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SAMMANFATTNING 

I dagens samhälle blir det mer och mer aktuellt att bygga på höjden. Befintliga 
byggnader påbyggs med fler våningar vilket innebär att den bärande stommen 
måste förstärkas för att klara den extra lasten. I detta examensarbete studeras 
en pelarstomme av stål som förstärks med plåtar utanpå flänsarna. Vid 
dimensionering av förstärkta stålpelare enligt Eurokod 3 räknas tvärsnittet som 
ett nytt tvärsnitt och all last påförs i ett steg. I det verkliga fallet gäller att när 
den högre lasten påförs ger den utböjning som i sin tur ger deflektionstillskott 
av den befintliga lasten.  Dessutom kan plasticering uppträda i delar av 
tvärsnittet som sänker böjstyvheten och ger en lägre bärförmåga. 

Syftet med examensarbetet är att ge en anvisning på i vilken grad 
förstärkningsplåtarna behöver ökas då egenspänningar och partiell plasticering 
beaktas. Arbetet utfördes genom en analytisk lösning baserad på Eurokod 3. 
Examensarbetet bestod till stor del av att hitta effektiva beräkningssätt som 
gjorde det möjligt att genomföra en parametrisk studie. Studien har utförts både 
analytiskt och med FE-analys. Resultaten har god samstämmighet och de 
numeriska beräkningarna är därmed verifierade. 

Resultaten från studien visar att vid höga slankhetstal där utnyttjandegraden på 
den befintliga pelaren är hög är dimensionering enligt Eurokod 3 på osäkra 
sidan. Vid beaktande av egenspänningar och partiell plasticering behöver 
förstärkningsplåtarna vid slankhetstal 100 ökas med ca: 55 % - 100 % för att 
klara en last på 1,5 av den befintliga lasten i jämförelse med dimensionering 
enligt Eurokod 3.  

Resultaten från studien är klart intressanta vid dimensionering av slanka pelare 
med hög utnyttjandegrad. Vid förstärkning av en byggnad där 
utnyttjandegraden på befintlig stålpelare är under 60 % kan dimensionering 
enligt normer användas. 
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ABSTRACT 

In today's society it becomes more and more necessary to build high houses. 
Floors are added on existing buildings, which mean that the supporting 
structure  must  be  reinforced  to  handle  the  extra  load.  In  this  thesis  a  pillar  
structure of steel is studied were the cross-section is reinforced by plates on 
each flange. When design of reinforced steel columns, according to Eurocode 
3, the reinforced cross-section is designed as a new cross-section and all loads 
imposed in one step. In the real case, when the higher load is applied it gives a 
deflection, which in turn gives an additional deflection of the existing load. In 
addition, yielding can occur in parts of the cross-section that reduces bending 
stiffness and provides a lower failure load. 

The aim of this thesis is to give an indication of the degree to which 
reinforcement plates need to be increased when the residual stress and partial 
yielding is considered. The work was done with an analytical solution based on 
Eurocode 3. The thesis consisted largely of finding effective methods of 
calculation which made it possible to conduct a parametric study. The study 
has been carried out both analytically and with FE-analysis. The results have a 
high level of agreement and the numerical calculation is therefore verified. 

The results of the study show that at high slenderness where utilization of the 
existing pillar is high, design according to Eurocode 3 is not on the safe side. 
When residual stress and partial yielding is counted for, the reinforcement 
plates at slenderness 100 needs to be increased by approximately 55 % - 100 % 
to cope with a design load of 1.5 of the existing load in comparison with design 
with Eurocode 3. 

The study results are clearly interesting in the design of slender columns at 
high utilization rates. For the reinforcement of a building where the utilization 
rate of existing steel columns is under 60 %, the design according to standards 
can be used. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle flyttar allt fler från glesbygden in till städerna. Enligt 
statistik från Statistiska centralbyrån bor 85 % av Sveriges befolkning i tätorter 
som endast utgör 1,3 % av Sveriges yta. (Statistiska centralbyrån 2011) Det 
kan vara arbete, kultur eller det sociala livet som lockar befolkningen till 
städerna. Detta innebär att de redan tätbefolkade städerna måste bli större och 
bebyggas för att få plats med de nya invånarna. Problemet är att det inte finns 
någon ledig mark att bebygga i stadskärnan. Alternativen blir då att bygga på 
höjden så att de centrala delarna blir tillgängliga för fler eller skapa en 
segregerad transportstad där de med mindre ekonomiska medel tvingas ut i 
förorterna. 

Att bygga på höjden medför nya problem som måste lösas. Stommen i de 
befintliga byggnaderna är inte dimensionerad för att klara de laster som en 
påbyggnad medför. Det innebär att stommen måste förstärkas. I det här 
examensarbetet studeras en pelare av stål som förstärks med plåtar utanpå 
flänsarna, se Figur 1. Generellt sett beräknas det nya förstärkta tvärsnittet med 
påsvetsade förstärkningsplåtar som ett ”nytt tvärsnitt” som belastas med den 
nya högre dimensionerande lasten.  
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Figur 1. Pelare med påsvetsade förstärkningsplåtar. 

I det verkliga fallet gäller dock att när den nya tillkommande lasten, P1, påförs 
ger den utböjning som i sin tur ger nominella deflektionstillskott av den befintliga 
lasten, P1, på det nya tvärsnittet utöver de nominella deflektionstillskott som redan 
finns i den befintliga pelaren av P1. Enkelt kan väl sägas att den verkliga 
deflektionen sker med två olika styvheter och i två steg, P1 samt P1+ P1. Det kan 
visas att plasticering kan uppträda i den tryckta delen av t.ex. den befintliga trycka 
delen av pelaren när P1 påförs, vilket innebär att tvärsnittet får påtagligt sänkt 
böjstyvhet när flytning uppträder. Problemställningen är mest aktuell när 
utnyttjandegraden är hög i den befintliga pelaren.  

Förslaget om examensarbetet och beräkningsgången kom från Kent Arvidsson på 
WSP Byggprojektering, Stockholm. Jag bestämde mig snabbt för att det var just 
det här examensarbetet jag ville göra. För mig var det kombinationen av 
byggnadsmaterial och frågeställning som var intressant. I framtiden kommer jag 
att arbeta som konstruktör i norra Sverige där många projekt är industriprojekt, stål 
är då det vanligaste materialet. Att bygga på höjden är högst aktuellt i och med den 
ökade urbaniseringen. 

1 
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1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att ge en anvisning på i vilken grad de påsvetsade 
förstärkningsplåtarna behöver ökas vid beaktande av egenspänningar och partiell 
plasticering jämfört med dimensionering enligt Eurokod 3 där deflektionstermerna 
underskattas. Resultatet ska vara ett underlag som underlättar för konstruktörer vid 
liknande problemställningar. 

1.3 Forskningsfrågor 

I vilken grad behöver de påsvetsade förstärkningsplåtarna ökas vid beaktande 
av egenspänningar och partiell plasticering jämfört med dimensionering enligt 
Eurokod 3 vid förstärkning av stålpelare? 

Vilken inverkan har egenspänningar och partiell plasticering på bärförmågan 
hos en förstärkt pelare? 

1.4 Avgränsningar och resurser 

Examensarbetet utförs med en analytisk lösning som baseras på Eurokod 3 med 
en explicit andra ordningens beräkning där egenspänningar ersätts med en 
geometrisk imperfektion. För att göra det möjligt att genomföra en analytisk, 
parametrisk studie har avgränsningar gjorts.  

 Arbetet avgränsades till att enbart studera stålpelare med led i båda 
ändar.  

 Tvärsnittsklass 1 och 2 förutsattes gälla, där inga lokala 
instabilitetsfenomen för tvärsnittet är aktuellt.  

 För att förenkla handberäkningarna så försummades livet, vilket är en 
konservativ betraktelse på säkra sidan.  

 Pelaren antogs vara stagad i veka riktningen när styva riktningen 
betraktades.  

 Av praktiska skäl valdes en profil i studien, HEA 300, med stålsort 
S355.  

 Förstärkningsplåtarna antas vara stumt förbundna till originalflänsen 
över hela flänsen. 

 Pelaren antas vara maximalt utnyttjad i utgångsläget.  
 Studien avgränsas till att endast gälla plan knäckning i två plan, 

rymdknäckning kommer inte att beaktas.  
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 Studien genomförs endast analytiskt och vissa delar med FE-analys. 
Inga experimentella försök har utförts. 
 

