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SAMMANFATTNING 

En av konstruktörens initiala arbetsuppgifter i byggprojektering är lastnedräkning för 
fastställande av det tänka stomsystemets förmåga att föra lasterna till grunden. Till 
konstruktörens förfogande finns handberäkningar och programvaror som tillämpar finita 
elementmetoden. Då resultaten från beräkningsmetoderna kan vara olikartade är det diffust hur 
många metoder som ska brukas för korrekt resultat. För att avgöra beräkningsmetodernas 
riktighet utförs en fallstudie genom jämförelse mellan tre beräkningsmodeller för hand och 
beräkningar utförda med programvarorna FEM-design och Robot Structure, båda tillämpande 
finita elementmetoden. Dessutom utförs en surveystudie genom enkät för fastställande av 
konstruktörers och projektörers inställning och upplevda tillförlitlighet till beräkningar utförda 
med FEM-program. Tillfrågning sker på ett tekniskt konsultföretag med byggenheter i Sverige. 
 
För utförande av fallstudien väljs ett referensobjekt i form av en kontorsbyggnad. Till följd av 
byggnadens storlek väljs en sektion ut bestående av pelardäcksystem. Vid uppförandet i Revit 
utförs förenklingar av stommen varpå export görs till FEM-design och Robot Structure för 
utförande av lastnedräkning. Beräkningsprocessen utförs även med handberäkningsmodeller 
som valts att kallas cc-modellen, modellen där innerstöd betraktas fasta och 
stödreaktionsmodellen. Resultatet från fallstudien presenteras initialt tabellerat med överblick 
av samtliga pelare med utgångspunkt från handberäkningarna i förhållande till programvarorna. 
Av handberäkningarna ger cc-modellen överlag störst dimensionerande last där 
programvarorna i jämförelse ger lägre lastvärden för 76 procent av pelarna. För modellen där 
innerstöd betraktas som fasta erhålls lägre dimensionerande last för nästintill hälften av pelarna 
från FEM-programmen medan jämförelsen mellan programvarorna och stödreaktionsmodellen 
motsvarar 39 procent. För närmare inblick i jämförelsen selekteras fyra pelare med varierande 
placering för fastställande av lasteffekt med och utan hänsyn till lastreduktioner. Resultaten 
från hörnpelaren pekar på lastvärden som är olikartade beroende på beräkningsmodell, samt 
med större dimensionerande last när hänsyn tas till reduktionsfaktorerna. Även för ytterpelaren 
och pelaren placerad intill trapphuset råder osäkerhet kring fastställandet av influensarean, 
vilket ger högre eller oförändrade lastvärden med lastreduktionerna. Innerpelaren resulterar i 
lägre dimensionerande last med reduktionerna, men korrektheten ifrågasätts med modellen där 
innerstöd betraktas fasta då större antal pelare krävs för att säkerställa riktighet. 
 
Slutligen visar resultaten från surveystudien på projektörer och konstruktörer som är positiva 
till FEM-programmen och upplever dem som tillförlitliga. Genomsnittlig respondent graderar 
faktorerna överstigande medelvärdet på aktuell skala. Fördelarna med programvarorna är 
många medan nackdelen enbart beskrivs som brukarens okunskap. Flertal respondenter 
hänvisar till erfarenheter där programvarorna gett felaktiga resultat. Användandet av 
beräkningar utförda med FEM-programmen och handberäkningar för kontroll av rimligheten 
hos de datoriserade beräkningarna lyfts fram. Av genomsnittlig respondent på byggenheten är 
det mer än sju av tio som vill bruka beräkningsmetoderna tillsammans medan mindre än var 
tionde anställd är villig att helt överge handberäkningar.   



Jämförande studie av lastnedräkningar för hand och med FEM-program 
 

 
iv 

 

 

  



ABSTRACT 
 

v 
 

 

 

 

ABSTRACT 

One of the constructor’s initial job assignment in construction projection is load countdown to 
determine the intended system's ability to carry the loads to the foundation. At the disposal of 
the constructor are calculations by hand and software that apply the finite element method. 
Since the results of the calculation methods may differ, it is diffuse how many methods should 
be used for correct results. To determine the accuracy of the calculation methods, a case study 
is performed by comparing three calculation models by hand and calculations with FEM-design 
and Robot Structure software, both applicable finite element method. Furthermore, a survey 
study is conducted with surveys to determine the constructors' and projectors' attitude and 
perceived reliability of calculations performed with FEM programs. The survey approaches a 
technical consulting company with structural units in Sweden. 
 
