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SAMMANFATTNING 

Konstruktörer/projektörer använder beräkningsprogram för analys och dimensionering. 

Beräkningsprogrammen är utvecklade för trä-, stål-, och betongbyggnad men saknar ibland 

möjligheten att optimera bästa lösningen mot bästa totalkostnaden. I detta arbete skapades ett 

Excelprogram som dimensionerar och beräknar den totala materialkostnaden för limträhall-

byggnader. I programmet är det möjligt att utforma en hallbyggnad med antingen underspänd 

treledstakstol eller treledstakstol med dragband samt att sekundärbärverket kan väljas som om-

lottlagda eller gerberskarvade takåsar. Utöver pimärbärverk och sekundärbärverk består limträ-

hallbyggnaden av ett horisontellt stabiliseringssystem, pelare i långsidan och gavelpelare, ga-

velbalk och takplåt. Det horisontella stabiliseringssystemet består av vanliga armeringsjärn som 

är utformat som ett fiskbensutseende i taket. I väggarna är dragbanden belägna i första facken 

från hörnpelarna i både långsida och gavel. 

Syftet med arbetet var att studera optimeringsteori i samband med byggkonstruktion, där 

huvudmålet var att ta reda på är hur optimeringsteori fungerar och kan användas för att söka 

bästa totalkostnaden. Utöver huvudmålet försöka undersöka vilka konstruktionsparametrar som 

förhindrar optimeringsteorin till att optimera en limträhallbyggnad till fullo. 

Tillvägagångssättet i arbetet var att skapa ett Excelprogram som dimensionerar samt be-

räknar materialkostnaden och samtidigt plottar totalkostnadsgrafer som resultat. Graferna plot-

tades med den totala materialkostnaden mot olika geometriska avstånd, som cc- avstånd i lång-

sidan, cc- avstånd för takåsar och cc- avstånd mellan gavelpelarna. När dessa olika optimeringar 

är utförda kan den totala materialkostnaden sökas för olika fall. Med hjälp av programmet gjor-

des en analys av hur spännvidden ökar med den totala materialkostnaden, som plottades mot 

varandra. Analysen gjordes för spännvidder mellan 15-50 meter. Optimeringarna och analysen 

av spännvidden har gjorts med underspänd treledstakstol och treledstakstol med dragband samt 

för omlottlagda och gerberskarvade takåsar. Limträhallbyggnaderna placerades i Luleå, Stock-

holm och Malmö för att de tre städerna tillhör tre olika snözoner.  

Konstruktionsoptimeringen gav resultat i form av total materialkostnad och de mest lön-

samma geometriska avstånden för limträhallbyggnaderna lokaliserade i Luleå, Stockholm och 

Malmö med båda typer av primärbärverk samt sekundärbärverk. Analysen av spännvidden gav 

linjära funktioner, där spännvidden är proportionell mot den totala materialkostnaden. De lin-

jära funktionerna togs fram genom att skapa trendlinjer som passades in till originalkurvorna. 

Resultaten tyder på att optimeringen av primärbärverk och sekundärbärverk ger den 

största skillnaden på den totala materialkostnaden, eftersom de kunde identifieras som kost-

nadsdrivare. Valet av primärbärverk kan resultera i 20 procentenheter mindre limträkostnad. 

Varieringen av cc- avstånd i gaveln har ingen betydelse för materialkostnaden vilket betyder 

att gaveln kan utformas med t.ex. dörrar, portar eller glasparti. Ett cc- avstånd som har stor 

betydelse är cc- avståndet mellan takåsarna som avgör vilken takplåt som krävs. Längre cc- 
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avstånd resulterar i mindre antal takåsar men styvare takplåt som är markant dyrare per kvadrat-

meter. Materialkostnaderna för hallbyggnader skiljer över Sverige beroende på varierande snö- 

och vindlast. Procentuellt är det 14 % och 36 % dyrare att bygga i Luleå jämfört med Stockholm 

respektive Malmö. Valet av primärbärverk kan resultera i en stor skillnad i materialkostnad. 

Överlag är det 4,7 % billigare att bygga med underspänd treledstakstol.  

Konstruktionsoptimering kan utföras med diskreta eller kontinuerliga variabler vilket har 

en betydelse för slutresultatet. Med diskreta variabler dimensionerar man med standarddimens-

ioner och dimensionering med kontinuerliga variabler innebär att tvärsnitten kan erhålla speci-

fika mått. Jämförelse i total materialkostnad mellan diskreta och kontinuerliga variabler säger 

att det är billigare med kontinuerliga variabler, men skulle tillverkningskostnad beaktas hade 

troligtvis dimensioneringen av kontinuerliga variabler blivit dyrare än diskreta variabler. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Limträ är ett förnyelsebart material som tillverkas vanligtvis från gran. Limträ är ett lätt 

material i relation till hållfastheten (Fröbel, 2016 A) och kan användas till många olika bygg-

nadstyper, som ishallar, djurstall, lagerbyggnader, flervåningshus o.s.v. Fördelen med limträ 

som konstruktionsmaterial är att det finns få begränsningar på hur man kan utforma systemet. 

Arkitekten och konstruktören har möjlighet att skapa innovativa kreationer, som har modern 

exteriör och interiör samt att strukturell analys är möjlig. Limträelement kan tillverkas som raka 

eller krökta element vilket innebär att ett primärbärverk kan konstrueras med bågar, bumerang-

balkar, krökta balkar eller med treledstakstolar (Fröbel, 2016 A). Två typer av treledstakstolar 

har jämförts i examensarbetet, treledstakstol med dragband och underspänd treledstakstol. I 

Fröbel (2016 B) rekommenderades dessa två typer av takstolar vid spänvidder mellan 15-50 

meter.  

 Hallbyggnader av limträ med stora spännvidder och bredder resulterar i höga tvärsnitt på 

bärande element, vilket kan vara en nackdel. Stora tvärsnitt medför högre materialkostnader 

som konstruktörer/projektörer arbetar för att minska. Med hjälp av optimeringsteori som inte-

greras med byggkonstruktion kan den optimala lösningen uppnås. Optimeringsteori i stort in-

nebär att minimera eller att maximera en objektfunktion beroende på konstruktionsvariabler. 

Optimeringen kräver begränsningar, som t.ex. utnyttjandegrad av bärande element. Den totala 

materialkostnaden för en hallbyggnad är en typ av objektfunktion, kostnadsfunktion. En kon-

struktionsvariabel kan vara tvärsnittsdimensioner eller geometriska avstånd i en byggnad som 

exempel cc- avstånd mellan pelare. Konstruktionsvariablerna varieras för varje optimering och 

kostnadsfunktionen beräknar en total materialkostnad för varje optimering. Den totala materi-

alkostnaden kan plottas mot konstruktionsvariablerna (Johansson, 2001) för att hitta den opti-

mala lösningen på problemet. I figur 1.1 definieras den generella geometriska layouten av en 

limträhallbyggnad.  
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Figur 1.1. Geometrisk layout på en limträhallbyggnad. 

För att beräkna fram den optimala lösningen krävs ett datorbaserat program. Metoden för 

att hitta den bästa lösningen var att skapa ett program i Excel som utför alla beräkningar i av-

seende på dimensionering av bärförmåga av alla bärande komponenter och beräkning av total 

materialkostnad. Resultaten som programmet beräknar fram plottas i diagram för att få en vi-

suell överblick över kostnadsfunktionen i relation till valda utformningsparametrar. Diagram-

men beror av total materialkostnad som plottas mot konstruktionsvariabler. I resultatkapitlet 

presenteras graferna som visar skillnaden mellan total materialkostnad för Luleå, Stockholm 

och Malmö.   

Utformningen av cc- avstånd i långsidan och gaveln skiljer knappt mellan alla limträhall-

byggnader (Stehn, 2016), eftersom konstruktörer använder äldre projekt som underlag till ak-

tuella projekt. Det konstruktören inte vet är att det möjligtvis finns andra alternativ som ger 

bättre lösningar. Ibland kräver beställare och entreprenörer snabba svar angående total materi-

alkostnad för byggnader som kan vara svårt för en konstruktör att uppskatta. På grund av att 

Sverige är indelat i snö- och vindzoner varierar storleken på snö- och vindlast. Det gör det 

svårare för konstruktören att uppskatta en total materialkostnad samt att den optimala lösningen 

skiljer mellan snö- och vindzonerna.  

1.2 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att integrera byggkonstruktion med optimeringsteori för 

limträhallbyggnader. Integrationen mellan de två beräkningssynsätten kan beskrivas som kon-

struktionsoptimering. Ändamålet med konstruktionsoptimering är att hitta den billigaste geo-

metriska layouten för limträhallbyggnader beroende på geografisk placering. Med geometrisk 
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layout menas inbördes avstånd mellan bärande element, som pelare i långsidan, gavelpelare och 

takåsar, se figur 1.1. 

Projektet innehåller två forskningsfrågor som skall besvaras med hjälp av litteraturstudien 

och resultaten som erhålls.  

 Vad är och hur fungerar optimeringsteori? 

 Hur påverkar den geometriska layouten optimeringen av limträhallbyggnader? 

Jämförelsen mellan treledstakstol med dragband och underspänd treledstakstol syftar på 

att ta reda på vilken treledstakstol som är mest lönsam vid en specifik spännvidd och geografisk 

plats. Målet med den här analysen är att passa in en trendlinje som beskrivs med en funktion 

beroende av spännvidden. Funktionen skall vara ett verktyg för konstruktören/projektören att 

snabbt uppskatta den totala materialkostnaden.  

Det bärande systemet består av olika bärande element som på olika sätt bidrar till den 

totala materialkostnaden. Avsikten med detta är att identifiera kostnadsdrivarna. 

1.3 Avgränsningar 

I resultatet redovisas endast total materialkostnad för bärande limträelement, horisontell 

stabilisering och infästningar av olika slag. Grundkonstruktionen ingår inte i den totala materi-

alkostnaden. Produktionskostnaden är inte inkluderad i de totala materialkostnaderna. Produkt-

ionskostnaden är svår att integrera, eftersom det beror på många olika faktorer som t.ex. bygg-

tiden och lyftanordningar. Taklutningen är konstant 15 grader i alla optimeringsberäkningar, 

eftersom med mindre eller lika med 15 graders taklutning blir den vertikala lasten symmetrisk 

på båda sidor om nocken. Med symmetrisk last blir tvärkraften i nocken teoretiskt noll (Fröbel, 

2016 B). Konstruktionsoptimeringarna är beräknade i Luleå, Stockholm och Malmö, för att de 

tre städerna tillhör tre olika snözoner.  

Vid optimeringarna har längden på hallbyggnaderna valts till 72 meter samt med 30 me-

ters spännvidd, för att jämförelsen mellan den underspända treledstakstolen och treledstaksto-

len med dragband skall vara möjlig. Vid större spännvidd och långa cc- avstånd går det inte att 

dimensionera treledstakstolen i Luleå, därav fall valet av spännvidden 30 meter. Vid analys av 

hallbyggnadens spännvidd har takåsarnas cc- avstånd varierats för att bibehålla samma antal 

takåsar för varje spännvidd. Det omlottlagda takåssystemet har 7 stycken takåsar använts och 

för gerberskarvade takåsar har 9 stycken takåsar använts per takhalva. Valet av just 7 och 9 

stycken takåsar beror på att takåsarna och takstolarna skall klarar kontaktrycket däremellan. 

Takåsarna skyddas med takplåt som fungerar som ett ytskikt. Takplåten är endast bärande i 

vertikal riktining. Eftersom takplåten inte fungerar som en styv takskiva krävs ett stabiliserande 

system i form av dragband. Det stabiliserande systemet dimensioneras mot horisontell vindlast 

samt global snedställning. Det horisontella stabiliseringssytemet i taket utformas på tre olika 

sätt beroende på den geomtriska layouten, eftersom att bibehålla samma vinkel för alla 

dragband. Det innebär att beräkningarna och programmeringen av programmet förenklas.  
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Optimeringen och dimensioneringen av takbalkarna i treledstakstolarna har begränsats 

till att tvärsnittet skall uppfylla villkoret h/b<7. Om villkoret inte uppfylls finns risk för vipp-

ning och då krävs det att takåssystemet dimensioneras mot stagningskrafter från takbalken, vil-

ket inte har utförts i beräkningarna. Om tvärsnittet inte uppfyller kravet ovan ökas bredden på 

tvärsnittet för att undvika vippning.  

1.4 Generell beskrivning av hallbyggnad 

Typen av byggnad är enkla hallbyggnader i limträ med spännvidder mellan 15-50 meter. 

Byggnaderna är lämpade till idrottsaktiviteter, lager, djurstall m.m. Beroende på vilken aktivitet 

som skall bedrivas i byggnaden kan inneklimatet vara varmt eller kallt. För ett varmt eller kallt 

inneklimat placeras takåsar på takstolarna som kan dimensioneras som omlottlagda eller som 

gerberskarvade takåsar, se figur 1.2 och 1.3. En takkonstruktion med takåsar kräver horisontell 

stabilisering i taket i form av vindkryss, figur 1.4 visar en typ av horisontell stabilisering med 

takåsar, takstolar och dragstag.  

 

Figur 1.2. Omlottlagda takåsar (Fröbel, 2016 B). 

 

Figur 1.3. Gerberskarvade takåsar (Lidelöw, 2014). 

 

Figur 1.4. Stabiliserande system i taket intregrerat med takåsar och takstolar (Lidelöw, 2014). 
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Takåsar kan konstrueras med olika system som har nämnts ovan. Omlottlagda takåsar blir 

som kontinuerliga balkar, vilket medför en reducering av fältmomentet. Skarvningen för om-

lottlagda takåsar sker över stöden (takbalkarna), där skarvningen kräver en viss längd för att få 

möjlighet till att reducera stödmomentet, se figur 1.2. Gerberskarvade takåsar är kontinuerliga 

balkar som skarvas vid ett specifikt avstånd från stöden (takbalkarna), där man skapapar en 

momentfri led för att erhålla lika stort fältmoment som stödmoment, se figur 1.3. 

Spännvidden på limträhallbyggnaden har en stor betydelse vilken typ av takstol som är 

mest lämplig för spännvidden. De två typer av takstolar som brukas i detta arbete är en tre-

ledstakstol med dragband och en underspänd treledstakstol med elastiskt mellanstöd. I en tre-

ledstakstol med dragband ingår två stycken takbalkar som lutas mot varandra med en taklut-

ning. Balkarna infästes i pelare med någon typ av förband som kan antas vara ledat och där med 

anses takbalkarna fritt upplagda på pelarna, enligt figur 1.5. 

 

Figur 1.5. Treledstakstol med dragband som är fritt upplagd på pelare (Fröbel, 2016 B). 

De lutande takbalkarna spänns ihop med dragband som sträcker sig parallellt med taksto-

len. Dragbanden är armeringsjärn som dimensioneras mot dragkrafter. Infästningen sker genom 

ett plattstål som monteras på änden av takbalken, se figur 1.6. 

 

Figur 1.6. Montering av horisontella dragaband som sker på änden av takbalken. 
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Dragbanden skruvas in i plattstålen. Nocken förses med spikningsplåt och ett stålplus som 

reducerar kontakttrycket. Nockförbandet skall vara ledat och därmed inte momentbärande, utan 

skall överföra tvärkrafter och horisontella laster. Tvärkraft i nocken uppstår vid osymmetrisk 

snölast. Förbandet skall inte förhindra takbalkarnas vinkeländring.  

Den underspända treledstakstolen med elastiskt mellanstöd är en typ av utveckling av en 

treledstakstol med dragband. Utveckling av den underspända treledstakstolen gör att takstolen 

blir ett komplext system som är betydligt svårare att lösa. Utöver takbalkarna och de parallella 

dragbanden har takstolen två stycken underspända stöd som är placerade på halva längden av 

takbalken. De underspända stöden är uppspända med dragband som ansluter från änden på tak-

balken till nocken på takbalken, enligt figur 1.7. Lösningen gör att fältmomentet minskas och 

därmed mindre dimensioner på takbalkarna vilket medför lägre materialkostnader. 

 

Figur 1.7. Underspänd treledstakstol (Fröbel, 2016 B). 

Vid installation av dragband och nockförband, kan man placera infästningen med ett av-

stånd från tyngdpunktslinjen i balken. Avståndet från tyngpunktslinjen utgör en excentricitet 

och blir en hävarm för den horisontella lasten i dragbanden vilket innebär att ett litet stödmo-

ment uppstår, enligt figur 1.8. Stödmomentet har en positiv inverkan på fältmomentet, som 

reduceras, detta resulterar i mindre dimensioner på takbalkarna och därmed mindre material-

kostnad. Figur 1.8 visar infästningen i takbalkens ände men metodiken är densamma i nocken. 
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Figur 1.8. Infästningar i takbalkens ände och nock, sker med excentriciteter enligt Lidelöw (2014). 

  

Pelarna placeras ut med ett internt cc- avstånd som kan skilja sig mellan kortsida och 

långsida. I den statiska analysen ses pelarna som ledade i båda ändarna. På grund av att pelarna 

är ledade i grunden krävs det ett stabiliseringssystem i väggarna som kan hantera de horisontella 

vindlasterna. Stabiliseringssystemet utgörs av dragstag som placeras i två av facken på varje 

sida av byggnaden, se figur 1.9 där pilarna demonstrerar dragbanden. Dragstagen placeras så 

att byggnaden kan motstå horisontella laster från alla väderstreck.  

 

Figur 1.9. Horisontellt stabiliseringssystem i väggarna. 

Gaveln består av gavelpelare med inbördes avstånd, där gavelbalken är infälld i gavelpe-

larna. Skarvningen av gavelbalken blir antingen momentstyv eller ledad. Det beror på om ga-

veln består av udda eller jämnt antal pelare, se figur 1.10 och 1.11. Vid udda antal pelare pla-
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ceras en pelare i mitten av bredden i limträhallbyggnaden där gavelbalken är upplagd och skar-

vad med en ledad infästning. Består gaveln av jämnt antal pelare blir skarvningen mitt i ett fält 

som påverkas av ett fältmoment, vilket resulterar i att infästningen måste vara momentstyv. 

 

Figur 1.10. Udda antal pelare i gavel, vilket resulterar i ledad nock. 

 

Figur 1.11. Jämnt antal pelare i gavel, vilket resulterar i momentstyv nock. 

Den horisontella stabiliseringen i taket utformas med dragstag som sträcker sig från 

kantås och diagonalt upp till nockåsen. Dragstagen utformas som fiskbensstruktur vilket kan 

översättas till ett fackverk. I fackverket inkluderas dragstag, nockås, mittås, kantås och takbalk 

som i figur 1.4. Vid dimensionering krävs det att ta hänsyn till snittkrafterna i fackverket som 

påverkar de bärande elementen.  
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2 METOD 
I detta kapitel beskrivs metoden för hur de två forskningsfrågorna har besvarats, grund-

tanken med Excel- programmet samt hur och vad som inkluderas i optimeringarna. Metoden 

har delats in i litteraturstudie, programskapande och optimeringskalkyl.  

2.1 Litteraturstudie 

Syftet med litteraturstudien är att få en förståelse för optimeringsteori samt att integrera 

det med byggkonstruktion. Eftersom examensarbetet handlar om limträhallbyggnader har litte-

ratur sökts om just limträ, för att skapa en helhet i rapporten. Sökningar har gjorts genom Luleå 

tekniska universitets bibliotek i deras databas och på internet. Sökningarna har genererat i ar-

tiklar och böcker om just optimeringsteori och limträ. För konstruktionsdelen har Eurokoder, 

konstruktionsböcker och ett kompendium som handlar om dimensionering av limträhallbygg-

nader. Uppstående problem har diskuterats med handledare Lars Stehn. 

2.2 Program 

För möjlig optimering av limträhallbyggnader krävdes ett program som innehåller di-

mensionering av konstruktionen, beräkning av total materialkostnad och en funktion som plot-

tar grafer som gör optimeringen visuellt möjlig. För att få till ett användarvänligt program har 

en mailkontakt upprättats med Magnus Eriksson konstruktör på Projektbyggarna i Karlskrona. 

Magnus kom med förslag till programmet som han tyckte var viktigt för hallbyggnader.  Pro-

grammet har skapats i Excel, där de vanliga formlerna och makrofunktionen har skapat ett fun-

gerande program. Den bärande konstruktionen i en limträhallbyggnad utgörs av takplåt, stabi-

liserande system (i form av dragstag), takåsar, takstolar, gavelbalk, pelare i lång- och kortsida. 

Vid ett fungerande bärande system krävs infästningar mellan de bärande elementen. Infästning-

arna görs med spik och spikningsplåt. Materialkostnaderna har intagits från återförsäljare av de 

olika komponenterna. Materialkostnaden för limträ beräknas oftast som styckpris för balkar och 

pelare. En mailkontakt till limträföretaget Glulam of Sweden AB upprättades för att få en indi-

kation på vad limträ kostar per kubikmeter. Glulam (2016) gav kubikpriset 7000 till 10000 

kr/m3 plus moms. I programmet är kostnaden för limträ satt till 7000 kr/m3.  

2.2.1 Infästning mellan element 

Infästningarna i programmet har begränsats till spikningsplåt och spik. I taknocken i 

takstolarna infästes de två lutande takbalkarna med hjälp av stålplus. Beräkningen av antal spik 

sker automatiskt då ökningen av spik sker kvadratiskt. Avstånden mellan spiken är 40 mm i 

båda riktningarna, för att förenkla beräkningen av spikgruppens polära tröghetsmoment. Spi-

karna är av typen ankarspik med diameter 4 mm och 60 mm långa. Spikningsplåtens tjocklek 

kan varieras i programmet, det medför att beräkningen sker med tunn eller tjock plåt. Höjd och 

bredd på spikningsplåtarna beror på hur många spik som krävs. Grundgeometrin för en spik-

ningsplåt är enligt Gustavsson (2012) som presenteras i figur 2.1. 
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Figur 2.1. Grundgeometri spikningsplåt enligt Gustavsson (2012). 