Min kompetens består av 4,5 års studier vid Luleå Tekniska Universitet, LTU 
och sammanlagt 12 månaders praktik vid två olika konsultföretag, WSP och 
Link Arkitektur. Examensarbetet omfattar 30 hp vilket innebär 40 timmar per 
vecka i 20 veckor. I början av examensarbetet gjordes en tidplan för att planera 
arbetet, se bilaga 1. Den har används som en kontroll att arbetet ska bli klart i 
tid. Förutom aktiviteterna i tidplanen, studie i styva och veka riktningen, har en 
mindre litteraturstudie genomförts samt kontrollberäkningar gjorts för att 
verifiera studiens riktighet. Informationsresurser var främst min handledare, 
Tekn. Dr. Kent Arvidsson, på WSP Byggprojektering, Stockholm men även 
arbetskollegor på WSP Byggprojektering i Skellefteå med kunskap inom 
området, min examinator Professor Milan Veljkovic på LTU, Tekn. Dr. Mikael 
Möller och material i form av tekniska rapporter, böcker samt artiklar. 

1.5 Metod 

För  att  få  en  bra  grund  att  stå  på  inför  beräkningsdelen  av  arbetet  så  
genomfördes en mindre litteraturstudie. Jag har sökt på den faktiska 
problemställningen i Stahlbau och Bautechnik, vilket är tyska tidskrifter som 
behandlar stålkonstruktioner, utan resultat. Jag har även sökt i svenska 
tidskrifter och vetenskapliga rapporter och inte hittat några artiklar om 
förstärkta stålpelare med påsvetsade plåtar. Detta tyder på att den faktiska 
problemställningen inte är belyst tidigare. Syftet med litteraturstudien blev 
därför att klargöra olika begrepp som arbetet behandlar.  

Studien genomfördes som en parametrisk studie med varierande slankhetstal 
och relativ storlek på förstärkningsplåten i förhållande till originalflänsen. 
Examensarbetet bestod till stor del av att hitta effektiva beräkningssätt som 
gjorde det möjligt att genomföra en parametrisk studie. För det fick jag hjälp av 
min handledare Kent Arvidsson. Ytterligare beräkningar genomfördes för att 
kontrollera och verifiera resultatet från studien. 

Studien tillämpades genom att använda ett andra ordningens pelarprogram där 
tvärsnittsdata som tröghetsmoment, area och längd var geometrisk indata. Det 
beräkningsprogram som användes var Strusoft Ramanalys, vilket beräknar 
krafter, spänningar och deformationer i plana ramar, fackverk, pelare och 
balkar. Data från Ramanalys analyserades i Excel. 
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Vid beräkning av bärförmågan vid explicit plastisk andra ordningens teori i 
veka riktningen användes ett finita element program. För datorberäkningarna 
fick jag hjälp av Tekn. Dr. Mikael Möller, Senior Structural Engineers AB.   
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2 LITTERATURSTUDIE 

2.1 Konstruktionsmaterialet stål 

Stål började användas som konstruktionsmaterial i mitten av 1800-talet då nya 
metoder för massframställning av stål utvecklades. Den mest kända byggnaden 
av stål byggt med fackverk är Eiffeltornet i Paris (1889).(Isaksson 2010) 

Stål har små dimensioner på den bärande stommen och kan byggas in i väggar 
samt bjälklag vilket ger möjlighet till stora nyttiga ytor. En balk-pelar-stomme i 
stål ger en flexibel planlösning som kan ändras efter verksamhetens behov. Vid 
om- och tillbyggnader kan förstärkningar svetsas på om bärförmågan behöver 
ökas. (Stålbyggnadsinstitutet 2011) 

2.2 Knäckning 

Knäckning kan inträffa då en pelare utsätts för centrisk tryckkraft. Knäckning 
innebär att en slank stång böjer ut i sidled vid en belastning som är mindre än 
brottlasten.  Ju  större  slankhet  stången  har  desto  mer  kan  den  böja  ut  utan  att  
materialbrott inträffar. Slankheten kan definieras med slankhetstalet  som 
betecknas: 

=  

Där l är stångens effektiva längd och i är tvärsnittets tröghetsradie som 

betecknas i = . Plan knäckning betyder att utböjningen sker i ett plan utan 

vridning. (Nylander 1978) Plan knäckning kan inträffa då pelaren är stagad mot 
utböjning vinkelrät mot knäckningsplanet. Om pelaren är fri att röra sig i alla 
plan sker plan knäckning endast vid dubbelsymmetriskt tvärsnitt. (Pettersson 
1971) I verkligheten sker inte det ideala fallet då en rak stång av idealelastiskt 
material utsätts för en centrisk last. Imperfektioner så som initialkrokighet, 
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lastexcentricitet och egenspänningar ger sänkning av brottlasten varför de 
måste beaktas vid dimensionering. (Nylander 1978) 

2.3 Egenspänningar 

Vid tillverkning av stålprofiler uppstår egenspänningar, dvs. spänningar som 
finns i profilen i obelastat tillstånd. Spänningarna uppkommer vid svetsning 
och varmvalsning då stålet värms upp och de olika balktvärsnittsdelarna 
svalnar olika fort. Figur 2 visar en schematisk fördelning av egenspänningar för 
en bred valsad I-balk där absolutspänningarna är angivna i MPa och 
dragspänningen är positiv. Även vid kallformning uppkommer egenspänningar 
då profiler bockas till önskad tvärsnittsform. Egenspänningarna varierar över 
tvärsnittet beroende på plåtens tjocklek. (Nylander 1978) 

 

Figur 2. Egenspänningar för en bred valsad I-balk (Höglund 2006). 

Egenspänningarna gör att sträckgränsen uppnås tidigare i vissa delar av 
tvärsnittet vilket medför lokal plasticering och ger effekten minskad styvhet 
och bärförmåga. Egenspänningsparadoxen säger att om ett material är 
elastoplastiskt och brottlasten inte uppnås så är bärförmågan för ett 
konstruktionselement med egenspänningar lika stor som för samma element 
utan egenspänningar. Vilket innebär att egenspänningarna inte har någon 
inverkan om förutsättningarna för egenspänningsparadoxen är uppfyllda. 
(Isaksson 2010) 
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2.4 Andra ordningens teori 

För en stång belastad med normalkraft och moment ger normalkraften upphov 
till sekundära moment av normalkraft gånger utböjning, vilket kallas andra 
ordningens teori. Andra ordningens teori tar hänsyn till initialkrokighet, vilket 
innebär att en pelare har en utböjning innan belastning. Vid belastning med en 
tryckkraft, av en pelare med initialkrokighet, kommer utböjningen att öka på 
ett olinjärt sätt med ökande last. (Höglund 2006) 

2.5 Von Mises flytvillkor 

Då spänningen i materialet uppnår sträckgränsen, fy, inträffar plastisk flytning. 
Flytvillkoret, den relation som uttrycker att plastisk flytning är möjlig, kan för 
enaxlig spänning skrivas som 

| | =  

För två- och treaxlig spänning är flytvillkoret 

<    elastiskt tillstånd   

=   flytning 

Det brukar kallas von Mises flytvillkor. j kallas effektivspänning eller 
jämförelsespänning och för tvåaxlig spänningen gäller 

= + + 3 =    

Vid dimensionering av stålkonstruktioner har von Mises flytvillkor stor 
betydelse. (Isaksson 2010) 

2.6 Beräkning enligt Eurokod 3 

Den dimensionerande bärförmågan för en tryckt pelare bestäms enligt Eurokod 
3 enligt: 

, =  
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där  är reduktionsfaktorn för aktuell instabilitetsmod och bestäms utifrån 
knäckningskurvor, se Figur 3, som är semi-empiriskt framtagna. Det innebär 
att de har en teoretisk bakgrund men är modifierade med hänsyn till 
försöksresultat. Knäckningskurvorna ger ett samband mellan reduktionsfaktorn 
och slankhetsparametern. Kurvorna gäller för pelare med olika tvärsnitt och 
tillverkningsmetoder. Inverkan av egenspänningar är den avgörande 
parametern vid val av kurva. Kurvorna baseras på en antagen krokighet på 
l/1000. (Höglund 2006) Notera att reduktionsfaktorn är 1 för låga slankheter 
men faller sedan för höga slankheter. 

 

Figur 3. Knäckningskurvor enligt Eurokod 3. 

