer dessa kontroller av nedböjning.
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3.3.2.1

Stål

Beräkningar utförs i bruksgränstillstånd för att kontrollera nedböjning.
Dimensionering av åsar med hänsyn till nedböjning
(Isaksson & Mårtensson 2011, ss. 2-7)

Permanent last: 1 ( 0,24 2 + 0,51) = 0,99
Övrig variabel last: 1 (0,6 5 2) = 6
Summa lastkombination: 6,99 kN/ m

Kravet på nedböjning är L/150. Nedböjningen är 36,9mm om dimension HEB180 med
kvalité s355 används, se bilaga 15. Dimensionen HEB160 klarade inte av
nedböjningskravet och fick därför dimensioneras upp en storlek.

Dimensionering av balkar med hänsyn till nedböjning
Balk område 1
Permanent last: 1 ( 0,24 6,2 + 0,5 6,2 0,5 + 1,836) = 4,87
Övrig variabel last: 0,6 5 6,2 0,548 = 10,2
Summa lastkombination: 15,07 kN/ m
Nedböjningen på balken är 109,4mm vilket är mindre än L/150, se bilaga 16. HEB400

med kvalité S355 väljs därmed som dimension på balkarna
Balk mellan område 1 och 2
Permanent last: 1

0,24 3,3625 +

,

,
,

+ 2,21 = 3,828

Övrig variabel last: 0,6 5 3,3625 = 10,0875
Summa lastkombination: 13,97 kN/ m
Nedböjningen på balken är 104 vilket är mindre L/150, se bilaga 17.