A reference object in form of an office building is chosen for the case study. Due to the 
building’s size, a section is selected consisting of a column system. Simplifications are made 
of the framework in Revit; thereafter exportation is made to FEM- design and Robot Structure 
for load countdown. The calculation process is also executed with hand calculation models 
chosen to be called the cc-model, the model where inner support is regarded as fixed and the 
support response model. The outcome of the case study is initially presented with an overview 
of all columns based on the hand calculations in relation to the software. Of the hand 
calculations, the cc-model generally gives the largest value for dimensioning load. The software 
obtained lower load values for 76 percent of the columns compared with the current calculation 
model. For the model where inner support is regarded as fixed, lower-dimension load is 
obtained for almost half of the pillars from the FEM programs while the comparison between 
the software and the support response model is equivalent to 39 percent. For profound 
comparison, four columns with varying positions are chosen for determining load effect with 
and without regard to load reductions. The result of the corner column differs depending on the 
calculation model, with larger dimensioning loads with reduction factors. The outer column and 
column near the staircase is uncertain regarding the determination of the area, resulting in 
higher or unchanged load values with load reductions. The inner column resulted in lower 
values with reductions, but the correctness is questioned with the model where inner support is 
regarded as fixed since a larger number of pillars is needed to ensure accuracy. 
 
Finally, the results from the survey study reveal projectors and constructors with positive 
approach towards the FEM programs and perceive them as reliable. The average respondent 
grades the factors above average on the current scale. The advantages of the software are many, 
while the disadvantages are described only as the user's ignorance. A large number of 
respondents refer to experiences where the software gave incorrect results. The use of 
calculations made with the FEM programs and hand calculations to check the reasonableness 
of the computed calculations is highlighted. Of the average respondent on the structural units, 
more than seven out of ten want to use calculation models by hand with FEM calculations, 
while less than one tenth employee is willing to completely abandon hand calculations.  
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BEGREPP 

 

Projektör   

Yrkestitel för den som ansvarar för utförande av byggnadsritningar i två- och 
tredimensionella ritningsprogram. Till projektörens förfogande föreligger beräkningar för 
säkerställande av byggnadens visuella skepnad. 
  

Konstruktör   

Yrkestitel för den som i byggnadsprojekt beräknar på byggnadens bärförmåga under olika 
tillåtelser. Uppgiften är därmed säkerställande av att byggnaden håller för de olika laster 
verkande på dess bärande element. 
 

Lastnedräkning   

Laster verkande på byggnaden beräknas genom stommen från dess högsta nivå ner till 
grunden. Beräkningen utförs för att säkerställa att de olika bärande elementen klarar det 
dimensionerande lastfallet. 

 

Revit   

Programvara vanligt förekommande vid projektering av byggnadsritningar som även 
möjliggör tredimensionell visualisering. 
  

Robot Structure och FEM-design   

Tredimensionella finita elementbaserade programvaror som möjliggör beräkningar av olika 
former, från lastfall till dimensionering av olika element. 
  

Matlab   

Programvara som riktar sig mot bruk av matematisk och teknisk karaktär. Mjukvaran 
omfattar matematiska funktioner där automatiserade beräkningar kan verkställas via skript. 
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1 INLEDNING 

Studiens ämne presenteras med bakgrundsbeskrivning. Problematiken diskuteras och studiens 
syfte förklaras. Dessutom motiveras avgränsningar för att definiera studiens omfattning.  

 

1.1 Bakgrund 

Under dimensioneringen av en byggnad ställs krav på hänsynstagande till bärförmåga. 
Oberoende av byggnadens faser avseende uppförande eller brukande, skall bärigheten vara 
tillräcklig för att hantera lasterna. Om nödvändigt skall beräkning, provning eller kombination 
av detta, tillämpas för dimensionering. Vid beräkning måste metoden redogöra för byggnadens 
samverkan med rådande gränstillstånd och lastomständigheter. Oavsett tillämpad 
dimensioneringsmetod skall resultat med hänsyn till byggnadens bärande system fastställas i 
ett så kallat konstruktionsdokument för underlättande av kontroll (6, 22–24, 28 §§, EKS 10).  
 