En utförlig beskrivning av beräkningsgången vid dimensionering enligt 
Eurokod 3 visas i avsnitt 3.4. För att bestämma bärförmågan för en pelare med 
varierande tvärsnitt kan en andra ordningens analys göras vilket innebär att 
imperfektioner enligt avsnitt 2.6.1 bör beaktas. (SS-EN 1993-1-1) 

2.6.1 Imperfektioner enligt Eurokod 3 

Pelarens imperfektioner består av en geometrisk del och en strukturell del. Den 
geometriska delen består av dimensionsavvikelser som avvikelser från 
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lodlägen, bucklighet, krokighet, dålig anliggning och varje mindre excentricitet 
i knutpunkter i det obelastade bärverket (formulering enligt EC 3). Den 
strukturella delen består av imperfektioner från egenspänningar. Pelarens 
nominella initialkrokighet bestäms enligt Eurokod 3 tabell 5.1, se Figur 4, där 
dimensioneringsvärden beror av knäckningskurva enligt tabell 6.1, se Figur 5, 
och längden på pelaren. (SS-EN 1993-1-1) 

 

Figur 4. Dimensioneringsvärden för initialkrokighet enligt Eurokod 3. 



  
 

21 

 

 

Figur 5. Val av knäckningskurva enligt Eurokod 3. 
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3 BERÄKNINGSGÅNG 

3.1 Beräkningsmodell 

I denna studie kommer explicit andra ordningens teori enligt elastisk och 
plastisk modell beaktas. Beräkningsgången är framtagen av Tekn. Dr. Kent 
Arvidsson, WSP Byggprojektering. 

3.1.1 Dimensionering enligt Eurokod 3 

Beräkning av dimensionerande bärförmåga för en tryckt pelare enligt Eurokod 
3 är en implicit beräkning där hänsyn till deflektionstermerna endast tas 
implicit genom slankhetstalet.  

3.1.2 Explicit andra ordningens teori 

Vid beräkning enligt explicit andra ordningens teori tas hänsyn till att lasten 
angriper i olika steg. Explicit beräkning utförs med stöd av normen (SS-EN 
1993-1-1) där strukturella och geometriska imperfektioner ersätts med en 
nominell geometrisk utböjning, se avsnitt 2.6.1. I studien utförs explicit 
beräkning enligt två modeller, elastisk och plastiskt analys. Vid beräkning 
enligt elastisk modell antas att spänningen är lika i ursprungligt tvärsnitt och i 
förstärkningsplåten. I både elastisk och plastisk analys har initialkrokighet 
enligt elastisk analys används, se Figur 4.  Explicit plastisk beräkning innebär 
att hänsyn tas till att partiell flytning inträffar i stålet vilket ger ett lägre 
tröghetsmoment och lägre brottlast.  

3.2 Beräkningsgång aktuell studie 

I avsnittet redovisas vald beräkningsgång för studien som avser en generell 
studie av en pelare som får deformationer i ett plan. Randvillkoren är styrd 
samt ledad i överkant och underkant. Utförligt beräkningsexempel för 
slankhetstal 100 och en storlek på förstärkningsplåten som är hälften av 
originalflänsen, A2/A1=0.5, i styva riktningen visas i bilaga 2 och i veka 
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riktningen i bilaga 3. I veka riktningen görs beräkningen av bärförmågan vid 
explicit plastisk andra ordningens teori med hjälp av ett finita element program 
pga. en allt för komplicerad beräkningsmodell för en analytisk lösning. I Figur 
6 visas tvärsnittet, HEA300, med påsvetsade förstärkningsplåtar och 
försummat liv. 

 

Figur 6. Tvärsnittet med förstärkningsplåtar och försummat liv. 

3.2.1 Steg 1 

I steg 1 sker kontroll av bärförmågan för det ursprungliga tvärsnittet med arean 
A1,tot, tröghetsmomentet Iy1 (styva riktningen) /Iz1(veka riktningen) och 
böjmotståndet Wy1/  Wz1. Tvärsnittet ges en parabelformad initialutböjning, yi 
med maximalt värde enligt Eurokod 3 för explicit andra ordningens teori. 
Tvärsnittet belastas med en last P1 som motsvarar bärförmågan och 
deflektionstermen är yi.  Den totala utböjningen är då y1= yi+ yi, se Figur 7. 

1 
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Figur 7. Visar den befintliga pelaren med befintlig last och den totala 
utböjningen. 

Den maximala spänningen i tvärsnittet uppgår då till 355 MPa vilket motsvarar 
flytspänningen. Figur 8 visar spänningsfördelningen i tvärsnittet, där M är 
spänningen från momentet och N är spänningen från normalkraften, P1. 
Pelaren är då fullt utnyttjad i utgångläget, dvs. utnyttjandegraden är 100 %. 

 

Figur 8. Spänningsfördelning i originaltvärsnittet vid utnyttjandegrad 100 %. 

3.2.2 Steg 2 

I steg 2 förstärks pelaren med förstärkningsplåtar där pelarens area är A2,tot, 
tröghetsmoment är Iy2/Iz2 och böjmotstånd är Wy2/ Wz2, se Figur 9. Pelaren ges 
samma initialutböjning som i steg 1. Lasten P1 påförs tillsammans med en 

P1 

I1 
y1 

N tot 

y 

M 
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ekvivalent utbredd last, q, som tillsammans ger samma utböjning, y1, på den 
förstärkta pelaren som på originalpelaren i steg 1.  

 

 

Figur 9. Visar steg 2 i beräkningsgången. 

Spänningen på grund av momentet blir då lika som i steg 1 då utböjningen är 
lika. Spänningen från tryckkraften P1 blir mindre än i steg 1 pga. att arean har 
ökat, dock tar inte förstärkningsplåten någon kraft dvs. spänningen i 
förstärkningsplåten är i verkligheten noll (egenspänningar i förstärkningsplåten 
försummas här) och detta måste därför korrigeras för i fortsatta beräkningar. I 
Figur 10 visas den verkliga spänningen i det förstärkta tvärsnittet i steg 2 då 
spänningen i förstärkningsplåten är noll. I veka riktningen antas att spänningen 
är lika i originalplåt och förstärkningsplåt. 

 

Figur 10. Verklig spänning i förstärkt tvärsnitt i steg 2. 
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3.2.3 Steg 3 

I steg 3 ökas axiallasten med P1 medan den utbredda lasten är densamma, se 
Figur 11.  

 

Figur 11. Steg 3 i beräkningsgången. 

Spänningarna av P1 P1 på det förstärkta tvärsnittet måste korrigeras för 
spänningen i steg 2 samt spänningen av den utbredda lasten q, dvs. så att 
spänningen i förstärkningsplåtarna är noll i steg 2. I Figur 12 visas den verkliga 
spänningsfördelningen då flytspänning uppnåtts i det tryckta 
förstärkningsplåten. Spänningarna jämförs med flytspänningen för att 
bestämma den explicita elastiska brottlasten samt flytsträckans längd, a, dvs. 
plasticerad del. 

 

Figur 12. Spänningsfördelning i tvärsnittet då flytspänning uppnåtts i 
förstärkningsplåten. 
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Figur 13 visar spännings- och töjningssambandet i tvärsnittet. Där y är 
flytspänningen, dvs. 355 MPa, och y är flyttöjningen, dvs. 

 = = = 1,7‰ 

Det tryckta originalflänsen når flyttöjningen, y i steg 1, sedan förstärkt pelaren 
med förstärkningsplåtar som i steg 2 har spänningen noll. I steg 3 och 4 
belastas pelaren tills spänningen i den tryckta förstärkningsplåten når 
flytspänningen och flyttöjningen. Den tryckta originalflänsen har då nått 
töjningen 2 som är dubbelt så stor som flyttöjningen. 

 

Figur 13. Spännings- och töjningssamband i tvärsnittet. 

3.2.4 Steg 4 – Explicit plastisk beräkning 

I steg 4 tas i beaktning att partiell plasticering av tvärsnittet inträffar, en 
explicit plastisk beräkning utförs. Plasticering medför minskat tröghetsmoment 
då en del av tvärsnittet flyter. En plasticeringsgrad vid varje snitt måste därför 
bestämmas för att kunna beräkna det reducerade tröghetsmomentet.  Pelaren 
delas in i tio element med olika tröghetsmoment, se Figur 14. 

y 

y 2  
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Figur 14. Steg 4, uppdelning av tröghetsmoment. 

