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Sammanfattning
Behovet för en vidare utveckling av lättare konstruktioner har funnits under lång tid. På senare tid
har strävan efter att hitta en mer lämplig och kostnadseffektiv konstruktionslösning pågått i flera
år med ett större initiativtagande. S355 MPa är en vanlig stålsort som används i byggbranschen idag
som även kallas för det traditionella konstruktionsstålet.
I detta examensarbete går undersökningen ut på att göra en konsekvensanalys utifrån prestanda
och kostnader samt undersöka om möjligheten finns att resursoptimera stålpelare genom att
minska materialåtgången med hjälp av det höghållfasta konstruktionsstålet S420MH.
Examensarbetet grundar sig på ett färdigställt projekt i Mölndal som består av varmformade
konstruktionsrör (VKR) i hållfastheten 355MPa. Studien undersöker om det är möjligt att byta ut
8 pelare i 3 olika dimensioner mot Double Grade kallformade konstruktionsrör (KKR) i högre
hållfasthet, i det här fallet i S420MH.
Dimensioneringen har genomförts med hjälp av programmet Consteel Software där beräkningen
av faktorer såsom utnyttjandegrad, bärförmåga och moment utgick från den last som en specifik
pelare utsattes för.
Studien visar att det är möjligt att byta ut stålprofilerna till en slankare tvärsnittsarea på 2 av 3
dimensioner tack vare dess högre hållfasthet, vilket medförde en vikt- samt kostnadsminskning vid
byte av samtliga stålprofiler. Dimensioneringen visade även att samtliga utvalda KKR hamnar i
tvärsnittsklass 1.
Studien visar att KKR är ett billigare alternativ där prissdifferensen mellan KKR och VKR som
mätes i Kr/st ligger mellan 13 till 44 %. Prisdifferensen mellan KKR och VKR, som mättes i
Kr/kg, skiljer sig mellan 8 till 23 %. Dessutom erhöll man en viktbesparing mellan 6 till 27 % per
pelare och en total viktbesparing på 17 % vid användning av KKR istället för VKR.
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Abstract
The purpose of the master thesis is to ascertain if it is possible to optimize resources, in this case
steel sections, by using the high-strength construction steel S420MH and thereby decrease the total
weight.
The thesis project is based on a finished construction project located in Mölndal. VKR-steel
sections were used. The study examines if it is possible to replace eight pillars in 3 different
proportions with high-strength Double Grade KKR steel sections. Furthermore, it is possible to
replace the steel sections with a slimmer cross-sectional area on two of three proportions because
of the higher strength. The replacements entail a decrease in total weight as well as an economic
profitability. The structural analysis software “Consteel Software” was used for sizing steel, where
the calculation of various factors such as utilization, bearing capacity and momentum was based
on the load of each pillar. Every chosen KKR steel section was designated as Class 1 cross-section.
The study shows that KKR is a cheaper alternative where the price difference between KKR and
VKR measured in (Kr/st) is between 13 and 44 %. Regarding the price difference in (Kr/kg), KKR
differ between 8 and 23 % compared to VKR. Correspondingly, there was a weight saving by 6–
27 % per column and a total weight reduction of 17 % when using KKR instead of VKR.
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Teckenförklaring
A = Tvärsnittsarea [m2]
τ = Skjuvspänning [Pa]
σ = Normalspänning [Pa]
F = Kraften [kN]
E = Elasticitetsmodul [GPa]
V = Tvärkraft [kN]
N = Normalkraft [kN]
fu = Brottgräns [MPa]
fy = Sträckgräns [MPa]
fyk = Karakteristiska sträckgränsen [MPa]
fyb = Plåtens sträckgräns före formningen [MPa]

e = Excentricitet

[mm]
M o = Första ordningens moment [N/m]
M 2 = Tillskottsmoment [N/m]
M tot = Totala momentet [N/m]

MNy,Rd = tvärsnittets momentkapacitet med hänsyn till normalkraftens inverkan
Mpl,y,Rd = tvärsnittets plastiska momentkapacitet
NEd = Den dimensionerande tryckkraften [kN]
Nb,Rd = Den dimensionerande bärförmågan för den tryckta bärverksdelen (b=buckling) [kN]
TK = Tvärsnitsklass
i = Tröghetsradien i knäckningsriktningen [mm]
lc = Knäckningslängd [m]
L = Effektiv knäckningslängd [m]
Sk = Karakteristisk värde på snölast [kN/m 2]
t = Plåttjockleken före formningen [mm]
ε = Töjning
𝜒 = Reduktionsfaktorn för knäckning
Ψ = Reduktionsfaktorn för snölast
γM1= Partialkoefficient
α = Imperfektionsfaktor
𝜆̅ = Slankhetsparameter
π = Konstant
β = Knäcklängdsfaktor
µ= Formfaktor som beror på takytans form
C e = Exponeringsfaktor som beror av omgivande topografi
C t = Termisk koefficient som beror på energiförluster genom tak
Förteckning över Normer
EN 10210 = Varmformade konstruktionsrör (VKR)
EN 10219 = Kallformade konstruktionsrör (KKR)
EN 1993 Eurokod 3 = Dimensionering av stålpelare enligt SS-EN 1993-1-1:2005
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Ett av de mest kända byggnadsverken genom tiderna är Eiffeltornet i Paris som är 300 meter högt.
Tornet döptes efter konstruktören Gustave Eiffel och invigdes år 1889 där man byggde med stål
som stommaterial. Om man hade byggt om tornet idag med det moderna stålet skulle två
tredjedelar av materialmängden besparats, vilket beror på förbättrade egenskaper om stål samt en
raffinerad konstruktionsteknik (Widman, 2001).
Användningen av höghållfast stål i byggbranschen har haft en kraftig tillväxt på sistone tack vare
de många fördelar höghållfaststål har såsom en mer ekonomisk konstruktion, materialbesparing
och även lättare konstruktioner i jämförelse med det normala stålet som finns på marknaden idag.
I dagsläget är hållfastheten för böjda pelare begränsad till hållfasthetsklassen 460 MPa enligt
Eurokod 3 standarden EN 1993-1-1 som innefattar dimensionering av stålkonstruktioner (Somodi
& Kövesdi, 2016).
Stålstomme är ett av de vanligaste alternativen när man bygger och vill utnyttja ytorna. Eftersom
att stålstomme har små dimensioner och kan byggas in i bjälklag samt i väggar får stommen ett
brandskydd samt möjligheten att enkelt kunna anpassa byggnaden efter användning
(Stålbyggnadsinstitutet, 2008).
Detta examensarbete kommer undersöka kvadratiska konstruktionsrör som utsätts för en viss last.
Lasten är bestämd och tagen från ett färdigt projekt där pelaren står inomhus och belastas uppifrån.
Det färdiga projektet används som en referens där pelaren utsätts för axiella laster, dvs. en centrisk
last som komma från egentyngd, nyttig last samt snölast.

1.2 Problembeskrivning
● Går det att bygga i stål där man både går ned i dimension samt höjer hållfasthetsklassen?
● På vilket sätt förändras omständigheterna när det gäller knäckning på de nya stål profilerna?
● Kan den här ändringen ske på ett kostnadseffektivt sätt i jämförelse med användning av
stål i lägre hållfasthet?
● Vid användning av stål med högre hållfasthet får man lättare konstruktioner. Hur påverkar
detta transportkostnader?

1.3 Syfte och mål
Syftet med detta examensarbete är att undersöka om man kan resursoptimera VKR-profiler som
tidigare använts i ett befintligt projekt men skulle kunna eventuellt ersättas av Double Grade KKRprofiler med högre hållfasthet i framtida projekt. Målet är att bygga projekt på ett kostnadseffektivt
sätt och behålla prestandan på stålprofilerna.

1.4 Avgränsningar
Studien ska begränsas till ett färdigt projekt i Mölndal där en konsekvensanalys genomförs vid
övergång från VKR S335J2H till Double Grade KKR S420MH som har högre hållfasthet.
Undersökningar ska genomföras på tre olika pelardimensioner som använts i det färdiga projektet.
Undersökningen gäller enbart kvadratiska konstruktionsrör där priser och tvärsnittsmått hämtas
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från en svensk stålleverantör, Tibnor. Eftersom projektet är en stålkonstruktion och utsträcker sig
i Sverige ska undersökningen och kontrollerna på stålprofilerna dimensioneras enligt EN 1993:
Eurokod 3 reglerna. Undersökningen behandlar inte olika sätt att brandskydda stålprofiler och inga
kontroller genomförs av vippning av HSQ- eller IPE samt HEA-balkar
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2 Teori
I detta kapitel redogörs den teoretiska bakgrunden samt skillnader mellan VKR och KKR vilket
utifrån litteraturstudier var en grund för det utförda examensarbetet. Den teoretiska delen har delats
in i två olika kapitel, där det första kapitlet behandlar allmän information och egenskaper om stål
samt dimensionering av stålpelare och det andra redogör för resursoptimering, detta för att
underlätta läsningen av examensarbetet.