3.3.2.2

Betong

Beräkningar utav deformationer i form utav nedböjning har gjorts i programmet
Concrete beam, se bilaga 6-11 för mer specifika detaljer.
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3.4 Brand
Den andra punkten i listan över krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper ställer
krav på en byggnads säkerhet i händelse av brand. (Boverket 2010). Regelverket kring hur
och vilka krav som finns för industribyggnader i Sverige idag är lite luddigt. Enligt
rapporten (M, Åberg 2009) saknas hjälpmedel för att kraven ska anses tillgodosedda på
stora och komplexa byggnader, så som byggnaden som behandlas. Eftersom vi i denna
rapport inte lägger vår största fokus på brand så antar vi inte mer än att det finns bra och
fungerande regler för just den industribyggnad som vi behandlar.
Vid brand förlorar stål snabbt sin bärförmåga, redan vid 300 °C börjar metallen förlora
styrka och styvhet, vid cirka 450 °C beroende på stålkvalité påverkas de mekaniska
egenskaperna och när stålet når 1500 °C börjar det smälta (Phan, L. m.fl. 2010).
Eftersom det enbart tar några få minuter innan temperaturerna stigit sig upp till 450 °C
(Paroc 2016) måste man på något sätt skydda stålet från de höga temperaturerna så att
byggnaden kan uppfylla de krav på brandsäkerhet som ställs.
Vi val av brandskydd får man göra en helhetsbedömning där ett flertal faktorer spelar in,
det kan vara allt från beställarkrav till krav på brandsäkerhet från boverket.
För att uppfylla kraven vid stålkonstruktioner kan man göra på ett flertal sätt,
konstruktionen kan överdimensioneras så att den på detta sätt klara bärförmågan en
längre tid, detta leder dock till att konstruktionen gärna springer iväg i pris. Man måste
även ha stora ytor för att få plats med den överdimensionerande konstruktionen och
detta är vanligtvis krångligt att göra i efterhand.
Ett annat, ofta smidigare alternativ, är brandskyddsfärg. Detta är ett vanligt sätt som
innebär att man slipper större dimensioner samtidigt som alla krav kan uppfyllas. Färgen
funkar som ett skydd för stålet genom att den, vid kontakt med hög värme, expanderar
och skapar på det sättet ett skyddande lager (Beckers 2016). En negativ aspekt med
brandskyddsfärg är att den kostar pengar och blir, utöver stålets kostnad, en extra utgift.
Det finns såklart många fler sätt att skydda stålet mot brand, men för just denna
industribyggnad tycker vi att dessa två alternativ, trots att brandstycket bara är en liten del
av vår rapport, är något som man skulle kunna applicera.
Betongkonstruktioner är allmänt känt att ha god beständighet mot brand och kan nästan
alltid dimensioneras för det behov som krävs, detta eftersom betong inte brinner. I den
europeiska standarden för brandklassificering för byggmaterial kvalar betong in under
den högsta klassen, A1. Med A1 menas att materialet inte antänder (Svensk betong1
2016), därför behövs oftast inget extra brandskydd så som färg appliceras. Eftersom
betongen har så god beständighet mot brand behöver man sällan lägga extra pengar på
att dimensionerna upp konstruktionen.
Den enda nackdelen med betong gällande brand är att vid högre temperaturer, cirka 450
°C, börjar betongens hållfasthet att försämras. Ofta bedöms betongen efter en brand för
att se om den går att använda eller inte, detta beror på hur länge betongen utsatts för de
höga temperaturerna. Vid en längre brand kan man behöva göra nya beräkningar av
bärförmågan men i de flesta fall är det enbart yttersta skiktet som kommer upp till
temperaturer som är skadligt för betongens hållfastighetsegenskaper (Svensk betong2
2016).
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4 Resultat och analys
4.1 Resultat
Hur ska ett mellanbjälklag för den aktuella industribyggnaden utformas i betong
respektive stål?
Utformningen utav de två mellanbjälklagen som är utförda i stål respektive betong,
beskrivs i sin helhet i de bifogade bjälklagsplanerna, sektionerna och detaljritningarna K1K5 (bilaga 1-5).
I stora drag är konstruktionerna utformade enligt följande: Bjälklaget i betong består av
en armerad 250 mm tjock bjälklagsplatta som vilar på armerade betongbalkar 500x1000
mm med spridningsmått kring 6 m. En balk avviker och har dimensionen 600x1300mm.
Bjälklaget i stål består av HEB400 balkar med s-mått kring 6 m, på dessa balkar ligger
åsar HEB180 med s-mått 2 m och på åsarna ligger i sin tur lättdurk, en balk avviker och
har dimensionen HEB650.
Komplett utformning för respektive material kan ses i ritningarna K1-K5.
Vilka faktorer är avgörande vid val av material och konstruktionslösning?
De faktorer som är avgörande vid val av material och konstruktionslösning är
bärförmåga, beständighet, stadga, brand och kostnad.
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4.2 Analys av resultat
Resultatet som vi har kommit fram till säger att båda de två material som vi har jämfört,
det vill säga stål och betong, fungerar för att konstruera och utforma ett mellanbjälklag
för den aktuella industribyggnaden. De båda konstruktionerna har sina för- och nackdelar