Byggnadskonstruktören är ansvarig för hållfasthet- och dimensioneringsberäkningar som utförs 
i linje med lagbestämmelser som uppger hur dimensionering går till (Nordstrand, 2008). En av 
konstruktörens initiala arbetsuppgifter i byggnadsprojekt är att utföra lastnedräkning på det 
tänkta stomsystemet. Lastnedräkning åsyftar nedräkning av dimensionerande laster från 
byggnadens högsta punkt till grunden. Till sitt förfogande finns handberäkningar och 
datorprogram som blivit vanligare till följd av utvecklingen som infunnit sig. Datoriserade 
beräkningsmetoder medför modeller som speglar verkligheten i stor utsträckning (Rehnström 
& Rehnström, 2016). Finita elementmetoden är en numerisk beräkningsmetod som omfattar 
flertal programvaror med kapacitet för lastanalys och dimensionering av bärverk. Gemensamt 
för samtliga beräkningsmetoder som finns till konstruktörens förfogande är dess förenlighet 
med Eurokoderna. Syftet är att konstruktörens dimensionerande beräkningar ska uppfylla 
kraven som ställs för verifiering av bärförmåga, stadga och beständighet (39 §, EKS 10).  
 
Konstruktörens arbetsuppgifter präglas ständigt av osäkerheter vilket föranleder att beslut 
måste fattas trots osäkra faktorer (Menzies, 1999). Konstruktörens ständiga hantering av 
osäkerheter förklaras som en följd av att designa och konstruera fiktiva byggnader där varken 
geometrin, materialet eller styrkan är definitiv och inte heller laster eller yttre förhållanden som 
den avser att utsättas för. Ytterligare osäkerhetsfaktor är den mänskliga faktorn innebärande att 
avvikelser kan uppstå mellan förväntningar och utfall till följd av konstruktörens handlingar 
(Fröderberg, 2014). Studier pekar på att den mänskliga faktorn står för mer än 90 procent av 
felaktigheter hos konstruktioner (Frühwald m.fl., 2007) till följd av bland annat beräkningsfel, 
designfel och konstruktionsfel. Ytterligare studie har utförts av Fröderberg (2014) för 
fastställande av den mänskliga faktorns effekter på byggnaders säkerhet och 
kostnadseffektivitet. Erfarna konstruktörer deltog i studien för dimensionering av betongpelare 
i ett flervåningshus med hjälp av handberäkningar alternativt program tillämpande finita 
elementmetoden. Studien pekar på stor spridning bland resultaten där majoriteten av 
beräkningarnas kvalitet är underkända.  
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1.2 Problematisering 

Lastnedräkningar sker för hand eller med programvaror som förslagsvis tillämpar finita 
elementmetoden, men hur likartade är resultaten som genereras? Föreligger det skillnader 
mellan handberäkningar och FEM-program? Nämnda programvaror tillämpar metoder genom 
automatiserade funktioner medan handberäkningar kan utföras i linje med olika modeller som 
potentiellt leder till olikartade utfall. Med detta i fokus blir det diffust att avgöra hur många 
metoder som bör tillämpas för lastnedräkningar med ändamål att erhålla korrekta resultat. 
Tillförlitligheten kan tänkas påverka i vilken mån dessa programvaror används och därav 
inställningen som brukaren upplever. 

1.3 Syfte 

Studiens ändamål har utgångspunkt i att urskilja om det förekommer eventuella skillnader 
mellan lastnedräkningar utförda med praktiska handberäkningar och program som tillämpar 
finita elementmetoden för husbyggnader. Beräkningsmetoderna som tillämpas genom 
programvarorna erhålls i jämförande syfte, där FEM-design och Robot Structure granskas 
enskilt och sätts i förhållande till beräkningsmodellerna för hand. Fastställande skall även göras 
av inställning och tillförlitlighet som konstruktörer och projektörer känner inför programvaror 
som tillämpar finita elementmetoden.  

1.4 Avgränsningar 

För att kontrollera huruvida skillnader förekommer vid lastnedräkning ska referensobjektet i 
form av kontorshuset Kv Gasklockan i Malmö uppföras och analyseras. Sjuvåningshuset består 
av betong med pelardäcksystem. Studiens ramar utgörs av betong som stommaterial där 
pelardäcksystem selekteras. På grund av byggnadens omfattande storlek väljs en sektion för 
lastnedräkning. Byggnaden som har olika bjälklagstjocklek och pelardimensioner, betraktas för 
enkelhetens skull som enhetliga och uppförda i betong. Även takets utformning förenklas från 
sadeltak till flackt tak. 
 