2.1 Konstruktionsstål
Stål särskiljer sig från andra grundämnen genom att innehållet av kolhalten är mindre än två procent
samt att stålet går att forma i fast tillstånd. Vid användning av stål som konstruktionsstål är de
viktigaste egenskaperna segheten, hållfastheten samt svetsbarheten (Stålbyggnadsinstitutet, 2008).
Stål kan tillverkas på två olika metoder, malmbaserad och skrotbaserad. I figur 2.1 redovisas hur
tillverkningsprocessen går till.
Vid malmbaserad ståltillverkning transporteras kol till koksverket för att sedan vidarebefordras till
masugnen. På väg till masugnen tillkommer järnmalm som tillförs av pellets och även kalksten
tillsätts för att frigöra föroreningar. I masugnen undergår materialet en process där kolet tar bort
syret ur järnmalmen. Därefter sker raffinering och gjutning av stål för att sedan hamna i sista fasen
då stål valsas till handelsfärdigt stål (Jernkontoret, 2016).
Den skrotbaserade metoden fungerar genom att skrot smälts och transporteras till ljusbågsugnen
tillsammans med kalk. Smältningen av skrotet görs med hjälp av elektricitet. Sedan hamnar det
flytande råstålet i en skänk som efterbehandlas med hjälp av legeringsämnen, stränggjutning till
stålämnen och en sista gång sätts stålet i ugnen innan valsning (Jernkontoret, 2016).

Figur 2.1 Två tillverkningsprocesser; Malmbaserad & Skrotbaserad (Jernkontoret, 2016).
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Värmebearbetning av konstruktionsstål sker under väldigt höga temperaturer. Förloppet sker med
en temperatur på 1 000–1 250oC. På grund av den höga temperaturen så deformeras stålet och blir
mjukt. Detta är en process som kallas rekristallisation (Jernkontoret, 1996).
Figuren 2.2 nedan visar ett kvadratisk varmvalsade konstruktionsrör där b står för både bredden
och höjden på röret, t står för tjockleken och r står för hörnradien.

Figuren 2.2 Varmformade konstruktionsrör (Consteel Software, 2017).
Efter att stålet har värmebehandlats kallbearbetas stålet i rumstemperatur då den utformas enligt
önskemål (Widen, 2001). Utformningsprocessen för kallformade profiler kan ske på olika sätt, där
de vanligaste metoderna för framställning är genom rullformning, kantpressning och kantvikning
(Höglund & Strömberg, 2006).
T.ex. går kantvikning ut på att en del av plåten sätts och hålls fast mellan två backar och resten av
plåten viks till en specificerad grad, se figur 2.3 (Höglund & Strömberg, 2006).

Figur 2.3 Kantpressning och kantvikning (Höglund & Strömberg, 2006).
Figuren 2.4 nedan visar ett kvadratisk kallformat konstruktionsrör där b står för både bredden och
höjden på röret, t står för tjockleken och r står för hörnradien.

Figur 2.4 Kallformade konstruktionsrör (Consteel Software, 2017).
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2.2 Höghållfasthetsstål
Stålets hållfasthet är ett mått som visar stålets förmåga att motstå de mekaniska påkänningar som
stålet utsätts för (Jernkontoret, 1996). Konstruktionsstål som betraktas som höghållfast stål
innehåller små mängder av bor, kväve samt andra grundämnen i olika halter samt kol som är ett
viktigt ämne som bidrar och påverkar stålets egenskaper (Widen, 2001).
Höghållfast stål kan med fördel användas i vissa sammanhang i byggnader. Vid byggandet av
Sveriges nationalarena har man använt sig av Höghållfasthetsstål med en sträckgräns upp till 960
MP i fackverkstakstol (SSAB, u.å), där man strävade efter att minska vikten samt att behålla styrkan
på den färdiga konstruktionen. Genom att värmebehandla, välja legeringsmaterial och kolhalt kan
man få hållfastheten att stiga. Vid legering används en väldigt liten mängd legeringsämnen därför
kallas konstruktionsstål och höghållfasta stål för låglegerade stål (Widen, 2001).
Konstruktionsstål kan skiljas med hjälp av olika beteckningar, oftast används beteckningen SXXX
YY, där S står för konstruktionsstål, XXX minst sträckgräns i MPa och YY anger seghetsklassen
(Stålbyggnadsinstitutet, 2008).
2.2.1 Double grade stål
Double grade är en sorts stålmaterial som uppfyller hållfasthetskraven i S355J2H- och S420MH i
Eurokod 3 standarden EN 10 219 (Somodi & Kövesdi, 2016). Vid användning av stål på enkla
konstruktioner är då S355 MPa det ultimata valet, S420MH klassen är dock att föredra om ytor och
vikt spelar större roll i ett projekt (SSAB, u.å).
Double grade har en garanterad sträckgräns på 420 MPa och ger en möjlighet till lättare
konstruktioner på upp till 15 % samt gör det möjligt att få större spännvidder för t.ex. KKR, som
dessutom håller samma prisnivå som andra S355 MPa hålprofiler vid samma förutsättningar. Ett
exempel på viktminskning var då en mässhall byggdes i Helsingfors med Double Grade
kallformade hålprofiler, där cirka 100 ton stål sparades, vilket motsvarar en viktminskning på 8 %
(Österholm, 2015).

2.3 Egenskaper
2.3.1 Normalspänning
Ett materials hållfasthet kan provas genom belastningar i någon form. Belastningen ökar successivt
ända fram till att ett brott inträffar. Den högsta lasten som materialet klarar av innan ett brott
uppstår kallas brottlast (Burström, 2007). Men redan innan man når denna inträffar den så kallade
sträckgränslasten, då deformationerna stiger kraftigt.
Spänning definieras som belastning per ytenhet. Spänning kan innebära både drag- tryck- och
skjuvspänningar. Sträckgränsen är det värde på spänningen som motsvarar sträckgränslasten,
medan brottspänningen motsvara brottlasten se vidare kapitel 2.5.4 (Burström, 2007).
Normalspänningen är den spänningen som är vinkelrätt mot ett snitt genom en bärverksdel, d.v.s.
den går i bärverksdelens längdriktning. Normalspänningen betecknas med𝜎. Beräkningen sker
enligt ekvationen 2.1, där F är kraften i [kN] och A är arean i [m 2], enheten för spänningen är [Pa]
(Burström, 2007).

[2.1]
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Materialet som utsätts för spänningar deformeras på så sätt att den ursprungliga längden ökar vid
dragkraft och minskar vid tryckkraft. Ekvation 2.2 beskriver förhållandet mellan längdriktningen
∆L och den ursprungliga längden L, kvoten kallas töjning och betecknas som ε. Figuren 2.5 nedan
visar en provstav utsatt för en dragkraft och de spänningar och deformationer som då uppkommer
(Burström, 2007).

[2.2]

Figur 2.5 En provstav utsatt för en dragkraft och de spänningar och deformationer som då
uppkommer (Burström, 2007).
2.3.2 Skjuvspänning
I ett material som utsätts för krafter parallella med ett snitt uppkommer skjuvspänningar och dessa
betecknas med τ (Tau) i [Pa]. Vid beräkning av skjuvspänningar används ekvationen 2.3 som visas
nedan, där V är den tvärkraft [kN] som verkar parallellt med snittet och A är materialets
tvärsnittsarea i [m 2] (Burström, 2007).

[2.3]
Höga skjuvspänningar som material utsätts för leder till skjuvdeformationer, som uppstår genom
att atomplan glider ifrån varandra utan att avståndet ökar eller krafterna som binder planen till
varandra minskar. Hållfastheten för metaller påverkas inte negativt av deformationen. Metaller är
sega som material dvs. segt brott, detta eftersom metaller klarar av stora plastiska deformationer
innan brott inträffar (Burström, 2007).
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2.3.3 Egenspänning
Egenspänningar uppstår vid tillverkning av olika stålsorter, i detta fall pelare och balkar där
spänningen uppstår i dessa profiler utan att de är belastade i någon form. Vid tillverkning av dessa
stålprofiler är svetsning och varmvalsning de vanligast förekommande och även ledande faktorer
att egenspänningar uppstår, detta på grund av att stålet först har en hög temperatur för att sedan
svalna av i slutfasen (Höglund & Strömberg, 2006).
Kallformade stålprofiler utmärks också för deras egenspänningar då stålprofiler ofta genomgår en
utformningsprocess som innebär att profilen bockas, pressas och formas till en specifik
tvärsnittsform som leder till uppkomsten av egenspänningar i materialet, se figur 2.6. Kallvalsning
leder till att egenspänningarna varierar över plåtens tjocklek som även resulterar att egenspänningar
fördelas med tryck i ytan och drag i inre delarna (Höglund & Strömberg, 2006).