Figur 2.2 visar en infästning med 2x2 mönster. En spikningsplåt innehåller fler hål än vad 

som visas i figur 2.2 och 2.3.  

 

Figur 2.2. Spikningsplåt med 2x2 mönster. 

Om de dimensionerande lasterna överskrider bärförmågan för infästningen i figur 2.2 

ökas antalet spik till ett 3x3 mönster, som i figur 2.3. Desto större last som påverkar infästningen 

ökar antalet spik med den kvadratiska formationen som visas i figurerna 2.2 och 2.3.  

 

Figur 2.3. Spikningsplåt med 3x3 mönster. 

Materialkostnaden för spiken är per paket spik. Ett paket spik innehåller 250 stycken och 

kostar 72,3 kr per paketen (NP Nilsson, 2016). Spikningsplåtarna har fått ett pris på 20 

kr/stycket oavsett storlek för att förenkla beräkningen av den totala materialkostnaden i pro-

grammet.  
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2.2.2 Tak 

Ytskiktet på taket är en takplåt som infästes i takåsarna. I programmet har fyra olika plåtar 

använts, som beror av vilket cc- avstånd det är mellan takåsarna. 

 Plannja Pannplåt cc-avstånd 0,6-0,7 m. 175 kr/m2. 

 Plannja 20-105 cc-avstånd 0,8-1,0 m. 85 kr/m2. 

 Plannja 45 cc-avstånd 1,2-2,4 m. 150 kr/m2. 

 Plannja 70 cc-avstånd 2,7-4,8 m. 160 kr/m2. 

 I Plannja (2013) finns olika takplåtstyper i tabellform som visar plåtens bärförmåga. 

Bärförmågan beror av tjocklek på plåten och hur många fack takplåten löper över. I programet 

finns möjligheten att välja tjocklek på takplåten men det finns enbart värden för tre eller fler 

fack. I programmet beror cc- avståndet mellan takåsarna vilken takplåtstyp som kommer klä 

limträhallbyggnaden som ytskikt. I punktlistan ovan är det beskrivit vilken takplåt som används 

vid vilket cc- avstånd. Materialpriserna för de olika takplåtarna har hämtas från en återförsäljare 

av Plannja takplåt (Bröderna Norling, 2016), där priserna är kronor per kvadratmeter. Plannja 

Pannplåt är en takplåt som används mer för ytskikt istället för en bärande komponent. Den är 

betydligt dyrare än de andra takplåtsmodellerna eftersom den anses mer tilltalande än de andra 

takplåtarna.  

Vid hortisontella laster som vindlast och global snedställning används ett stabiliserande 

system i form av dragstag. Dragstagen är av vanligt armeringssstål B500B, där dimensionerna 

(diameter) är begränsade till 8, 10, 12, 16, 20, 25 och 32 mm (BE Group, 2016). Materialpriset 

är kronor per kg, där ett medelpris har beräknats till 13,3 kr/kg för alla dimensioner, utifrån en 

prislista från BE Group (2016). Det horisontella stabiliserande systemet i taket är utformat som 

ett fiskbensstruktur. Vid beräkning av kraftspelet i det horisontella stabiliseringssytemet 

överstätter man fiskbenstrukturen till ett fackverkssystem eftersom man utformar taket som en 

”balk” för att kunna överföra hotisontella laster. Fackverkssystemet består av dragband, kantås, 

mittås, nockås och takbalkar (Lidelöw, Stehn, & Björnfot, 2014). Det stabiliserande systemet i 

taket är utformat med ett dragband per cc- avstånd mellan takstolarna, t.ex. första dragbandet 

sträcker sig diagonalt från knutpunkten där kantås gavelbalk möts och upp till knutpunkten där 

mittås och takbalk möts. Andra dragbandet sträcker sig diagonalt från sistnämnda knutpunkt 

upp till där nockås och takbalk möts, vilket gör att det skapas ett fiskbenstruktur, enligt figur 

2.4.  
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Figur 2.4. Horisontell stabilisering med jämt antal fack. 

Systemet fungerar på så vis att den horisontella vindlasten förs upp i takbalkarna och med 

hjälp av dragbanden för lasten ut mot gavlarna och ner i grunden. Dragbanden infästes med 

limträklossar som limmas mot olika bärande element beroende på vilken knutpunkt det är. I 

figur 2.5 presenteras en infästning när limträklossen limmas mot takbalken och dragstaget går 

igenom takbalken. Limträklossen förses med en stålbricka för att fördela ut spänningen på 

limträklossens area, enligt Lidelöw et.al (2014), som i figur 2.6.   

 

Figur 2.5. Generell infästning av dragstag. 
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Figur 2.6. Limträkloss med en stålbricka och ett genomgående dragstag. 

Det horisontella stabiliseringssystemet blir annorlunda beroende på om man har udda 

eller jämna antal fack på långsidan av byggnaden, se skillnaden mellan figur 2.7 och 2.8. 

 

Figur 2.7. Horisontell stabilisering med udda antal fack. 

 Vid jämnt antal fack men med udda antal fack för halva längden på hallbyggnaden 

utformas det stabiliserande systemet i taket enligt 2.8. 
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Figur 2.8. Jämnt antal fack men med udda antal fack på halva länden av hallbyggnaden. 

Valet av att utforma takets stabiliserande system enligt figur 2.4, 2.7 och 2.8, görs för att 

bibehålla samma vinkel för alla dragband vilket förenklar beräkningen och programmeringen i 

programmet av fackverket.  

För att föra den vertikala och horisontella lasten ner mot grunden installeras takåsar på 

det primära bärverket. Takåssystemet kan utformas på olika sätt som fritt upplagda balkar eller 

kontinuerliga balkar. Ett fritt upplagt takåssytem är i säkerhetssynpunkt det bästa eftersom det 

minskar risken för fortskridande ras. Problemet med fritt upplagda takåsar är att stora fältoment 

uppstår vilket medför stora dimensioner för takåsarna som resulterar i högre materialkostnader. 

I och med att limträhallbyggnader skall optimeras väljs istället kontinuerliga takåssytem som 

omlottlagda och gerberskarvade takåsar. 

Takåssystemet blir påverkat av det horisontella stabiliseringssystemet, eftersom 

infästningarna sker i skärningen mellan takåsarna och takbalkarna, som visas i figur 2.5. 

Takåsarna som blir påverkade är kantåsen, mittåsen och nockåsen. Kantåsen blir belastad med 

axiella tryckkrafter och mittåsen samt nockåsen blir ansatt av axiella dragkrafter när det blåser 

mot hallbyggnadens långsida. De axiella tryckkrafterna som belastar kantåsen ökar väsentligt 

desto närmare mitten av hallbyggnaden man kommer. Konsekvensen av en ökande storlek av 

axiell tryckkraft är att dimensionerna för kantåsen blir väldigt stora. För att reducera de axiella 

tryckkrafterna i kantåsen installeras en tryckbom i första facket från hörnpelaren i långsidorna, 

se figur 2.9. Anledningen till att installera tryckbommen är för att minska dimensionen på 

kantåsen. Den axiella tryckkraften i knutpunkten mellan gavelbalk och kantås tas hand om i 

tryckbommen och förs vidare ner i dragstaget i vägg. När det blåser mot hallbyggnadens gavel 

uppstår det horisontella laster som förs in via kantåsen och ner i tryckbommen som för lasten 

vidare ner i dragstaget och ner i grunden, som i figur 2.9. Dragstaget dimensioneras mot den 

största kraften, antingen mot den horisontella kraften från gaveln eller den axiellkraften i 
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kantåsen från knutpunkten gavelbalk- kantås. Dragstaget är det stag som löper diagonalt från 

takbalk ner till pelarfoten i figur 2.9. 

  

Figur 2.9. Schematisk bild på hur tyckbommen installeras. 

När taklutningen överskrider 6 grader behöver man ta hänsyn till snedställda takåsar, 

vilket innebär att man behöver dela upp lasten i två komponenter (Fröbel, 2016 B). Ena 

lastkomponenten påverkar den styva rikningen på takåsens tvärsnitt och den andra påverkar den 

veka riktningen, enligt figur 2.10. 

 

Figur 2.10. Komposantuppdelning av last på takås (Fröbel, 2016 B). 

Eftersom takåsarna blir påverkade i vek riktning kan man installera montageband som 

löper mellan nockås och ner till kantås, se figur 2.11. Montagebandet bildar ett fjäderstöd i vek 

riktning som minskar fältmomentet och knäcklängden på kantåsen. Konsekvensen av att hänga 

Pelare 

Kantås 

Takbalk 

Tryckbom 
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upp takåsarna i nockåsen blir att nockåsen blir påverkad av en punktlast på halva längden av 

fältet, se figur 2.12. 

 

Figur 2.11. Montering av montageband. 

 

Figur 2.12. Punktlast som påverkar nockås på grund av montering av montageband. 

Valet av att välja kontinuerliga takåssytem innebär att balkar kräver skarvning. 

Skarvningen skiljer mellan omlottlagda och gerberskavade takåsar. Det omlottlagda 

takåssystemtet skarvas så att det bildas en kontinuerlig balk för hela byggnadens längd, genom 

att omlottlägga balkarna på stöden (takbalkarna), se figur 2.13. 
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Figur 2.13. Omlottlagda takåsar. Bilden visar en skarv över ett stöd (Fröbel, 2016 B). 

 Omlottläggningen av takåsarna kräver en viss längd för att minska stödmomentet till 

hälften och därmed göra fältmomentet kritiskt (Fröbel, 2016 B). Gerberskarvade takåsar 

innebär kontinuerliga balkar över byggnadens längd. Det typiska med gerberskarvade takåsar 

är att jämna ut momentkurvan så att fältmoment och stödmoment blir lika stora. Skarvningen 

görs av momentfria leder som placeras med ett visst avstånd från stöden, vilket infaller där 

momentet är noll. Övre balken i figur 2.14 visar hur man skarvar med jämt antal fack och den 

undre balken redovisar hur skarvningen sker med udda antal fack.   

 

Figur 2.14. Takåsar med gerbersystem, från Fröbel (2016 B). 

Enligt Fröbel (2016 B) kan gerberskarvade takåsar skarvas med två olika metoder, första 

metoden är att placera en skarv i gavelfacket och andra metoden är att inte placera en skarv i 

gavelfacket. Oberoende på vilket system som man väljer bör varannat fack vara skravfritt. Figur 

2.14 visar skarvning i gavelfacket med jämt och udda antal fack. I programmet är första 

alternativet valt, eftersom det effektiviserar montaget av taket. Monteringen kan då ske på 

marken genom att montera två takstolar med ett specifikt cc- avstånd. Takåsarna placeras ut 

med ett cc- avstånd på takstolarna och monteras fast. Vid montering av enheterna bestående av 

två takstolar och ett antal åsar, placerar man enheterna på pelarna med hjälp av en kran eller 

dylikt. Monteringen fortgår med att montera korta takåsar, t.ex. med hjälp av en skylift, för att 
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uppnå kontinuerligt takåssystem. Skarvningen mellan de takåsar som är monterade på 

takstolarna och de korta takåsarna bildar de momenfria lederna, se figur 2.15. 

 

Figur 2.15. Skiss på montering för gerberskarvade takåsar med skarv i gavelfack. 

Taket bärs upp av ett primärbärverk i form av takstolar. I programmet finns det två typer 

av takstolar, treledstakstol med dragband och underspänd treledstakstol. Treledstakstol med 

dragband är utformad med två takbalkar lutande mot varandra med en sammankopplad ledad 

nock. I takfoten på takbalkens ände monteras horisontella dragband som motverkar de 

horisontella utåtriktade lasterna som uppstår när takstolen belastas med en vertikal last 

(Lidelöw et.al, 2014). Infästningen mellan dragbanden och takbalken kan göras med plattstål 

om vanligt är en kvalitet med  fy= 355 MPa. Materialpriset för plattstål antas till 15 kr/kg (BE 

Group, 2016). Stora spännvidder för hallbyggnader är vanligt, vilket gör att takbalkarnas 

tvärsnitt blir höga. Det kan man dra nytta av genom att skapa excentriciteter med infästningarna 

av de horisontella dragbanden. Excentriciteterna är avståndet mellan tyngdpunktslinjen i 

takbalken och infästningen som skapar ett ändmoment, enligt figur 2.16. Resultatet av att skapa 

ändmoment gör att fältmomentet reduceras och takbalkens tvärsnitt kan minskas. Figur 2.16 

visar en treledstakstol med dragband. 
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Figur 2.16. Treledstakstol med dragband, från Lidelöw et.al (2014). 

Den underspända treledstakstolen är i gunden likadan som en treledstakstol med 

dragband. Med lutande takbalkar mot varandra och en ledad nock samt att takstolen är försedd 

med horisontella dragband. Skillnaden är att det monterars på elastiska mellanstöd på halva 

längden av takbalken. Mellanstöden spänns upp med hjälp av dragband som löper mellan 

takbalkens ände under det elastiska mellanstödet och upp till nocken. Infästningarna av 

dragbanden görs på samma sätt som i en treledstakstol med dragband. Detta är för att skapa 

excentriciteter i både takfot och nock. 

I programmet har en detaljoptimering införts för att minska på stålplåtens tjocklek som 

utgör infästningen av de horisontella dragbanden och dragbanden som spänner upp det elastiska 

mellanstödet i den underspända treledstakstolen. Minskningen av stålplåtens tjocklek görs av 

påsvetsade spikningsplåtar som spikas i takbalken, enligt figur 2.17. Spikningsplåtarna fören-

klar montaget av takstolarna, eftersom det är svårt att bibehålla dragbandens infästningar på 

plats vid obelastad takstol. Detaljoptimeringen i programmet har konstruerats på ett sätt där 

valet om spikningsplåtarna skall finnas samt hur stor kraft de ska dimensioneras för eller att 

infästningen endast består av stålplåten. 
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Figur 2.17. Påsvetsad spikningsplåt för att minska tjockleken på stålplåten som infäster de horisontella dragbanden. 

  

 Med en underspänd treledstakstol och utnyttjandet av excentriciteter kan man skapa ett 

mycket effektivt statiskt system (Lidelöw et.al, 2014). Det elastiska mellanstödet påverkas av 

nedåtriktade laster som snö, vind och egentyngd samt att det uppstår uppåtriktade krafter från 

dragbandet som löper mellan takfot och nock. Kraften i mellanstödet bestäms med en iterativ 

beräkningsprocess, enligt Lidelöw et.al (2014). I den iterativa beräkningsprocessen förspänner 

man takbalken, eftersom det ökar styvheten i det elatiska mellanstödet och ger en mer gynsam 

momentfördelning. Momentfördelningen för en underspänd treledstakstol blir som en vanlig 

tvåfacksbalk, men med ändmoment från excentriciteterna. I figur 2.18 visas en underspänd tre-

ledstakstol. 
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Figur 2.18. Underspänd treledstakstol, från Fröbel (2016 B). 

2.2.3 Långsida och gavel 

Långsida och gavel består av ett bärande system för vertikala laster och ett stabiliserande 

system för horisontella laster. Det bärande systemet utgörs av pelare och det stabiliserande sy-

stemet är diagonala dragband av armeringsstål. I programmet är dragbanden placerade från 

grunden vid hörnpelaren och sträcker sig diagonalt upp till pelartoppen till nästkommande pe-

lare, både i långsida och i gavel. Placeringen av det stabiliserande systemet har gjorts för att 

minska arbets- och materialkostnaden för grunden. Den rådande placeringen endast resulterar i 

fyra betongfundament, se figur 2.19. Betongfundamenten blir stora eftersom de måste dimens-

ioneras mot lyftande krafter. Om inte dragbanden är lokaliserade i första facken från hörnpela-

ren krävs det istället för fyra, åtta stycken stora betongfundament vilket fördyrar kostnaden för 

hallbyggnaden. 

 

Figur 2.19. Horisontell stabilisering i väggarna som ansluter till betongfundament (rektanglarna). 

Det bärande systemet utgörs av pelare i både långsida och gavel. Pelarna i långsidan har 

lika cc- avstånd över hela längden på byggnaden. Gaveln är utformad med samma cc- avstånd 

över bredden på byggnaden. Alla pelare är ledade i grunden och ledad i pelartoppen vilket be-

tyder att grunden inte påverkas av stora grundreaktioner. Gavelpelarnas längd ökar för varje 

meter in i bredden pelarna är placerade, vilket betyder att instabiliteten för knäckning ökar. På 

gavelpelarna ligger gavelbalken som är infälld i pelarna. Beroende på om det är udda eller 
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jämna antal pelare i gaveln blir gavelnocken ledad eller momentstyv. På pelarsystemet (långsida 

och gavel) monteras väggreglar som fasaden sätts upp i. Väggreglarna ger en positiv effekt på 

pelarsystemet genom att försvåra knäckning i vek riktning, vilket kontrolleras i beräkningen. 

2.3 Optimeringskalkyl 

Syftet med Excelprogrammet var att tillhandahålla totala materialkostnader i grafer för 

limträhallbyggnader för att visa det billigaste alternativet genom att variera olika geometriska 

parametrar. Resultat från optimeringen redovisas med liknande grafer som i Johansson (2001). 

De olika parametrarna som har varierats är: 

 bredden på byggnaden (höjden på byggnaden och pelarhöjd ändrades med bred-

den, för att bibehålla 15 graders taklutning). 

 cc- avstånd mellan pelarna i långsidan. 

 cc- avstånd mellan takåsarna. 

 cc- avstånd mellan gavelpelarna. 

Optimeringarna har gjorts för limträhallbyggnader med omlottlagda och gerberskarvade 

takåsar samt med de två olika primärbärverken. Den totala materialkostnaden skiljer var i Sve-

rige man bygger, därför har tre städer valts för att de ligger i tre olika snözoner. I figur 2.20 

visas en Sverigekarta med punkter var i Sverige de tre städerna ligger samt att kartan indikerar 

vilken snözon städerna tillhör. 

 

Figur 2.20. Snökarta över Sverige utmärkt med de tre städerna. 
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 Luleå, snözon 3 

 Stockholm, snözon 2 

 Malmö, snözon 1 

Längden på limträhallbyggnaden valdes till 72 meter för de olika optimeringarna. Di-

mensioneringen för de bärande elementen med varierande geometriska förutsättningar görs 

med hjälp av rullistor. Rullistorna innehåller olika tvärsnitt för limträelement och för dragban-

den innehåller rullistorna olika dimensioner på armeringsstål, se figur 2.21 och 2.22 I figur 2.21 

kan man se vilken bredd, höjd samt utnyttjande för det valda tvärsnittet på limträelementet. På 

liknade sätt i figur 2.22 visas antal järn och utnyttjandegrad för den valda dimensionen på ar-

meringsjärnet för de horisontalstabiliserande elementen.  

 

Figur 2.21. Rullista för limträelement. 

  

Figur 2.22. Rullista för armeringsjärn. 

Fröbel (2016 A) tillhandahåller en tabell med tvärsnitt som tillverkas för limträbalkar och 

limträpelare och BE Group (2016) tillhandahåller standarddimensioner på armeringsstål. I 

optimeringsteorin benämner man dimensionslista med diskreta variabler. Optimeringen sker 

med diskreta variabler vilket innebär att all dimensionering blir iterativa processor för att hitta 

den optimala lösningen.  

Där utnyttjandegraden begränsar optimeringen. All optimering syftar på att minska den 

totala materialkostnaden, vilket också innebär att minimera volym, massa och antal. I optime-

ringarna har topografin för snölasten varit normal och terrängtypen för vindlasten har valts till 

terrängtyp III.  

2.3.1 Bredden på byggnaden 

Simuleringen för den totala materialkostnaden för olika bredder utfördes med spännvid-

der mellan 15-50 meter. För varje femte meter gjordes en dimensionering och en total kost-

nadsanalys. Taklutningen är avgränsad till 15 grader vilket medför att för varje femte meter 

bredden blir längre krävs en högre hallbyggnad och längre pelare på långsidan, för att behålla 



 

24 

 

taklutningen cirka 15 grader. Pelarnas cc- avstånd på långsidan har låst till 6 meter, eftersom 

att konstruktörer ofta använder det cc- avståndet i limträhallbyggnader samt att Fröbel (2016 

B) använder det i sin översiktstabell 3.1. Gavelpelarna blir längre beroende på ökningen av 

höjden samt att antalet ökar med bredden eftersom cc- avståndet har låst till 5 meter. Takåsarnas 

cc- avstånd har varierats för att bibehålla samma antal åsar för varje bredd. Det omlottlagda 

takåssystemet har 7 stycken takåsar använts och för gerberskarvade takåsar har 9 stycken takå-

sar använts per takhalva. Att antalet skiljer sig mellan de båda system är för att kontakttrycket 

begränsade antalet.  

Den totala materialkostnaden plottades mot spännvidden i två olika grafer. I ena grafen 

bestod hallbyggnaden av underspänd treledstakstol och i den andra grafen var primärbärverket 

treledstakstol med dragband. Graferna matchades med en linjär trendlinje, som innehåller en 

linjär funktion för hur den totala materialkostnaden är proportionellt mot spännvidden. För att 

göra jämförelsen mellan underspänd treledstakstol och treledstakstol med dragband plottades 

de i samma diagram. Jämförelsen skall ge resultat i form av när det är mer lönsamt att bygga 

med en underspänd treledstakstol än en treledstakstol med dragband eller tvärtom. Analysen 

gjordes för de tre angivna städerna. 