Lastnedräkning lämpar sig endast till vertikala laster och därav beaktas egenvikter, nyttig last 
och snölast. Vindlast är en sidolast som resulterar i vinkelrät last på taket. Lasten är inte enhetlig 
eftersom takets zoner påverkas av vindriktningen och sug respektive tryck som kan inträffa 
samtidigt på taket. Därtill tas ingen hänsyn till snedställning då den medför horisontell last. 
Laster av intresse beräknas i enlighet med svenska standarden för Eurokod, SS-EN 1990 för 
brottgränstillstånden 6.10 a och 6.10 b eftersom brott av dessa element utgör stor skaderisk för 
brukarna. Vid lastnedräkningen för stomsystem ska reduktionsfaktorn beräknas för nyttig last 
an och reduktionfaktorn med hänsyn till influensytan aA. 
 
Undersökningen avgränsar sig till programvarorna FEM-design och Robot Structure som 
tillämpar finita elementmetoden. De är anpassade för den svenska standarden i Eurokod och 
kompatibla med Revit som används parallellt för modellering. Fastställande av inställning 
gentemot beräkningar som tillämpar finita elementmetoden genomförs med konstruktörer och 
projektörer som målgrupp. Undersökningen riktas mot ett tekniskt konsultföretag med 
byggenheter i Sverige där målgruppen återfinns. Tillfrågning sker i form av enkätutskick som 
enligt överenskommelse säkerställer företagets och respondentens anonymitet.  
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2 REFERENSOBJEKT 

Det valda referensobjektet för utförande av fallstudien presenteras. Dessutom förklaras 

processerna för dess uppförande, utförda förenklingar och applicerade laster i 

programvarorna.  

 

2.1 Presentation av referensobjekt 

Kvarteret Gasklockan är en kontorsbyggnad belägen i centrala Malmö. Byggnaden reser sig sex 
våningar hög ovan mark med utsikt över vatten och källarvåning med skyddsrum under 
marknivå (Svenska Fabrikbetongsföreningen, u.d.). I dagsläget hyrs byggnadens lokaler främst 
av rättsliga myndigheter såsom Polisen, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten (Wsp, u.d.).  

 
 

 
Figur 1 Till vänster: Fotografi av Kv Gasklockan (Svenska Fabriksbetongföreningen, u.d.). Till höger: Illustration av 
Kv Gasklockan (Wsp, u.d.). 

 
 
Byggnaden utgörs av en platsgjuten stomme i pelardäcksystem med våningsplan som nyttjar 
efterspända bjälklag. Tjockleken varierar mellan 200–400 mm och dessutom består stommen 
av stålpelare i fasad och innerpelare i betong. Ytterligare har stommen bärande gavelväggar och 
trapphus- och schaktväggar. På det översta bjälklaget ligger ett tak i plåt uppstolpat på en trä- 
och stålstomme (Svenska Fabrikbetongsföreningen, u.d.).  
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2.2 Uppförande av byggnaden 

För den formgivna FEM-modellen har förenklingar av stommen gjorts. Till att börja med har 
samtliga bjälklag i modellen valts till en specifik tjocklek. Ytterligare har samtliga pelare 
bestämts till betong och avstånden för de tidigare stålpelarna vidgats. Dessutom har mindre 
modifiering av trapphusets position utförts. Den kanske främsta skillnaden i modellen är taket 
som utformats från ett sadeltak till flackt. Figur 2 visar en illustration av de förenklingar som 
gjorts. Bjälklagsplanritning och höjdnivåer för byggnaden kan återfinnas i Bilaga A.  
 

 
Figur 2 Byggnadens ursprungliga utformning, dess förenkling av tak och pelarplacering samt påförda laster i FEM-
modellen (Egen konstruktion).  