Figur 2.6 Drag- och tryckspänningar i plåt (Höglund & Strömberg, 2006).
Ett elastoplastiskt material har förmågan att kvarstå som elastisk upp till en viss nivå, med möjlighet
att övergå till plastiska deformationer, som kan uppstå vid lastökning. Författaren skriver om
egenspänningsparadoxen “Under förutsättning av ett elastoplastiskt material och att brotttöjningen inte uppnås, är bärförmågan för ett element med egenspänningar lika stor som för
motsvarande element utan egenspänningar” (Isaksson, Mårtensson & Thelandersson 2010, 231).
Detta innebär att egenspänningarna inte har en stor betydelse för bärförmågan så länge antagandet
om egenspänningsparadoxen uppfylls (Isaksson, Mårtensson & Thelandersson, 2010).
Dock kan dessa förutsättningar ändras ifall tvärsnittet belastas av en normalkraft. Figur 2.7 visar
ett tvärsnitt som utsätts för en normalkraft där böjning i veka riktningen uppstår samtidigt som att
sträckgränsen i första hand nås snabbare med egenspänning i den tryckta delen av tvärsnittet än
utan egenspänning, vilket innebär att även utböjningen expanderas snabbare där egenspänningen
tas med än utan (Isaksson, Mårtensson & Thelandersson, 2010).
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Figur 2.7 Egenspänningar i svetsad stålbalk med I-profil och lådprofil (Höglund & Strömberg,
2006).
Vid kallvalsning är inte egenspänning den enda egenskapen som påverkas. Det sker alltså även en
förhöjning av hållfastheten på materialet utan att förse materialet med extra kolhalt eller
legeringsämnen. Hållfasthetsökningen är helt beroende i vilken grad materialet ska kallformas i det
bockade hörnet, vilket formuleras som förhållandet mellan den inre radien och tjockleken på
plåten, se figur 2.8 som visar ett exempel på detta. Till följd av denna hållfasthetsmodifiering
påverkas segheten på ett negativ sätt som gör att den minskas tack vare ökningen av töjhärdningen
(Höglund & Strömberg, 2006).

Figur 2.8 Hållfasthetsökning i bockat hörn, Sträckgräns y-axel, Töjning x-axel (Höglund &
Strömberg, 2006).
Sträckgränsen i tvärsnittet av en bockad profil är inte samma överallt då det förekommer stora
variationer för värden som visas vid hörnen och värden som visas i den plana delen. Om en
stålprofil innehåller täta bockar kan sträckgränsen ökas upp till 50 % i de bockade hörnen. Dock
får hållfasthetsförhöjningen i hörnen, enligt Eurokod 3 användas endast om sträckgränsen utnyttjas
genom att medelvärdet fya höjs eller genom provning, se figur 2.9 (Höglund & Strömberg, 2006).
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Figur 2.9 Hållfasthetsförelningen i profil. f u,pl och fy,pl föreställer plåtens brottgräns respektive
sträckgräns innan profilen bockas (Höglund & Strömberg, 2006).
En annan komponent som har en inverkan av kallformade profiler är minskningen av tjockleken i
det bockade hörnet. Dock har detta inte en särskilt stor betydelse på grund av att det bockade
hörnet omfattar en väldigt liten del av tvärsnittet (Höglund & Strömberg, 2006).
2.3.4 Stålets Arbetskurva
Arbetskurvan beskriver stålets hållfasthet, där hållfastheten anges i två mått: sträckgräns och
brottgräns. Den vertikala axeln i arbetskurvan visar spänningen och den horisontella axeln visar
töjningen som man kan se i Figur 2.10, där stålet töjs under ökade spänningar. Stålets arbetskurva
bestäms genom dragprovning av standardiserade provstavar. Spänningen baseras på den
ursprungliga tvärsnittsarean och töjningen på den ursprungliga mätlängden (Burström, 2007).
Stålet som belastas deformeras beroende på spänningens storlek. Små spänningar leder till att
deformationen sker på atomnivå, genom att atomerna hamnar utanför sitt jämviktsläge men
bindningen mellan atomerna ännu inte är bruten. Detta är den rätlinjiga delen av arbetskurvan, om
inte sträckgränsen uppnåtts, ifall stålet avlastas innan sträckgränsen nås återgår stålet till sin
ursprungliga form alltså att atomerna återgår till sitt jämviktsläge, detta kallas för elastiska
deformation det vill säga följer Hookes lag (Burström, 2007).
Arbetskurvor är rätlinjiga för elastisk deformation, där elasticitetsmodulen E är lutningen på linjen.
Strax efter sträckgränsen har nåtts sker det en avvikelse från den rätlinjiga ökningen och spänningen
som materialet utsätts sjunker ned till den undre sträckgränsen. Detta leder till att materialet hamnar
i ett flytområde dvs. att en plastisk deformation har startat se Figur 2.10. När arbetskurvan når den
undre sträckgränsen medför spänningen en töjning av stålet på mellan 1–4 procent. Därefter ökar
spänningen i stålet, icke rätlinjigt och stålet kall- eller deformationshårdnar. När töjningen ökar i
förhållande till ökningen av spänningen minskar tvärsnittsarean (Burström, 2007).
När spänningen har nått sin maxnivå är man i en så kallad brottgräns och nivån som töjningen
befinner sig i kallas för gränstöjning. Efter denna nivå sker det en grov volymminskning och
deformationen sker inom loppet av en kort sträcka. Sedan brister stålet, d.v.s. det blir brott. Den
totala töjningen som stålet utsätts för kallas brottöjning. Den sista delen efter brott uppstått i
arbetskurvan som visas i Figur 2.10 är lite missvisande från verkligheten, då spänningen ritas och
baseras på den ursprungliga tvärsnittsarean (Burström, 2007). När spänningen baseras på den
verkliga arean, då arean minskas i det plastiska området skulle egentligen spänningen fortsätta att
öka fram till brottet sker (Isaksson, Mårtensson & Thelandersson, 2010).
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Figuren 2.10 Arbetskurva för stålet det vill säga spännings-töjningskurva (Burström, 2007).
Om spänningen passerat sträckgränsen får man plastiska töjningar, d.v.s. töjningen är delvis kvar
efter avlastning eftersom bindningarna mellan atomerna bryts. Figur 2.11 visar att den elastiska
deformationen skulle återgå och följa linjen A-B som är parallell med linjen mellan origo och
sträckgränsen när stålet vid punkt A avlastas. Innan stålet belastas ytterligare kan man se
deformationen som uppstått när spänningen är noll. När spänningen ökar kommer deformationen
följa linjen B-A och komma tillbaka till punkt A för att därefter följa linjen A-C (Burström, 2007).

Figur 2.11 Spännings-töjningskurva vid plastiska deformationer för stål (Burström, 2007).
Töjningen som stålet utsätts för vid plastiska deformationen får en förändrad arbetskurva. Figur
2.12 visar den nya kurvan ritad från origo och visar skillnaden mellan arbetskurvor för stål före och
efter kallbearbetning. Sträckgränsen har nu höjts från den tidigare arbetskurvan, vilket innebär att
kallbearbetat stål kan utsättas för högre spänningar samtidigt som töjningar minskar (Burström,
2007).
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Figur 2.12 Arbetskurva för kallbearbetat stål (Burström, 2007).
Kallbearbetat stål, som på grund av töjbarheten fått en högre hållfasthet samt är seghärdat, har
utsatts för plastisk deformation. Sträckgränsen för stålet är därmed inte lika avgränsad.
Sträckgränsen för kallbearbetade stålet är den spänningen som motsvarar 0,2 % av töjningen och
betecknas f0,2 (Burström, 2007).
2.3.5 Seghet
Stål som material visar ett segt eller sprött brottbeteende beroende på tillverkningsfaktorer som
tillsatta legeringsämnen, temperatur samt uppbyggnad. Sprött material skiljer sig från segt material
eftersom brott uppkommer utan att plastisk deformation uppstår (Stålbyggnadsinstitutet, 2008).
Stål delas in i olika stålsorter med olika seghetsklasser. Seghetklasser är viktiga att ta hänsyn till vid
val av stålmaterial då rätt seghet leder till att risken för sprödbrott minskar. Spröda brott är farliga
eftersom att de kommer med väldigt liten förvarning. För att kunna dela in stålet i olika klasser
använder man sig av metoden slaghetsprovning. Detta är en metod där stålstavar utsätts för olika
temperaturer. Slaghetsprovning genomförs för att ta reda på stålets känslighet för sprött
brottbeteende. Ju större tjocklek på stålet ju mer ökar känsligheten för sprödbrott
(Stålbyggnadsinstitutet, 2008).
Figur 2.13 visar en slagprovskurva där J anger energin i den vertikala axeln och temperaturen anges
i den horisontella axeln. Seghetsklass 27J vid minus 20 grader som förklaras som ITT (impact
Transition temperature) på engelska. Beteckningen ITT används för att visa gränsområdet vid
övergång från segt till sprött brottbettende. Det område där temperaturen avläses är viktigt och
avgör stålets seghetsklass. KKR som är höghållfasthetsstål har seghetsklassen 40J vid minus 40
grader (Stålbyggnadsinstitutet, 2008).
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Figur 2.13 Slagprovkurva för stål (Stålbyggnadsinstitutet, 2008).