2.3.2 Optimering cc- avstånd långsida 

Optimeringen för cc- avstånd långsidan har utförts med spännvidden 30 meter, för att 

jämförelsen mellan den underspända treledstakstolen och treledstakstolen med dragband skall 

vara möjlig. Vid större spännvidd och långa cc- avstånd går det inte att dimensionera tre-

ledstakstolen i Luleå, därav fall valet av spännvidden 30 meter. Taklutningen som är avgränsad 

till 15 grader, styrde att höjden på hallbyggnaden blev 11 meter och pelarhöjden 7 meter. Takås-

systemen och gaveln utformades likadant som i analysen av bredden. Det omlottlagda takåssy-

stemet med 7 stycken takåsar och de gerberskarvade takåsarna med 9 stycken takåsar, cc- av-

stånden blir 2,7 respektive 2,1 meter. Gavelpelarnas cc- avstånd har låst till 5 meter med 7 

stycken pelare och det innebär att gavelbalken blir ledad i nocken.  

Optimeringarna har utförts med åtta olika cc- avstånd som har varit delbart med längden 

72 meter. Dimensioneringen har gjorts för cc- avstånden 2, 3, 4, 4,8, 6, 7,2, 8 och 9 meter. Den 

totala materialkostnaden för varje cc- avstånd har plottas i ett diagram för underspänd tre-

ledstakstol med resultat från Luleå, Stockholm och Malmö. Likadant diagram har plottats för 

treledstakstolen med dragband. Limträhallbyggnader med gerberskarvade takåsar som antingen 

ligger på underspänd treledstakstol eller treledstakstol med dragband optimeras och plottas på 

samma sätt som omlottlagda takåsar.  

2.3.3 Optimering cc- avstånd takåsar 

Optimeringen för cc- avstånd av takåsar inkluderar även takplåten som dimensioneras 

genom att välja tjocklek på plåten. Limträhallbyggnadens längd och bredd förblir densamma 



 

25 

 

som i optimeringen för cc- avstånd i långsidan. Optimeringen för långsidan gav olika resultat 

beroende på vilket primärbärverk som användes samt för vilken geografisk placering hallbygg-

naden dimensionerades för. Det cc- avstånd i långsidan som gav lägst total materialkostnad 

valdes för optimering av takåsarna och takplåten. Simuleringen har utförts på omlottlagda och 

gerberskarvade takåsar. Optimeringen gjordes med 5 olika cc- avstånd, 0,8, 1, 2,1, 2,7 och 3,9 

meter. Dessa avstånd valdes för att det horisontella stabiliseringssystemet kräver att det är udda 

antal åsar, då mittentakåsen fastställs platsen på halva takbalkens längd. Resultaten har presen-

terats likadant som i avsnitt 2.3.2 med fyra olika diagram beroende på takåssystem och primär-

bärverk.  

2.3.4 Optimering cc- avstånd gavel 

Optimeringen av gaveln (pelare och gavelbalk) innebar att varierar cc- avståndet mellan 

gavelpelarna. Storleken på limträhallbyggnaden från de två föregående optimeringarna är den-

samma och på samma sätt som i avsnitt 2.3.3, används den lägsta totala materialkostnaden från 

takåsoptimeringen. Optimeringarna har utförts med sex olika cc- avstånd som har varit delbart 

med bredden 30 meter. Dimensioneringen har gjorts för cc- avstånden 3, 3,75, 5, 6, 7,5 och 10 

meter. Resultaten har presenterats likadant som i avsnitt 2.3.3 med fyra olika diagram beroende 

på takåssystem och primärbärverk. 

2.3.5 Kostnadsdrivare 

Kostnadsdrivare innebär vad som driver kostnaden, i detta fall vilket bärande element 

som gör att materialkostnaden drivs uppåt. Ett enkelt sätt att identifiera en kostnadsdrivare är 

att beräkna materialkostnaden för varje bärande elementgrupp, som exempel takåssystem och 

takplåt, primärbärverk, pelare på långsidan, gavelpelare och gavelbalk. Kostnaden för varje 

elementgrupp plottas tillsammans i ett cirkeldiagram som visar hur stor del varje elementgrupp 

bidrar till den totala materialkostnaden. De två största procentuella kostnaderna, kostnadsdri-

varna, har plockats ut och plottas i olika cirkeldiagram. De cirkeldiagrammen delas in i materi-

elgrupper som ingår kostnadsdrivarna. 

2.3.6 Diskreta jämfört med kontinuerliga variabler 

Limträelement och armeringsstål tillverkas i diskreta serier. Vid dimensionering med dis-

kreta serier kan det vara svårt att uppnå en utnyttjandegrad nära 1. Med kontinuerliga variabler 

är det enklare att uppnå en högre utnyttjandegrad, eftersom måtten på tvärsnittet kan vara vilka 

värde som helst. Dimensionering med diskreta och kontinuerliga variabler innebär en iterativ 

process att hitta den största utnyttjandegraden, som skall vara mindre eller lika med 1, för alla 

bärande element. Enligt optimeringsteorin är det betydligt enklare att lösa kontinuerliga pro-

blem än diskreta. Syftet med att dimensionera med kontinuerliga dimensioner är att jämföra hur 

den totala materialkostnaden och hur utnyttjandegraden kommer att skilja sig mot dimension-

ering med diskreta variabler. Resultatet för kontinuerlig dimensionering presenteras i ett dia-

gram tillsammans med en diskret dimensionering för att möjliggöra jämförelsen. Simuleringen 

görs för underspänd treledstakstol och treledstakstol med dragband men endast för Luleå. 



 

26 

 

  



 

27 

 

3 TEORI 
I litteraturstudien inkluderas generellt om limträ, byggkonstruktion samt ämnet optime-

ringsteori. Konstruktionsdelen delas upp i de bärande elementen som takåsar, primärbärverk, 

pelare o.s.v. I optimeringsavsnittet beskrivs optimeringsteori, utveckling av konstruktionsopti-

mering, konstruktionsoptimering och skillnaden mellan diskret- och kontinuerligoptimering.  

3.1 Generellt om limträ 

Limträ är en förädlad träprodukt som i första hand används till bärande konstruktioner, 

främst för att limträ är ett starkt konstruktionsmaterial i förhållande till sin vikt, det har goda 

miljöegenskaper och enkelt att använda estetiskt (Fröbel, 2016 A). Limträ används ofta i stom-

men i hallbyggnader och under senare år har flervåningshus dimensionerats i limträ. Figur 3.1 

redovisar limträets kretslopp i naturen. Råvaran utvinns från inhemskt hållbart skogsbruk som 

fraktas till sågverk där råvaran förädlas. Under brukstiden har inte limträ några negativa miljö-

faktorer. Limmet som limträlamellerna limmas ihop med har en mycket liten miljöpåfrestning 

(Fröbel, 2016 A). Limträ är en förnybar och hållbar resurs (Björngrim, Hagman, & Wang, 2016) 

som utvinns ur naturen och skall användas, återanvändas eller återvinnas med minsta resursan-

vändning utan att naturen tar skada (Fröbel, 2016 A). Den lilla cirkeln i figur 3.1 står för åter-

användning eller återvinning. Återvinning av limträ görs vid kraftvärmeverk och avfallshante-

ringen som producerar bioenergi som används i samhället. Vid byggarbetsplatsen bildas det 

väldigt lite spill eftersom limträelementen är prefabricerade, vilket medför en positiv effekt på 

miljön.  

 

Figur 3.1. Limträ i kretsloppet. 
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I utvecklingen av limträprodukter är kretsloppet av limträet en viktig hörnsten. Då tittar 

man på livscykeln för limträprodukterna, från utvinning av råvaran till att limträprodukten åter-

används eller återvinns. Där emellan råder en del transporter. Limträproducenterna arbetar 

mycket med att minska på långa och energikrävande transporter (Fröbel, 2016 A).  

Limträ tillverkas vanligtvis av gran som karakteriseras av årsringar med ljus vårved och 

mörkare sommarved. För splintved och kärnved av granvirke är det ingen utseendemässig skill-

nad. Furu och impregnerat furu förkommer i tillverkning av limträ och ger en mörkare färg på 

virket. Det är en stor skillnad mellan kärnveden med sin mörk rödbruna färg jämfört med splint-

veden och vid impregnerat furu får limträelementet i regel en svag grön färg (Fröbel, 2016 A). 

Limträelement tillverkas genom att limma ihop trälameller med lim som har hög hållfasthet och 

beständighet vid långvarig belastning. Lim klassificeras i två limtyper, Limtyp I och Limtyp II, 

enligt standarden SS-EN 14080 och understandarden SS-EN 301. Lim som är tillhörande i Lim-

typ I kan användas i alla klimatklasser (1-3) och lim som är tillverkade i Limtyp II kan endast 

användas i klimatklass 1 och 2, vilket avser konstruktionselement som är skyddade mot väder 

och vind (Fröbel, 2016 A). Lamellernas fuktkvot skall vara mellan 6-15 % och skillnaden mel-

lan intilliggande lameller får inte överstiga 5 %. Detta ger en optimal hållfasthet i limmet och 

fuktkvot i hela tvärsnittet vilket motverkar sprickbildning och eventuell vridning.  

Ett limträtvärsnitt kan antingen vara homogent eller kombinerat. Ett homogent tvärsnitt 

innebär att det byggs upp av lameller med samma hållfasthet medan i ett kombinerat tvärsnitt 

använder man högre hållfasthet i de yttre lamellerna (Fröbel, 2016 B). Hållfastheten i limträ 

varierar på samma sätt som vanligt konstruktionsvirke: 

 Hållfastheten varierar med vinkeln mellan spänning och fiberriktning. 

 Hållfastheten minskar när fuktkvoten ökar. 

 Hållfastheten minskar när belastningstiden ökar. 

 Materialegenskaperna varierar inom en komponent samt att det skiljer mellan 

olika komponenter. 

I SS-EN 1995-1-1 (2004) tar man hänsyn till att hållfastheten minskar vid skiftande 

klimat och att belastningstiden ökar eller minskar. Den karakteristiska hållfastheten reduceras 

med en faktor kmod som beror på klimatklass och belastningstid samt att hållfastheten reduceras 

med en partialkoefficient γM, för limträ är γM= 1,25. Den dimensionerande hållfastheten, fd, 

beräknas enligt ekvation (3.1) (SS-EN 1995-1-1, 2004). 

𝑓𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑
𝑓𝑘

𝛾𝑀
 (3.1) 

Den karakteristiska hållfastheten beror på storleken på tvärsnittet. Enligt Fröbel (2016 A) 

tillverkas limträ i fyra olika hållfasthetsklasser, GL28cs (kombinerat  klyvsågat limträ) då b<90 

mm och h≥180 mm, GL28hs (homogent klyvsågat limträ) då b<90 mm och h≤180 mm, GL30c 
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(kombinerat limträ) då b≥90 mm och h>180 mm och GL30h (homogent limträ) då b≥90 mm 

och h<180 mm. Limträelementen är vanligtvis limmat med Limtyp I, för att passa alla klimat. 

Tvärsnitten tillverkas av 45 mm tjocka lameller av granvirke i bredder som sågverken har som 

standarssortiment. Sidorna på limträelementen hyvlas och standardbredderarna är 90, 115, 140, 

165, 190 och 215 mm (Fröbel, 2016 B). Storleken på tvärsnittet kan påverkar den 

dimensionerande hållfastheten positivt vid böjning och dragning. För böjning krävs det att 

tvärsnittets höjd är mindre än 600 mm och för dragning att bredden är mindre 600 mm (SS-EN 

1995-1-1, 2004). Ekvation (3.2) beräknar en faktor som multipliceras med ekvation (3.1) för 

ökning av hållfastheten. 

𝑘ℎ = 𝑚𝑖𝑛 {(
600

ℎ
)

0,1

1,1
 (3.2) 

Längden på limträelement begränsas av praktiska skäl som produktionhallens storlek, 

tillverkningsutrustningens kapacitet och transportmöjligheterna. Vid transport med lastbil kan 

komponenter med längden 9-10 meter transporteras. Vid längre komponenter krävs trailers med 

utdragbart flak och då kan komponenter med längder upp till 30 meter transporteras. Vid stora 

spännvidder är det klokt att dimensionera bärverket att det kan delas upp i olika element med 

kortare längder för att transporterna inte skall bli för dyra samt att undvika specialtillstånd 

(Fröbel, 2016 B). 

3.2 Hallbyggnadens konstruktion 

Typen av byggnad är enkla hallbyggnader i limträ med spännvidd 15-50 meter. Byggna-

derna är lämpade till idrottsaktiviteter, lager, djurstall m.m. Beroende på vilken aktivitet som 

skall bedrivas i byggnaden kan inneklimatet vara varmt eller kallt, t.ex. en ishall som ständigt 

har ett kallt klimat. Limträhallbyggnadens primärbärverk spänner från långsida till långsida.  

3.2.1 Laster 

Med hänsyn till lasters variation i rummet delar man in laster i bunden och fri last. Med 

bunden last menas med att lasten har bestämd fördelning i rummet (på konstruktionen), som 

exempel inredning i bostäder, egentyngd och snölast. Fri last har en godtycklig och föränderlig 

fördelning på konstruktionen, som exempel personer i bostäder (Lidelöw et.al, 2014). Laster 

betraktas som statiska eller dynamsiska beroende på hur snabbt de påförs. Laster kan delas in i 

tre grupper med hänsyn till variation i tiden: 

 Permanent last 

 Variabel last 

 Olyckslast 

Permanent last kan varierar väldigt lite och långsamt att lasten anses vara konstant i tiden, 

exempel på laster i denna grupp är egentyngd och jordtryck. Variabel last är de normala lasterna 
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som förekommer, som exempel snölast, last av inredning och personer, vindlast och trafiklast. 

Olyckslasten förekommer sällan men uppkommer ofta i form av olyckshändelser, som t.ex. 

explosion, brand eller påkörning av fordon (Isaksson et.al, 2011). Egentyngd beräknas som 

bunden och permanent last. Egentyngden beräknas som summan av bärverkets tyngd, eller för 

delar av bärverket, t.ex. yttertak eller beräknas egentyngden för enskilda bärande element. 

Egentyngden kan beräknas utifrån ritningar och dokumenterade värden på tungheten för ingå-

ende material. Tungheter för ordinära byggmaterial finns i handböcker och produktblad 

(Isaksson et.al, 2011).  

Snölast är en variabel och bunden last som uttrycks som kraft per horisontell ytenhet, 

kN/m2, likaså för lutande tak. Snölastens grundvärde, sk, är uppmätt på mark som varierar i 

tiden och beror på geografisk belägenhet. Storleken på snölasten bestämms via snödjup och 

dels av snöns densitet. Grundvärdet för snölasten är ett värde som har en återkomsttid av 50 år. 

Grundvärdet varierar kraftigt över Sverige, från 1 kN/m2 i söder till 4 kN/m2 i norr (Isaksson 

et.al, 2011). Snölastens storlek på ett tak beror av några olika faktorer, taklutning, topografi 

(Ce) och vilket värmeflöde som sker genom taket (Ct). För att minska den karakteristiska 

snölasten krävs en brant takluning, vindutsatt topografi samt ett stor värmeflöde genom taket 

(Isaksson et.al, 2011). För städerna som har används i metoden skiljer sig lasterna en del. I 

tabell 3.1 visas snölastens grundvärde och dess lastkombinationsfaktorer. 

Lastkombinationsfaktorerna för snölast varierar beroende på hur stor snölasten är. 

Tabell 3.1. Storlek på snölast. 

Stad Grundvärde Lastkombinationsfaktor 

Luleå 3 kN/m2 0,8 

Stockholm 2 kN/m2 0,7 

Malmö 1 kN/m2 0,6 

 

Den dimensionslösa formfaktorn, μ, beror endast på taklutningen. Eftersom arbetet är 

avgränsat till att taklutningen är konstant 15 grader blir μ= 0,8, samt att snölasten aldrig blir 

osymmetriskt, utan lika stor last på båda sidor om nocken. Ce= 1,0 då topografin är normal och 

värmeflödet är normalt, där blir den termiska koefficienten Ct= 1,0. För att ta hänsyn till vär-

meflödet krävs det vissa typer av glastak med värmegenomgångskoefficient större än 1 W/m2K 

(SS-EN 1991-1-3, 2003). Med ekvation (3.3) beräknas den karakteristiska snölasten, enligt 

Isaksson et.al (2011). 

𝑠 = 𝑠𝑘𝐶𝑡𝐶𝑒𝜇 (3.3) 

Vindlast är en variabel last och med vissa undantag får den räknas som statisk och bunden 

last, enligt Lidelöw et.al (2014). Vindlasten uttrycks som kraft per ytenhet riktad vinkelrät mot 
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den aktuella ytan och beskriver effekten av övertryck eller undertryck mot byggandes ytskikt. 

Vindlasterna är som störst på de yttre ytorna men vid dimensionering måste inre över och un-

dertryck beaktas (Isaksson et.al, 2011). Storleken på vindlasten bestämms genom 

refernsvindhastigheter, vb, som skiljer sig geografiskt mellan 21 och 26 m/s. Vindlasten är som 

störst vid syd- och västkust samt i fjällområdena. Referensvindhastigheten defineras som 

medelvindhastighet under en 10 minutersperiod på höjden 10 meter med förusättningarna 

öppen terräng med små hinder (Isaksson et.al, 2011). Värdet på referensvindhastigheten 

överskrids i genomsnitt en gång per 50 år. I tabell 3.2 visas storleken för 

referensvindhastigheterna och lastkombinatonsfaktorerna i Luleå, Stockholm och Malmö. 

Tabell 3.2. Referensvindhastighet och lastkombinationsfaktorer. 

Stad Referensvindhastighet Lastkombinationsfaktor 

Luleå 21 m/s 

0,3 Stockholm 24 m/s 

Malmö 26 m/s 

 

I Isaksson et.al (2011) förenklas vindlastberäkning till att det karakteristiska 

hastighetstrycket, qp, beror av höjden över marken, referensvindhastigheten och terrängtypen. 

Terrängtypen är en definition hur exponerat byggnaden ligger, t.ex. om byggnaden ligger vid 

öppet hav,  på ett plant område med försumbar vegetation eller om byggnaden ligger i byar, 

förorter eller skogsmark. Detta reducerar eller accelererar vindlasten berorende på hur 

omgivningen ser ut. Storleken på det karakteristiska hastighetstrycket plockas ut från tabeller 

som finns angivna i Isaksson et.al (2011).  

 Fördelningen av vindlast som verkar på en byggnad görs med formfaktorer som beror på 

en byggnads geometri och utformning. Bestämning av formfaktorer för väggar görs med hjälp 

av tabeller som beror av vindzoner som byggnaden delas in i. Storleken på formfaktorerna beror 

på kvoten mellan byggnadens höjd och längd på sidan av byggnaden som inte blir utsatt för 

vindlasten (avståndet d i figuren), se figur 3.2. Vind mot långsida bildas det negativa vindzoner 

på gaveln enligt Isaksson et.al (2011). Dessa negativa vindzoner erhåller negativa formfaktorer 

som skapar sugande vindlaster. I figur 3.3 visas de sugande vindzonerna som bildas på gaveln 

vid vind mot långsida. 
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Figur 3.2. Vindzoner för vind mot långsida,  

 

Figur 3.3. Vindzoner för gavel vid vind mot långsida. 

Formfaktorerna för tak beror på vilket typ av tak och dess taklutning. Taktypen för en 

limträhallbyggnad med treledstakstolar räknas till sadeltak. Formfaktorerna finns angivna i 

tabeller beroende på taklutningen och hur vindlasten belastar byggnaden (SS-EN 1991-1-4, 

2005). I tabellerna finns två olika värden, cpe,10 och cpe,1, den förstnämnda är en global 

formfaktor för en belastad area på 10 m2 som används vid dimensonering av bärverket i helhet. 

Den andra, cpe,1, är en lokal formfaktor som vanligtvis används vid dimensionering av fästdon 

och småelement (SS-EN 1991-1-4, 2005). Storleken på vindlasten beräknas enligt ekvation 

(3.4) 

𝑤𝑒 = 𝑞𝑝𝜇, 𝜇 = 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 (3.4) 
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De fram beräknade egentyngderna, snölasterna och vindlasterna är karakteristiska laster. 

De tre olika lasterna verkar samtidigt för maximal last på bärverksdelarna, men snö- och vind-

last verkar inte samtidigt med maximala värden, därav lastkombinationer. För att göra de ka-

rakteristiska lasterna till en dimensionerande last krävs lastkombinationer. Lastkombination-

erna sker i brottgränstillståndet enligt SS-EN 1990 (2002) ekvation (10a) och (10b), se ekvation 

(3.5) och (3.6). 

𝑞𝑑 = 𝛾𝐺,𝑗,𝑠𝑢𝑝𝐺𝑘,𝑗,𝑠𝑢𝑝𝛾𝑑 + 𝛾𝑄,1𝜓0,1𝑄𝑘,1𝛾𝑑 + 𝛾𝑄,𝑖𝜓0,𝑖𝑄𝑘,𝑖𝛾𝑑 (3.5) 

𝑞𝑑 = 𝜉𝛾𝐺,𝑗,𝑠𝑢𝑝𝐺𝑘,𝑗,𝑠𝑢𝑝𝛾𝑑 + 𝛾𝑄,1𝑄𝑘,1𝛾𝑑 + 𝛾𝑄,𝑖𝜓0,𝑖𝑄𝑘,𝑖𝛾𝑑 (3.6) 

Den största lasten från ekvatonerna (3.5) och (3.6) väljs och dimensionerar det specifika 

bärande elementet. Alla bärande element har olika lastkombinationer. För träbyggnader blir 

alltid ekvation (3.6) störst, eftersom egentyngden för träbyggnader är relativt liten i förhållande 

till de variabla lasterna. Ekvation (3.5) som även betecknas STR-A (efter engelskans 

STRucture) blir dimensionerande ifall de variabla lasterna är mycket små i förhållande till de 

permanenta lasterna. I Isaksson et.al (2011) benämner man ekvation (3.6) som STR-B (efter 

engelskans STRucture) som är vanligast inom konstruktionstekniken. Lastkombinationen STR-

B kombineras med permanenta laster, en huvudlast och övriga laster, se ekvation (3.6). Huvud-

last och övriga laster är variabla laster. De olika variabla lasterna provas som huvudlast för att 

hitta den största dimensionerande lasten, enligt Isaksson et.al (2011).  