 
Initialt uppfördes byggnaden utifrån tänkta förenklingar i programvaran Revit med 
utgångspunkt från planritningarna som fanns till hands. Därefter exporterades filen till FEM-
design där ändringar gjordes av stödreaktionen för pelarna i syfte att efterlikna 
handberäkningarna i form av enkelriktade vertikala stöd. Sedan exporterades filen från Revit 
till Robot Structure där liknande korrigeringar gjordes av stöden. Uppförandemomentet i 
programvarorna som tillämpar finita elementmetoden utgjordes av de standardinställningar 
gällande nätmönster. Storleken av elementen baserades på det automatiserade värdet från FEM-
design som applicerades på byggnaden i Robot Structure. Slutligen visar tabellen nedan de olika 
lasterna som applicerats på byggnadens stomme i FEM-modellen.  
 

Tabell 1 Lasterna som applicerats på byggnaden i FEM-modellen. 

Applicerade laster Lastenhet [kN/m2] 

Egenvikt tak, gt 0,625 

Snölast på tak, s 0,8 

Karakteristisk nyttig last för kontorsbyggnad, qk 2,5 

 
  



TEORETISK REFERENSRAM 
 

7 
 

 

 

 

3 TEORETISK REFERENSRAM 

Med studiens ändamål som utgångsläge har teorier och data valts och skapats för att utforma 
referensramen. Kapitlet är anpassat efter det presenterade referensobjektet som utgör 
förutsättningarna för det som uppförts i programvarorna som tillämpar finita 
elementmetoden. Därutöver beskrivs det teoretiska tillvägagångssättet för lastnedräkning och 
de praktiskt nyttjade modellerna.   
 

3.1 Primär och sekundär stomme 

Stommen avser att bära byggnadens diverse laster i form av egenlast, nyttig last, snölast och 
vindlast (Adler, 2005). Byggnaden utstår som mest belastning i grunden och därför har den 
bärande konstruktionen i uppgift att föra ned lasterna vertikalt till detta element. Rent 
definitionsmässigt kan stommen kategoriseras utifrån en primär- och sekundärstomme till 
följd av dess uppgifter. Den primära stommen ansvarar för att laster förs från byggnadens 
högsta element till dess lägsta, medan sekundärstommen förser primärkonstruktionen med 
dessa laster (Isaksson, Mårtensson & Thelandersson 2010). 
 
För primär stomkonstruktion ligger valet för bärande element bland annat mellan bjälklag, 
bärande väggar och pelare. Bjälklaget är det horisontella element mellan våningsplanen vars 
uppgift är att bära den last som tynger våningen. Därpå förs lasten till de vertikala bärverken 
som i sin tur ska överföra ovanstående laster till nedanstående element. Ju fler våningar, desto 
större blir lasterna och även de krav som ställs på byggnadsdelens bärförmåga. Det är viktigt 
att bjälklaget är styvt för att våningsplanet ska vara motståndskraftigt och svikta så lite som 
möjligt. Då besparas inredningen och mellanväggarna från att ta skada eller förstöras 
(Strandberg, 2014).  
 
Pelare kan nyttjas i byggnader där öppenhet och anpassbarhet efterfrågas. Det förekommer 
bland annat i kontorshus, varuhus och garage (Adler, 2005). Placeringen av pelarna sker oftast 
innan- eller utanför fasaden alternativt i korridorsväggar. På grund av den tyngd pelarna utstår 
ställs höga krav på bärförmåga och i större byggnader ställs dessutom krav på brandtålighet 
(Berg, 2007). 
 
I bostadshus är bärande väggar tillsammans med bjälklag vanligt (Adler, 2005). De bärande 
väggarna kan ha i uppgift att stabilisera byggnaden. Betong är ett material som har hög 
tryckhållfasthet vilket möjliggör för betongväggarna att göras tunna utan att gå miste om sin 
förmåga att bära laster (Berg, 2007). 
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3.2 Lastnedräkning 

3.2.1 Generellt om lastnedräkning 

Processen lastnedräkning syftar till att säkerställa hur laster på enskilda byggnadselement 
förflyttas till grunden i ett vertikalt förlopp. På de horisontella bärverken benämnt ytbärverk, 
såsom tak och plattor, fördelas lasten över dess area i form av ytlast. Om ytbärverken förstärkts 
med balkar eller väggar placerade i en specifik riktning, så sker lastfördelningen i enlighet 
med en linjelast. Slutligen förs ovanstående last från ytbärverken till pelaren i form av 
punktlast (Langesten, 1995).  
 
 

         
Figur 3 Till vänster: Kompletterande bild över stomme bestående av bjälklag, balkar, pelare och pålar (Langesten, 
1995). Till höger: Stomme varifrån lastnedräkning sker från dess högsta till dess lägsta punkt (Egen konstruktion). 