och det finns många faktorer som är avgörande vid val av material och
konstruktionslösning vid ett stål- respektive betongbjälklag.
De delar som vi i denna rapport, med just den här specifika industribyggnaden har tittat
närmare på är bärförmåga, beständighet och stadga, brand samt kostnaden för respektive
bjälklag.
Oavsett vilken utav materialen man väljer att utforma bjälklaget i så kan alla de krav när
det gäller bärförmåga, beständighet och stadga uppfyllas. Man måste dock ta hänsyn till
vissa materialspecifika egenskaper och problem som dessa medför.
Bärförmåga uppnås med hjälp av att korrekta dimensioner väljs på balkar och att betong
armeras på rätt sätt för att klara av de laster som uppkommer. För att klara av
beständighetskravet så måste stålbjälklagets balkar och åsar rostskyddsbehandlas och
betongbjälklaget måste ha ett tillräckligt tjockt täckskikt för att armeringen inte ska rosta.
Kravet på stadga är inte något problem att uppfylla då sprickbredder i betong, samt
deformationer och svängningar i både betong och stål kan beräknas och
konstruktionerna kan vid behov dimensioneras upp om till exempel nedböjningen anses
för stor, precis som vi gjorde i den här byggnaden.
Kollar man på brand för respektive material finns det möjlighet för båda material att
uppfylla de krav som ställs på brandskydd. Betong har goda förutsättningar och behöver
inte något extra skydd mot brand. Stål däremot kräver brandskyddsåtgärder, antingen så
kan man välja att överdimensionera eller att applicera extra skydd i form av
brandskyddsfärg.
Efter att ha konstaterat att de båda materialen uppfyller kraven på bärförmåga,
beständighet, stadga och brand om konstruktionen utformas korrekt så kvarstår
kostnadsaspekten som i det här fallet för den här industribyggnaden blir avgörande.
Väljer man ett bjälklag utav stål kostar det mellan 2,1 och 3,9 miljoner kronor medan
man för ett bjälklag i betong behöver betala mellan 1,4 och 2,6 miljoner kronor.
Även om kostnadsspannen är stora så kan man dra slutsatsen att ett stålbjälklag kostar
mer än ett betongbjälklag för den aktuella byggnaden.
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5 Diskussion
5.1 Resultatdiskussion
Syfte
Syftet med denna jämförelsestudie är att avgöra om ett mellanbjälklag konstruerat i stål
eller betong lämpar sig bäst för just vår industribyggnad samt vilka faktorer som är
avgörande vid valet.
Mål
Målet med det här arbetet är att komma fram till vilken typ utav mellanbjälklag som ur ett
konstruktions- och ekonomiskt perspektiv lämpar sig bäst till den aktuella
industribyggnaden som vi studerar, samt vilka faktorer som har stor betydelse vid val av
bjälklagskonstruktion. Tanken är att arbetet även kan fungera som ett hjälpmedel för
personer som arbetar med liknande konstruktioner.
Frågeställning 1 –
Utifrån resultaten från frågeställningarna skulle ett stål- eller betongbjälklag kunna
konstrueras för den aktuella industribyggnaden, sen finns det såklart ett flertal faktorer
som man måste överväga innan man bestämmer sig för vilket som är lämpligast men
detta tas upp mer noggrant under frågeställning 2.
Resultatet som vi kom fram påverkades delvis av att vi under hela arbetets gång hade en
industribyggnad som vi utgick efter. Denna byggnad hade redan pelare utplacerade som
vi utgick efter när vi bestämde placering av pelare för de båda materialen. Detta blev
också avgörande för stålåsarnas spännvidd. Åsarnas centrumavstånd anpassades efter
lättdurkens maximala spännvidd.
Studien är svår att jämföra med liknande studier eftersom det finns så många
projektspecifika egenskaper. Själva metoden för de båda bjälklagen är i sig inget specifikt,
det är en ganska standard metod för att bygga mellanbjälklag och kan då jämföras med
andra projekt, men då enbart som konstruktionslösning.
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Frågeställning 2 Det finns väldigt många faktorer som är avgörande vid valet av material och
konstruktionslösning och det är mycket svårt att få med precis alla aspekter som påverkar
valet av konstruktion. Det som vi valde att fördjupa oss i är de två första punkterna som
boverket har som krav på tekniska egenskaper hos byggnadsverk.
Dessa två punkter är som tidigare nämnts bärförmåga, beständighet och stadga, samt
brand. Vi valde dom här kriterierna/kraven för att vi anser att dom är de mest
grundläggande och nödvändiga aspekterna utav en byggnadskonstruktion. Men eftersom
dessa samtliga kriterier kunde uppfyllas med båda konstruktionerna så blir den sista och
avgörande faktorn vid val av konstruktion kostnad.
Att kostnaden blir det som avgör vilket utav de två material som ska användas känns inte
helt ologiskt heller. Om två saker har samma funktion och uppfyller samma krav, varför
betala mer än nödvändigt.
I kostnadsberäkningarna finns det ett stort spann på +- 30 %, detta beror på att priserna
endast är en uppskattning och inte exakta. Det som vi vill göra klart gällande priserna är
att eftersom de olika konstruktionerna, betong och stål, är likvärdiga gällande dom