2.4 Brandskydd
När man brandskyddar en byggnad delar man in byggnaden i två olika typer av brandklasser t.ex.
en klass för byggmaterial dvs. väggar, tak, golv och ytmaterial. Den andra brandklassen är för hela
byggnadselementet där brandmotståndet är avgörande (TräGuiden, 2015). Det finns olika
tillvägagångssätt man kan använda för att skydda konstruktionen. Konstruktionen kan
brandskyddsmålas för att fördröja brandspridningen vilket leder till att man tjänar tid för att hinna
med släckningsåtgärder (ALCRO, 2008). Detta är ett kapitel som inte undersöks som man kan se i
avgränsningar kapitel 1.4.

2.5 Dimensionering av stålpelare
2.5.1 Tvärsnittsklass
Alla ståltvärsnitt tillhör en av tvärsnittsklasserna 1–4 beroende på godstjocklekarna i förhållande
till andra mått samt hur de är belastade och vilken böjning eller normalkraft dem utsätts för.
Tvärsnittsklass 1 och 2 får man dimensionera med full plasticitetsteori, d.v.s. hela tvärsnittet kan
belastas upp till sträckgränsen. Tvärsnittsklass 3 kan man dimensionera enligt elasticitetsteori
medan tvärsnittsklass 4 innebär att någon del av tvärsnittet börjar buckla redan innan spänningen
i den mest belastade delen uppnått sträckgränsen (BSK 07, 2007).
2.5.2 Tvärsnittskontroll av tvärsnitt tillhörande tvärsnittsklass 1 och 2
Normalkraftens inverkan på tvärsnittets böjmomentkapaciet kring y-y axeln kan försummas för
dubbbelsymetriska I- och H-sekioner om båda följande villkor är uppfyllda.
[2.4]

[2.5]
där
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[2.6]
är tvärsnittets plastiska tryckkraftskapacitet vid centrisk belastning

[2.7]

hw är balklivets höjd
Om ovanstående två kriterier inte är uppfyllda måste normalkraftens inverkan på tvärsnittets
momentkapacitet analyseras!
För dubbelsymmetriska I- och H-tvärsnitt, där hål för fästelement inte behöver beaktas, gäller
följande:

[2.8]
Dock gäller att

[2.9]

[2.10]

α är balklivets area i förhållande till hela tvärsnittets area
Dock gäller att

α = 0,5

MNy,Rd = tvärsnittets momentkapacitet med hänsyn till normalkraftens inverkan
Mpl,y,Rd = tvärsnittets plastiska momentkapacitet
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2.5.3

Bärförmåga för tryckta bärverksdelar vid instabilitet

Instabiliteten av tryckta bärverksdelar kontrolleras enligt ekvationerna 2.11 och 2.12 som visas
nedan.

[2.11]

[2.12]
NEd = Den dimensionerande tryckkraften i [kN]
Nb,Rd = Den dimensionerande bärförmågan för den tryckta bärverksdelen (b=buckling) [kN]
𝜒 = Reduktionsfaktorn för knäckning
𝑓𝑦 = Stålets sträckgräns i [MPa]
𝛾𝑀1= Partialkoefficienten med värdet 1.0
A = Den totala tvärsnittsarean i [m 2] (SS-EN 1993-1-1:2005).
2.5.4 Knäckningskurvor
Värdet på reduktionsfaktorn 𝜒 bestäms för relevant instabilitetsmod för tillhörande värde på
slankhetsparamtern enligt ekvationen 2.13. Slankhetsparamtern bestäms med passande
knäckningskurva enligt ekvation 2.14 och 2.15 som gäller för tvärsnittsklass 1, 2 och 3.

[2.13]

där

[2.14]

[2.15]
𝛼 = Imperfektionsfaktor
𝜆̅ = Slankhetsparameter
π = Konstant
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lc = Knäckningslängd i [m]
i = Tröghetsradien i [mm]
fyk = Karakteristiska sträckgränsen i [MPa]
E = Elasticitetsmodulen för stål som är 210 GPa (SS-EN 1993-1-1:2005).
Knäckningslängden lc är beroende av upplagsförhållandena där kritiska lasten för pelaren kan
bestämmas utifrån dess upplag (Heyden & Dahlblom, 2008). Figuren 2.14 visar de 4 teoretiska
Eulers knäckningsfallen där 𝛽L är den effektiva knäckningslängden och 𝛽 är knäcklängdsfaktorn.
Fall ett visar en pelare ledad i båda ändarna, i det andra fallet är pelaren fast inspänd i den nedre
änden och fri i den övre änden, det tredje fallet visar fast inspänd pelare i nedre änden och ledad i
den övre änden och fjärde fallet där pelaren är fast inspänd i båda ändarna.
Förhållanden mellan knäckningslängden lc och pelarens längd L beräknas enligt ekvationen 2.16
som visas nedan.

[2.16]

Figur 2.14 Upplagsfall vid böjknäckning (Hjort, 2012).
När skankhetsparametern 𝜆̅ är beräknat kan värdet på reduktionsfaktorn fås fram. Detta bestäms
med hjälp av de 5 olika knäckningskurvorna som är beroende på stålsort, se tabell 2.1 och vilket
tvärsnitt profilen tillhör samt i vilken riktning pelaren knäcks, se figur 2.15 (Hjort, 2012).
Tabell 2.1 Imperfektionsfaktorer för böjknäckningskurvor (SS-EN 1993-1-1:2005).
Knäckningskurva

a0

a

b

c

D

Imperfektionsfaktor 𝛼

0,13

0,21

0,34

0,49

0,76
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Figur 2.15 Val av knäckningskurva för ett tvärsnitt (SS-EN 1993-1-1:2005).
2.5.5 Första och andra ordningens teori
En ytter- eller fasadpelare kan bli utsatt av en normalkraft (N) som verkar excentriskt på pelaren
vilket ger upphov till ett böjande moment. Excentriciteten är då avståndet mellan den axiella kraften
och systemlinjen eller tvärsnittets tyngdpunkt och betecknas med e. Excentriciteten kan vara både
avsiktlig och oavsiktlig, se figur 2.16. Vid förekomst av excentricitet får man ett så kallat första
ordningens moment N*e i pelaren, detta betecknas med M o (Engström, 2007).
Pelarens belastning av dessa krafter gör så att den böjs ut och vid vissa tillfällen där pelaren är slank
blir utböjningen betydligt större till följd av att excentriciteten ökar vilket leder till ett
tillskottsmoment N*e2 som betecknas med M 2. Första ordningens moment M o och
tillskottsmomentet M 2 utgör då ett totalt moment M tot. Det totala momentet, kallas andra
ordningens moment och används vid dimensionering av slanka pelare (Engström, 2007).

16

Figur 2.16 Pelare som utsätts av excentriska laster (Engström, 2007).
2.5.6 Centriskt belastad pelare
Böjknäckning innebär att en pelare belastad med en normalkraft och eventuellt också
horisontallast, kollapsar genom knäckning i tvärsnittets styva eller veka riktning. En helt ostagad
pelare knäcker ut i veka riktningen, men ofta är pelaren placerad på ett sådant sätt i en byggnad att
den automatiskt blir stagad i veka riktningen, då kommer normalkraftskapaciteten att öka eftersom
pelaren går till brott genom knäckning i styva riktningen (Stålbyggnadsinstitutet, 2008).
2.5.7 Stång som utsätts av både tryckkraft och moment
Det finns andra fall som påverkar pelarens bärförmåga samt dess deformation. Ett exempel på
detta är fasadpelare på en byggnad där den utsätts av vertikala krafter som kommer från takbalken
samt sidokrafter som uppstår på grund av vind, se figur 2.17. Pelaren kan dessutom utsättas av en
excentrisk kraft det vill säga en kraft som inte angriper längs pelarens tyngdpunktslinje.
Balkar kan också utsättas av både tryckkraft och utbredd last som verkar längs hela balken. Dessa
balkar förekommer vid byggnader med sadeltak där den centriska tryckkraften uppstår tack vare
vindlasten som förs in i takförbandet samtidigt som den utbredda lasten är beroende av takets
egentyngd och snölasten (Stålbyggnadsinstitutet, 2008).
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Figur 2.17 Vid böjknäckning böjer pelaren ut i ett plan (Stålbyggnadsinstitutet, 2008).
För att denna typ av böjknäckning ska inträffa måste det ske under dessa två förutsättningar:
1. Lasten verkar och knäcks i pelarens veka riktning.
2. Lasten verkar i pelarens styva riktning och är helt stagad i den veka riktningen. Pelaren
knäcks och böjs ut då endast i den styva riktningen av den orsaken att pelaren är stagad i
den veka riktningen vilket förhindrar detta fenomen (Stålbyggnadsinstitutet, 2008).
2.5.8 Böjvridknäckning
Liksom böjknäckning är även böjvridknäckning ett snarlikt instabilitetsfenomen som uppstår i
bärverksdelar med en slank dimension. Böjknäckning som även nämndes i kapitel 2.5.6 sker både
när endast bärverksdelen blir tryckt och när den trycks och böjs samtidigt, medan böjvridknäckning
uppkommer när en pelare böjer ut i styva riktningen på grund av vind eller excentrisk normal kraft
men sedan knäcker i veka riktningen (SS-EN 1993-1-1:2005).
På grund av den höga hållfastheten hos stålpelare kan de användas i betydligt slankare dimensioner
än vad de skulle användas i andra material än stål, ofta medför detta till att böj- eller
böjvridknäckningen blir dimensionerande (SS-EN 1993-1-1:2005). Situationen som berör de
utvalda balkarna och pelarna i detta projekt utsätts inte av både tryck och böjning som gör att
böjvridknäckning har avlägsnats för att undersökas vidare i denna rapport.