En passningsräkning utförs med reducerade tröghetsmoment och brottlast som 
indata. Passningsräkning utförs tills moment och styvhet, det reducerade 
tröghetsmomentet, överensstämmer. När stålet i förstärkningsplåtarna når 
flytspänningen på mitten är profilens explicita plastiska brottlast uppnådd. 
Figur 15 visar hur det reducerade tröghetsmomentet varierar över stångens 
längd, där Ie är det elastiska tröghetsmomentet, Imax är tröghetsmomentet för 
hela profilen och Imi är det reducerade tröghetsmomentet i varje snitt .  

 

Figur 15. Visar hur det reducerade tröghetsmomentet varierar över stångens 
längd. 
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3.2.5 Styvhetsbetraktelser styva riktningen 

Plasticering medför minskat tröghetsmoment då en del av tvärsnittet flyter. Det 
reducerade tröghetsmomentet, Imi, vid en viss plasticeringsgrad måste 
bestämmas för varje snitt vid den aktuella lasten.  

Tröghetsmomentet för hela tvärsnittet är: 

= 0,5 + 0,5  

Tröghetsmomentet för fullt plasticerat tvärsnitt är: 

=  

där  

Ae  Arean av det elastiska tvärsnittet  

l Avstånd mellan plåt och tyngdpunkten för fläns och plåt 

Sambandet mellan moment, rotation och tröghetsmoment, se Figur 16, kan 
beskrivas med hjälp av elastiska linjens ekvation. 

= " 

Då den förstärkta pelaren belastas med den befintliga lasten P1 så är momentet 
M0, rotationen "  och tröghetsmomentet Iy2,  dvs.  då  lasten  P1 ökas så börjar 
tvärsnittet att plasticeras. Plasticeringsgraden, , bestäms alltså av förhållandet 
mellan  momentet  vid  lasten  P1 P1 och  momentet  vid  lasten  P1. Det 
reducerade tröghetsmomentet, Imi kan beskrivas med sekantmodulen i Figur 16 
(den punktstreckade linjen). Notera att tangentmodulen är konstant för Mi >M0. 
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Figur 16. Momentet som funktion av rotationen, styva riktningen. 

Elastiska linjens ekvation kan för M0 skrivas som:  

" =  

Där k är en konstant. 

Då lasten ökas så ökar momentet till Mi för snitten i. Förhållandet kan då 
tecknas: 

" = + =  

" " =  

Antag = ;  > 1 

+
( 1)

=  
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+
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Uttrycket för medeltröghetsmomentet Imi, dvs. sekantmodulen i Figur 16, i snitt 
i för styva riktningen beskrivs enligt: 

= 1 + 1  

 

= 1 =  

=  

Gränsvärdena för =1 och  visar att uttrycket för medeltröghetsmomentet 
är riktigt. 

3.2.6 Styvhetsbetraktelser veka riktningen 

I veka riktningen sker plasticering av ett rektangulärt tvärsnitt. Det innebär att 
styvheten sjunker med ökande last och ökande plasticering, se Figur 17. 
Beräkning av det reducerade tröghetsmomentet för respektive del på pelaren 
blir därför mer omfattande i veka riktningen och lämpar sig inte för 
handberäkning. Notera att tangentmodulen avtar kontinuerligt vid Mi >M0. 

 

 

Figur 17. Momentet som funktion av utböjningen, veka riktningen. 
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3.3 Datorberäkning med FE-analys 

Datorberäkning av explicit plastisk andra ordningens teori i veka riktningen 
utfördes med FE-analys av tekn.dr. Mikael Möller, Senior Structural Engineers 
AB. Nedan sammanfattas beräkningsgången för datoranalysen, en fullständig 
rapport av Mikael Möller finns i bilaga 11. 

3.3.1 Dimensioner och material  

Beräkningarna görs på en pelare med ursprungligt tvärsnitt HEA 300 med en 
sträckgräns på 355 MPa. Fem längder i spannet 1,73 – 17,3 m studeras. 
Initialkrokighet sätts till L/ 200, enligt Eurokod 3. Pelaren har ledade ändar. 
Förstärkning sker med hjälp av påsvetsning av 300 mm breda plåtar utanpå 
pelarens flänsar. Fem nivåer av förstärkningar studeras; A2 /A1=0,2-1,0 i steg 
om  0,2  där  A2 betecknar förstärkningsplåtens tvärsnittsarea och A1 betecknar 
flänsens tvärsnittsarea. 

3.3.2 Laster  

Den oförstärkta pelaren förutsätts belastad alldeles intill dess bärförmåga NR, 0 
= Np,  0, dvs. till 99 %. Därefter förstärks pelaren och belastningen ökas tills 
dess den förstärkta pelaren kollapsar vid lasten NR då sträckgränsen uppnås i 
tilläggsplåten. Frågeställningen är hur NR/NR, 0 varierar med A2/A1 och L. 

3.3.3 Beräkningsmetod  

Beräkning sker med hjälp av elastoplastisk FE-analys med beaktande av 
geometriska imperfektioner.  

Beräkningsgången i FE-analysen är som följer:  

i) Egenvärdesanalys. 
ii) Den ursprungliga pelaren förses med initialimperfektioner i närhet 

med första knäckningsmoden med en utböjning lika med L/ 200. 
iii) Bärförmågan hos ursprunglig pelare bestäms med dessa 

imperfektioner. 
iv) Ursprunglig pelare belastas till 99 % av denna bärförmåga. 
v) Därefter aktiveras de element som utgör förstärkningsplåtar. 
vi) Varefter lasten ökas tills den förstärkta pelaren kollapsar. 
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3.3.4 Korrigering av värden 

Resultaten från datorberäkningen baserades på en pelare med liv till skillnad 
från den analytiska studien där livet försummades för att förenkla 
beräkningsmodellen. Det innebär att resultaten från datorberäkningarna måste 
korrigeras för att kunna jämföras med resultaten från den analytiska studien. 
De måste korrigeras för livets inverkan samt för skillnaden i slankhetstal. 
Korrigering för livets inverkan görs genom att beräkna tilläggsplåtens relativa 
area utan, 1 respektive med liv, 2.  

= +  

= + + 0,5  

Beräkningar visar att livet spelar mest roll då tilläggsplåten är liten. 

Justering av slankhetstalet görs genom att beräkna det slankhetstal som gäller 
när hela profilen beaktas. 

=  

3.4 Beräkning enligt Eurokod 3 

För att kunna jämföra och verifiera resultatet så beräknades den 
dimensionerande bärförmågan enligt Eurokod 3. Det nya förstärkta tvärsnittet 
med påsvetsade förstärkningsplåtar beräknas då som ett ”nytt tvärsnitt” som 
belastas med den nya högre dimensionerande lasten. Den beräknade 
bärförmågan enligt Eurokod 3 är ett maximivärde för studien. 

I detta avsnitt visas beräkningsgången vid dimensionering av en tryckt pelare 
enligt SS-EN-1993-1-1 (EC 3). Ett utförligt beräkningsexempel för slankhetstal 
100 och alfa 0,5 i styva riktningen visas i bilaga 4. 

Dimensionerande bärförmåga för en tryckt pelare ges av ekvation (6.47) och 
(6.48) i EC 3, för tvärsnitt i klass 1, 2 och 3 är bärförmågan:  
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, =  

Partialsäkerhetsfaktorn M1 ges i ANM. 2B kap. 6.1 i EC 3: M1=1.0 

Reduktionsfaktorn ges av ekvation (6.49) i EC 3: 

=
1

+
 

där: 

= 0,5 1 + 0,2 +  

Imperfektionsfaktorn, , beror på knäckningskurvan och bestäms enligt tabell 
6.1 och tabell 6.2 i EC 3.  

Slankhetsparametern, , för tvärsnittsklass 1, 2 och 3 är: 

=  

Där Ncr är kritiskt normalkraft och bestäms med Eulers teori: 

=  

3.4.1 Jämförelse EC 3 och steg 1 (implicit och explicit) 

I steg 1 i studien beräknas den dimensionerande lasten för ursprungstvärsnittet 
genom att ge pelaren en parabelform motsvarande imperfektioner enligt 
Eurokod 3 vilket är en explicit andra ordningens beräkning. Vid 
dimensionering enligt Eurokod 3 beräknas bärförmågan av en tryckt pelare 
enligt kap 3.3 vilket är en implicit beräkning. För att kontrollera riktigheten i 
antagandet om parabelform så jämförs dessa metoder. Kontrollen görs även för 
att jämföra implicit och explicit andra ordningens teori för ett tvärsnitt utan 
förstärkningsplåtar. Jämförelsen görs för ursprungstvärsnittet.  
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3.5 Minimivärde 

En jämförelse och kontroll av riktigheten av resultatet i studien görs genom att 
beräkna ett minimivärde. Den förstärkta pelaren ges initialutböjningen y1 och 
belastas med P1 P1 tills flytspänningen 355 MPa uppnås. Originaltvärsnittet 
kan då betraktas som en formsättning för förstärkningen. Denna lösning blir 
helt riktig när A2 går mot oändligheten. 