Kombinering av laster görs med en variabel som beror på konsekvens av brott som beror 

på vilken rådande säkerhetsklass. I Isaksson et.al (2011) benämns tre olika säkerhetsklasser 

som tar hänsyn till vilken risk som existerar för en allvarlig personskada, enligt tabell 3.3. I 

ekvation (3.5) och (3.6) multipliceras varje term med faktorn γd.  

Tabell 3.3. Säkerhetsklasser. 

Säkerhetsklass Konsekvens av brott γd 

1 Mindre allvarlig Liten risk för allvarliga personskador 0,83 

2 Allvarlig Någon risk för allvarliga personskador 0,91 

3 Mycket allvarlig Stor risk för allvarliga personskador 1,0 

 

Valet av säkerhetsklass är ett viktigt val att göra balanserat. Högre säkerhetsklass innebär 

större laster som resulterar i större dimensioner och därmed en dyrare konstruktion. En 

limträhallbyggnads bärverk består av olika bärande element som har olika rekomenderade 

säkerhetsklasser. Säkerhetsklasserna beror på byggnadstypen. I Lidelöw et.al (2014) finns tre 

olika byggnadstyper, se tabell 3.4. 
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Tabell 3.4. Byggnadstyper. 

Byggnadstyp Beskrivning av byggnaden 

A Två och flervåningshus. Bostadshus, kontorhus, varuhus, sjukhus och skolor 

B Envåningsbyggnader av typen hallbyggnader med spännvidder >15 meter 

D Envåningsbyggnader med så spännvidder <15 meter 

 

Hallbyggnaderna i Luleå, Stockholm och Malmö tillhör byggnadstyp B med spännvider 

större eller lika med 15 meter. Det innebär att säkerhetsklasserna för de olika bärande elementen 

blir som i tabell 3.5 (Lidelöw et.al, 2014). 

Tabell 3.5. Tillhörande säkerhetsklass till bärande element. 

Bärande element Säkerhetsklass 

Takstol och gavelbalk 3 

Pelare 3 

Takåsar 2 

Horisontell stabilisering 3 

 

3.2.2 Infästning 

I kapitel 2.2.1 beskrivs utseendet av infästningarna som görs med spik och spikningsplåt. 

Infästningarna dimensioneras oftast mot en vertikal och en horisontell last. Det mest optimala 

är att krafterna ansluter i centrum på spikningsplåten, för att undvika excentriciteter. De di-

mensionerande komposanterna beräknas med ekvation (3.7) och (3.8) (Lidelöw et.al, 2014). 

𝐹𝑦 =
0,5𝑉𝑑

𝑛
+

0,5𝑉𝑑𝑒𝑟𝑦

𝐼𝑝
 (3.7) 

𝐹𝑥 =
0,5𝐻𝑑

𝑛
+

0,5𝑉𝑑𝑒𝑟𝑥

𝐼𝑝
 (3.8) 

 Vd och Hd är vertikal respektive horisontell last. 

 n är antalet fästdon per balk per lask. 

 e är excentriciteten mellan centrumlinje för spikningsplåten och spikgruppens 

tyngdpunkt. 

 rx och ry är avstånden i x- och y- riktning mellan det enskilda fästdonet och spik-

gruppens tyngdpunkt. 

 Ip är spikgruppens polära tröghetsmoment som beräknas enligt ekvation (3.9). 

𝐼𝑝 = ∑(𝑟𝑥
2 + 𝑟𝑦

2) (3.9) 
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Beroende på hur spikningsplåten är orienterad gäller det att vara noggrann med vilken 

kraft som har möjlighet till att skapa excentriciteter. De dimensionerande lastkomposanterna 

kan beräknas till en dimensionerande resultant med ekvation (3.10). 

𝐹𝐸𝑑 = √𝐹𝑥
2 + 𝐹𝑦

2 (3.10) 

Den dimensionerande resultanten skall jämföras med bärförmågan för förbandet som be-

räknas med hjälp av Bergkvist (2015). Bärförmågan beräknas för ett enskärigt förband med 

tjock och smal stålplåt. Tjock ståplåt är det om tp ≥ d och med vilkoret tp ≤ 0,5d indikerar att 

det är en smal stålplåt (Bergkvist, 2015). Infästningens bärförmåga kan överskridas på olika 

sätt, som hålkantstrycket överskrids i träet eller att flytleder uppstår på olika punkter i fästdonet. 

Vid smal stålplåt kan det förekomma rotation av fästdonet (Bergkvist, 2015). Detta kallas för 

brottmoder och vid dimensionering väljs den brottmod med lägst bärförmåga. Den svagaste 

brottmoden jämförs med kraften från ekvation (3.10).  

3.2.3 Horisontell stabilisering 

Det horisontella stabiliseringssystemet är som ett fackverkssystem som är beskrivit i av-

snitt 2.2.2. I alla dragband uppstår det dragkrafter när vindlasten är aktiv mot långsidan på hall-

byggnaden. Dimensioneringen av det horisontella stabiliseringssystemet sker när vindlast är 

huvudlast och snölast som en övrig variabel last samt att säkerhetsklassen enligt Lidelöw et.al 

(2014) skall vara säkerhetsklass 3. Dimensioneringen görs med hjälp av ekvation (3.11). 

𝜎 =
𝐹

𝐴
 (3.11) 

Där den nödvändiga arena beräknas och sedan divideras med arean för ett armeringsjärn 

med en specifik diameter, som ger antalet dragband i just en knutpunkt. Armeringsstålets 

karakteristiska flytgräns fyk= 500 MPa divideras med en partialkoefficient γs= 1,15 (SS-EN 

1992-1-1, 2004), för att beräkna med en dimensionerad flytgräns. Dragbandens infästningar 

görs med träklossar som limmas på takbalkarna. Träklossarna dimensioners mot dragbandets 

dragkraft. Storleken av träklossen beror av limmets skujvhållsfasthet, som bestämmer arean 

mellan takbalk och träkloss (Lidelöw et.al, 2014). Träklossen förses med en ståbricka för att 

fördela ut kontaktrycket i klossen.  

3.2.4 Takåssystem 

Takåssystemet är ett sekundärbärverk som dimensioneras med raka balkar med konstanta 

tvärsnitt. Takåsarna kan vara fritt upplagda som innebär att takåsen är upplagd på två stöd. Fritt 

upplagda takåsar hängs i vanliga fall in mellan primärbärverken. Takåssystemet kan utformas 

med kontinuerliga balkar som placeras ovan på primärbärverket (Fröbel, 2016 B). Kontinuer-

liga takåssystem är fördelaktiga eftersom tvärsnitten blir mindre jämfört med fritt upplagda 

takåsar. I kontinuerliga takåssystem bildas stödmoment och därmed reducerars fältmomenten 

vilket gör att materialkostnaderna minskar (Fröbel, 2016 B). När taklutningen överskider 6 

grader skall takåsarnas lutning beaktas med skevböjning (Fröbel, 2016 B). Beaktningen av 
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skevböjning görs genom att komposantuppdela den vertikala lasten i två komposanter. En 

komposant verkar vinkelrätt mot taket (styv rikning) och den andra belastar takåsarna parallellt 

med taket (vek rikning). Komposanterna beräknas enligt ekvation (3.12) och (3.13). För att 

minska spännviden för takåsarna i den veka riktningen hängs takåsarna upp i nocken med hjälp 

av montageband för ventilation (Fröbel, 2016 B). Montagebandet måste kontrolleras mot 

upphängningskrafter. Nockåsen belastas med en punktlast som består av summan av alla 

upphängningskrafter från de övriga takåsarna. 

𝑞𝑠𝑡𝑦𝑣 = 𝑞 cos 𝛼 (3.12) 

𝑞𝑣𝑒𝑘 = 𝑞 sin 𝛼 (3.13) 

Valet av det horisontella stabiliseringssystemet gör att tre av takåsarna på varje takhalva 

blir berörda av axiella krafter. Kantåsen blir belastad med axiella tryckkrafter och mitt- och 

nockås belastas med axiella dragkrafter, enligt Lidelöw et.al (2014).  

Omlottlagda och gerberskarvade takåsar dimensioneras mot skevböjning, axiella krafter, 

tvärkraft och kontaktryck mot takbalk. Skevböjning menas med att takåsarna belastas med 

dimensionerande moment i styv och vek riktning. De dimensionerande momenten och 

tvärkrafterna beräknas med ekvationer enligt Fröbel (2016 B) och Lidelöw et.al (2014) för 

omlottlagda och gerberskarvade takåsar. Enligt ekvationerna i Fröbel (2016 B) och Lidelöw 

et.al (2014) är det största fältmomentet beläget i gavelfacket för både omlottlagda och 

gerberskarvade takåsar. Fördelen med omlottlagda takåsar är att överlappningen skapar dubbel 

bärförmåga över stöden där det dimensionerande momentet är som störst. Men görs 

skarvningen tillräckligt lång halverar man nästintill stödmomentet och fältmomentet blir 

kritiskt (Fröbel, 2016 B). Gerberskarvade takåsar designas som i figur 2.9 för att skapa 

fältmoment som är lika stora som stödmomenten säger Fröbel (2016 B).  

Kantåsen är belastad med böjning i två rikningar och med en axiell tryckkraft som uppstår 

från det horisontella stabiliseringssystemet i taket. I SS-EN 1995-1-1 (2004) avsnitt 6.3.2 

ekvation (6.23) och (6.24) är interaktionssamband som tar hänsyn till samtidig böjning i två 

riktningar och axiellt tryck, som skall uppfyllas genom att vara mindre än eller lika med 1, se 

ekvation (3.14) och (3.15). Faktorn km= 0,7 för rektangulära tvärsnitt, enligt SS-EN 1995-1-1 

(2004) avsnitt 6.1.6. 

𝑁𝐸𝑑,𝑐

𝑁𝑅𝑑,𝑐
+

𝑀𝐸𝑑,𝑦

𝑀𝑅𝑑,𝑦
+ 𝑘𝑚

𝑀𝐸𝑑,𝑧

𝑀𝑅𝑑,𝑧
≤ 1 (3.14) 

𝑁𝐸𝑑,𝑐

𝑁𝑅𝑑,𝑐
+ 𝑘𝑚

𝑀𝐸𝑑,𝑦

𝑀𝑅𝑑,𝑦
+

𝑀𝐸𝑑,𝑧

𝑀𝑅𝑑,𝑧
≤ 1 (3.15) 
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 Momentbärförmågan för limträtvärsnitt beräknas enligt Lidelöw et.al (2014), ekvation 

(3.16), där kcrit beräknas enligt SS-EN 1995-1-1 (2004) avsnitt 6.3.3. Faktorn kcrit tar hänsyn till 

vippning av balken. I och med att villkoret h/b<7 skall uppfyllas kommer kcrit= 1,0. 

𝑀𝑅𝑑 = 𝑓𝑚𝑑𝑊𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡 (3.16) 

Element utsatta för axiellt tryck får instabilitetsproblem i form av knäckning. 

Knäckningsfenomenet beror av längden på elementet samt hur elementets infästningar ser ut, 

som benämns som Eulerknäckning (Lidelöw et.al, 2014), se figur 3.4 som beskriver de fyra 

olika Eulerfallen. 

 

Figur 3.4. Eulers fyra knäckningsfall (Lidelöw et.al, 2014). 

 Instabiliteten beror på det relativa slankhetstalet som beror av tvärsnittets storlek samt 

knäckningslängden av elementet. Enligt SS-EN 1995-1-1 (2004) avsnitt 6.3.2 är det relativa 

slankhetstalet relevant, eftersom det styr valet om vilka ekvationer som kan användas. Är det 

relativa slankhetstalet större än 0,3 skall ekvation (3.14) och (3.15) användas annars ekvation 

(3.17) och (3.18). 

(
𝑁𝐸𝑑,𝑐

𝑁𝑅𝑑,𝑐
)

2

+
𝑀𝐸𝑑,𝑦

𝑀𝑅𝑑,𝑦
+ 𝑘𝑚

𝑀𝐸𝑑,𝑧

𝑀𝑅𝑑,𝑧
≤ 1 (3.17) 

(
𝑁𝐸𝑑.𝑐

𝑁𝑅𝑑,𝑐
)

2

+ 𝑘𝑚
𝑀𝐸𝑑,𝑦

𝑀𝑅𝑑,𝑦
+

𝑀𝐸𝑑,𝑧

𝑀𝑅𝑑,𝑧
≤ 1 (3.18) 

I ekvation (3.17) och (3.18) är knäckningsrisken väldigt liten och därmed kan man 

kvadera utnyttjandegraden för normalkraft. I SS-EN 1995-1-1 (2004) avsnitt 6.3.2 beräknas en 
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reduktionsfaktor som reducerar bärförmågan för tvärsnittet beroende på hur benägen elementet 

är att knäckas, som beror av det relativa slankhetstalet. För kantåsen som är en kontinuerlig 

balk finns två typer av knäckningsfall. Ett av knäckningsfallen uppstår i fältet som en Euler 2:a 

och det andra är över stödet beräknas som en Euler 3:a (Lidelöw et.al, 2014), se figur 3.5 och 

3.6.  

 

Figur 3.5. Knäckning i fältet Euler 2:a (Lidelöw et.al, 2016). 

 

Figur 3.6. Knäckning över stöd Euler 3:a (Lidelöw et.al, 2016) 

Tryckbommen som är beskriven i avsnitt 2.2.2 dimesioneras mot knäckning i styv och 

vek riktning samt kontakttrycket mot takbalken. Kantås och tryckbom monteras ihop med 

varandra till ett sammansatt tvärsnitt, enligt Lidelöw et.al (2014), se figur 3.7. 

 

Figur 3.7. Sammansatt tvärsnitt av kantås och tryckbom. 

Vid dimensionering av axiella tryckkrafter och knäckning är styvheten av tvärsnittet en 

betydande faktor. Styvheten beror av elastisitetsmodulen och tröghetsmomentet. 

Tröghetsmomentet för ett sammansatt tvärsnitt beräknas med hjälp av tyngdpunktsberäkning 

och Steiners sats, enligt ekvation (3.19) och (3.20). Samma ekvationer används att beräkna 

tyngdpunkt och tröghetsmoment för z- axeln. 

𝑦𝑡𝑝 =
𝑦1𝐴1+𝑦2𝐴2

𝐴1+𝐴2
 (3.19) 

Tryckbom 

Kantås 
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𝐼𝑦 = 𝐼1 + 𝐴1(𝑦1 − 𝑦𝑡𝑝)
2

+ 𝐼2 + 𝐴2(𝑦2 − 𝑦𝑡𝑝)
2
 (3.20) 

Mitt- och nockås är belastad av skevböjningen och dragkraft från det horisontella 

stabiliseringssystemet. I SS-EN 1995-1-1 (2004) avsnitt 6.2.3 ekvation (6.17) och (6.18) är ett 

interaktionssamband som tar hänsyn till samtidig böjning och axiellt drag, som skall uppfyllas 

genom att vara mindre än eller lika med 1, se ekvation (3.21) och (3.22). 

𝑁𝐸𝑑,𝑡

𝑁𝑅𝑑,𝑡
+

𝑀𝐸𝑑,𝑦

𝑀𝑅𝑑,𝑦
+ 𝑘𝑚

𝑀𝐸𝑑,𝑧

𝑀𝑅𝑑,𝑧
≤ 1 (3.21) 

𝑁𝐸𝑑,𝑡

𝑁𝑅𝑑,𝑡
+ 𝑘𝑚

𝑀𝐸𝑑,𝑦

𝑀𝑅𝑑,𝑦
+

𝑀𝐸𝑑,𝑧

𝑀𝑅𝑑,𝑧
≤ 1 (3.22) 

Dimensioneringen av de övriga åsarna sker endast med skevböjning, eftersom dessa 

takåsar inte är aktiva i det horisontella stabiliseringssystemet. I SS-EN 1995-1-1 (2004) avsnitt 

6.1.6 ekvation (6.11) och (6.12) är samband som tar hänsyn till böjning i två riktningar, som 

skall uppfyllas genom att vara mindre än eller lika med 1, se ekvation (3.23) och (3.24). 

 
𝑀𝐸𝑑,𝑦

𝑀𝑅𝑑,𝑦
+ 𝑘𝑚

𝑀𝐸𝑑,𝑧

𝑀𝑅𝑑,𝑧
≤ 1 (3.23) 

𝑘𝑚
𝑀𝐸𝑑,𝑦

𝑀𝑅𝑑,𝑦
+

𝑀𝐸𝑑,𝑧

𝑀𝑅𝑑,𝑧
≤ 1 (3.24) 

Den dimensionerande tvärkraften beräknas om till en skjuvspänning, τd. Enligt SS-EN 

1995-1-1 (2004) avsnitt 6.1.7 skall bredden för tvärsnittet beräknas om till en effektiv bredd. 

Faktorn, kcr, som multipliceras med tvärsnittsbredden beror av vilket trämaterial 

(konstruktionsvirke, limträ och övriga träbaserade material) som används, för limträ är kcr= 

0,67. Skjuvspänningen, τd, jämförs med den dimensionerande skjuvhållsfastheten (SS-EN 

1995-1-1, 2004), τd<fv,d. I konstruktiva träsystem utsätts träet ofta för tryck vinkerätt mot 

fibrerna (Bergkvist, 2015). Trä har låg styvhet i denna riktning och visar stora fuktrelaterade 

rörelser, viket resulterar i att tryck kommer orsaka stora deformationer (Bergkvist, 2015). För 

takåssystemet uppkommer detta fenomen vid upplagen (takbalkarna). Reaktionskrafterna 

uppstår från lastkomposanten som verkar vinkelrätt mot taket. Tryck vinkelrätt mot fibrerna 

kan medföra en ökning av tvärsnittsbredden, speciellt för gerberskarvade takåsar, eftersom den 

tryckta arean är liten jämfört med omlottlagda takåsar. Den största reaktionskraften uppstår vid 

andra stödet, enligt flerfacksbalkstabeller som är tillgängliga i Isaksson & Mårtensson (2010).  

3.2.5 Treledstakstol med dragband 

Dimensioneringsmässigt behövs endast en av takbalkarna studeras eftersom strukturen är 

symmetriskt och med 15 graders taklutning är den vertikala lasten också symmetrisk. Limträ-

balken som utgör en del av överramen i treledstakstolen skall kontrolleras mot böjning samt 

axiellt tryck i styv riktning (Fröbel, 2016 B) även kontroll av interaktion mellan böjning i styv 

riktning och knäckning i vek riktning. Böjningen utgörs av den vertikala utbredda lasten och 
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det axiella trycket inkluderar snittkrafter från det horisontella stabiliseringssystemet, kraftkom-

posant från det horisontella dragbandet samt en komposant från reaktionskraften (Lidelöw et.al, 

2014). Momentbärförmågan för limträtvärsnitt beräknas med ekvation (3.16) med tillägg för 

vippning enligt SS-EN 1995-1-1 (2004) avsnitt 6.3.3. Fast att valet av tvärsnitt måste uppfylla 

villkoret h/b<7, tags kcrit med som en säkerhet, i och med att balklängden (eller cc- avståndet 

mellan takåsarna) påverkar vippningsfaktorn. Limträbalken är ostagad i styv riktning vilket 

innebär att knäckningslängden är lika med balklängden (Fröbel, 2016 B). Den veka riktningen 

på takbalken är inte kritisk eftersom takåsarna som löper på limträbalkens överkant och ger 

knäcklängden lika med cc- avståndet på takåsarna, vilket även är längden som limträbalken har 

möjlighet att vippa på. Enligt Fröbel (2016 B) behöver man inte beakta knäckning i vek riktning 

om man har sekundärabärverk som takåsar eller en styvtakskiva, men då krävs en utvärdering 

av sekundärverket om det klarar stagningskrafterna.  

Interaktionen mellan böjning och knäckning i styv riktning  görs enligt ekvation (3.14) 

och (3.15) om det relativa slankhetstalet är är större än 0,3, annars kan ekvation (3.17) och 

(3.18). Interaktionssambanden uppfylls om summan av fakorerna är mindre än eller lika med 

1. Enligt SS-EN 1995-1-1 (2004) bör en analys av vippningsbenägenhet tillsammans med 

knäckningsbenägenhet runt z- axeln (vek riktning). Analysen görs enligt avsnitt 6.3.3 och 

ekvation (6.35) i SS-EN 1995-1-1 (2004) och sambandet skall bli mindre än eller lika med 1, 

se ekvation (3.25). 

(
𝑀𝐸𝑑,𝑦

𝑀𝑅𝑑,𝑦
)

2

+
𝑁𝐸𝑑,𝑧

𝑁𝑅𝑑,𝑧
≤ 1 (3.25) 

Limträbalken skall enligt Fröbel (2016 B) kontrolleras för skjuvspänningar och lokala 

tryckspänningar i nock och vid upplag. I nocken sker kontrollen av skjuvspänningar på samma 

sätt som på takåsarna. Den ledade sammankopplade nocken av de två limträbalkarna som lutar 

mot varandra förses med ett stålplus (Fröbel, 2016 B). Stålpluset består av en vertikal och en 

horisontell stålplåt. Den vertikala stålplåten dimensioneras anseende på tryck i vinkel mot fi-

berriktningen. Dimensioneringen ger stålplåtens höjd eftersom stålplåten har samma bredd som 

limträbalken. Tjockleken för den vertikala stålplåten blir samma som den horisontella stålplåten 

som dimensioneras för en liten tvärkraft. Den statiska analysen av stålplåten kan ses som en 

konsolbalk med en jämt utbredd last, se figur 3.8, där tvärkraften är omgjord. Bärförmågan för 

momentet beräknas i den plastiska teorin enligt SS-EN 1993-1-1 (2005), ekvation (3.27). Stål-

plåtens tjocklek löses ur ekvation (3.27). De två stålplåtarna erhåller samma dimensioner, vilket 

gör att symmetri erhålls. 
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Figur 3.8. Statisk analys av stålplåt. 