 
 

3.2.2 Beräkningsmodeller för lastnedräkning av pelardäcksystem 

Vid lastnedräkning vidtas ofta förenklingar av den beräknade lasten från bjälklaget som 
fördelas på nedanstående väggar och pelare. Influensareorna, A, i byggnaden kan bestämmas 
till upplag som är fast inspända eller fritt upplagda. Det leder till att tre modeller som kommit 
att kallas cc-modellen, modellen där innerstöd betraktas som fasta och stödreaktionsmodellen 
är tillämpbara utifrån aktuell litteratur. Förstnämnd modell utgår från att hälften av den jämna 
lasten går till stöden. Med stödreaktionsmodellen varierar last som förs till stöden beroende 
på antalet pelare. Från stödreaktionsmodellen har modellen där innerstöd betraktas som fasta 
utvecklats som anser att lastens fördelning till stöden bestäms till fasta värden. (Isaksson, 
Mårtensson & Thelandersson, 2010).  
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För de utmärkta pelarna i figuren nedan blir därmed influensarean för de olika modellerna: 

Tabell 2 Influensarea för markerade hörnpelare i nedanstående figur enligt beräkningsmodellerna för hand. 

Beräkningsmodell Influensarea, A 

cc-modellen A = 0,5 c1 · 0,5 c3 

Modellen där innerstöd betraktas fasta A = 0,4 c1 · 0,4 c3 

Stödreaktionsmodellen A = 0,4 c1 · 0,375 c3 

Tabell 3 Influensarea för markerade innerpelare i nedanstående figur enligt beräkningsmodellerna för hand. 

Beräkningsmodell Influensarea, A 

cc-modellen A = ( 0,5 c1 + 0,5 c2 ) · 0,5 c3 

Modellen där innerstöd betraktas fasta A = ( 0,6 c1 + 0,5 c2) · 0,4 c3 

Stödreaktionsmodellen A = ( 0,6 c1 + 0,5 c2 ) · 0,375 c3 

Figur 4 Exempel av de modellerna för utförande av lastnedräkning för hand. 
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3.3 Verkande laster 

3.3.1 Snölast 

Snölast är en variabel last som bestäms utifrån värdet s förekommande på tak. För att erhålla 
snölasten på taket används riktlinjer från eurokodernas standard SS-EN 1991-1-3. 
 
 

� � �������� Ekv. 1 

  

μi Formfaktor för snölast   

Ce  Exponeringsfaktor med avseende på topografi  

Ct  Termisk koefficient med avseende på värmeflöde genom taket  

sk  Karakteristiskt värde för snölast på mark  

 
Utgångspunkten för snölast på tak är dess karakteristiska värde för snölast på mark, sk. Värdet 
präglas av förändringar över tid och geografiskt läge, som baseras på värsta förekommande 
snölast under en femtioårsperiod. Den s.k. femtioårslasten erhålls genom en snölastkarta som 
tagits fram från mätstationer i landet.  
 
 

 
Figur 5 Snölastkarta för karakteristisk snölast på mark för Sverige och Finland (SS-EN 1991-1-3).  
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Snölasten på taket beror dessutom på byggnadens närliggande markförhållanden genom 
exponeringsfaktorn, Ce. Är den tänkta byggnaden oskyddad innebär det en utsatthet för vind, 
vilket är vanligt i topografier med plan och öppen terräng. Således blir takets snölast mindre 
vid vindutsatt topografi. Värdet bestäms utifrån lämplig topografisk beskrivning i förhållande 
till byggnadens belägenhet, som erhålls i eurokoden vilket återfinns i förenklad form i tabellen 
nedan.  
 

 

Tabell 4 Exponeringsfaktorn, Ce, som bestäms utifrån byggnadens markförhållanden, baserad på aktuell Eurokod. 

Topografi Exponeringsfaktor, Ce 

Vindutsatt 0,8 

Normalt vindutsatt 1,0 

Skyddad från vind 1,2 

 

 

Vidare beror takets snölast på den termiska koefficienten, Ct, i form av värmeflöde genom 
taket. Vanligen sätts värdet till 1,0. Slutligen påverkar taklutningen snölasten på taket genom 
formfaktorn på snölasten, μi. Formfaktorerna fastställer den fysiska storleken av snön i 
förhållande till takets lutning, α. Följaktligen leder branta taklutningar till mindre snösamling 
jämfört med flacka tak. För flacka tak bestäms formfaktorn, μi, till 0,8 i enlighet med 
nedanstående figur.  