projektspecifika variablerna bör priserna för de båda materialen hamna på samma
placering i spannet och avspegla en bild av vilket material som är det dyrare av det två.
Sen kan man ställa sig frågan om det finns någon aspekt som vi inte har haft med vid
bedömningen som gör det värt eller nödvändigt att betala den merkostnad som ett
mellanbjälklag i stål medför.
De resultat som vi har kommit fram till ligger i linje med den litteratur som vi studerade
inom ämnet innan arbetet påbörjades.
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5.2 Metoddiskussion
Den metod som vi har använt oss utav för det här arbetet anser vi ger ett bra resultat
men det finns givetvis både svaga och starka sidor i rapporten.
Jämförelsen i sig mellan dessa två olika typer av mellanbjälklag bedöms som god då
dimensionering med tillhörande hållfasthetsberäkningar har utförts för båda bjälklagen,
dessutom har bjälklagsplaner ritats upp för de båda typerna utav mellanbjälklag.
Förutsättningarna och kraven på båda konstruktionerna i respektive material har varit
desamma under hela rapporten.
För att få en bättre bild över vad man bör välja för mellanbjälklag i en industribyggnad
skulle man behöva jämföra flera olika mellanbjälklag i flera olika industribyggnader, men
olika storlekar, laster och beställarkrav. Rapporten går att använda som underlag eller
hjälp vid andra, liknande projekt. Men den är inget man helt kan följa blint.
Kostnadsjämförelsen säger egentligen inte jättemycket eftersom alla priser är
uppskattningar, därför den stora felmarginalen. Egentligen borde mer exakta värden
användas, men på grund av tidsbrist var inte de genomförbart.
Det man kan ta med sig från kostnadsberäkningarna är att det ändå är någon slags
uppskattning av priser, alltså inte något helt tagit ur luften. Vi tycker därför att man får en
bild över hur de olika materialvalen förhåller sig till varandra kostnadsmässigt, om inte
exakt, i alla fall på ett ungefär.
En annan sak som går att diskutera är de avgränsningar som har gjorts. Nu har vi på
grund av snäva tidsramar valt att fokusera på enbart mellanbjälklaget, det optimala för att
göra en så bra jämförelse som möjligt vore att se mera på konstruktionen utav
industrihallen som en helhet, med pelare, väggar tak och andra faktorer som spelar in.
Reliabiliteten anses god då den metoddel som arbetet bygger på består av beräkningar
med formler som är tagna från vad som får ses som väl ansedda källor. Det som skulle
kunna vara felaktigt här är om någon missberäkning gjorts i utförandet utav
beräkningarna, men sannolikheten för detta ser vi som mycket låg.
I rapporten har vi lagt stor tyngd på beräkningar. På grund av tidsramarnas som finns blir
andra kapitel i rapporten lidande av detta eftersom vi inte har lagt ned lika mycket tid där.
Detta leder till att rapporten kan bli lite väl vinklad åt konstruktionshållet och därmed
kanske inte ge en 100 % sann bild av vilket bjälklag som faktiskt lämpar sig bäst. Men om
man har de avgränsningar som finns, att rapporten lutar år konstruktion samt att det trots
allt enbart är ett examensarbete på 16 HP i åtanke får man en bra bild av vilket
mellanbjälklag som passar bäst.
En sak man skulle kunna fokusera på är vidarestudier, vilket skulle leda till att tidsramen
blir större och avgränsningar behandlas.
Allt som allt tycker vi ändå att vi har lyckats besvara på frågeställningarna och nått upp
till målet och hållit oss till syftet. Rapporten är en jämförelsestudie mellan två
mellanbjälklag och tar upp vilka faktorer som spelar in vid valet mellan respektive. Den
skulle även, som sagt, till en viss grad kunna användas som hjälpmedel för personer som
arbetar med liknande konstruktioner.
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6 Slutsatser och rekommendationer
Den slutsats som vi kan dra utav vår jämförelsestudie är att för den aktuella
industribyggnaden som vi har analyserat så lämpar sig ett mellanbjälklag i betong bäst,
därför rekommenderar vi att detta och liknanden bjälklag i samma storlek samt med
samma förutsättningar byggs i betong.
Även fast mellanbjälklaget kan konstrueras i de båda materialen på ett bra sätt som lever
upp till de ställda kraven av boverket så är betongbjälklaget att föredra. Den avgörande
faktorn blev till slut ekonomi, då kostnaden är betydligt lägre för betongbjälklaget än för
stålbjälklaget.
Under vårt arbete har vi en rad avgränsningar och områden som vi inte behandlar, detta
ger luckor som enligt oss skulle vara intressanta för vidarestudier. T ex så har vi enbart
kollat på en del utav en komplett byggnad, för att få en bättre jämförelse kanske man kan
jämföra hela stomlösningar mot varandra.
Vi har även haft ett huvudsakligt konstruktionsperspektiv och det finns fler aspekter eller
infallsvinklar som kan studeras. Kostnad är en oerhört viktig aspekt för beställare och
därför skulle oerhört noggrann kostnadsjämförelse vara intressant. Vi har enbart använt
oss utav ett referensobjekt i fortsatta studier skulle det kanske vara intressant att jämföra
flera byggnader.
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