𝑀𝐸𝑑 = 𝑀𝑅𝑑 (3.26) 

𝑞𝐿2

2
= 𝑊𝑝𝑙𝑓𝑦, 𝑑ä𝑟 𝑊𝑝𝑙 =

ℎ𝑡2

4
 (3.27) 

L är längden på konsolbalken och q är den utbredda lasten. Wpl är det plastiska 

böjmotståndet och fy är flytgränsen för stålet.  

Dragbanden som håller ihop treledstakstolen dimensioneras för den horisontella utåtrik-

tade kraften. Dimensioneringen görs med sambandet (3.11) och med samma metodik som i 

avsnitt 3.2.3. Dragbanden infästes på ”ryggen” av limträbalken som utförs med stålplåtar. Di-

mensioneringen av stålplåten görs med hjälp av att statiken antas till en fritt upplagd balk. Upp-

lagen utgörs av dragbanden och den utbredda lasten är det dimensionerande värdet tryck i vin-

kel mot fiberriktningen (Lidelöw et.al, 2014), se figur 3.9. Bärförmågan för stålplåten beräknas 

med hjälp av SS-EN 1993-1-1 (2005), ekvation (3.28).  

𝑀𝑅𝑑 = 𝑊𝑝𝑙𝑓𝑦, 𝑑ä𝑟 𝑊𝑝𝑙 =
ℎ𝑡2

4
 (3.28) 

 

Figur 3.9. Statisk analys av stålplåt för infästning av horisontella dragband (Lidelöw et.al, 2014). 
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Infästningarna av dragbanden är placerade nedanför tyngpunktslinjen i limträbalken som 

skapar ett ändmoment. Ändmomentet har en positiv inverkan på fältmomentet, genom att mi-

nimera takbalkarnas tvärsnitt (Lidelöw et.al, 2014). Vid skapandet av det lokala ändmoment 

krävs en utvärdering av momentkapaciteten av ”ryggen” på limträbalken. Momentkapaciteten 

beaktas endast för tvärsnittet i takfoten. Den lokala tryckspänningen från reaktionskraften skall 

kontrolleras för att inga deformationer av limträbalken skall uppstå. Överstiger den dimension-

erande tryckspänningen bärförmågan vandrar kraften genom spikningsplåten och ner mot grun-

den. Infästningen mellan takbalk och pelare utförs med spik och spikningsplåt som beskrivs i 

avsnitt 2.2.1 och 3.2.2. 

3.2.6 Underspänd treledstakstol 

Treledstakstolen med dragband kan utvecklas till en underspänd treledstakstol genom att 

förstärka överramen med stödsträvor, i vanliga fall gjorda i limträ men kan vara i stål eller med 

ett sekundärt fackverkssystem under takbalken, det vill säga underspända konstruktioner 

(Fröbel, 2016 B). Beräkningarna är baserade på en underspänd konstruktion med stödsträvor 

av limträ och med dragband av armeringsstål, enligt figur 2.12. Stödsträvorna har positiv inver-

kan på momentet i limträbalkarna som utgör överramen. Stödsträvorna kan ses som elastiska 

mellanstöd. Genom att spänna upp de elastiska mellanstöden reduceras momentet men i samma 

grad ökar normalkraften i limträbalken (Lidelöw et.al, 2014).  

Betydelsen med att spänna upp det elastiska mellanstödet är att limträbalken förspänns 

på marken och får en uppböjning (skjuter rygg). Enligt Lidelöw et.al (2014) bör den önskade 

uppböjningen ligga i intervallet 0<δu<50 mm. Storleken på kraften i det elastiska mellanstödet 

beror på hur stor uppböjning som väljs samt hur stor vertikalkraft som påverkar det statiska 

systemet. Kraften i mellanstödet beräknas med en iterativ process, som är beskriven nedan: 

1. Antag att Fmitt= 1 kN 

2. Beräkna Δ= δq+g+ δe1-e4+ δtöj,upp+ δförk,upp+ δförk,last 

3. Beräkna ΔF= δmitt+ δstag 

4. Beräkna Fmitt-ny= FmittΔ/ΔF 

Om |1-Δ/ΔF|>0,0001 gå tillbaka till 1 med Fmitt= Fmitt-ny 

Om |1-Δ/ΔF|<0,0001 då Fmitt= Fmitt-ny 

Ekvationer för de ingående faktorerna och beräkningsgången är enigt Lidelöw et.al 

(2014). Beräkningsgången kräver ett program som Excel eller Matlab och utförs i 

brottgränstillståndet. Programmeringen av beräkningssnurran kräver att Excel accepterar 

cirkelreferenser, för att få snurran att ge ett värde på Fmitt, medans villkoret i steg 4 är uppfyllt. 

Överramen i det statiska systemet skall kontrolleras mot böjning med samtidig axiell 

tryckkraft, skjuvning och lokala tryckspänningar. Det elastiska mellanstödet dimensioneras för 

axiellt tryck samt att det ger upphov till tryck vinkelrätt mot fiberriktningen på överramen. 

Dimensioneringen för limträbalken i överramen görs i fälten och över stödet. 

Knäckningslängderna i styv riktning skiljer sig mellan kontrollerna i fält och över stöd, i fält 
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appliceras en Euler 2:a och över stödet används en Euler 3:a, enligt figur 3.5 och 3.6. 

Knäckningslängden i vek riktning är lika med cc- avståndet på takåsarna samt att cc- avståndet 

för takåsarna antas vara den möjliga vippningslängden, där vippningsanalysen är utförd enligt 

SS-EN 1995-1-1 (2004), fast att villkoret h/b<7 uppfylls.  

Limträbalken kontrolleras på samma sätt som i avsnitt 3.2.6, med hjälp av SS-EN 1995-

1-1 (2004), där interaktionssamband mellan böjning och axiellt tryck samt sambandet mellan 

vippning och knäckning i vek riktning kontrolleras, se ekvationerna (3.14), (3.15) och (3.25). 

Om der relativa slankhetstalet är mindre än 0,3, kan ekvation (3.17) och (3.18) användas för 

samtidig böjning och axiellt tryck. Nockförbandet utformas på exakt samma sätt som för en 

treledstakstol med dragband, för att limträet i änden av balken skall motså den lokala 

tryckspänningen (Lidelöw et.al, 2014). Men för en underspänd treledstakstol infästes även de 

dragband som spänner upp det elastiska mellanstödet i nocken och i takfoten (Lidelöw et.al, 

2014). I takstolen inkulderas också  horisontella dragband som motverkar den horisontella 

utåtriktade kraften. Infästningarna för dragbanden sker på samma sätt som för en treledstakstol 

med dragband. Dragbanden är placerade med excentriciteter (avstånd från tyngpunktslinjen i 

limträbalken) och skapar lokala ändmoment. Tvärsnittet i takfoten och i nock skall kontrolleras 

för dessa ändmoment, genom att beräkna böjmotståndet för de synliga tvärsnitten och 

multiplicera med den dimensionerande böjhållfastheten, fmd. Den lokala tryckspänningen från 

reaktionskraften (pelaren) skall kontrolleras för att inga deformationer uppstår takbalken. Blir 

den dimensionerande tryckspänningen större än hållfastheten kan man leda överskottet av 

tryckspänningen i infästningen mellan takbalk och pelare. 

Mellanstödet är ett tryck element som antas likna en Euler 2:a med ledade infästningar i 

båda ändar, som i figur 3.10. Knäckningslängden är lika med den geometriska längden. Reakt-

ionskraften i mellanstödet är relativt stor, som beror på hur stor uppböjning, δu, takbalken har. 

Reaktionskraften från stödet medför en överträdelse av hållfastheten vinkelrätt mot fiberrikt-

ning i takbalken. Skarven mellan stödet och limträbalken förses med spikningsplåt och spik, 

som beskrivs i avsnitt 2.2.1 och 3.2.2, den förstärker knutpunkten genom att föra reaktionskraf-

ten förbi skarven och förhindrar risken av deformation i limträbalken.  

En underspänd treledstakstol är ett komplicerat system som skall kontrolleras för lokala 

och globala laster, men det är ett system som kan konkurrera med material som betong och stål 

vid större spännvidder (Lidelöw et.al, 2014).  

3.2.7 Pelarsystem 

Pelarsystemet består av pelare på långsidorna, gavelpelare och hörnpelare. Pelarna i lång-

sidorna belastas med en reaktionskraft från primärbärverket samt horisontella vindlaster. Ga-

velpelarna och hörnpelarna belastas med reaktionskrafter från gavelbalken och en utbredd vind-

last. Fyra stycken pelare i långsidan och fyra stycken gavelpelare adderas det en normalkraft 

från diagonala dragstag. Pelarna beräknas som ledade i grunden och i pelartoppen och kan över-

sättas till Eulerfall 2 vid statisk analys, som i figur 3.10.  
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Figur 3.10. Eulerfall 2, ledad-ledad. 

 Knäckningslängden i styv riktningen är lika med den geometriska pelarlängden. Vägg-

reglarna som är monterade med ett visst cc- avstånd reducerar knäckningslängden i vek rikt-

ning. Väggreglarna påverkar pelarna positivt genom att knäckning i vek riktning inte blir di-

mensionerande. Pelarna dimensioneras för böjning med samtidig axiell tryckkraft i styv rikt-

ning. Momentbärförmågan beräknas med ekvation (3.16). Instabilitetsfaktorn, kc, reducerar 

bärförmågan anseende på axiellt tryck, den beräknas enligt SS-EN 1995-1-1 (2004) avsnitt 

6.3.2, se ekvationerna (3.29), (3.30) och (3.31).  

𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑦 =
√12𝐿𝛽

ℎ
√

𝑓𝑐,0,𝑘

𝐸0,05
 (3.29) 

L är den geometriska längden, β är knäckningsfaktorn och h är höjden på tvärsnittet. Om 

dimensionering av vek riktning är nödvändig ersätter man tvärsnittshöjden med 

tvärsnittsbredden i ekvation (3.29). 

𝑘𝑦 = 0,5(1 + 𝛽𝑐(𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑦 − 0,3) + 𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑦
2 )  (3.30) 

βc= 0,1 för limträ enligt SS-EN 1995-1-1 (2004) avsnitt 6.3.2. 

𝑘𝑐,𝑦 =
1

𝑘𝑦+√𝑘𝑦
2−𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑦

2
 (3.31) 

Interaktionen görs enligt SS-EN 1995-1-1 (2004) avsnitt 6.3.2 med ekvation (3.14) och 

(3.15). Blir ekvation (3.29), relativa slankhetstalet, mindre än 0,3 kan ekvation (3.17) och (3.18) 

användas. 

3.2.8 Gavelbalk 

Gavelbalken löper längs bredden på hallbyggnaden och är upplagd samt infälld i gavel-

pelarna. Gavelbalken som ett statiskt system bildar en flerfacksbalk. Den totala längden på det 

statiska systemet beror på om antalet gavelpelare är udda eller jämna. Vid udda antal pelare blir 

nocken ledad och balklängden på det statiska systemet blir längden på en takhalva, se figur 

3.11. 
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Figur 3.11. Gavel med udda antal pelare som bildar en ledad nock. 

Jämnt antal gavelpelare innebär att nocken blir momentstyv och längden på det statiska 

systemet blir lika med längden av två takhalvor, enligt figur 3.12. De dimensionerande fältmo-

menten, stödmomenten och reaktionskrafterna beräknas enligt flerfacksbalks tabeller (Isaksson 

& Mårtensson, 2010). När vindlasten är aktiv mot hallbyggnadens långsida bildas en horisontell 

vindlast som verkar axiellt i gavelbalken. 

 

Figur 3.12. Gavel med jämnt antal pelare som bildar en momentstyv nock. 

Dimensioneringen av gavelbalken sker med interaktionssamband enligt SS-EN 1995-1-1 

(2004) avsnitt 6.3.2 med ekvationerna (3.14) och (3.15) om ekavtion (3.29), relativa 

slankhetstalet, är större än 0,3. Termen för böjning i vek riktning elimineras i ekvation (3.14) 

och (3.15). Kontrollerna utförs där det största fältmomentet och stödmomentet är beläget. De 

dimensionerande momenten är lokaliserade till första facket och andra gavelpelaren (den med 

dragstag, figur 3.11 och 3.12 enligt flerfacksbalks tabeller (Isaksson & Mårtensson, 2010). 

Beroende vilket snitt som kontrolleras blir det olika knäckningslängder, precis som för den 

underspända treledstakstolen, se figur 3.5 och 3.6. När nocken blir påverkad av fältmoment, 

figur 3.12, krävs ett momentstyvt förband. Förbandet dimensioneras mot lastkomposanterna 

från fältmomentet, vilket innebär att nocken påverkas av en drag- och en tryckkraft, enligt figur 

3.13.  

 

Figur 3.13. Momentstyv nock med lastkomposanter från fältmoment. 
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Vid upplagen (gavelpelarna) uppstår det tryck i vinkel mot fiberriktningen som måste 

kontrolleras, eftersom att tryckzonen bli relativt liten när gavelbalken är infälld i gavelpelarna. 

Överstiger tryckspäningarna bärförmågan för gavelbalken utrustas pelartoppen med en stålplåt. 

Stålplåtens storlek bestämms genom hur stor tryckzon som krävs för att den dimensionernade 

tryckspänningen skall vara mindre än tryckhållfastheten vinkelrätt mot fiberriktningen. 

Stålplåtens höjd är densamma som gavlbalkens bredd. Bredden på stålplåten löper längs 

gavelbalken och kommer vara längre än bredden på gavelpelaren. Tjockleken på stålplåten 

dimensioneras mot ett moment. Momentet uppstår vid kanten på gavelpelaren, eftersom den 

del av stålplåten som sträcker sig utanför gavelpelarens area kan ses som en konsolbalk (statiskt 

system), se figur 3.8. Det dimensionerande momentet beräknas enligt elementarfall fast inspänd 

konsolbalk. Momentbärförmågan beräknas med plastiskteori enligt SS-EN 1993-1-1 (2005), 

ekvation (3.27), som kan sättas lika med det dimensionerande momentet och tjockleken kan 

lösas ur ekvation (3.27). 

3.3 Optimeringsteori 
Målet med konstruktionsoptimering är att uppnå den bästa möjliga lösningen (Adeli, 

1994), genom att göra en samling av material motstå laster på bästa sätt (Chritensen & 

Klarbring, 2009). Konstruktionsoptimering är en blandning mellan strukturanalys och optime-

ringsteori. Skillnaden mellan de två ämnena är strukturanalysen har utvecklats under en längre 

tid (Adeli, 1994). Konstruktionsoptimeringen är en relativt ny vetenskap som har haft en bety-

dande påverkan på den traditionella strukturanalysen. I konstruktionsstandarder, som Eurokod, 

dimensionerar man konstruktioner med hjälp av partialfaktorer och säkerhetsfaktorer, för att 

bibehålla en säkert i konstruktionen samt att standarderna är förlåtande mot misstag. Dimens-

ioneringen av konstruktioner idag är en balans mellan målsättning, partialfaktorer och säker-

hetsfaktorer för att reducerar kostanden (Adeli, 1994). Med konstruktionsoptimering vill man 

åstadkomma att en byggnad  utför sin uppgift på bästa möjliga sätt. För att kunna göra det krävs 

en specificering av termen ”bäst”. Enligt Chritensen & Klarbring (2009) kan termen ”bäst” vara 

att hitta ett maximum eller ett minimum, som exempel att minimera vikten av en byggnad eller 

att maximera styvheten i en byggnad.  

3.3.1 Utveckling av konstruktionsoptimering 

Forsell (1924, refererad i Adeli, 1994) var den första som beskrev konstruktionsoptime-

ring med en reduktion av en objektfunktion som var beroende av totalkostnaden. Totalkostna-

den inkluderade inledande och väntade kostnader. De inledande kostnaderna bestod av upp-

byggnad, produktion och projektering utan att fel uppstod. Väntade kostnader berodde på möj-

ligheten av att fel skulle uppstå, som t.ex. reparationer och avbrott i normalt bruk (Adeli, 1994). 

Denna typ av konstruktionsoptimering var populär på 1950- talet, då övervägande av alla jobb 

utfördes med denna metod. 
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 Pålitlighetsvärdet utvecklades under 1960- talet, som är ett mått på förtroende eller över-

tygelse på att ett system skall utföra sitt syfte (Adeli, 1994). Konstruktionsoptimering utveck-

lades till att minimera vikten av systemet utan att det skulle påverka pålitlighetsvärdet, använ-

des speciellt på flygplan. 

Moses (1969, refererad i Adeli, 1994) studerade förhållandet mellan pålitlighet och opti-

mering. En optimerings process som skulle ge mer balanserade konstruktioner genom att ta 

hänsyn till säkerhetsfaktorer. Beteendet av en optimerad struktur skulle övervägas vid alla typer 

av lastfall och att bärförmågan försämrades. Runt 1970 utvecklades koncept och metoder för 

pålitlighet som är grunden för utvecklandet av konstruktionsoptimering. Utvecklingen fokuse-

rade på att bland annat förbättra (Adeli, 1994):  

 strategier för att identifiera brott för bärande system (sprött eller duktilt). 

 sofistikerade metoder, att ta hänsyn till brottkorrelationen  i beräkning, för fast-

ställande av systemets pålitlighet av sprött och duktilt brott. 

 optimeringstekniker som är rationella och automatiserade.  

 automatiserad pålitlighetsoptimerings process för minimal materialkostnad med 

brottsannolikheter som begränsning, för maximerad säkerhet baserad på vikt eller 

total kostnad och för minimal totalkostnad. 

  multibegränsad pålitlighetsoptimerings process för konstruktioner hänseende till 

möjliga krav för både brukstillstånd och brottgränstillstånd.  

Denna utveckling erbjuder en ny stil till optimering av system, som kan användas av kon-

struktörer/projektörer i t.ex. dimensionering av fackverk, ramar, broar och skal.  

3.3.2 Konstruktionsoptimering 

Konstruktionsoptimering har blivit mer intressant på den senare tiden för att den är enkel 

att tillämpa för byggkonstruktion (Cheng, Lukito, Prayogo, & Wu, 2016). Konstruktionsvari-

abler, som sökandet efter tvärsnittsarea, och dimensionerings begränsningar är faktorer som 

påverkar tiden för konstruktörer/projektörer att hitta den optimala konstruktionen. Konstruktö-

rer och ägare strävar efter optimerade byggnader för att minska materialkostnaden (Cheng et.al, 

2016). En optimerad byggnad bör ge en mindre materialkostnad, men optimeringen skall ta 

hänsyn till konstruktionskoder och speciella krav. Optimering gör det möjligt att dimensionera 

bättre byggnader för en mindre kostnad i både tid och pengar (Cheng et.al, 2016). 

Konstruktionsoptimering baseras på applikationen av matematisk optimering som omfat-

tar att bestämma den optimerade punkten från alla startpunkter genom att utföra så lite beräk-

ningar som möjligt (Elhewy, Hassan, & Ibrahim, 2016). Matematiskt beskrivs optimeringsteori 

med en objektfunktion, en problemvektor och en begränsningsfunktion: 

min 𝐹(𝑋) (3.32) 

hänsyn på 
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𝑔𝑗(𝑋) ≤ 0, 𝑖 = 1, … , 𝑚 (3.33) 

X är problemvektorn, F(x) är objektfunktionen och gj(X) är begränsningsfunktionen, en-

ligt Adeli (1994). I konstruktionsoptimering är de vanligaste konstruktionsvariablerna är   

mekaniska parametrar av bärande element, som t.ex. storlek på tvärsnitt eller den geometriska 

utformningen (Schmit, 1960, refererad i Adeli, 1994). Objektfunktionen är ofta kopplad till 

byggnadens vikt, men kan beskriva mer komplicerade funktioner. Begränsningsfunktionen tar 

hänsyn till hur olika bärande element är lastade, som exempel spänningar, tvärsnittskrafter och 

förskjutningar (Adeli, 1994).  

Elhewy et.al (2016) säger att optimering generellt karaktiseras av tre element: 

 Konstruktionsvariabler 

 Objektfunktion 

 Begränsningsfunktion 

Konstruktionsparametrarna i en optimering är en variabel som kan ändras under optime-

ringen. Konstruktionsparametrar kan exempel vara geometri eller material på bärande element. 

Syftet med optimering är att minimera objektfunktionen (Brüls, Duysinx, Tortorelli, & 

Tromme, 2015), beroende på vad optimeringen syftar på. Beror objektfunktionen på vikt, kost-

nad eller förskjutningar är minimering av objektfunktionen positiv. Objektfunktionen beräknar 

fram värden som visar hur bra konstruktionen är och desto mindre värde desto bättre resultat, 

enligt Elhewy et.al (2016). Begränsningarna är en funkton som sätter gränser i optimeringen, 

som t.ex. utnuttjandegraden för olika bärande element.  

I Johansson (2001) beskrivs objektfunktionen som en kostnadsfunktion som innehåller 

volymen av limträ (m3) multiplicerat med kostnaden för limträ (kr/m3), enligt ekvation (3.34). 