3.6 Kontrollberäkning explicit elastisk andra ordningens teori 

En kontrollberäkning av beräkningsalgoritmen för explicit elastisk andra 
ordningens teori utfördes genom att anta en initialutböjning yi2 i steg 1 som ger 
en total utböjning av P1 som är  lika  med y1, dvs. rätt utböjning föreligger när 

P1 påförs. Detta gör att vid fortsatt beräkning av spänningen i 
förstärkningsplåten så behövs ingen korrigering av moment samt spänning av 
en fiktiv utbredd last. Brottlasten kan nu jämföras med den beräknade 
brottlasten enligt studien där en utbredd last används för att få rätt utböjning i 
steg 2, då P1 påförs. Ett utförligt beräkningsexempel för styva riktningen och 
veka riktningen, slankhetstal 100 och alfa 0,5 visas i bilaga 5 och 6.  

3.7 Varierande utnyttjandegrad 

För att kontrollera hur utnyttjandegraden påverkar resultatet i studien så 
genomfördes beräkningar i styva riktningen för explicit elastisk andra 
ordningens teori där utnyttjandegraden varierades från 50 % till 90 %. Det 
innebär att den befintliga pelaren i steg 1 belastas till dess att spänningen 
uppgått till 50 % till 90 % av flytspänningen. 
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4 RESULTAT OCH ANALYS 

4.1 Jämförelse EC 3 och steg 1 (implicit och explicit) 

Jämförelsen mellan dimensionerande last vid beräkning enligt Eurokod 3 (Nb, 

Rd1) och steg 1 (P1) för olika slankheter visas i Tabell 1 och Tabell 2. Resultatet 
visar att bärförmågan är ca: 1-7 % högre vid beräkning enligt Eurokod 3 än vid 
en parabelformad pelare i styva riktningen och ca: 8-20 % högre i veka 
riktningen. För mer detaljerad beräkning se bilaga 7. 

Tabell 1. Jämförelse EC 3 och steg 1 (implicit och explicit) i styva riktningen. 

 = 20  = 50  = 100  = 150  = 200 
 Leff=2,76 Leff=6,9m Leff=13,8m Leff=20,7m Leff=27,6m 
Nb, Rd1 [kN] 2 916,5 2 412,4 1 261,3 646,1 382,9 
P1 2737 2 270,4 1225 638,6 380,63 
Nb, Rd1/P1 1,066 1,063 1,030 1,012 1,006 
 

Tabell 2. Jämförelse EC 3 och steg 1 (implicit och explicit) i veka riktningen. 

 = 20  = 50  = 100  = 150  = 200 
 Leff=1,73 Leff=4,33m Leff=8,66 m Leff=12,99 Leff=17,32 
Nb, Rd1 [kN] 2888,4 2244,6 1148,6 604,0 363,7 
P1 2519 1869 986,2 545,1 337,3 
Nb, Rd1/P1 1,147 1,201 1,165 1,108 1,078 
 

Att beräkning enligt Eurokod 3 ger högre bärförmåga än steg 1 i studien kan 
bero på att det är en implicit beräkning där hänsyn till deflektionstermerna 
endast tas implicit genom slankhetstalet. Steg 1 är en explicit beräkning där 
utböjning ger deflektionsmoment vilket innebär att pelaren får en 
tillskottsspänning och brott sker vid lägre last. I veka riktningen, se Tabell 2, är 
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skillnaden som störst vid slankhetstal 50 och vi ser samma tendens i 
knäckkurvorna, se Figur 3. Det kan vara så att vid andra lastfall där, förutom 
initialutböjning, effekten av andra yttre laster tillkommer som ger böjande 
moment sannolikt påverkar utnyttjandegraden så att skillnaderna kan bli både 
mindre och större mellan implicit och explicit beräkning. Detta har dock inte 
utretts i denna uppsats. 

4.2 Styva riktningen 

Resultatet från studien i styva riktningen när storleken på förstärkningsplåten är 
hälften så stor som originalflänsen, A2/A1=0,5, visas i Figur 18. På y-axeln 
visas bärförmågan för det förstärkta tvärsnittet i förhållande till bärförmågan 
för originaltvärsnittet. Kurvan för minimivärdet beskrivs närmare i avsnitt 3.5. 
Bärförmågan hos den förstärkta pelaren från studien vid explicit elastisk och 
plastisk beräkning är lägre än vid dimensionering enligt Eurokod 3. Beräkning 
enligt Eurokod 3 är en andra ordningens beräkning av den dimensionerande 
bärförmågan där all last påförs i ett steg. I denna studie tas hänsyn till att den 
verkliga deflektionen sker med två olika styvheter och att lasten påförs i två steg. 
Därför är det rimligt att skillnaden mellan studien och Eurokod 3 ökar med 
ökande slankhetstal. Resultat från samtliga slankhetstal och storlekar på 
förstärkningsplåten i styva riktningen finns i bilaga 8 och 9. 



  
 

38 

 

 

Figur 18. Diagrammet visar hur den dimensionerande lasten varierar vid olika 
slankhetstal då storleken på förstärkningsplåten är 0,5A1 i styva riktningen. 
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Figur 19. Diagrammet visar hur den karakteristiska bärförmågan varierar vid 
olika storlekar på förstärkningsplåten slankhetstalet är 100 i styva riktningen. 

I Figur 19 kan utläsas i hur stor grad förstärkningsplåten behöver ökas om 
explicit elastisk eller plastisk andra ordningens teori beaktas jämfört med 
dimensionering enligt Eurokod 3. Om lasten på en förstärkt pelare är 50 % 
större än på originaltvärsnittet, dvs. 1,5 P1 så behövs en förstärkningsplåt på 45 
% av originalflänsen vid dimensionering enligt Eurokod 3. Vid explicit elastisk 
beräkning behövs en förstärkningsplåt på ca: 70 % av originalflänsen och vid 
explicit plastisk beräkning behövs en förstärkningsplåt på ca: 90 % av 
originalflänsen. Det innebär att förstärkningsplåten behöver ökas ca: 55 % om 
explicit elastisk andra ordningens teori beaktas och ca: 100 % om explicit 
plastisk andra ordningens teori beaktas vid slankhetstal 100 i styva riktningen. 
Tabell 3 visar hur mycket plåten behöver ökas vid beaktande av explicit 
elastisk respektive plastisk beräkning jämfört med vid dimensionering enligt 
Eurokod 3 för olika slankhetstal i styva riktningen.  
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Tabell 3. Ökning av förstärkningsplåtens storlek vid beaktande av explicit 
elastisk respektive plastisk beräkning då den karakteristiska 
bärförmågan är 1,5 P1 i styva riktningen. 

Slankhetstal Explicit elastisk Explicit plastisk 
20 0 % 0 % 
50 10 % 20 % 
100 55 % 100 % 
150 100 % 150 % 
200 125 % 175 % 
 

För att kontrollera gränsvärdena har studien gjorts för  (A2/A1) =10. Den visar 
att värdena för explicit elastisk och plastisk andra ordningens teori konvergerar 
mot minimivärdet vilket är riktigt då A2 går mot oändligheten, se Figur 20. 

 

 

Figur 20. Resultat från slankhetstal 100 i styva riktningen inkluderat  = 10. 
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4.3 Veka riktningen 

Resultatet från studien i veka riktningen när storleken på förstärkningsplåten är 
0,5 A1 visas i Figur 21. Resultatet från FE-analysen visas med en streckad linje 
i  diagrammet  då  det  är  ett  korrigerat  värde,  se  avsnitt  3.3.4.  I  den  analytiska  
studien är livet ej beaktat men i datoranalysen är livet beaktat. Detta innebär att 
slankhetstalen är olika vilket är korrigerat för i Figur 21. Resultaten från 
samtliga styvhetstal och storlekar på förstärkningsplåten i veka riktningen visas 
i bilaga 8 och 9. 