18

3 Resursoptimering
Den totala vikten på en stålkonstruktion är en viktig del av kostnader. Målet är att optimera
resurserna som används vid byggnation av en stålbyggnad eftersom man hela tiden strävar efter att
optimera konstruktionselement såsom pelare, transporten samt utförandet i form av arbete som är
en del av den totala kostnaden för stålkonstruktioner (Sarma & Adeli, 2007).
Vid kostnadsoptimering av konstruktioner uppstår ytterligare svårigheter för att kunna definiera
kostnadsfunktionen då det finns osäkerhetsfaktorer och oklarheter vid bestämning av
kostnadsparametrarna. För att granska dessa brister och få en bättre inblick på kostnadsoptimering
av stålkonstruktioner har en studie analyserat tre olika metoder: den deterministisk baserade,
reliabilitetsbaserade och den suddig logik-baserade (fuzzy logic) på engelska (Sarma & Adeli, 2007).
Vid användning av den deterministiska metoden för att kostnadsoptimera stålkonstruktioner
genomförs optimeringen för förutbestämda laster, som baseras på kodspecifierade begränsningar.
Reliabilitetsmetoden säger att optimeringen genomförs genom en fastställd säkerhetsfaktor eller att
sannolikheten att bärförmågan för en konstruktion överskrids då lasten och motstånden anses vara
slumpmässiga. I en suddig logik byggs försöket på att kostnadsoptimera genom att beakta
propositioner som både kan vara sanna och falska, detta för att kunna fastställa
kostnadsparamteterna och olika begränsningar som uppstår vid användning av teorin om statistisk
mängd. Samtliga optimeringsmetoder ska fungera som ett underlag när man konstruerar en
stålkonstruktion (Sarma & Adeli, 2007).
Det finns flera skäl till varför ständiga forskningar inom kostnadsoptimering kan främja
användning av optimeringsmetoden i en stålkonstruktion. Dock är det två skäl som ger värdefulla
betydelser vid val av stålmaterial. Det ena forskningen bidrar till ett mer realistiskt sätt att modellera
stålkonstruktioner och det andra kan resultera till vidare material besparingar i ett spann på 7–26
% jämfört med de problem som uppstår vid viktoptimering. Besparingarna är helt beroende på
byggnadens storlek och hur stor mängd stål som förekommer i projektet där största skillnaden i
viktbesparingar sker vid stora konstruktioner där flera element kan undersökas och eventuellt
optimeras (Sarma & Adeli, 2007).
Vid jämförelse av KKR- respektive VKR-profiler har man kommit fram till att ena fördelen för
KKR är dess enhetskostnad per styck som kan vara betydligt lägre. En annan fördel är att dess
jämna yta, vilket hos VKR ofta framkommer som ojämna ytor eller i väldigt små gropar.
Varmformade hålprofiler som har förkortningen på engelska (HFSHS) är en produkt som i
Tyskland säljs mellan 24–54 % dyrare än kallformade hålprofiler (CFSHS). Detta framkommer i
en studie som undersöker enbart kostnader utan att ta hänsyn till profilernas olika egenskaper samt
prestanda (Puthli & Packer, 2013).
En av de viktigaste aspekterna vid ett byggprojekt är logistikhanteringen eftersom transporterna
blir dyrare i och med att byggmaterial idag är tunga och volymkrävande. Därmed är det viktigt att
planera materialtransporterna då det både kostar tid och pengar om materialen enbart ligger på
byggarbetsplatsen men används vid ett senare skede. I den svenska byggbranschen utgör
materialkostnaden ungefär 50 % vid ett husbyggande av den totala entreprenad kostnaden (Larsson
et al. 2008).
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4 Metod
4.1 Kvalitativ och kvantitativ datainsamling
Den kvalitativa metoden går ut på att samla in olika termer, instruktioner och begrepp (Höst,
Regnell & Runeson, 2006). Denna metod ger forskaren relevanta och exakta regler som ska följas
där den kvalitativa undersökningen strävar efter att ge individen en god förståelse. (Hartman 1998,
275).
Metoden inleds med en kvalitativ datainsamling genom att skillnader mellan stålpelarna VKR och
KKR tas fram och jämförs i olika former, via litteraturstudien.
Den kvantitativa metoden skiljer sig från den kvalitativa analysen, då den kvantitativa
datainsamlingen är ett sätt att analysera data som redovisas i form av antal eller siffervärden. Med
hjälp av den kvantitativa metoden kan man utforska samt beskriva den datamängd för att ge läsaren
en bättre förståelse av studien (Höst, Regnell & Runeson 2006, 110).
Beräkningen av kapaciteten för VKR och KKR genomförs via en kvantitativ analys, där
beräkningar utförs och sammanställs med hjälp av tabeller i kapitel 5.2 och i diagram bilaga A.
Metoden beskriver resultatet av studien i prisdifferensen mellan VKR samt KKR med hjälp av
tabeller i kapitel 5.3 samt ett xy-diagram i bilaga B som redovisar hur datan är fördelad och hur
priset varierar mellan profilerna. Materialvikten för VKR och KKR skiljer sig och redovisas i en
tabell i kapitel 5.4 och i diagram bilaga C.

4.2 Positivism
Positivism bygger på absolut kunskap eller säker kunskap i syfte att uppnå någonting genom “hårda
fakta”. Denna kunskap som människor kan uppnå kommer från två källor: det som kan iakttas
med sinnen och det som går att räkna ut på ett logiskt sätt. Iakttagelsen som även kallas för den
empiriska kunskapen, förmedlas genom människans fem sinnen och det är med hjälp av den
empiriska kunskapen man avgör vad som är fakta. Dock finns det brister i de två källorna, som
ibland kan ge en fel uppfattning utav någon kunskap som förmedlas genom sinnena. Detta leder
till att logiken och iakttagelsen står i motsatsförhållande till varandra vid vissa tillfällen (Thurén
2007, 17–18).
Positivism grundar sig på positivistisk forskning där den empiriska undersökningen baseras på
iakttagelser av datainsamling. Skillnader tas upp utifrån dimension, hållfasthet samt lönsamhet
medan dimensioneringen av konstruktionsdelarna bygger på logik.

4.3 Deduktion
Deduktion medför att man utgår från premisser som förvisat sig vara sanna och utifrån dessa
använda logiska slutsatser där det undersöks vad som bör gälla i det allmänna fallet. Däremot
behöver inte en deduktions giltighet betyda att premisserna stämmer med verkligheten eller om de
är sanna. Deduktion bygger alltså på att premisserna är sanna men kan även bli missledande på
grund av att granskningen av premisserna inte har skett på ett noggrant sätt (Thurén 2007, 29).
Slutsatser dras genom att testa en hypotes och kontrollera om den stämmer. Om hypotesen ger
förväntade resultat håller man fast vid de, annars avslås hypotesen (Hartman 1998, 159).
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Undersökningen på detta examensarbete har följt de beräkningsregler som framkommer i Eurokod
3, vid dimensionering av stålpelare och på det sättet kommit fram till en slutsats som redovisas i
resultatet kapitel 5.2. Eurokod-formlerna som användes vid dimensioneringen anses vara pålitliga
då de kontrolleras av experter. Nackdelen med undersökningen är att resultatet visar ett relativt
litet område som har kontrollerats. Däremot gav metoden en stor nytta genom att fokus lades på
ett specifikt problem som gav en övergripande kunskap om ämnet.

4.4 Litteraturstudie
Litteratursökningen är en viktig del av undersökningen som ska utföras, där kartläggning av den
mest nödvändigaste informationen som behövs för att bilda en allmän uppfattning om studien,
utförs utifrån syftet (Höst, Regnell & Runeson 2006, 31). Avgränsningarna och syftet med studien
ska fungera som ett underlag vid litteratursökning för att enbart relevanta källor utnyttjas (Höst,
Regnell & Runeson 2006, 6).
Fokuset vid litteratursökningen har legat på att hitta den mest relevanta informationen om
stålprofiler, stålets egenskaper samt tillverkningsprocessen av stål som används i konstruktionen.
Detta gav en fördjupad kunskap om stål som sedan användes för att titta närmare på skillnader
mellan olika stålprofiler.
Faktan från litteratursökningen hämtades in från böcker via Libris databas, artiklar samt
webbaserade källor som hämtades med hjälp av Google Scholar, Compendex, Diva och E-nav.
Även referenser via böcker samt andra studier har utnyttjats. Nyckelord bestämdes i början av
kartläggningen och kombinerades ihop vid sökningen: Stål, konstruera stål, hållfasthet, cold
formed, hot rolled samt steel hollow sections.
Material som använts från olika webbaserade källor på internet har refererats i referenslistan för att
tydliggöra för läsaren att granskning av oberoende experter inte har gjorts. Detta gjordes genom
att ange datum när materialet hämtades för att läsaren själv ska ha möjligheten att göra bedömning
om hur trovärdig källan är (Höst, Regnell & Runeson 2006, 67).