𝐶 = 𝑉𝑙𝑖𝑚𝑡𝑟ä𝑃𝑙𝑖𝑚𝑡𝑟ä (3.34) 

C är den totala materialkostnaden för limträelementen. I detta arbete utförs konstruktions-

optimeringen på samma sätt, även för dragband, stålplåtar, spik och spikningsplåtar. Målet med 

optimeringen av kostnadsfunktionen är att en minimering skall erhållas. Minimeringen görs 

med hjälp av konstruktionsvariabler som förändras för varje optimeringsberäkning. Kostnads-

funktionen returnerar ett värde som beskriver den totala materialkostnaden (Elhewy et.al, 

2016). Optimeringen av kostnadsfunktionen kräver begränsningar i form av utnyttjandegrad för 

de bärande elementen som påverkas av moment, axiella krafter och tvärkrafter, enligt Johansson 

(2001).  

Konstruktionsoptimering kan delas in i tre olika klasser (Chritensen & Klarbring, 2009) 

som optimerar en struktur på olika sätt.   

 Storleksoptimering 

 Formoptimering 

 Topologioptimering 
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Enligt Elhewy et.al (2016) finns en fjärde optimeringsmetod, val av material. 

Topologioptimering är den vanligaste optimeringsmetoden inom konstruktionsoptimering. 

Optimering av ett bärande system exempel ett fackverk kan topologioptimering användas. 

Tvärsnitten på de enskilda elementen i fackverket nyttjas som konstruktionsvariabler. Arean på 

tvärsnitten kan antingen bli 0 eller ett maximalt värde, om arean blir 0 kan det enskilda 

elementet elimineras från fackverket (Chritensen & Klarbring, 2009). Att använda topologi som 

konstruktionsvariabel kan även innbära optimering av antal fack i en kontinuerlig balk (Adeli, 

1994), som t.ex. takåsarna. Topologioptimering reducerar antal element för att uppnå en 

minskning av vikten för konstruktionen. Formoptimering är en underklass till 

topologioptimering som behandlar problem i egenskap av  differentialekvaioner, där  

formoptimeringen tar kontroll över domänen för ekvationerna, medans storleks- och 

topologioptimering kontrollerar parametrarna i ekvationerna (Chritensen & Klarbring, 2009). 

Formoptimering behandlar konfigurationen och det geometriska utseeendet (Hare, Nutini, & 

Tesfamariam, 2013), som exempel infästningskoordinater i en ram eller längden av ett fält i en 

kontinuerlig balk (Adeli, 1994). 

Dimensionering i brottgränstillståndet av bärande element görs mot dimenonerande 

moment, axiella krafter och tvärkrafter. Bärförmågan för de tre olika kategorierna beror av 

vilket material samt storleken på tvärsnittet. Storleksoptimering innebär att hitta det minsta 

tvärsnittet med begränsing av utnyttjandegrad, som skall vara mindre än eller lika med ett. I 

storleksoptimering är tvärsnittsdimensionerna konstruktionsvariablen. För dimensionering av 

träelement finns det begränsade dimensioner, som tillverkas i diskreta storlekar (Johansson, 

2001), vilket resulterar i att det blir svårt att optimera ett bärande element till att utnyttjande-

graden blir nära ett. Konstruktionsoptimeringen beroende på storleksoptimering för limträele-

ment kräver diskret optimering (Johansson, 2001). 

3.3.3 Diskreta och kontinuerliga variabler 

Dimensionering av strukturella system innebär ofta att välja tvärsnitt från en diskret lista 

(Beer & Jensen, 2010). Limträtillverkarna har ett standard tillverkningssortiment för balkar och 

pelare (Fröbel, 2016 A) som konstruktörer/projektörer dimensionerar efter. Konstruktionsopti-

mering med diskreta variabler utförs stegvis (Johansson, 2001), som en iterativ process för att 

minska kostnadsfunktionen. En enkel iterativ process är att prova olika tvärsnitt och utvärdera 

om det specifika tvärsnittet tillhandahåller en utnyttjandegrad mindre än eller lika med ett. In-

genjörsmässiga problem har ofta många val som kan innebära lösningen till problemet, då kan 

en diskret storleksoptimering användas för att påträffa den optimala lösningen (tvärsnitt) som 

minimerar konstruktionens vikt (Cheng et.al, 2016). Diskret optimering försvårar att hitta en 

optimal lösning som är möjlig. Enligt Cheng et.al (2016) kan man använda tre regler som 

förenklar att välja lösning: 

 Regel 1: Alla möjliga lösningar föredras före de omöjliga lösningarna. 

 Regel 2: Olika möjliga lösningar, väljs den med bästa objektfunktionsvärde. 
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 Regel 3: Olika omöjliga lösningar, väljs den med minst avvikande från 

begränningsfunktionen. 

Regel ett och tre tillfaller de lösningar som söker sig mot möjliga regioner och regel 2 

behandlar lösningar som strävar efter de möjliga regionerna med bra lösningar (Cheng et.al, 

2016). 

Limträelement kan även tillverkas efter beställningen med exakta mått för raka och krökta 

element (Fröbel, 2016 A), detta kallas kontinuerliga variabler. Optimerade system som påver-

kas av seismiska krafter, maximala laster av vattenvågor och vind samt trafiklaster dimension-

eras oftast med kontinuerliga variabler (Beer & Jensen, 2010). 

Diskret optimering är betydligt svårare att lösa än kontinuerliga optimeringsproblem. För 

att lösa diskreta optimeringssystem använder forskare matematiska metoder som beror på kon-

tinuerliga lösningar som löser diskreta optimeringsproblem (Cheng et.al, 2016). Denna metod 

blir endera omöjlig att lösa eller att den genererar ett ökande av suboptimala lösningar med ett 

stort antal av konstruktionsvariabler. Diskreta optimeringsproblem kan lösas med komplexa 

metoder som metaheuristic algoritmer. Ordet ”heuristic” har sin härkomst från grekiskan ”heu-

riskein” som betyder konsten att upptäcka nya strategier som löser problem (Kaveh, 2014). 

Suffixet ”meta” är ett grekiskt ord som definieras med en metodik som skall utveckla allt till 

en ny nivå (Kaveh, 2014). Enligt Cheng et.al (2016) och Jafarvand, Kaveh, & Mirzaei (2014) 

har forskare börjat använda metaheuristic algoritmer de tre senaste årtionden till att lösa ingen-

jörsmässiga optimeringsproblem, för att undvika suboptimala lösningar. 

Metaheuristic algoritmer utforskar möjliga regioner (Jafarvand et.al, 2014) som baseras 

på regler och slumpmässighet som kombineras och tar hänsyn till naturliga fenomen och försö-

ker hitta den optimala utformningen/konstruktionen genom metoden ”trial and error” (Cheng 

et.al, 2016). I en metaheuristic algoritm krävs två hörnstenar, utnyttjande och utforskning. Med 

utnyttjande menas med att algoritmen skall identifiera den bästa lösningen och egenskapen. 

Utforskning har som uppgift att söka igenom regionerna effektivt. Med rätt balans mellan dessa 

hörnstenar bestäms hur effektiv en metaheuristic algoritmen är (Cheng et.al, 2016). En meta-

heuristic algoritmen har utvecklats till att innehålla tre stycken huvudsyften: 

 Lösa problem snabbare 

 Lösa större problem 

 Tillhandahålla robusthet i algoritmerna 

Moderna metaheuristic algoritmer innehåller bland annat genetiska algoritmer, Particle 

Swarm Optimization och Differential Evolution (Cheng et.al, 2016). 

Konstruktionsoptimeringen med diskreta variabler i limträhallbygnaden löses enkelt med en 

iterativ process (Johansson, 2001), för att inte blanda in allt för komplicerade metoder som 

moderna metaheuristic algoritmer.  
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4 RESULTAT OCH ANALYS 
Resultat- och analyskapitlet presenterar resultaten i form av diagram med en analysdel 

som beskriver vad som sker i graferna. Resultaten som redovisas i detta kapitel inkluderar 

limträhallbyggnader med primärbärverken underspänd treledstakstol och treledstakstol med 

dragband, som belastas med omlottlagda takåsar. Limträhallbyggnader med gerberskarvade 

takåsar presenteras i bilagorna. Kapitlet är strukturerat som i avsnitt 2.3, där beskrivning om 

tillvägagångssättet är presenterat.  

4.1 Bredden på byggnaden 
Resultat för analys av spännvidd berättar när det är lönsamt att använda en underspänd 

treledstakstol eller en treledstakstol med dragband för specifik spännvidd och geografisk pla-

cering. Resultaten presenteras i tre stycken diagram per stad. Två av diagrammen presenterar 

enskilda resultat av de båda primärbärverken och det tredje diagrammet innehåller båda takstol-

styperna för att förenkla jämförelsen. Analysen görs för varje stad och sedan jämförs och ana-

lyseras städerna med varandra. För liknande resultat för gerberskarvade takåsar presenteras de 

i Bilaga A.  

4.1.1 Resultat 

 

Figur 4.1. Analys av spännvidden i Luleå, underspänd treledstakstol. 
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Figur 4.2. Analys av spännvidd i Luleå, treledstakstol med dragband. 

 

Figur 4.3. Jämförelse mellan underspänd treledstakstol och treledstakstol med dragband i Luleå. 
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Figur 4.4. Analys av spännvidden i Stockholm, underspänd treledstakstol. 

 

Figur 4.5. Analys av spännvidd i Stockholm, treledstakstol med dragband. 
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Figur 4.6. Jämförelse mellan underspänd treledstakstol och treledstakstol med dragband i Stockholm. 

 

Figur 4.7. Analys av spännvidden i Malmö, underspänd treledstakstol. 
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Figur 4.8. Analys av spännvidd i Malmö, treledstakstol med dragband. 

 

Figur 4.9. Jämförelse mellan underspänd treledstakstol och treledstakstol med dragband i Malmö. 

 

y = 49,839x - 346,66
R² = 0,9807

500

700

900

1100

1300

1500

1700

1900

2100

2300

2500

0 10 20 30 40 50 60

To
ta

l m
at

e
ri

al
ko

st
n

ad
, t

kr

Spännvidd, meter

Malmö, treledstakstol med dragband

500

700

900

1100

1300

1500

1700

1900

2100

2300

2500

10 15 20 25 30 35 40 45 50

To
ta

l m
at

e
ri

al
ko

st
n

ad
, t

kr

Spännvidd, meter

Malmö 

Underspänd Treleds



 

56 

 

4.1.2 Analys 

Luleå:  

I figur 4.1 visas resultat för en hallbyggnad med ökande bredd med underspänd tre-

ledstakstol som har passats in med en linjär trendlinje. Ekvation (4.1) beskriver den linjära 

trendlinjen i figur 4.1. Regressionsvärdet, R2, är ett värde på hur bra trendlinjen är passad till 

originalkurvan.  

𝑃𝑡𝑜𝑡 = 62,372𝐵 − 402,49 (𝑡𝑘𝑟) (4.1) 

Där Ptot (total materialkostnad mätt i tkr) är lika med y och B (bredden på hallbyggnaden) 

är lika med x. Ekvation (4.1) ger total materialkostnad i tkr. 

𝑅2 = 0,9861  

I figur 4.2 presenteras resultat för en hallbyggnad med varierande bredd med tre-

ledstakstol med dragband som primärbärverk. En linjär trendlinje har passats in för att hitta en 

linjär funktion, ekvation (4.2), som beskriver den totala materialkostnaden beroende på spänn-

vidden. Ekvation (4.2) ger total materialkostnad i tkr. 

𝑃𝑡𝑜𝑡 = 63,455𝐵 − 391,99 (𝑡𝑘𝑟) (4.2) 

𝑅2 = 0,9875  

Regressionsvärdena för båda takstolarna är bra, vilket innebär att de linjära funktionerna 

ger trovärdiga resultat. Jämförelsen mellan treledstakstol med dragband och underspänd tre-

ledstakstol som primärbärverk presenteras i figur 4.3. Skall man bygga en limträhallbyggnad i 

Luleå med spännvidden 15-22,5 meter är det lönsamt att använda en treledstakstol med drag-

band som primärbärverk. Skillnaden mellan total materialkostnad för de båda primärbärverken 

är väldigt liten. Med ökande spännvidd ökar skillnaden i total materialkostnad mellan de båda 

primärbärverken, eftersom bredden på tvärsnittet på takbalkarna i en treledstakstol med drag-

band kräver en snabbare ökning än för en underspänd treledstakstol. Byggnation med spännvidd 

över 40 meter i Luleå är tillämningen av underspänd treledstakstol det bästa alternativet. Orsa-

ken till att treledstakstolen med dragband endast fungerar till och med spännvidden 40 meter i 

Luleå är att tvärsnitten på takbalkarna blir väldigt slanka och villkoret h/b<7 uppfylls inte.  

Stockholm: 

I figur 4.4 och 4.5 presenteras resultat för underspänd treledstakstol respektive tre-

ledstakstol med dragband i Stockholm, på samma sätt som ovan har kurvorna försetts med lin-

jära trendlinjer. Ekvation (4.3) och (4.4) beskriver en limträhallbyggnad med underspänd tre-

ledstakstol respektive treledstakstol med dragband.  

𝑃𝑡𝑜𝑡 = 54,706𝐵 − 352,27 (𝑡𝑘𝑟) (4.3) 

𝑅2 = 0,9825  
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𝑃𝑡𝑜𝑡 = 58,122𝐵 − 384,41 (𝑡𝑘𝑟) (4.4) 

𝑅2 = 0,9853  

De linjära trendlinjerna beskriver kurvorna bra i och med att regressionsvärdena ligger 

nära ett. I figur 4.6 jämförs de båda primärbärverken i Stockholm. Kurvorna ligger ovanpå 

varandra mellan 15-20 meters spännvidd och börjar skiljas åt mellan 20-25 meters spännvidd. 

Skillnaden beror att bredden på tvärsnitten i en treledstakstol med dragband är bredare än för 

den underspända treledstakstolen. Byggnation över 45 meter i spännvidd i Stockholm fungerar 

endast med en underspänd treledstakstol. Orsaken till att treledstakstolen med dragband endast 

fungerar till och med spännvidden 45 meter i Stockholm är att tvärsnitten på takbalkarna blir 

väldigt slanka och villkoret h/b<7 uppfylls inte.  

Malmö:  

I figur 4.7 och 4.8 är den totala materialkostnaden plottad mot spännvidden för under-

spänd treledstakstol respektive treledstakstol med dragband i Malmö. Ekvation (4.5) och (4.6) 

beskriver de linjära trendlinjerna för en limträhallbyggnad med underspänd treledstakstol re-

spektive treledstakstol med dragband. 

𝑃𝑡𝑜𝑡 = 44,294𝐵 − 245,65 (𝑡𝑘𝑟) (4.5) 

𝑅2 = 0,9782  

𝑃𝑡𝑜𝑡 = 49,839𝐵 − 346,66 (𝑡𝑘𝑟) (4.6) 

𝑅2 = 0,9807  

Regressionsvärdena ligger i samma storleksintervall i Malmö som för Stockholm och Lu-

leå, vilket innebär att trendlinjerna ger pålitliga resultat även för Malmö. I figur 4.9  är de båda 

primärbärverken plottade i samma diagram och det syns tydligt att mellan 15-25 meter ligger 

kurvorna på varandra. Det betyder att det inte har någon betydelse vilken takstolstyp som väljs. 

Skillnaden mellan kurvorna ökar med spännvidden från 25 meter. Jämfört med Stockholm och 

Luleå kan en treledstakstol med dragband användas vid stora spännvidder i Malmö. Tvärsnitten 

blir inte lika höga och slanka för att villkoret h/b<7 uppfylls. Detta beror främst på att Malmö 

tillhör snözon 1. 

De linjära funktionerna kan beskrivas som rätalinjens ekvation, som består av en variabel 

x och y, k- värde som beskriver lutningen samt en konstant m, enligt ekvation (4.7) 

𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑚 (4.7) 

Jämför man lutningen på trendlinjerna för Luleå, Stockholm och Malmö, ser man att lut-

ningen på linjerna beror av vilken snözon hallbyggnaden är placerad i. Luleå som tillhör snözon 

3 har trendlinjen en brantare lutning jämfört med Stockholm och Malmö. Med högre snözon 

ökar den totala materialkostnaden snabbare med ökad spännvidd. K- värdet påverkar storleken 
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för konstanten m. Med brantare lutning blir m mindre och tvärtom. Lutningen för trendlinjerna 

skiljer mellan primärbärverken, där treledstakstolen med dragband har brantare lutning som 

säger att materialkostnaden ökar snabbare med ökad spännvidd. Det beror främst på att fältmo-

mentet för en treledstakstol med dragband blir stort vid långa spännvidder. Med en underspänd 

treledstakstol reducerar man fältmoment med ett stödmoment som skapas av det elastiska mel-

lanstödet. Jämför man fältmomentet och stödmomentet för en underspänd treledstakstol som 

absolutbelopp med fältmomentet för en treledstakstol med dragband blir alltid det sistnämnda 

större.  

  Totala materialkostnader för fem olika spännvidder för respektive stad med underspänd 

treledstakstol har beräknats med hjälp av ekvationerna (4.1), (4.3) och (4.5). För jämförelsen 

skull beräknades ett medelvärde för de tre städerna. Procentuellt är det 14 % och 36 % dyrare 

att bygga en limträhallbyggnad i Luleå jämfört med Stockholm respektive Malmö. I relation 

mellan Stockholm och Malmö är det 20 % dyrare för Stockholm.  Samma jämförelse med tre-

ledstakstol resulterade i liknande procentuella skillnader mellan städerna.  

Enligt figur 4.3, 4.6 och 4.9 bevisar att det är billigare att bygga limträhallbyggnader med 

underspända treledstakstolar. Skillnaden i procent överlag i Sverige från de erhållna resultaten 

är det ungefär 4,7 % dyrare att bygga med treledstakstolar med dragband än underspända tre-

ledstakstolar. 

4.2 Optimering cc- avstånd långsida 
Optimering av cc- avstånd för långsidan av en limträhallbyggnad presenteras i två olika 

diagram. I diagrammen redovisas resultaten från de tre städerna, för att jämföra resultaten mel-

lan snözonerna. Avsikten med diagrammen är att få en visuell överblick över den totala materi-

alkostnaden beroende av cc- avståndet. För liknande resultat för gerberskarvade takåsar presen-

teras de i Bilaga B. 
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4.2.1 Resultat 

 

Figur 4.10. Optimering av cc- avstånd för långsidan med underspänd treledstakstol. 

 

Figur 4.11. Optimering av cc- avstånd för långsidan med treledstakstol med dragband. 

Resultat från figur 4.10 och 4.11 redovisas i tabell 4.1 och 4.2. Resultaten som redovisas 

i tabell 4.1 och 4.2 är de minsta totala materialkostnaderna vid ett specifikt cc- avstånd för 

Luleå, Stockholm och Malmö samt för underspänd treledstakstol och treledstakstol med drag-

band.  
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Tabell 4.1. Lägsta materialkostnad vid ett specifikt cc- avstånd för en limträhallbyggnad med underspänd tre-

ledstakstol. 

Underspänd Luleå Stockholm Malmö 

cc- avstånd 4 m 4 m 4 m 

Materialkostnad 1303,2 tkr 1134,1 tkr 1007,6 tkr 

 

Tabell 4.2. Lägsta materialkostnad vid ett specifikt cc- avstånd för en limträhallbyggnad med treledstakstol med 

dragband. 

Treledstakstol Luleå Stockholm Malmö 

cc- avstånd 4,8 m 4 m 4,8 m 

Materialkostnad 1401,7 tkr 1225,1 tkr 1054,3 tkr 

 

4.2.2 Analys 

I figur 4.10 och 4.11 har kurvorna ungefär samma form men ligger nedanför varandra 

med Malmö i botten, Stockholm i mitten och Luleå högst upp. Inget oväntat resultat i och med 

den vertikala lasten är störst i Luleå av de tre städerna. Jämför man diagrammen med varandra 

kan man se att kurvorna för treledstakstolen med dragband är mer ojämn än kurvorna för den 

underspända treledstakstolen. Detta beror på att villkoret h/b<7 inte uppfylls och då krävs ett 

bredare tvärsnitt, som resulterar i en betydande ökning av materialkostnaden. En annan orsak 

till att det är jämnare kurvor för underspänd treledstakstol är att takstolen beror av större antal 

parametrar än treledstakstolen med dragband. Dimensioneringen av en underspänd tre-

ledstakstol kan parametrarna justeras för att uppnå ett bättre resultat. Justeringarna innebär att 

hitta den mest lämpade momentkurvan för att erhålla mindre dimensioner för takbalkarna. 

Analyserar man Malmökurvorna ser man att de är jämnare än övriga plottar. Största or-

saken till detta är att Malmö tillhör snözon 1, då tvärsnittsbredden inte ökar med samma has-

tighet som för Stockholm och Luleå. Den vertikala lasten blir relativt liten, även vid stora cc- 

avstånd, som resulterar att fältmoment/stödmoment blir mindre.  

4.3 Optimering cc- avstånd takåsar 
Optimering av takåssystemet inkluderar takåsarna och takplåten. Cc- avstånden som gav 

den billigaste lösningen från förra avsnittet används vid optimering av sekundärbärverket. re-

sultaten presenterar grafiskt och är uppdelad för treledstakstol med dragband och underspänd 

treledstakstol. För liknande resultat för gerberskarvade takåsar presenteras de i Bilaga C. 
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4.3.1 Resultat 

 

Figur 4.12. Optimering av omlottlagt takåssystem och takplåt med underspänd treledstakstol. 

 

Figur 4.13. Optimering av omlottlagt takåssystem och takplåt med treledstakstol med dragband. 

Resultat från figur 4.12 och 4.13 redovisas i tabell 4.3 och 4.4. Resultaten som redovisas 

i tabell 4.3 och 4.4 är de minsta totala materialkostnaderna vid ett specifikt cc- avstånd för 

Luleå, Stockholm och Malmö samt för underspänd treledstakstol och treledstakstol med drag-

band. 
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Tabell 4.3. Lägsta materialkostnad vid specifika cc- avstånd för en limträhallbyggnad med underspänd treledstakstol. 