 

Figur 21. Diagrammet visar hur den karakteristiska bärförmågan varierar vid 
olika slankhetstal då storleken på förstärkningsplåten är 0,5 A1 i veka 

riktningen. 

Tabell 4 visar hur mycket plåten behöver ökas vid beaktande av explicit 
elastisk beräkning och FE-analys jämfört med vid dimensionering enligt 
Eurokod 3 för olika slankhetstal i veka riktningen. 
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Tabell 4. Ökning av förstärkningsplåtens storlek vid beaktande av explicit 
elastisk beräkning och FE-analys då den karakteristiska 
bärförmågan är 1,5 P1 i veka riktningen. 

Slankhetstal Explicit elastisk FE-analys korr 
20 0 % 10 % 
50 20 % 40 % 
100 60 % 50 % 
150 90 % 90 % 
200 100 % 100 % 
 

4.4 Jämförelse styva och veka riktningen 

En jämförelse mellan styva respektive veka riktningen går inte att göra rakt av 
på grund av att i styva riktningen har förstärkningsplåten ett relativt högre 
tröghetsmoment eftersom den ligger utanför initialflänsen. En jämförelse visar 
dock  att  resultaten  skiljer  sig  väldigt  lite  men  att  i  styva  riktningen  är  
förstärkningsplåten lite effektivare på grund av hävarmen. Plasticeringseffekten 
ger mindre sänkning relativt för veka riktningen, vilket också är rimligt 
eftersom det plastiska böjmotståndet är större än det elastiska för veka 
ritningen.   

4.5 Varierande utnyttjandegrad 

Resultatet från beräkningarna med varierande utnyttjandegrad för styva 
riktningen, slankhetstal 100 för explicit elastisk andra ordningens teori visas i 
Figur 22. Där kan avläsas att vid utnyttjandegrader på den befintliga pelaren 
under 60 % kan dimensionering enligt normer användas. 
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Figur 22. Resultat från styva riktningen vid slankhetstal 100 för varierande 
utnyttjandegrad. 

4.6 Datoranalys 

För att kontrollera FE-analysens riktighet har bärförmågan hos den 
ursprungliga pelaren jämförts med reduktionsfaktorn c för böjknäckning 
enligt BSK 07, figur 6:233, kurva c. Skillnaden är i genomsnitt drygt 3 % 
vilken får anses bekräfta FE-analysens trovärdighet. 

Resultaten från FE-analysen, ej korrigerade värden, har sammanställts i fyra 
olika diagram för varje storlek på förstärkningsplåten där slankhetstalet 
varierar. Figur 23 visar resultatet från FE-analysen då storleken på 
förstärkningsplåten är hälften så stor som originalflänsen, samtliga resultat från 
FE-analysen finns i bilaga 9 och 10. Den övre möjliga gränsen för A2/A1 = 0,5 
är:  

NR/NR, 0= (1,5Af + Aw) / (Af + Aw) = (1,5 x 2 x 14 x 300 + 8,5 x 262) / (2 x 14 
x 300 + 8,5 x 262) = 1,395. 
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Figur 23. Resultat från FE-analysen för A2/A1=0,5. 

En exakt jämförelse mellan studien och FE-analysen är inte möjlig då FE-
analysen baseras på en pelare med liv. I den analytiska studien har livet 
försummas för att förenkla den analytiska beräkningen samt för att ge ett mer 
generellt resultat där livets storlek i förhållande till flänsarna inte beaktas. 
Resultaten från FE-analysen har dock korrigerats för detta, se avsnitt 3.3.4. Det 
korrigerade resultatet från datorberäkningen ligger nära resultatet från studien, 
se Figur 21, vilket styrker både studiens och FE-analysens riktighet. Ytterligare 
en skillnad mellan datoranalysen och studien är att i datoranalysen är 
tilläggsplåten endast kopplad till originalflänsen med två kälsvetsar i ändarna, 
a5. I den analytiska modellen är den stumt förbunden över hela flänsen. Hur 
denna skillnad inverkar är inte undersökt i detta examensarbete. 
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Resultaten från studien visar att för slanka pelare med hög utnyttjandegrad är 
inverkan av egenspänningar och partiell flytning stor. Det innebär att 
dimensionering enligt Eurokod 3 för pelare med dessa egenskaper är på osäkra 
sidan. Oftast är inte pelare fullt utnyttjande då de ska förstärkas. I denna studie 
antas pelare vara fullt utnyttjad då de ska förstärkas. Detta är en förenkling och 
avgränsning på säkra sidan.  

För att ta reda på hur utnyttjandegraden hos den befintliga pelaren inverkar på 
resultaten har en beräkning i styva riktningen, slankhetstal 100, gjorts där 
utnyttjandegraden varierar från 50 % till 90 %, se avsnitt 3.7. Beräkningen 
visar att vid utnyttjandegrader under 60 % kan dimensionering enligt normer 
användas, se Figur 22. 

Denna studie och dess tillvägagångssätt kan användas vid dimensionering vid 
förstärkning av stålpelare där en stor permanent last verkar på pelaren dvs. där 
utnyttjandegraden är hög vid förstärkning, t.ex. ett högt bostadshus. I en 
byggnad där de variabla lasterna är stora dvs. där utnyttjandegraden är lägre 
vid förstärkning (antas att förstärkning görs då de variabla lasterna inte verkar) 
kan dimensionering enligt normer användas.  

Vid svetsningen av förstärkningsplåtarna är det viktigt att först svetsa fast 
plåten på pelarens konvexa sida vilket gör att pelarens utböjning minskas lite 
och därefter svetsa fast plåten på den konkava sidan. Om svetsningens görs 
först på konkava sidan ökas utböjningen och brottlasten nås tidigare. 

För slankhetstal under 20 konvergerar resultaten mot samma värde och 
inverkan av egenspänningar samt partiell flytning är obetydlig eller ingen alls. 
Det stämmer även överens med knäckningskurvor i Eurokod 3, se Figur 3 i 
avsnitt 2.6, där reduktionsfaktorn är 1 för låga slankhetstal. Det innebär att 
dimensionering enligt normer kan användas för förstärkning av pelare med låga 
slankheter. 



  
 

46 

 

Mina beräkningar i styva riktningen ger högre värden än i veka riktningen 
vilket var förväntade resultat. Det beror på att hävarmen på 
förstärkningsplåtarna är större än för originalplåten i styva riktningen och ger 
då ett större bidrag till tröghetsmomentet än om de hade varit lika. Det innebär 
att förstärkningsplåtarna blir effektivare i styva riktningen än i veka. 

Syftet med studien var att ta fram i vilken grad förstärkningsplåtarna måste 
ökas vid hänsyn till egenspänningar och partiell flytning i jämförelse med 
dimensionering enligt Eurokod 3. Om lasten på en förstärkt pelare är 50 % 
större än på originaltvärsnittet, dvs. 1,5 P1 så behövs en förstärkningsplåt på 45 
% av originalflänsen vid dimensionering enligt Eurokod 3. Vid explicit elastisk 
beräkning behövs en förstärkningsplåt på ca: 70 % av originalflänsen och vid 
explicit plastisk beräkning behövs en förstärkningsplåt på ca: 90 % av 
originalflänsen. Det innebär att förstärkningsplåten behöver ökas ca: 55 % om 
explicit elastisk andra ordningens teori beaktas och ca: 100 % om explicit 
plastisk andra ordningens teori beaktas vid slankhetstal 100 i styva riktningen. 

Den föreslagna explicit elastiska beräkningen är formellt korrekt enligt 
Eurokod 3 och rekommenderas vid praktisk dimensionering vid förstärkning av 
stålpelare. I en sådan beräkning kan även utnyttjandegraden i den befintliga 
pelaren beaktas utan extra beräkningsarbete. I det fall mycket noggranna 
beräkningar krävs bör datorberäkning med FE-analys användas. 