 

 

  Figur 6 Bestämmelse av formfaktorn för pulpettak (SS-EN 1991-1-3) 



Jämförande studie av lastnedräkningar för hand och med FEM-program 
 

 
12 

 

3.3.2 Nyttig last 

I enlighet med SS-EN 1991-1-1 uppstår variabel nyttig last i samband med objekt som sällan 
flyttas under byggnadens livstid. Det kan vara i form av personer, möbler och flyttbara väggar. 
Den nyttiga lasten definieras som last uppkommande i och med den verksamhet som bedrivs 
i byggnaden. Dessutom bestämmer verksamhetsutövandet lastens karakteristiska värde som 
kategoriseras från bostäder till affärslokaler, kategori A-D. De olika kategoriernas utbredda 
last specificeras närmare i aktuell Eurokod utifrån mer specifika exempel på 
verksamhetsutövande. I Tabell 5 presenteras övergripande värden för varje kategori.  
 

Tabell 5 Byggnadens kategorisering utifrån användningsområde samt utbredd last, baserad på SS-EN 1991-1-1. 

Kategori Användningsområde Utbredd last, qk [kN/m2] 

A Bostäder och liknande 1,5 - 4,0 

B Kontor 2,0 - 3,0 

C Samlingslokaler 2,0 - 7,5 

D Affärer 4,0 - 5,0 

 
Dessutom kan den utbredda lasten, qk, reduceras enligt Ekvation 2 med faktorn, αA, beroende 
på storleken av ytan som belastar det bärande elementet. Dessutom kan reduktionsfaktorn, αn, 
nyttjas för att reducera den totala nyttiga lasten för ovanstående våningsplan under 
förutsättning att samma nyttiga last gäller för minst tre våningsplan, se Ekvation 3. 
 

'( �
5

7
+, +

.,

.
≤ 1,0 Ekv. 2 

  

Ψ0  Faktor för kombinationsvärde av variabel last  

A0  Grundvärde för belastad area  

A   Belastad area  

 

'9 �
2 + (; − 2)+,

;
 Ekv. 3 

  

n   Antal våningar  

Ψ0   Faktor för kombinationsvärde av variabel last  
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3.3.3 Egenvikt 

Egentyngd är en permanent bunden last som omfattar dess bärande element och icke bärande 
delar. Exempel på element är pelare, bjälklag och taktäckning. Beräkningen av elementets 
egenvikt utförs med utgångspunkt från ett karakteristiskt värde, Gk, och utgår från mått på 
ritningen (SS-EN 1991-1-1).  

3.3.4 Faktorer för kombinationsvärden för variabla laster, Ψ0. 

Faktorerna för kombinationsvärde av variabel Ψ0 presenteras i enlighet med SS-EN 1990 och 
SS-EN 1991-1-3, där den nationella bilagan för snölasten presenteras i tabellen nedan. 

Tabell 6 Faktorer för kombinationsvärdet avseende nyttig last och snölast. 

Lasttyp Ψ0 

Nyttig last 

 Kategori A-D 0,7 

Snölast 

Sk ≥ 3,0 kN/m2

 2,0 ≤ Sk < 3,0 kN/m2 

 1,0 ≤ Sk < 2,0 kN/m2 

0,8 

0,7 

0,6 

3.3.5 Lastkombinationer 

Lastkombinationerna bör tas i beaktande till följd av de olika laster som byggnaden utsätts för. 
Fastställandet av lastkombinationerna sker genom att definiera de laster som verkar samtidigt 
på byggnadens bärande element. Därutöver kontrolleras tillförlitligheten hos elementen för ett 
gränstillstånd när samtliga laster antas vara verksamma (SS-EN 1990). 

I aktuell Eurokod presenteras olika brottgränstillstånd som bör kontrolleras när situationen 
kräver det. STR är det brottgränstillstånd som kontrolleras under byggnadens dimensionering. 
Vidare omfattar STR två lastkombinationer vid namn 6.10 a och 6.10 b. Från eurokoden 
framkommer det att lastkombinationerna definieras enligt Ekvation 4 och Ekvation 5 för att 
erhålla det ogynnsamma fallet i form av den permanenta lasten egenvikt. Den lastkombination 
som ger minst gynnsamma utfall i form av störst lasteffekt väljs.  