Underspänd Luleå Stockholm Malmö 

cc- avstånd långsida  4 m 4 m 4 m 

cc- avstånd takås 1 m 1 m 1 m 

Materialkostnad 1159,4 tkr 1049,2 tkr 861,0 tkr 

 

Tabell 4.4. Lägsta materialkostnad vid specifika cc- avstånd för en limträhallbyggnad med treledstakstol med drag-

band.. 

Treledstakstol Luleå Stockholm Malmö 

cc- avstånd långsida  4,8 m 4 m 4,8 m 

cc- avstånd takås 1 m 1 m 1 m 

Materialkostnad 1314,5 tkr 1140,3 tkr 970,2 tkr 

 

4.3.2 Analys 

Det är ingen skillnad för de tre städerna eller för de båda primärbärverken var minpunkten 

befinner sig. Typen av takplåt beror på cc- avstånden på takåsarna. Med längre cc- avstånd 

minskar antalet takåsar, vilket betyder att limträkostnaden reduceras, men med större cc- av-

stånd krävs en styvare takplåt som blir dyrare per kvadratmeter. Takplåten är en kostnadsdrivare 

som presenteras i avsnitt 4.5. Det är orsaken till kurvorna i figur 4.12 och 4.13 växer från 1 

meter. I diagrammen bildas en platå mellan 2,1 och 2,7 meter, eftersom takplåten är densamma 

för de båda cc- avstånden. Skillnaden mellan underspänd treledstakstol och treledstakstol med 

dragband är att materialkostnaden stiger från 2,7 meter med cc- avståndet i figur 4.12. I figur 

4.13 planas materialkostnaden ut efter 2,7 meter. Det beror på att den underspända tre-

ledstakstolen blir mer påverkad av att knäckningslängden i vek riktning ökar, speciellt vid in-

teraktionssambandet stödmoment och vek knäckning.  

4.4 Optimering cc- avstånd gavel 
Optimering av cc- avstånd för gaveln av en limträhallbyggnad presenteras i två olika di-

agram. I diagrammen redovisas resultaten från de tre städerna, för att jämföra resultaten mellan 

snözonerna. Avsikten med diagrammen är att få en visuell överblick över den totala material-

kostnaden beroende av cc- avståndet. Resultat i tabell 4.3 och 4.4 har använts i optimeringen 

för gaveln. För liknande resultat för gerberskarvade takåsar presenteras de i Bilaga D. 
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4.4.1 Resultat 

 

Figur 4.14. Optimering av cc- avstånd för gaveln med underspänd treledstakstol. 

 

Figur 4.15. Optimering av cc- avstånd för gaveln med treledstakstol med dragband. 

Resultat från figur 4.12 och 4.13 redovisas i tabell 4.3 och 4.4. Resultaten som redovisas 

i tabell 4.5 och 4.6 är de minsta totala materialkostnaderna vid ett specifikt cc- avstånd för 

Luleå, Stockholm och Malmö samt för underspänd treledstakstol och treledstakstol med drag-

band. 
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Tabell 4.5. Lägsta materialkostnad vid ett specifikt cc- avstånd för en limträhallbyggnad med underspänd tre-

ledstakstol. 

Underspänd Luleå Stockholm Malmö 

cc- avstånd långsida  4 m 4 m 4 m 

cc- avstånd takås 1 m 1 m 1 m 

cc- avstånd gavel 6 m 10 m 10 m 

Materialkostnad 1154,9 tkr 1040,9 tkr 849,6 tkr 

 

Tabell 4.6. Lägsta materialkostnad vid ett specifikt cc- avstånd för en limträhallbyggnad med treledstakstol med 

dragband. 

Treledstakstol Luleå Stockholm Malmö 

cc- avstånd långsida  4,8 m 4 m 4,8 m 

cc- avstånd takås 1 m 1 m 1 m 

cc- avstånd gavel 6 m 10 m 10 m 

Materialkostnad 1309,9 tkr 1132,0 tkr 958,8 tkr 

 

4.4.2 Analys 

Resultaten i figur 4.14 och 4.15 fastslår att det inte har någon betydelse hur man utformar 

gaveln. Studerar man kurvorna noga ser man att det de bästa lösningar befinner sig från 5 till 

10 meter. I och med att den totala materialkostnaden ändras marginellt med cc- avståndet är 

gaveln lämplig till att använda för t.ex. dörrar, större portar eller installera glaspartier. I tabell 

4.5 och 4.6 redovisas de slutgiltiga resultaten.  

4.5 Kostnadsdrivare 
Resultaten är presenterade i cirkeldiagram, som plottas genom att dela upp limträhall-

byggnaden i bärande elementgrupper, som takåsar och takplåt, primärbärverk, pelare i lång-

sidan, gavelpelare, hörnpelare, gavelbalk och horisontal stabilisering. Kostnadsfördelningarna 

presenteras för fullt optimerade limträhallbyggnader i Luleå, Stockholm och Malmö, med geo-

metriska förutsättningar enigt tabell 4.5 och 4.6. De två största kostnadsdrivarna redovisas i 

enskilda cirkeldiagram för att identifiera kostnadsfördelningen i det bärande elementet. För lik-

nande resultat för gerberskarvade takåsar presenteras de i Bilaga E. 
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4.5.1 Resultat 

 

Figur 4.16. Kostnadsfördelning Luleå underspänd treledstakstol. 

 

Figur 4.17. Kostnadsfördelning Luleå treledstakstol med dragband. 
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Figur 4.18. Kostnadsfördelning Stockholm underspänd treledstakstol. 

 

Figur 4.19. Kostnadsfördelning Stockholm treledstakstol med dragband. 
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Figur 4.20. Kostnadsfördelning Malmö underspänd treledstakstol. 

 

Figur 4.21. Kostnadsfördelning Malmö treledstakstol med dragband. 

Kostnadsdrivarna kan enkelt identifieras till primärbärverk och sekudärbärverk, som ses 

i figur 4.16 till 4.20. Kostnadsdrivarna presenteras i samma modell som ovan, men det är end-

ast kostnadsdrivare för Luleå, eftersom kostnadsfördelningen är likadan för all tre städerna.  
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Figur 4.22. Kostnadsfördelning för en underspänd treledstakstol. 

 

Figur 4.23. Kostnadsfördelning för en treledstakstol med dragband. 
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Figur 4.24. Kostnadsfördelning för sekundärbärverk med takplåt, likadant för båda primärbärverken, 

4.5.2 Analys 

De drivande kostnaderna för de tre städerna är primärbärverket och sekundärbärverket. 

Den största skillnaden i cirkeldiagrammen är att procentandelen för sekundärbärverket växer 

med minskad snözon, eftersom det primära bärverket inte kräver lika stora dimensioner vid 

mindre snölast. I figur 4.23 är delen limträ för en treledstakstol med dragband 95 % av den 

totala materialkostnaden jämför med en underspänd treledstakstol som endast har limträ till 73 

% av materialkostnaden för en limträhallbyggnad. Trots att man adderar komponenter som un-

derspända dragband och elastiska mellanstöd reduceras limträkostanden med 20 procenten-

heter. Infästningarna av alla dragband gör att stålmassan ökar och blir en större kostnadspost 

för en underspänd treledstakstol jämfört med en treledstakstol med dragband. I figur 4.22 är där 

kostnadsposter spikningsplåt och spik som uppgår till 0,5 % respektive 0,25 %. Spikningsplå-

tarna och spiken har som uppgift att reducera stålmassan samt att förenkla montaget av taksto-

larna. I figur 4.23 har inte denna detaljoptimering används eftersom det inte gjorde något posi-

tivt utslag på materialkostnaden. 

I figur 4.24 visas en kostnadsfördelning mellan omlottlagda takåsar och takplåten. För 

just den här kostnadsfördelningen innehar takåsarna cc- avstånd 1 meter. Ökning av cc- avstån-

det resulterar i att det krävs styvare takplåt och det medför en ändring i kostnadsfördelningen, 

som visas i figur 4.25. 
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Figur 4.25. Kostnadsfördelning mellan sekundärbärverk och takplåt. 

I figur 4.25 är cc- avståndet 4,5 meter som då medför en annorlunda kostnadsfördelning 

jämfört med figur 4.24. 

4.6 Diskreta jämfört med kontinuerliga variabler 
Jämförelsen mellan diskreta och kontinuerliga variabler presenteras i diagram för under-

spänd treledstakstol och treledstakstol med dragband. Den kontinuerliga beräkningen har end-

ast utförts i Luleå med omlottlagda takåsar med varierande cc- avstånd på långsidan, just för att 

visa skillnaden mellan diskreta och kontinuerliga variabler.  
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4.6.1 Resultat 

 

Figur 4.26. Jämförelse mellan diskreta och kontinuerliga variabler. 

 

Figur 4.27. Jämförelse mellan diskreta och kontinuerliga variabler. 

I tabell 4.7 och 4.8 presenteras det cc- avstånd som har lägst total materialkostnad för 

både kontinuerliga och diskreta variabler med underspänd treledstakstol respektive tre-

ledstakstol med dragband. 
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Tabell 4.7. Skillnad mellan diskreta och kontinuerliga variabler i Luleå med underspänd treledstakstol. 

Underspänd Diskreta variabler Kontinuerliga variabler 

cc- avstånd 4 m 4 m 

Materialkostnad 1303,2 tkr 1217,9 tkr 

 

Tabell 4.8. Skillnad mellan diskreta och kontinuerliga variabler i Luleå med treledstakstol med dragband. 

Underspänd Diskreta variabler Kontinuerliga variabler 

cc- avstånd 4,8 m 4 m 

Materialkostnad 1401,7 tkr 1376,6 tkr 

 

4.6.2 Analys 

Med kontinuerliga variabler kan den totala materialkostnaden minskas, men det är ingen 

större skillnad mellan diskreta och kontinuerliga variabler. Den stora skillnaden är att de bä-

rande elementen är utnyttjade till maximal utnyttjandegrad. I figur 4.26 och 4.27 kan man se att 

de kontinuerliga kurvorna följer de diskreta kurvorna. De kontinuerliga kurvorna är inte lika 

varierande utan har ett mer jämnt flödande utseende. Det beror på att tvärsnitten kan erhålla 

precisa dimensioner för maximalt utnyttjande av de bärande elementen. Om dimensioneringen 

och optimeringen utförs med kontinuerliga variabler kan böjmotstånd och area konstrueras med 

exakta mått för att uppfylla bärförmågan. I många fall uppfyller de diskreta variablerna en ut-

nyttjandegrad nära 1,0. Men det förkommer att några bärande element har en utnyttjande grad 

runt 80 % med diskreta variabler.  

Skillnaden mellan optimeringsmetoderna är inte särskilt stora i jämförelse med total 

materialkostnad. Men skulle man beakta tillverkningskostnad för båda optimeringsmetoderna 

skulle troligtvis den kontinuerliga optimeringen bli dyrare än diskret optimering, eftersom allt 

måste specialtillverkas. 
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5 DISKUSSION 

5.1 Problemformulering 
I detta kapitel diskuteras hur resultaten påverkas av de val som har gjorts i arbetets gång 

och om de vetenskapliga frågorna har besvarats. Examensarbetets forskningsfrågor behandlar 

knappt byggkonstruktion utan fokuserar mer på optimeringsteorin. Det valet gjordes för att får 

en större förståelse för optimeringsteori och hur man kan sammanfoga optimering och kon-

struktion. Litteraturstudien kring optimeringsteori och konstruktionsoptimering användes för 

att besvara forskningsfråga 1, vad är och hur fungerar optimeringsteori? Konstruktionsoptime-

ring användes med de avgränsningar som redovisats på en hallbyggnad för att bevara forsk-

ningsfråga 2, hur påverkar den geometriska layouten optimeringen av limträhallbyggnader? 

Hur viktigt det är att integrera optimeringsteori med byggkonstruktion för att hitta den ”bästa” 

lösningen, där resultaten ger konkreta svar på hur geometrin och inbördes avstånd påverkar den 

totala materialkostnaden. Utseendet på kurvorna för alla optimeringsfall var tämligen väntade, 

men att den minsta materialkostnaden inföll runt 4 meters cc- avstånd i långsidan var oväntat. 

Enligt Fröbel (2016 B) bygger man normalt med 6-7 meters cc- avstånd i långsidan. 

5.2 Excel- program 
Resultaten har erhållits från ett egenutvecklat program som kan innehålla fel som har 

mindre eller större påverkan på resultaten. I den konstruktionsmässiga delen av programmet 

kan det förekomma fel i beräkningarna som påverkar optimeringen samt tillslut den totala 

materialkostnaden. Alla resultat är beräknade i tusen kronor, som har beräknas med hjälp av 

volymer, massor och antal. Priserna på de olika komponenterna är hämtade från återförsäljare, 

vilket kan variera från hemsida till hemsida. Medelpriset som används på alla armeringsdimens-

ioner kan innebära missvisande resultat, vilket kan vara negativt eller positivt. Med positivt 

resultat menas med att den totala materialkostnaden blir några tusen kronor billigare jämfört 

med exakta priser. Priserna i programmet är inte exakta, vilket ger en total materialkostnad i ett 

intervall snarare än exakta siffror. Det hade varit svårt att få till det med exakta priser, speciellt 

på limträkomponenter, eftersom att limträ kostar per balk, pelare etc. Balkar och pelare har 

olika priser beroende på tvärsnittsstorleken och längden vilket hade varit svårt att programmera 

in i Excel. Formen på kurvorna i diagrammen i kapitel 4 kommer sannolikt att se likadana även 

om exakta priser hade använts. 

5.3 Konstruktionsoptimering 
I optimeringen av limträhallarna blir det motsträvningar mellan optimeringsteori och 

byggkonstruktion. Teoretiskt sett (men egentligen inte relevant) hade en limträhall kunde opti-

merats ännu mer om inte byggkonstruktionen hade följts av konstruktionsstandarder, som Euro-

kod. I Eurokod dimensionerar man med partialkoefficienter och säkerhetsfaktorer som begrän-

sar optimeringen. Optimeringen blir begränsad eftersom faktorerna reducerar materialets håll-

fasthet samt att de ökar storleken på lasterna, det betyder att limträhallbyggnaden aldrig blir 

fullt utnyttjad. Ett viktigt val att göra i lastkombinationerna är vilken risk det finns för person-

skador, säkerhetsklass. Säkerhetsklasserna har en stor betydelse för storleken av lasten. Erfarna 
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konstruktörer/projektörer har lättare att göra lämpligare val av säkerhetsklass. Bättre val ger en 

bättre optimering som resulterar i lägre materialkostnad men till bibehållen säkerhet. 

I optimeringsteorin pratar man om begränsningsfunktioner som är till för att begränsa 

optimeringen, som kan göras med utnyttjandegrad, förskjutningar o.s.v. En limträhallbyggnad 

kan inte slimmas för mycket eftersom tillslut ger man upphov till brottmöjligheter eller stabili-

seringsproblem som vippning eller knäckning. Stabiliseringsproblemet vippning inträffar oftast 

på takbalkarna som får höga och slanka tvärsnitt. Villkoret h/b<7 måste uppfyllas, eftersom att 

sekundärbärverket inte är dimensionerat för att bära stagningskrafter från en vippande takbalk. 

Med slankare tvärsnitt finns det möjlighet att reducera materialkostnaden för takstolarna, men 

samtidigt ökar materialkostnaden för sekundärbärverket, vilket inte har beaktas i beräkningarna 

och rapporten. Vidare kan det utredas i om det är lönsamt att dimensionera med balkar som har 

”risk för vippning” och samtidigt dimensionera takåssystemet för stagningskrafter.  

Varje enskilt bärande element har en egen begränsningsfunktion som definieras av ut-

nyttjandegraden. Ett optimerat element innebär en utnyttjandegrad väldigt nära 1,0, vilket är 

ibland svårt att uppnå med diskreta variabler. En hallbyggnad som är dimensionerad med dis-

kreta variabler är sällan fullt optimerad. I kapitel 4.6.1 figur 4.26 och 4.27 visar att kontinuerliga 

variabler är billigare att bygga med i jämförelse med total materialkostnad. Skulle man tagit 

hänsyn till produktionskostnad skulle sannolikt de diskreta variablerna bli billigare, eftersom 

de kontinuerliga tvärsnitten kräver specialbeställning samt att tillverkningen blir speciell. 

Optimeringen av hallbyggnaden gjordes med hjälp av storleksoptimering och en typ av 

formoptimering, där formoptimeringen innebär att variera inbördes avstånd mellan olika bä-

rande element. Den geometriska parametern taklutningen har varit konstant 15 grader under 

konstruktionsoptimeringen eftersom de utbredda lasterna blir symmetriska. Men det kan even-

tuellt finnas en taklutning som ger ett bättre resultat än 15 graders taklutning. Det kan vara en 

forskningsfråga som kan vidareutvecklas, där topologioptimering kan användas.  

Nackdelen är att alla resultat är för en 72 meter lång limträhallbyggnad. Vill man bygga 

en kortare eller längre byggnad få man göra om simuleringarna för att få fram liknande resultat 

som i kapitel 4. Ekvationerna som är framtagna i kapitel 4.1 som beror av bredden på en bygg-

nad kan möjligen utvecklas (addera en term som tar hänsyn till längden) för att bli generell. 

Termen som krävs måste bero på materialkostnaden för en takstol, två pelare och dragband 

horisontella stabiliseringssystemet. Beroende på om byggnaden blir kortare eller längre måste 

termen kunna variera från negativt till positiv och samtidigt ta hänsyn till hur många takstolar, 

pelare och dragband som försvinner eller tillkommer. 
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6 SLUTSATS 
Resultaten som är framtagna var rimliga med tanke på vilket prisintervall som limträhall-

byggnaderna varierar inom. De linjära trendlinjerna som är passade till kurvorna i kapitel 4.1 

ger trovärdiga resultat eftersom regressionsvärdet, R2, är väldigt nära 1. Ekvationerna kan fun-

gera som verktyg till konstruktörer/projektörer för snabba beräkningar av totala materialkost-

nader, vilket beskrivs av ekvationerna (6.1)-(6.6), som redovisas i tabell 6.1 och 6.2. 

Tabell 6.1. Snabbverktyg för underspänd treledstakstol i tre olika städer. 

Underspänd treledstakstol Stad Ekvation 

𝑃𝑡𝑜𝑡 = 62,372𝐵 − 402,49 (𝑡𝑘𝑟) Luleå (6.1) 

𝑃𝑡𝑜𝑡 = 54,706𝐵 − 352,27 (𝑡𝑘𝑟) Stockholm (6.2) 

𝑃𝑡𝑜𝑡 = 44,294𝐵 − 245,65 (𝑡𝑘𝑟) Malmö (6.3) 

 

Tabell 6.2. Snabbverktyg för treledstakstol med dragband i tre olika städer. 

Treledstakstol med dragband Stad Ekvation 

𝑃𝑡𝑜𝑡 = 63,455𝐵 − 391,99 (𝑡𝑘𝑟) Luleå (6.4) 

𝑃𝑡𝑜𝑡 = 58,122𝐵 − 384,41 (𝑡𝑘𝑟) Stockholm (6.5) 

𝑃𝑡𝑜𝑡 = 49,839𝐵 − 346,66 (𝑡𝑘𝑟) Malmö (6.6) 

 

Kan man generalisera de linjära funktionerna som diskuteras i kapitel 5 skulle man kunna 

använda de i Fröbel (2016 B) i tabell 3.1 som snabbverktyg. Materialkostnaderna för hallbygg-

nader skiljer över Sverige beroende på varierande snö- och vindlast. Procentuellt är det 14 % 

och 36 % dyrare att bygga i Luleå jämfört med Stockholm respektive Malmö. Valet av primär-

bärverk kan resultera i en stor skillnad i materialkostnad. Överlag är det 4,7 % billigare att 

bygga med underspänd treledstakstol.  

Konstruktionsoptimeringen av limträhallbyggnaderna resulterade i minimering av den to-

tala materialkostnaden vid specifika geometriska avstånd. Optimeringarna av cc- avstånden i 

långsidan och av takåsarna minimerade den totala materialkostnaden mest. Det beror på att 

primärbärverket (takstolarna) och sekundärbärverket (takåsarna och takplåten) är de två största 

kostnadsdrivarna i en limträhallbyggnad. Identifieringen av kostnadsdrivarna utgör en möjlig-

het till detaljoptimering, där det bärande systemet kan slimmas ytterligare. Valet mellan en tre-

ledstakstol med dragband och en underspänd treledstakstol kan medföra 20 procentenheter bil-

ligare limträkostnad om man väljer en underspändspänd treledstakstol. Detta trotts att den un-

despända treledstakstolen innehåller fler komponenter, som elastiskt mellanstöd, än tre-

ledstakstolen med dragband. 

Optimeringen av omlottlagda takåsar och takplåten med en underspänd treledstakstol in-

nehåller något fel som gör att optimeringskurvan ser konstig ut. Men generellt sett vid optime-

ring av sekundärbärverket minskar inte materialkostnaden vid färre antal takåsar utan då krävs 
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det styvare takplåt vilket innebär större kostnad per kvadratmeter. Optimeringen av gavelpartiet 

som inkluderade gavelpelare och gavelbalk utgjorde ingen större skillnad på den totala materi-

alkostnaden. Det innebär att antal gavelpelare inte utgör någon skillnad för den totala material-

kostnaden. För funktionen av hallbyggnaden är resultatet från optimeringen av gaveln ett bra 

resultat då gaveln utgör möjlighet för installation av dörrar och portar. Valet av olika konstrukt-

ionsparametrar i Eurokod har en stor påverkan på optimeringen. I Lidelöw et.al (2014) framgår 

det att valet mellan säkerhetsklass 1 och 2 ger säkerhetsklass 1 10 % större dimensioner än 

säkerhetsklass 2. 