Den viktigaste slutsatsen som kan dras av studien är att för slanka profiler med 
hög utnyttjandegrad är dimensionering enligt Eurokod 3 klart på osäkra sidan. 
Förslag till fortsatt forskning inom ämnet kan vara att göra försök i 
laboratorium alternativt fullskalig FE-analys med datorverktyg.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 - Tidplan 
Planering av examensarbete 2011
Förstärkning av stålpelare
Emelie Staflund, Civilingenjör Arkitektur samt Väg- och Vatten inriktning konstruktion
Examensarbetet omfattar ett arbete på 30 hp, 20 veckor med 40 timmar arbete/vecka.
Start i juni och avslut med redovisning i oktober 2011. Tidplan följer enligt nedan:

Juni Juli Augusti September Oktober November
Aktiviteter

6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 1 2 3 4
Inläsning av ämnet N Inläsning M
Studie av pelare i styva riktningen, =0,5, =100 a Studie i styva riktningen i
Utvärdering resultat t d Utvärdering
Ev. justering av modell i s Justering
Beräkning av övriga kombinationer o o Övriga kombinationer Semester
Studie av pelare i veka riktningen, =0,5, =100 n m Studie i veka riktningen
Utvärdering resultat a m Utvärdering
Ev. justering av modell l a Justering
Beräkning av övriga kombinationer d r Övriga kombinationer
Resultat a a Resultat Resultat Resultat Resultat
Analys g f Analys
Slutsatser t Slutsatser
Förberedelse redovisning, pp, presentation o Förberedelse redovisning
Redovisning n Redovisning
Justeringar rapport Justeringar

v. 44v. 41 v. 42 v. 43v. 35 v. 36 v. 37 v. 38 v. 39 v. 40v. 34v. 23 v. 24 v. 25 v. 26 v. 27 v. 28 v. 29 v. 30 v. 31 v. 32 v. 33
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Bilaga 2 – Beräkningsexempel, slankhetstal 100, A2/A1=0,5, styva 
riktningen  

 

Steg 1 

Tvärsnittsdata ursprungligt tvärsnitt, HEA 300, stålsort S355 

Bredd fläns, b = 300 mm 

Tjocklek fläns, t = 14 mm 

Avstånd tyngdpunkt fläns, l1 = 276 mm 

Area en fläns, A1 = 4.2 10-3 m2 

Area hela tvärsnittet, A1,tot = 8.4  10-3 m2 

Tröghetsmoment hela tvärsnittet, Iy1 = 0,5  A1  l12=1.6  10-4 m4 

Slankhetstal, =100 

Längd pelare, L =
Iy1

A1,tot
= 13,8 m 

Tabell 6.2 SS-EN-1993-1-1 

Valsat tvärsnitt HEA 300, h/b = 290/300 = 0,96 < 1,2, styva riktningen ger 
kurva b 

Svetsat tvärsnitt t < 40 mm, styva riktningen ger kurva b 

 

Tabell 5.1 SS-EN-1993-1-1 

Knäckningskurva b ger yi = L/250 
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Ursprunglig utböjning, yi = L/250 = 0,055 m 

Ursprunglig brottlast, P1 = 1225 kN 

Tillskottsutböjning, yi = 0,1334 m 

Total utböjning, y1 = yi + yi = 0,189 m 

 

Steg 2 

Tvärsnittet förstärks med förstärkningsplåtar, A2/A1=0,5, antar tjocklek 20 mm. 

Avstånd tyngdpunkt förstärkningsplåtar, l2 = 310 mm 

Area en förstärkningsplåt, A2 = 2,1  10-3 m2 

Tröghetsmoment förstärkt tvärsnitt, Iy2 = 0,5  A1  l12 +0,5  A2  l22 = 2,609  10-

4 m4 

Böjmotstånd förstärkt tvärsnitt, Wy2 = 1,581  10-3 m3 

Utbredd last, q = 5,98 kN/m ger y1 = 0,189 m och spänningen, 2 = 333 MPa. 

 

Steg 3 

Axiallasten ökas med P1 medan den utbredda lasten, q, är densamma. 
Spänningen i förstärkningsplåten fås genom momentjämvikt kring 
tyngdpunkten av ena sidan i tvärsnittet: 

+ = 0 

där: 

A1 Korrigerad spänning i originalfläns 

a Ursprungsflänsens hävarm 
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A2 Korrigerad spänning i förstärkningsplåt 

b Förstärkningsplåtens hävarm 

M Korrigerat momentet vid aktuell last 

P Punktlasten P1 P1 

c Punktlasten P:s hävarm 

Momentet vid aktuell last korrigeras med momentet av den utbredda lasten. 
Detta  på  grund  av  att  det  endast  är  en  fiktiv  last  som  används  för  att  få  rätt  
utböjning då P1 påförs. 

Den korrigerade flytspänningen i förstärkningsplåten, y, A2, är 355 MPa plus 
spänningen från steg 2 korrigerat med spänning av den utbredda lasten, q.  

, = 355 + 333 8 = 598  

Flytspänningen jämförs med den aktuella spänningen för olika värden på P1. 
Då spänningen i förstärkningsplåten når flytspänningen är brottlasten uppnådd. 
Den uppnådda brottlasten är för explicit elastisk andra ordningens beräkning. 
För slankhetstal 100 och A2/A1=0,5 är brottlasten vid explicit elastisk 
beräkning, Pdim, explicit, elastisk= 1,350 P1.    

 

Steg 4 

För explicit plastisk andra ordningens beräkning jämförs de aktuella 
spänningarna med flytspänningen för att bestämma flytsträckans längd, dvs. 
plasticerad del. Plasticeringsgraden i varje snitt beräknas genom att det aktuella 
momentet  för  P1 jämförs  med  momentet  då  lasten  P1 är  noll.  En  
passningsräkning utförs med reducerade tröghetsmoment och brottlast som 
indata. När stålet i förstärkningsplåtarna når flytspänningen på mitten är 
profilens brottlast uppnådd för explicit plastisk andra ordningens beräkning. 
För slankhetstal 100 och A2/A1=0,5 är brottlasten vid explicit plastisk 
beräkning, Pdim, explicit, plastisk= 1,151 P1.  
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Bilaga 3 – Beräkningsexempel, slankhetstal 100, A2/A1=0,5, veka 
riktningen  

 

Steg 1 

Tvärsnittsdata ursprungligt tvärsnitt, HEA 300, stålsort S355 

Bredd fläns, b = 300 mm 

Tjocklek fläns, t = 14 mm 

Area en fläns, A1 = 4.2 10-3 m2 

Area hela tvärsnittet, A1,tot = 8.4  10-3 m2 

Tröghetsmoment hela tvärsnittet, Iz1 =  = 6,3  10-5 m4 

Slankhetstal, =100 

Längd pelare, L = Iz1
A1,tot

= 8,66 m 

Tabell 6.2 SS-EN-1993-1-1 

Valsat tvärsnitt HEA 300, h/b = 290/300 = 0,96 < 1,2, veka riktningen ger 
kurva c 

Svetsat tvärsnitt t < 40mm, veka riktningen ger kurva c 

 

Tabell 5.1 SS-EN-1993-1-1 

Knäckningskurva c ger yi = L/200 
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Ursprunglig utböjning, yi = L/200 = 0,0433 m 

Ursprunglig brottlast, P1 = 986,2 kN 

Tillskottsutböjning, yi = 0,0578 m 

Total utböjning, y1 = yi + yi = 0,1015 m 

 

Steg 2 

Tvärsnittet förstärks med förstärkningsplåtar, =0,5, antar bredd 300 mm. 

Area en förstärkningsplåt, A2 = 2,1  10-3 m2 

Total area förstärkt tvärsnitt, A2,tot = 12,6  10-3 m2 

Tröghetsmoment förstärkt tvärsnitt, Iz2 = , , + 2 , , = 9,45  10-5 
m4 

Böjmotstånd förstärkt tvärsnitt, Wz2 = 6,3  10-4 m3 

Utbredd last, q = 5,22 kN/m ger y1 = 0,1015 m och spänningen, 2 = 314,3 
MPa. Den korrigerade spänningen blir: 

= 8 = 314,3
5,22 10 8,66

8
6,3 10 = 236,6  

 

Steg 3 

Axiallasten ökas med P1 medan den utbredda lasten, q, är densamma. 
Spänningen i förstärkningsplåten och i originalflänsen är lika och fås genom 
Naviers formel korrigerad med spänningen från den utbredda lasten: 

=
,

+ 8  
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där: 

M Momentet 

P Punktlasten P1 P1 

Flytspänningen i de båda plåtarna, y, är 355 MPa.  