4.5 Reliabilitet
Reliabilitet innebär att resultatet efter en undersökning ska visa sig vara densamma och felfri,
slumpfaktorer har alltså försökt elimineras. Tekniken går ut på att flera utredare, som utför
undersökning som genomförts tidigare, ska med hjälp av samma metod komma fram till samma
resultat då det uppges att undersökningen har hög reliabilitet (Thurén 2007, 26). Ett sätt att hitta
svagheter i arbetet sker genom att handledaren gör en bedömning samt granskar datainsamlingen
för eventuella förbättringar (Höst, Regnell & Runeson 2006, 41).
Beräkningar vid dimensioneringen av stålpelare redovisas för att framvisa på vilket sätt
undersökningarna utfördes där denna metod visar vilken nivå reliabiliteten ligger på. Däremot är
inte reliabiliteten en bidragande faktor när det gäller priserna då det ständigt sker förändringar av
pris på stålpelare. Oavsett om samma metod används för att få fram prisdifferenserna kommer
resultatet att avvika från tidigare studier.

4.6 Validitet
Validitet går generellt ut på att undersöka och enbart hålla sig till ett särskilt område. Om en
undersökning visar att alla mätningar, beräkningar och olika slags statistik är korrekt gjorda innebär
det att undersökningen har hög reliabilitet. Om undersökningen är genomförd och samma resultat
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framkommer innebär det att undersökningen har hög validitet. Om resultatet visar sig vara
annorlunda än det som söktes från början är validiteten overklig och undersökningen blir därmed
ogiltig (Thurén 2007, 26).
För att undersökningen skulle anses vara så trovärdig som möjligt validerades detta examensarbete
med handledaren i skolan då kontroller och diskussioner erhölls.

4.7 Genomförandet
Utredningen grundar sig på ett färdigt konstruerat projekt där man använt sig av VKR-pelare samt
stålbalkar. Stålpelarna valdes ut och analyserades utifrån lasten de utsätts för och ersattes med KKR
som har en högre hållfasthet.
Litteratursökningen gav en generell uppfattning om vilka faktorer en konstruktör är tvungen att ta
hänsyn till vid val av stålpelare i ett projekt samt skillnader mellan olika stålpelare som undersöktes
vidare.
Konstruktionsritningarna har fungerat som ett underlag för att få en översikt av stålstommen och
för att genomföra stommskisser. Ritningarna framställdes med hjälp av programmet AutoCAD
som redovisas i bilagor D-H, detta för att enkelt kunna lista ut vart olika laster tar vägen och se vart
de pelare som byts ut är placerade.
Beräkning av kapaciteten för stålpelare genomfördes med hjälp av programmet Consteel Software
som följer EN 1993-1-1 Eurokod 3 standard och konstruerar stålpelare utifrån olika förutsättningar
såsom laststorlek, hållfasthet och dimension. Detta är ett program som konstruktörerna använt för
att konstruera projektet. Med hjälp av samma program utfördes kontroller av knäckning, tvärsnitt
samt en global analys av komponenten. Viktiga faktorer såsom utnyttjandegrad, normalkraft och
moment redovisas med hjälp av tabeller i kapitel 5.2 och i bilagor I-K. Bilaga L illustrerar
infästningen av pelare vid modellering i programmet medan bilaga M redovisar lastfördelningen.
Undersökningen samt jämförelsen mellan priserna skedde med hjälp av Tibnors prislista (Tibnor
2016) där man förhöll sig till listan Kr/kg, där standardlängden beaktas vid prisjämförelsen.

23

24

5 Resultat
5.1 Förutsättningar
Dimensioneringen av stålpelare genomfördes på tre olika platser i byggnaden, där den första platsen
bestod av 4 pelare och en HSQ-balk som utsattes för en utbredd last på 77 kN/m. Däremot bestod
andra och tredje platsen av 2 pelare var samt en HSQ-balk som utsattes för en utbredd last på 22
kN/m. Dimensioneringen av KKR genomförts under samma förutsättningar som VKR där var
och en av de utvalda pelarna hade olika dimensioner.
För att hamna på säkra sidan räknar programmet samtliga undersökta pelare i fall 2 i Eulers
knäckningsfall, se fig 2.14 i kapitel 2.5.4 som innebär att stångens övre ände betraktas som fritt
upplagd på ett fixlager och botten är fast inspänd. Dock i verkligheten är det här fallet ett special
fall då pelarnas överkant är både svetsade och bultade i HSQ-balkens underkant som i sin tur ger
en fast inspänning även på övre änden av pelaren. Infästningen pelare-grund görs genom att en
bultkorg gjuts in i betongen. Till den bultas stålplattor med hålplåtar som dimensionerats och
anpassats för den aktuella lasten. Pelaren spikas sedan fast med ankarspik, se bilaga L.
Lastsstorleken varierar beroende på vilka element som verkar på pelarna. I det här fallet vandrar
lasterna ner till pelarna i överlag från STT/F takplattorna, betongskivorna och HD/F bjälklaget
med sina samtliga egentyngder som först vilar på HSQ-balken för att de sedan sprida ut lasten jämt
fördelat till pelarna. STT/F och HD/F bjälklag fungerar i många fall också som skivor. Det är just
taket och bjälklaget som fördelar de horisontella lasterna till de stabiliserande väggarna och på så
sätt utgör de en stor och grundläggande del i stomstabiliseringen, se bilaga M.
Vid dimensionering av det här projektet togs ingen hänsyn till horisontella laster i programmet,
däremot i vanliga fall ett i stomsystem med inspända pelare eller ramar tas horisontallast mot
byggnadens långsidor upp i varje fack för sig genom att pelarna är inspända i grunden eller fungerar
som ramar tillsammans med takbalkarna. ”Reaktionskrafter från takfackverk eller takskivor förs
ned till grunden med hjälp av vertikalfackverk i långsidorna. Det är i och för sig också möjligt att
unyttja skivverkan i väggen för att ta ned horisontalkrafterna till grunden” (Stålbyggnadsinstitutet
1977, 27)”.
Enligt Jan Österholm, produktchef på SSAB, används VKR i större utsträckning vid byggnation
än KKR detta trots att KKR är generellt 25 % billigare. KKR används i väldigt liten omfattning i
svenska stålbyggnader (Österholm, 2017).
Stålleverantörer har olika priser på sina stålprodukter. Kostnaden för stålprofilen prissätts oftast
per kg. Priset påverkas av olika faktorer såsom ståldimension, stålkvalitet, ståltyp och eventuella
extra behandlingar på stålet (Tibnor, 2016).
Transportkostnaden för ett byggprojekt beräknas utifrån olika faktorer som har en stor betydelse.
Vid beräkningen av kostnader tar man hänsyn till materialet som ska transporteras, vikten,
storleken på materialet samt maxlasten som transportbilen klarar av. Priset för leveransen av
stålprofiler är per ton. Maxlasten ligger på 24 ton (Anderson, 2017).
Utnyttjandegrad i procent visar hur mycket av pelarens totala kapacitet som utnyttjas. M y,Rd är
momentet i den styva riktningen och M z,Rd är momentet i den veka riktningen. Dessa moment ska
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vara högre eller lika med M y,Ed och M z,Ed , då dessa är momenten som pelaren utsätts för. Den
dimensionerande tryckkraften NEd ska vara mindre än N Rd som är den dimensionerande
bärförmågan för den tryckta bärverksdelen NRd .

5.2 Dimensioneringsvärden
Jämförelsen av dimensioneringsvärden för de fyra VKR och KKR-pelarna beräknades utifrån den
utbredda lasten på 77 kN/m som visas i figuren 5.1 där den verkliga längden på pelarna varierar
mellan 3,145 m till 3,405 m.