Som konstruktör/projektör vid ett projekt som skall kosta så lite som möjligt, där bestäl-

laren inte har några önskemål på den geometriska sammansättningen, bör konstruktören/pro-

jektören ta fram liknande resultat som ovan för att finna den lägsta materialkostnaden för be-

stämd geografisk plats. Konstruktören bör använda sig av standard dimensioner (diskreta vari-

abler), eftersom då krävs inga specialbeställningar eller specialtillverkningar. 

  



 

77 

 

7 REFERENSER 
 

Adeli, H. (1994). Advances in design optimization. London: Chapman and Hall. 

BE Group. (den 31 Oktober 2016). begroup.se. Hämtat från http://www.begroup.com/sv/BE-

Group-sverige/Produkter/Armering/Sortiment-armering/Armeringsstal_B500BT/ 

Beer, M., & Jensen, H. A. (2010). Discrete-continuos variable structural optimization of 

systems uner stochastic loading. Structural Safety, 293-304. 

Bergkvist, P. (2015). Dimensionering av träkonstruktioner, projektering av träkonstruktioner 

Del 1. Stockholm: Svenskt Trä. 

Björngrim, N., Hagman, O., & Wang, A. (2016). Moisture Content Monitoring of a Timber 

Footbridge. BioResources, ss. 3904-3913. 

Brüls, O., Duysinx, P., Tortorelli, D., & Tromme, E. (den 21 Januari 2015). Structural 

optimization of multibody system components described using level set techniques. 

Struct Multidisc Optim, ss. 959-971. 

Bröderna Norling. (den 16 November 2016). brodernanorling.se. Hämtat från 

http://www.brodernanorling.se/takplat.html 

Cheng, M.-Y., Lukito, M. M., Prayogo, D., & Wu, Y.-W. (2016). A Hybrid Harmony Search 

algorithm for discrete sizing optimization of truss structure. Automation in 

Construction, 21-33. 

Chritensen, P. W., & Klarbring, A. (2009). An Introduction to Structural Optimization. 

Linköpning: Springer. 

Elhewy, A. M., Hassan, A. M., & Ibrahim, M. A. (2016). Weigt optimization of offshore 

supply vessel based on structural analysis using finite element method. Alexandria 

Engineering Journal, 1005-1015. 

Fröbel, J. (2016 A). Limträhandbok, fakta om limträ Del 1. Stockholm: Svensk trä. 

Fröbel, J. (2016 B). Limträhandbok, projektering av limträkonstruktioner Del 2. Stockholm: 

Svenskt trä. 

Gustavsson, P. (2012). Byggbeslag: Dimensioneringshandbok. Gunnebo: Gunnebo Fastening. 

Hare, W., Nutini, J., & Tesfamariam, S. (2013). A survey ofnon-gradient optimization 

methods instructural engineering. Advances in Engineering Software, 19-28. 

Isaksson, T., & Mårtensson, A. (2010). Byggkonstruktion: regel- och formelsamling. Lund: 

Studentlitteratur. 



 

78 

 

Isaksson, T., Mårtensson, A., & Thelandersson, S. (2011). Byggkonstruktion. Lund: 

Studentlitteratur. 

Jafarvand, A., Kaveh, A., & Mirzaei, B. (2014). An improved magnetic charged system 

search for optimization of oftruss structures with continuous and discrete variables. 

Applied Soft Computing, 400-410. 

Johansson, H. (2001). Systematic design of glulam trusses. Luleå University of Technology 

div. of Timber Structures, Dep. of Civil & Mining Engeneering, Luleå. 

Kaveh, A. (2014). Advences in Metaheuristic Algorithms for Optimal Design of Structures. 

London: Springer. 

Lidelöw, H., Stehn, L., & Björnfot, A. (2014). Träbyggnad. Luleå tekniska universitet, Avd. 

för Byggkonstruktion och -produktion , Luleå. 

NP Nilsson. (den 31 10 2016). npn.se. Hämtat från http://www.npn.se/varugrupp/fastdon.html 

Plannja. (Maj 2013). Plannja Profiler Teknisk Information. Stockholm, Sverige. 

SS-EN 1990. (2002). Eurokod- Grundläggannde dimensioneringsregler för bärverk. Bryssel: 

European Committee For Standardization. 

SS-EN 1991-1-3. (2003). Eurokod 1- Laster på bärverk- Del 1-3: Allmänna laster- Snölast. 

Bryssel: European Committee for Standardization. 

SS-EN 1991-1-4. (2005). Eurokod 1: Laster på bärverk- Del 1-4: Allmänna laster- 

Vindlaster. Bryssel: European Committee for Standardization. 

SS-EN 1992-1-1. (2004). Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner- Del 1-1: 

Allmänna regler och regler för byggnader. Bryssel: European Committee for 

Standardization. 

SS-EN 1993-1-1. (2005). Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner- Del 1-1: 

Allmänna regler och regler för stålbyggnader. Bryssel: European Committee for 

Standardization. 

SS-EN 1995-1-1. (2004). Eurokod 5: Dimensionering av träkonstruktioner- Del 1-1: Allmänt- 

Gemensamma regler och regler för byggnader. Bryssel: European Committee for 

Standardizaton. 

Stehn, L. (den 14 November 2016). Handledarmöte. (C. Nihlén, Intervjuare) 

 

  



 

79 

 

8 BILAGOR 
Bilaga A: Bredden på byggnaden 71 

Bilaga B: Optimering cc- avstånd långsida 80 

Bilaga C: Optimering cc- avstånd takåsar 82 

Bilaga D: Optimering cc- avstånd gavel 84 

Bilaga E: Kostnadsdrivare 86 

  



 

80 

 

Bilaga A: Bredden på byggnaden 

 

Figur 8.1. Analys av spännvidden i Luleå, underspänd treledstakstol. 

Figur 8.1 ger en linjär funktion som beror av limträhallens spännvidd med underspänd 

treledstakstol. Den linjära funktionen är beräknad utifrån den linjära trendlinjen som har passats 

in till kurvan. 

𝑃𝑡𝑜𝑡 = 64,199𝐵 − 416,69 (8.1) 

𝑅2 = 0,9829  

Jämförelse mellan omlottlagda och gerberskarvade takåsar har gjorts med de framtagna 

linjära funktionerna, där ett medelpris har beräknats. Procentuellt är det ca 3 % dyrare att bygga 

med gerberskarvade takåsar med primärt bärverk i form av underspänd treledstakstol i Luleå. 

Det beror främst på att tvärsnittsbredden på takåsarna eller takbalken måste vara tillräckligt 

breda för att klara kontakttrycket. Kontakttrycket är kritiskt i Luleå i och med stor snölast. 
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Figur 8.2. Analys av spännvidden i Luleå, treledstakstol med dragband. 

Figur 8.2 ger en linjär funktion som beror av limträhallens spännvidd med treledstakstol 

med dragband. Den linjära funktionen är beräknad utifrån den linjära trendlinjen som har pas-

sats in till kurvan. 

𝑃𝑡𝑜𝑡 = 64,16𝐵 − 392,92 (8.2) 

𝑅2 = 0,9942  

Jämförelse mellan omlottlagda och gerberskarvade takåsar har gjorts med de framtagna 

linjära funktionerna, där ett medelpris har beräknats. Procentuellt är det ca 1,5 % dyrare att 

bygga med gerberskarvade takåsar med primärt bärverk i form av treledstakstol med dragband 

i Luleå. Det beror främst på att tvärsnittsbredden på takåsarna eller takbalken måste vara till-

räckligt breda för att klara kontakttrycket. Kontakttrycket är kritiskt i Luleå i och med stor snö-

last. 
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Figur 8.3. Jämförelse mellan underspänd treledstakstol och treledstakstol med dragband i Luleå. 

Jämförelsen mellan de två primärbärverken i Luleå enligt figur 8.3 följer de två kurvorna 

varandra fram till 30 meters spännvidd. Det beror på att kontakttrycket blir dimensionerande 

för gerberskarvade takåsar. För att motverka tryckspänningarna krävs ökning av tvärsnittsbred-

den för takåsarna eller för takbalken. Större spännvidd än 30 meter blir tvärsnitten högre i en 

treledstakstol med dragband än för en underspänd treledstakstol, vilket resulterar i skillnaden 

mellan kurvorna i figur 8.3. En limträhallbyggnad med spännvidd över 40 meter i Luleå kan 

inte konstrueras med trekedstakstol med dragband eftersom villkoret h/b<7 inte uppfylls. 
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Figur 8.4. Analys av spännvidden i Stockholm, underspänd treledstakstol. 

Figur 8.4 ger en linjär funktion som beror av limträhallens spännvidd med underspänd 

treledstakstol. Den linjära funktionen är beräknad utifrån den linjära trendlinjen som har passats 

in till kurvan. 

𝑃𝑡𝑜𝑡 = 53,015𝐵 − 297,35 (8.3) 

𝑅2 = 0,9914  

Jämförelse mellan omlottlagda och gerberskarvade takåsar har gjorts med de framtagna 

linjära funktionerna, där ett medelpris har beräknats. Procentuellt är det ingen skillnad mellan 

omlottlagda och gerberskarvade takåsar med primärt bärverk i form av underspänd tre-

ledstakstol i Stockholm.  
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Figur 8.5. Analys av spännvidden i Stockholm, treledstakstol med dragband. 

Figur 8.5 ger en linjär funktion som beror av limträhallens spännvidd med treledstakstol 

med dragband. Den linjära funktionen är beräknad utifrån den linjära trendlinjen som har pas-

sats in till kurvan. 

𝑃𝑡𝑜𝑡 = 58,98𝐵 − 391,38 (8.4) 

𝑅2 = 0,9886  

Jämförelse mellan omlottlagda och gerberskarvade takåsar har gjorts med de framtagna 

linjära funktionerna, där ett medelpris har beräknats. Procentuellt är det ca 1,5 % dyrare att 

bygga med gerberskarvade takåsar med primärt bärverk i form av treledstakstol med dragband 

i Stockholm. 
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Figur 8.6. Jämförelse mellan underspänd treledstakstol och treledstakstol med dragband i Stockholm. 

Jämförelsen mellan de två primärbärverken i Stockholm enligt figur 8.6 följer de två kur-

vorna varandra fram till 30 meters spännvidd. Det beror på att kontakttrycket blir dimension-

erande för gerberskarvade takåsar. För att motverka tryckspänningarna krävs ökning av tvär-

snittsbredden för takåsarna eller för takbalken, det vill säga att tvärsnittsbredden är lika för de 

båda takstolarna. Större spännvidd än 30 meter blir tvärsnitten högre i en treledstakstol med 

dragband än för en underspänd treledstakstol, vilket resulterar i skillnaden mellan kurvorna i 

figur 8.3. En limträhallbyggnad med spännvidd över 45 meter i Stockholm kan inte konstrueras 

med trekedstakstol med dragband eftersom villkoret h/b<7 inte uppfylls. 
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Figur 8.7. Analys av spännvidden i Malmö, underspänd treledstakstol. 

Figur 8.7 ger en linjär funktion som beror av limträhallens spännvidd med underspänd 

treledstakstol. Den linjära funktionen är beräknad utifrån den linjära trendlinjen som har passats 

in till kurvan. 

𝑃𝑡𝑜𝑡 = 40,106𝐵 − 165,68 (8.5) 

𝑅2 = 0,9937  

Jämförelse mellan omlottlagda och gerberskarvade takåsar har gjorts med de framtagna 

linjära funktionerna, där ett medelpris har beräknats. Procentuellt är det ca 5 % billigare att 

bygga med gerberskarvade takåsar med primärt bärverk i form av underspänd treledstakstol i 

Malmö. Det beror på att snölasten i Malmö är relativt liten och att kontakttrycket inte blir di-

mensionerande. De omlottlagda takåsarna får extra volym från skarvningen vilket kan vara en 

faktor som gör att det blir dyrare.  
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Figur 8.8. Analys av spännvidden i Malmö, treledstakstol med dragband. 

Figur 8.8 ger en linjär funktion som beror av limträhallens spännvidd med treledstakstol 

med dragband. Den linjära funktionen är beräknad utifrån den linjära trendlinjen som har pas-

sats in till kurvan. 

𝑃𝑡𝑜𝑡 = 49,662𝐵 − 362,21 (8.4) 

𝑅2 = 0,9833  

Jämförelse mellan omlottlagda och gerberskarvade takåsar har gjorts med de framtagna 

linjära funktionerna, där ett medelpris har beräknats. Procentuellt är det ca 2 % billigare att 

bygga med gerberskarvade takåsar med primärt bärverk i form av treledstakstol med dragband 

i Malmö. 
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Figur 8.9. Jämförelse mellan underspänd treledstakstol och treledstakstol med dragband i Malmö. 

Regressionsvärdena ligger i samma storleksintervall i Malmö som för Stockholm och Lu-

leå, vilket innebär att trendlinjerna ger pålitliga resultat även för Malmö. I figur 8.9  är de båda 

primärbärverken plottade i samma diagram och det syns tydligt att mellan 15-25 meter ligger 

kurvorna på varandra. Det betyder att det inte har någon betydelse vilken takstolstyp som väljs. 

Skillnaden mellan kurvorna ökar med spännvidden från 25 meter. Jämfört med Stockholm och 

Luleå kan en treledstakstol med dragband användas vid stora spännvidder i Malmö. Tvärsnitten 

blir inte lika höga och slanka för att villkoret h/b<7 uppfylls. Detta beror främst på att Malmö 

tillhör snözon 1. 

Jämförelsen mellan gerberskarvade och omlottlagda takåsar blir inte riktigt korrekt ef-

tersom antalet takåsar skiljer sig mellan de två olika takåssystemen. Jämförelsen gjordes för att 

se om det var någon större skillnad i total materialkostnad beroende av valet av sekundärbär-

verk. Resultatet av jämförelsen gav konkreta svar på att omlottlagda takåsar lämpar sig i snözo-

nerna 2 och 3 medans gerberskarvade takåsar tillämpas bättre i snözon 1. 
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Bilaga B: Optimering cc- avstånd långsida 

 

Figur 8.10. Optimering av cc- avstånd för långsidan med underspänd treledstakstol. 

 

Figur 8.11. Optimering av cc- avstånd för långsidan med treledstakstol med dragband. 
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I figur 8.10 och 8.11 visas resultat av optimering av cc- avstånd i långsida. Alla kurvorna 

är väldigt jämna, inga speciella olägenheter som sker i kurvorna. Tittar man på de blå kurvorna 

i diagrammen växer kurvorna på samma sätt efter 6 meters cc- avstånd. Tillväxten för Stock-

holm och Malmö är inte lika tydlig utan materialkostnaden ökar i en jämn takt. Kurvorna i figur 

8.11 har väldigt jämna kurvor för att vara dimensionerat med treledstakstol med dragband. Jäm-

för man figur 8.11 med 4.11, ser man tydligt att kurvorna i figur 4.11 är betydligt ojämnare. 

Orsaken till detta kan vara att tvärsnittbredden på takbalkarna ändras nästintill för varje dimens-

ionering vid gerberskarvade takåsar. Det gör att den totala materialkostnaden blir jämnare och 

kurvorna får ett jämnt utseende. I tabell 8.1 och 8.2 redovisas det cc- avstånd i långsidan med 

lägst total materialkostnad. 

Tabell 8.1. Lägsta materialkostnad vid ett specifikt cc- avstånd för en limträhallbyggnad med underspänd tre-

ledstakstol. 

Underspänd Luleå Stockholm Malmö 

cc- avstånd 4 m 4 m 4,8 m 

Materialkostnad 1313,8 tkr 1128,6 tkr 955 tkr 

 

Tabell 8.2. Lägsta materialkostnad vid ett specifikt cc- avstånd för en limträhallbyggnad med treledstakstol med 

dragband. 

Treledstakstol Luleå Stockholm Malmö 

cc- avstånd 4,8 4,8 m 4,8 m 

Materialkostnad 1400 tkr 1227 tkr 1034 tkr 
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Bilaga C: Optimering cc- avstånd takås 

 

Figur 8.12. Optimering av gerbersystem och takplåt med underspänd treledstakstol. 

 

Figur 8.13. Optimering av gerbersystem och takplåt med treledstakstol med dragband. 
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Det är ingen skillnad för de tre städerna eller för de båda primärbärverken var minpunkten 

befinner sig. Typen av takplåt beror på cc- avstånden på takåsarna. Med längre cc- avstånd 

minskar antalet takåsar, vilket betyder att limträkostnaden reduceras, men med större cc- av-

stånd krävs en styvare takplåt som blir dyrare per kvadratmeter. Takplåten är en kostnadsdrivare 

som presenteras i Bilaga E. Det är orsaken till kurvorna i figur 8.12 och 8.13 växer från 1 meter. 

I diagrammen bildas en platå mellan 2,1 och 2,7 meter, eftersom takplåten är densamma för de 

båda cc- avstånden. Skillnaden mellan underspänd treledstakstol och treledstakstol med drag-

band är att materialkostnaden stiger från 2,7 meter med cc- avståndet i figur 8.12. I figur 8.13 

planas materialkostnaden ut efter 2,7 meter. Det beror på att den underspända treledstakstolen 

blir mer påverkad av att knäckningslängden i vek riktning ökar, speciellt vid interaktionssam-

bandet stödmoment och vek knäckning. Olägenheterna i kurvorna (snabb ökning) beror av att 

kontakttrycket dimensionerade tvärsnittsbredden. En ökning av tvärsnittbredden betyder en 

ganska snabb ökning av limträvolymen. I tabell 8.3 och 8.4 redovisas det cc- avstånd i långsidan 

och mellan takåsarna med lägst total materialkostnad. 

Tabell 8.3. Lägsta materialkostnad vid  specifika cc- avstånd för en limträhallbyggnad med underspänd treledstakstol. 

Underspänd Luleå Stockholm Malmö 

cc- avstånd långsida  4 m 4 m 4,8 m 

cc- avstånd takås 1 m 1 m 1 m 

Materialkostnad 1109,5 tkr 940,9 tkr 824,6 tkr 

 

Tabell 8.4. Lägsta materialkostnad vid  specifika cc- avstånd för en limträhallbyggnad med treledstakstol med drag-

band.. 

Treledstakstol Luleå Stockholm Malmö 

cc- avstånd långsida  4,8 4,8 m 4,8 m 

cc- avstånd takås 1 m 1 m 1 m 

Materialkostnad 1308 tkr 1110,4 tkr 906,8 tkr 
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Bilaga D: Optimering cc- avstånd gavel 

 

Figur 8.14. Optimering av cc- avstånd för gaveln med underspänd treledstakstol. 

 

Figur 8.15. Optimering av cc- avstånd för gaveln med treledstakstol med dragband. 
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Resultaten i figur 8.14 och 8.15 fastslår att det inte har någon betydelse hur man utformar 

gaveln. Studerar man kurvorna noga ser man att det de bästa lösningar befinner sig från 5 till 

10 meter. I och med att den totala materialkostnaden ändras marginellt med cc- avståndet är 

gaveln lämplig till att använda för t.ex. dörrar, större portar eller installera glaspartier. I tabell 

8.5 och 8.6 redovisas de slutgiltiga resultaten.  

Tabell 8.5. Lägsta materialkostnad vid ett specifikt cc- avstånd för en limträhallbyggnad med underspänd tre-

ledstakstol. 

Underspänd Luleå Stockholm Malmö 

cc- avstånd långsida  4 m 4 m 4,8 m 

cc- avstånd takås 1 m 1 m 1 m 

cc- avstånd gavel 6 m 10 m 10 m 

Materialkostnad 1105,1 tkr 930,7 tkr 813,1 tkr 

 

Tabell 8.6. Lägsta materialkostnad vid ett specifikt cc- avstånd för en limträhallbyggnad med treledstakstol med 

dragband. 

Treledstakstol Luleå Stockholm Malmö 

cc- avstånd långsida  4,8 4,8 m 4,8 m 

cc- avstånd takås 1 m 1 m 1 m 

cc- avstånd gavel 6 m 6 m 10 m 

Materialkostnad 1303,4 tkr 1104,2 tkr 895,4 tkr 

 

Optimeringen av limträhallbyggnader med gerberskarvade takåsar gav lägre total materi-

alkostnad än omlottlagda takåsar. Analysen i Bilaga A att det är överlag dyrare med gerberskar-

vade takåsar gäller endast för limträhallar som inte har optimeras.  
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Bilaga E: Kostnadsdrivare 

 

Figur 8.16. Kostnadsfördelning Luleå underspänd treledstakstol. 

 

Figur 8.17. Kostnadsfördelning Luleå treledstakstol med dragband. 
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Figur 8.18. Kostnadsfördelning Stockholm underspänd treledstakstol. 

 

Figur 8.19. Kostnadsfördelning Stockholm treledstakstol med dragband. 
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Figur 8.20. Kostnadsfördelning Malmö underspänd treledstakstol. 

 

Figur 8.21. Kostnadsfördelning Malmö treledstakstol med dragband. 

 

 

3,30%

49,02%
34,57%

2,38% 7,98%

2,52%
0,23%

Malmö Underspänd treledstakstol

Stabilisering

Takås

Takstol

Gavelbalk

Långsidopelare

Gavelpelare

Hörnpelare

3,01%

44,81%

40,19%

2,18%
7,30%

2,30%
0,21%

Malmö Treledstakstol med dragband

Stabilisering

Takås

Takstol

Gavelbalk

Långsidopelare

Gavelpelare

Hörnpelare



 

98 

 

 

Figur 8.22. Kostnadsfördelning för gerberskavade takåsar och takplåt, vid små cc- avstånd mellan takåsarna. 
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