Flytspänningen jämförs med den aktuella spänningen för olika värden på P1. 
Då spänningen i förstärkningsplåten når flytspänningen är brottlasten uppnådd. 
Den uppnådda brottlasten är för explicit elastisk andra ordningens beräkning. 
För slankhetstal 100 och A2/A1=0,5 är brottlasten för explicit elastisk 
beräkning, Pdim, explicit, elastisk= 1,302 P1. 
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Bilaga 4 – Beräkningsexempel Eurokod 3, slankhetstal 100, A2/A1=0,5, 
styva riktningen 

Indata: 

, = 12,6 10  

= 355  

= 1,0 

= 210  enligt avsnitt 3.2.6 i EC3. 

= 2,6087 10  

= 13,8  

Dimensionerande bärförmåga för en tryckt pelare: 

, =  

Ncr är kritiskt normalkraft och bestäms med Eulers teori: 

= =
210 10 2,6087 10

13,8 = 2839,1  

Slankhetsparametern, , för tvärsnittsklass 1, 2 och 3 är: 

= =
12,6 10 355 10

2839,1 10 = 1,26 

Imperfektionsfaktorn, , beror på knäckningskurvan och bestäms enligt tabell 
6.1 och tabell 6.2 i EC 3. Ett svetsat I-tvärsnitt med tf  40 mm och knäckning 
kring y-y axeln har knäckningskurva b, vilket ger en imperfektionsfaktor 

=0,34. 

= 0,5 1 + 0,2 + = 0,5(1 + 0,34(1,26 0,2) + 1,26 ) = 1,47 
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=
1

+
=

1

1,47 + 1,47 1,26
= 0,45 

 

, = =
0,29 12,6 10 355 10

1 = 2008,8  

 



  
 

58 

 

Bilaga 5 – Kontrollberäkning av explicit elastisk andra ordningens teori, 
slankhetstal 100, A2/A1=0,5, styva riktningen 

En kontrollberäkning av beräkningsalgoritmen för explicit elastisk andra 
ordningens teori utfördes genom att anta en initialutböjning yi2 i steg 1 som ger 
en total utböjning av P1 som är  lika  med y1, dvs. rätt utböjning föreligger när 

P1 påförs. Detta gör att vid fortsatt beräkning av spänningen i 
förstärkningsplåten så behövs ingen korrigering av moment eller spänning av 
en fiktiv utbredd last.  

Den förstärkta pelaren ges en initialutböjning, yi2 = 0,106 m, därefter belastas 
pelaren med P1=1225 kN, brottlasten från steg 1 i bilaga 2. Den totala 
utböjningen blir då y1 = 0,189 m. Detta gör att pelaren har rätt utböjning då 
lasten ska ökas. Spänningen i steg 2 är då, 2 = 243MPa.  

Axiallasten ökas sedan med P1. Spänningen i förstärkningsplåten fås genom 
momentjämvikt kring tyngdpunkten av ena sidan i tvärsnittet: 

+ = 0 

där: 

A1 Korrigerad spänning i originalfläns 

a Ursprungsflänsens hävarm 

A2 Korrigerad spänning i förstärkningsplåt 

b Förstärkningsplåtens hävarm 

M Momentet vid aktuell last (ej korrigerat för utbredd last) 

P Punktlasten P1 P1 

c Punktlasten P:s hävarm 

Den korrigerade flytspänningen i förstärkningsplåten, y, A2, är 355 MPa plus 
spänningen från steg 2.  

, = 355 + 243 = 598  
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Flytspänningen jämförs med den aktuella spänningen för olika värden på P1. 
Då spänningen i förstärkningsplåten når flytspänningen är brottlasten uppnådd. 
Den uppnådda brottlasten är för explicit elastisk andra ordningens beräkning. 
För slankhetstal 100 och A2/A1=0,5 är brottlasten vid explicit elastisk 
beräkning, Pdim, explicit, elastisk= 1,350 P1.  

Kontrollberäkningen av explicit elastisk andra ordningens teori ger samma 
brottlast som studien. 
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Bilaga 6 – Kontrollberäkning av explicit elastisk andra ordningens teori, 
slankhetstal 100, A2/A1=0,5, veka riktningen 

En kontrollberäkning av beräkningsalgoritmen för explicit elastisk andra 
ordningens teori utfördes genom att anta en initialutböjning yi2 i steg 1 som ger 
en total utböjning av P1 som är  lika  med y1, dvs. rätt utböjning föreligger när 

P1 påförs. Detta gör att vid fortsatt beräkning av spänningen i 
förstärkningsplåten så behövs ingen korrigering av moment eller spänning av 
en fiktiv utbredd last.  

Den förstärkta pelaren ges en initialutböjning, yi2 = 0,0625 m, därefter belastas 
pelaren med P1=986,2 kN, brottlasten från steg 1 i bilaga 3. Den totala 
utböjningen blir då y1 = 0,101 m. Detta gör att pelaren har rätt utböjning då 
lasten ska ökas. Spänningen i steg 2 är då, 2 = 236,7 MPa.  

Axiallasten ökas sedan med P1. Spänningen i förstärkningsplåten och i 
originalflänsen är lika och fås genom Naviers formel: 

=
,

+  

där: 

M Momentet vid den aktuella lasten 

Flytspänningen i de båda plåtarna, y, A2, är 355 MPa.  

Flytspänningen jämförs med den aktuella spänningen för olika värden på P1. 
Då spänningen i förstärkningsplåten når flytspänningen är brottlasten uppnådd. 
Den uppnådda brottlasten är för explicit elastisk andra ordningens beräkning. 
För slankhetstal 100 och A2/A1=0,5 är brottlasten vid explicit elastisk 
beräkning, Pdim, explicit, elastisk= 1,302 P1.  

Kontrollberäkningen av explicit elastisk andra ordningens teori ger samma 
brottlast som studien. 
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Bilaga 7 – Jämförelse EC 3 och steg 1. 

 

Tabell 1. Styva riktningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2. Veka riktningen 

 = 20  = 50  = 100  = 150  = 200 
Lcr [m] 1,732 4,33 8,66 12,99 17,32 
Iz1 [m4] 6,30E-05 6,30E-05 6,30E-05 6,30E-05 6,30E-05 
Ncr [kN] 43527,5 6964,4 1741,1 773,8 435,3 
A1,tot [m2] 8,40E-03 8,40E-03 8,40E-03 8,40E-03 8,40E-03 

 0,26 0,65 1,31 1,96 2,62 
 0,55 0,83 1,63 2,86 4,52 

 0,97 0,75 0,39 0,20 0,12 
Nb, Rd1 [kN] 2888,4 2244,6 1148,6 604,0 363,7 
P1 2519 1869 986,2 545,1 337,3 
Nb, Rd1/P1 1,147 1,201 1,165 1,108 1,078 
 

 = 20  = 50  = 100  = 150  = 200 
Lcr [m] 2,76 6,9 13,8 20,7 27,6 
Iy1 [m4] 1,60E-04 1,60E-04 1,60E-04 1,60E-04 1,60E-04 
Ncr [kN] 43 562,3 6 970,0 1 742,5 774,4 435,6 
A1,tot [m2] 8,40E-03 8,40E-03 8,40E-03 8,40E-03 8,40E-03 

 0,26 0,65 1,31 1,96 2,62 
 0,54 0,79 1,54 2,72 4,33 

 0,98 0,81 0,42 0,22 0,13 
Nb, Rd1 [kN] 2 916,5 2 412,4 1 261,3 646,1 382,9 
P1 2737 2 270,4 1225 638,6 380,63 
Nb, Rd1/P1 1,066 1,063 1,030 1,012 1,006 
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Bilaga 8 – Resultat 
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Bilaga 9 – Resultat 
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Bilaga 10 – Resultat från FE-analys 
 

 
 

 

1

1,02

1,04

1,06

1,08

1,1

1,12

1,14

1,16

1,18

0 50 100 150 200 250

P d
im

Slankhetstal, 

A2/A1=0,2 veka riktningen

FE-analys

Övre gräns

1,00

1,05

1,10

1,15

1,20

1,25

1,30

1,35

1,40

1,45

0 50 100 150 200 250

P d
im

Slankhetstal, 

A2/A1=0,5 veka riktningen

Övre gräns

FE-analys



  
 

72 

 

 
 

 

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

0 50 100 150 200 250

P d
im

Slankhetstal, 

A2/A1=0,7 veka riktningen

Gräns

FE-analys

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

1,70

1,80

1,90

0 50 100 150 200 250

P d
im

Slankhetstal, 

A2/A1=1 veka riktningen

Gräns

FE-analys



  
 

73 

 

Bilaga 11 – Rapport från FE-analys 
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