Figur 5.1 Den utbredda lasten som balken utsätts för och dimensioneras utifrån.
Resultatet vid dimensionering av fyra VKR-pelarna i jämförelse med KKR-pelare redovisas i tabell
5.1, där VKR namnges som B35-B38 och KKR som B105-B108. Värdet utnyttjandegrad redovisas
i procent, N Ed i kN och M z,Ed i kNm. Dimensioneringen visar att KKR-pelarna B105-B108 har en
utnyttjandegrad på 19–58 % medan VKR-pelarna B35-B38 har en utnyttjandegrad på 16–59 %.
Dimensioneringen för alla KKR och VKR-pelarna visade att NRd är större än N Ed samt att M z,Rd

är större än M z,Ed . Dimensioneringen visar att VKR och KKR-pelarna hamnar i tvärsnittsklass 1.
Pelare B38 är placerad i ytterväggen som i vanliga fall skulle medföra att den tar upp vindlast men
i detta fall uppkommer lasten på 72 kN/m av excentrisk normalkraft.
Optimering av tvärsnittet ändrar inte bara dess stål hållfasthet utan de ger även annan styvhet på
pelaren som påverkar momentet som i sin tur spris till pelaren. Ju högre styvhet desto mer
böjningsmoment kommer pelaren att ta. I detta fal minskas tvärsnittet från 200 mm till 180 mm
som leder till ett mindre moment på 54 kNm.
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Tabell 5.1 Den procentuella skillnaden i utnyttjandegrad samt skillnaden mellan NRd, och Mz,Rd
vid dimensionering av VKR-pelare och KKR-pelare.
VKR-pelare

B38

B36

B35

B37

200x200x10
S355JH2

200x200x10
S355JH2

200x200x10
S355JH2

200x200x10
S355JH2

Utnyttjandegrad
(%)

59

57

50

16

NEd (kN)

395

1125

807

144

NRd

2565

2565

2565

2565

M z,Ed (kNm)

72

20

29

13

M z,Rd

177

177

177

177

1

1

1

1

B105

B106

B107

B108

180x180x10
S420MH

180x180x10
S420MH

180x180x10
S420MH

180x180x10
S420MH

Utnyttjandegrad
(%)

54

58

50

19

NEd (kN)

392

1129

807

143

NRd

2698

2698

2698

2698

M z,Ed (kNm)

54

15

22

10

M z,Rd

166

166

166

166

1

1

1

1

Dimension
Hållfasthet

TK
KKR-pelare
Dimension
Hållfasthet

TK

Jämförelsen av dimensioneringsvärden för de två VKR och KKR-pelarna beräknades utifrån den
utbredda lasten på 22 kN/m som visas i figuren 5.2.
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Figur 5.2 Den utbredda lasten som pelarna utsätts för och dimensioneras utifrån.
Resultatet vid dimensionering av två VKR-pelarna i jämförelse med KKR-pelarna redovisas i tabell
5.2, där VKR namnges som B17-B18 och KKR som B103-104. Värdet utnyttjandegrad redovisas
i procent, N Ed i kN och M y,Ed i kNm. Dimensioneringen visar att KKR-pelarna B103-B104 har
utnyttjandegrad på 6–7 % medan VKR-pelarna B17-B18 har utnyttjandegrad på 11–12 %.
Dimensioneringen för alla KKR och VKR-pelarna visade att N Rd är större än N Ed samt att M y,Rd
är större än M y,Ed . Dimensioneringen visar att VKR och KKR-pelarna hamnar i tvärsnittsklass 1.
Dessa två pelare har en last på 22 kN/m som uppkommer av excentrisk normalkraft.
Tabell 5.2 Den procentuella skillnaden i utnyttjandegrad samt skillnaden mellan N Rd , och M y,Rd
vid dimensionering av VKR och KKR.
VKR (SHS)

B17

B18

150x150x10
S355JH2

150x150x10
S355JH2

Utnyttjandegrad
(%)

12

11

NEd (kN)

58

57

1855

1855

M y,Ed (kNm)

7,5

6,6

M y,Rd

94,4

94,4

1

1

Dimension
Hållfasthet

NRd

TK
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KKR (CHS)

B103

B104

140x140x8
S420MH

140x140x8
S420MH

Utnyttjandegrad
(%)

7

6

NEd (kN)

58

57

1673

1673

M y,Ed (kNm)

5,6

5

M y,Rd

80

80

TK

1

1

Dimension
Hållfasthet

NRd

Jämförelsen av dimensioneringsvärden för de två pelare beräknades utifrån den utbredda lasten på
22 kN/m som visas i figuren 5.3.

Figur 5.3 Den utbredda lasten som pelarna utsätts för.
Resultatet vid dimensionering av två VKR-pelarna i jämförelse med KKR-pelarna redovisas i tabell
5.3, där VKR namnges som B95-B96 och KKR som B109-110. Värdet utnyttjandegrad redovisas
i procent, N Ed i kN, M y,Ed i kNm. Dimensioneringen visar att KKR-pelarna B109-B110 har
utnyttjandegrad på 18 % medan VKR-pelarna B95-B96 har utnyttjandegrad på 19 %.
Dimensioneringen för alla KKR och VKR-pelarna visade att N Rd är större än N Ed samt att M y,Rd

är större än M y,Ed. Dimensioneringen visar att VKR och KKR-pelarna hamnar i tvärsnittsklass 1.
Tabell 5.3 Den procentuella skillnaden i utnyttjandegrad samt skillnaden mellan N Rd och M y,Rd vid
dimensionering av VKR och KKR.
VKR

B95

B96

B109

B110

100x100x8
S355JH2

100x100x8
S355JH2

100x100x8
S420MH

100*100x8
S420MH

Utnyttjandegrad
(%)

19

19

Utnyttjandegrad
(%)

18

18

NEd (kN)

54

54

NEd (kN)

54

54

NRd

960

960

NRd

1136

1136

M y,Ed (kNm)

3,6

3,6

M y,Ed (kNm)

3,6

3,6

M y,Rd

32

32

M y,Rd

37

37

TK

1

1

TK

1

1

Dimension
Hållfasthet

KKR
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Dimension
Hållfasthet

5.3 Materialkostnader
Mätningen av prisdifferensen beräknas med formeln 5.1 som visas nedan. Jämförelsen sker på de
utvalda dimensionerna som är oberoende av dess egenskaper då i det här fallet är endast
prisdifferensen som är den intressanta faktorn. Tabell 5.4 visar den procentuella prisdifferensen
mellan KKR och VKR-pelare. Mätningen görs i Kr/kg där resultatet visar att prisdifferensen ligger
på 8–23 %.

[5.1]
Tabell 5.4 Prisdifferensen mellan de utvalda VKR och KKR.
VKR
Dimension,
Längd

Pris,
(Kr/kg)

KKR
Dimension,
Längd

Pris,
(Kr/kg)

Prisdifferens
(%)

100x100x8 mm
A 12 m

19,50

100x100x8mm
A 12 m

18,05

8

150x150x10 mm
A 12 m

23,30

140x140x8 mm
A 12 m

18,00

23

200x200x10 mm
A 12 m

22,45

180x180x10 mm
A 12 m

19,50

13

Mätningen av priset per pelare redovisas i tabell 5.5 där priset baseras på pelarens vikt. Jämförelsen
sker på de utvalda VKR i en viss dimension och KKR i en mindre dimension vid två av tre fall.
Resultatet visar att prisdifferensen mellan KKR och VKR ligger på 13–44 %.
Tabell 5.5 Prisdifferensen mellan VKR och KKR.
VKR
Dimension,
Längd

Pris,
(Kr/st)

KKR
Dimension,
Längd

Pris,
(Kr/st)

Prisdifferens
(%)

100x100x8 mm
A 12 m

5324

100x100x8 mm
A 12 m

4657

13

150x150x10 mm
A 12 m

12116

140x140x8 mm
A 12 m

6822

44

200x200x10 mm
A 12 m

15940

180x180x10 mm
A 12 m

11915

25

30

5.4 Transportkostnaden
Undersökningen gör en mätning av viktdifferens som eventuellt medför minskade
transportkostnader. Här vidtas vikten på de utvalda KKR och jämförs mot den ursprungliga vikten
på VKR. Den procentuella viktdifferensen beräknas med formeln 5.2 där vikten av KKR-profilerna
divideras med VKR-profilernas vikt.

[5.2]
Resultatet av viktdifferensmätningen visas i tabell 5.6 där viktbesparingen ligger på 6–27 % per
pelare. Mätningen av vikten baseras på längden 12 meter och pelarens dimension. Den totala
viktbesparingen som inkluderar vikten för samtliga KKR och VKR-pelare ligger på 17 %.
Tabell 5.6 Viktdifferens i procent mellan VKR och KKR.
VKR,
Dimension,
Längd

Vikten,
per pelare
(Kg)

KKR,
Dimension,
Längd

Vikten,
per pelare
(Kg)

Viktdifferens
(%)

100x100x8 mm
A 12 m

273

100x100x8 mm
A 12 m

258

6

150x150x10 mm
A 12 m

520

140x140x8 mm
A 12 m

379

27

200x200x10 mm
A 12 m

710

180x180x10 mm
A 12 m

611

14

Totala vikten

1503

Totala vikten

1248

17

31
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6 Analys
Dimensioneringen av KKR-pelarna utfördes enligt Eurokod 3 standarder och har hög reliabilitet.
Beräkningen av tryckkraftskapaciteten med hänsyn till knäckning för KKR utfördes med doublegrade stål som har hållfastheten 420MPa, vilket är högre än VKR, som har hållfastheten 355 MPa.
Eftersom egenspänningarna i KKR och VKR skiljer sig, resulterar det i att de två profilerna
dimensionernas utifrån olika knäckningskurvor. VKR dimensioneras utifrån knäckningskurvan a
och den ogynnsamma knäckningskurvan c för KKR enligt Eurokod 3, se figur 2.16 i kapitel 2.7.1.3.
Ståltillverkaren SSAB erbjuder KKR med möjligheten till att använda den mer gynnsamma
knäckningskurvan b vid dimensioneringen, något som studien använder sig av (Österholm, 2016).
Resultatet av den procentuella utnyttjandegraden visar att pelarna klarar av de utbredda lasterna på
77 kN/m, samt 22 kN/m. Utnyttjandegradsstorleken beror delvis på avståndet mellan pelarna,
laststorleken och pelarens hållfasthet.
Dimensioneringen av de fyra KKR-pelarna som utsätts för lasten 77 kN/m ger en utnyttjandegrad
på 19–58 % medan dimensioneringen av VKR-pelarna ger en utnyttjandegrad på 16–59 %.
Utnyttjandegraden för pelarna skiljer sig eftersom att pelarna inte är symmetriskt placerade, alltså
skiljer sig avståndet mellan pelarna. KKR-pelaren B108 har en utnyttjandegrad på 19 % som skiljer
sig från de andra pelarna då denna pelare har kortaste avståndet till den närmaste pelaren.
Dimensioneringen av de två KKR-pelarna B103-B104 ger en utnyttjandegrad på 6 % samt 7 %.
Dessa värden är lägre än värdena för VKR-pelarna B17-B18 detta eftersom KKR har en högre
hållfasthet. Båda profilerna får en relativ låg utnyttjandegrad eftersom att lasten verkar på ett litet
avstånd. Utnyttjandegraden för KKR-pelarna B109-B110 som har dimensionen 100x100x8 skiljer
sig inte avsevärt från VKR B95-B96 med dimensionen 100x100x8, däremot som följd av den
ökande hållfastheten höjs både bärförmågan N Rd och momentkapaciteten M y,Rd på KKR-pelarna.
KKR kan ersätta VKR då utnyttjandegraden inte överstiger 100 % för någon pelare under
förutsättningarna att tryckkraftslasten inte är avsevärt stor som i detta fall. Andra förutsättningar
såsom en större belastning, infästning av pelarna samt vilken tvärsnittsklass pelarna hamnar medför
ett annorlunda resultat. Dimensioneringen visar att alla VKR och KKR hamnar i tvärsnittsklass 1,
alltså har dimensioneringen skett med full plasticitetsteori. Det innebär att tvärsnittet kan belastas
upp till sträckgränsen. Om pelarna däremot skulle hamna i tvärsnittsklass 4 skulle det innebära att
någon del av tvärsnittet börjar buckla innan man når sträckgränsen (Eurocode software, u.å).
Beräkningen av prisdifferensen mellan VKR och KKR skiljer sig mellan 8% och 23 % där priset
anges i Kr/kg, medan prisdifferensen för Kr/st ligger på 13-44 %. Prisjämförelsen för pelarna som
anges i Kr/st visar att projektet hade kunnat materialoptimeras genom att använda KKR under
förutsättningen att man inte tog hänsyn till den verkliga längden på de utvalda pelarna som
användes i projektet, utan att man enbart använde standardlängder, som finns i prislistan.
Priset kan variera eftersom det tillkommer extra kostnader i form av kappris vid beställning av en
specifik längd. Avtal som stålleverantören och företagen har mellan varandra har också betydelser
för priset.
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Prisdifferensen som utgår från Kr/kg ligger på 23 % mellan KKR i dimensionen 140x140x8 och
VKR i dimensionen 150x150x10. Denna procenthalt är betydligt högre än de andra halterna, detta
på grund av att priset som anges Kr/kg är mindre för KKR samt att VKR är dyrare än de andra
pelarna eftersom efterfrågan är större och stålleverantörerna bedömer att detta pris är rimligt. Vid
en prisjämförelse av hela kostnaden mellan dessa pelare blir det en stor prisdifferens som ligger på
44 %, detta beror dels på viktskillnaden då priset för hela pelaren sätts per Kg samt den stora
skillnaden i Kr/kg. Priset på pelarna kan påverkas beroende på vilket brandskyddsalternativ man
väljer. Dock tar undersökningen inte hänsyn till detta vid beräkning av prisdifferenser.
Eftersom transportkostnaden beräknas utifrån vikten på pelarna visar undersökningen att den
totala transportkostnadsbesparingen ligger på 17 % vid transport av de utvalda KKR. Vid en
jämförelse som dels inkluderar totala antalet pelare som används i projektet samt tar hänsyn till den
verkliga längden blir resultatet annorlunda eftersom att vikten är baserad på standardlängden som
finns i prislistan.
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7 Slutsatser
Dimensioneringen visar att det hade gått att bygga med KKR i hållfasthet 420 MPa istället för VKR
med hållfasthet 355 MPa samtidigt som dimensionen är slankare vid två av tre
dimensioneringstillfällen. Dimensioneringen utfördes på Double Grade KKR där
knäckningskurvan b användes. Samtliga KKR hamnar i tvärsnittsklass 1.
De fyra VKR-pelarna B35-B38 med dimensionen 200x10mm går att ersättas med KKR-pelarna
B105-B108 som klarar av att dimensioneras i en slankare dimension 180x8mm som utsätts för en
utbredd last på 77 kN/m. De två VKR-pelarna med dimension 150x10 som utsätts för lasten 22
kN/m går att ersättas med KKR-pelarna i en slankare dimension 140x8. Det tredje
dimensioneringsfallet visar att KKR-pelarna valdes i samma dimension 100x8 som VKR, detta
under lasten 22 kN/m.
Undersökningen visar att man kan resursoptimera stålpelare genom att använda höghållfast KKR,
vilket tyder på att det går att bygga på ett kostnadseffektivare sätt vid användning av KKR-profiler
istället för VKR-profiler. Prisdifferensen för de utvalda KKR och VKR ligger på 13–44 % då priset
per pelare skiljer sig och KKR är ett billigare alternativ. Undersökningen visar att
samtliga KKR väger mindre än VKR. Detta ger en total viktdifferens på 17 % som innebär mindre
transportkostnader.

7.1 Fortsatta studier
Denna studie undersöker pelarna utifrån en liten tryckbelastning och moment. Det skulle vara
intressant att undersöka vidare kapacitetsskillnaden samt vilken ekonomisk lösning man har under
större belastning av tryck och moment. Denna studie jämför endast kostnaden mellan tre olika
dimensioner men det skulle vara intressant att göra en kostnadsjämförelse mellan alla VKR och
KKR dimensioner. Detta gäller även transportkostnaderna. Då studien inte tar hänsyn till
medföljande brandskyddskostnader och kapkostnader kan det vara intressant att undersöka hur
dessa påverkar lönsamheten. En fortsatt studie på detta arbete är att undersöka varför det idag
byggs så lite med KKR trots prisskillnaden. Detta kan utföras genom en mer kvalitativ studie där
olika konstruktörer blir intervjuade och genom olika enkät-undersökningar.
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Bilagor
Bilaga A - Diagram, Utnyttjandegrad
I bilaga A visas diagram representationer av utnyttjandegraden som finns i tabellerna 5.1, 5.2 och
5.3. Detta för att visa att KKR-pelarna i högre hållfasthet samt mindre dimension klarar av samma
laster som VKR-pelarna utsätts för. Det finns tre olika diagram där varje diagram visar den
procentuella utnyttjandegraden för den specifika lasten som pelarna utsätts för.
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Bilaga B - Diagram, Materialkostnader
I bilagan visas diagram där representationer av priset mellan KKR och VKR som finns i tabellen
5.5. Detta för att visa prisskillnaden mellan KKR och VKR, där KKR har högre hållfasthet och
mindre dimension än VKR.
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Bilaga C - Diagram, Transportkostnaden
I bilagan visas diagram där representationer av vikten mellan KKR och VKR som finns i tabellen
5.6. Detta för att visa viktskillnaden mellan KKR och VKR, där den totala vikten för KKR är
mindre än VKR.
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Bilaga D - Planritning vån 0 +6600
I bilaga D till H redovisas stomskisser som visar byggnadsstommens utformning, samtliga ritningar
utfördes i AutoCAD.
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Bilaga E - Planritning vån 1 +10400
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Bilaga F - Tvärsektionsritning
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Bilaga G - Tvärsektionsritning
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Bilaga H - Tvärsektionsritning
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Bilaga I - Dimensionering av KKR-pelare enligt Eurokod
Här redovisas beräkningar från programmet som utgick från lasten som visas i figur 5.1 i kapitel
5.2. Beräkningarna visar kapacitet förmågan för KKR-pelarna B105, B106, B107 och B108 i
dimensionen 180x180x10.
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Bilaga J - Dimensionering av KKR-pelare enligt Eurokod
Här redovisas beräkningar från programmet som utgick från lasten som visas i figur 5.2 i kapitel
5.2. Beräkningarna visar kapacitet förmågan för KKR-pelarna B103 och B104 i dimensionen
140x140x8 mm.
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Bilaga K - Dimensionering av KKR-pelare enligt Eurokod
Här redovisas beräkningar från programmet som utgick från lasten som visas i figur 5.3 i kapitel
5.2. Beräkningarna visar kapacitet förmågan för KKR-pelarna B109 och B110 i dimensionen
100x100x8 mm.
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Bilaga L – Infästningen av pelare på grund och topp
Här redovisas infästningen vid modellering av KKR pelarna i Tekla Field3D.
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Bilaga M – Lastfördelning
En illustration som visar hur gravitationslasterna vandrar ner till pelarna.
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