Jämförande studie av lastnedräkningar för hand och med FEM-program 
 

 
14 

 

?@1,35A�B,CDE + ?@1,5+,,FG�,F + ?@1,5+,,�G�,� Ekv. 4 

?@0,89A�B,CDE + ?@1,5G�,F + ?@1,5+,,�G�,� Ekv. 5 

  

γd                    Partialkoefficient med avseende på säkerhetsklass  

gkj,sup Egentyngd   

Ψ0,1  Faktor för kombinationsvärde av variabel last  

qk,1  Karakteristiskt värde för en variabel huvudlast  

qk,i  Karakteristiskt värde för den samverkande variabla lasten  
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3.4 Finita elementmetoden 

3.4.1 Introduktion till finita elementmetoden 

FEM representerar en förkortning av det numeriska tillvägagångssättet Finita elementmetoden 
vars grundläggande koncept bygger på att hitta lösningen på ett komplicerat problem genom 
att ersätta det med ett enklare sådant (Singiresu, 2004). Ofta är de fysiska fenomenen som 
ingenjörer stöter på av sådan komplexitet att vanliga analytiska metoder inte är tillämpbara. 
FEM är då lämpligt med tanke på dess möjlighet att hantera problem med approximativa 
lösningar. Initialt användes FEM inom begränsade områden, men metoden har utvecklats till 
att kunna appliceras till flertalet branscher. Gemensamt oavsett branschområde är att 
analytikern syftar till att hitta ett approximativt värde för hur variabler fördelar sig över det 
objekt som studeras. Utgångspunkten är att problemområdet delas upp på flertal enskilda 
element vilket fördjupar detaljnivån (Liu & Quek, 2003). Hos elementen appliceras 
approximationer för att se hur variablerna förändras över deras yta och för att reda ut vart deras 
värden över elementen är bekanta (Ottosen & Petersson, 1992). 
 
När problemlösningen sker i programvaror som tillämpar finita elementmetoden består 
processen av geometrisk modellering, skapande av nätmönster samt specificering av 
materiella egenskaper i form av objektets rådande lastförhållanden och gränser. Inom 
ingenjörsyrket är hantering av konstruktioner en tidskrävande process som omfattar 
modellering, simulering och visualisering för fastställande av konstruktionens duglighet. Till 
en början bestäms konstruktionens egenskaper i förhållande till vad som är möjligt att hantera 
geometriskt och vilken tidsram som är rådande. Den geometriska modelleringen sker genom 
identifiering av dess koordinater vilket framhävs genom punkter. Linjer och kurvor för 
illustrering av objektet konstrueras sedan genom sammankoppling av punkterna. Eftersom 
konstruktioner ofta består av olika material bör elementens materiella sammansättningar 
definieras samt vilka laster som elementen utsätts för (Liu & Quek, 2003). För att koppla 
samman de element som objektet består av skapas ett nätmönster som brukar kallas för mesh. 
Sammankopplingen är ofta en tidskrävande process eftersom modellens egenskaper är 
tredimensionella (Taylor & Zienkiewicz, 2005). 
 

  

Figur 7 Nätmönster för referensobjektet Kv Gasklockan från programvaran FEM-design (Egen konstruktion). 

 



Jämförande studie av lastnedräkningar för hand och med FEM-program 

16 

3.4.2 FEM-design 

Programvaran FEM-design möjliggör för byggingenjörer att analysera byggnader eller utvalda 
element med hjälp av finita elementmetoden i två- och tredimensionella modeller. 
Programvarans funktioner är kompatibla med Eurokod och omfattar utöver strukturella 
dimensionerande problem även ritning i 2D och modellering i 3D (StruSoft Structural 
Software Design, 2010). Ett av de strukturella dimensionerande problemen är skapandet av 
nätmönster. Funktionerna i programvaran utgår från storleken på elementen för att få det mest 
balanserade nätmönstret. Brukaren erhåller ett ostrukturerat mönster som delas in i regioner 
för strukturering. Därefter delas regionerna upp ytterligare av programfunktionerna och 
genererandet av det automatiska nätmönstret påbörjas. Inledningsvis definieras elementens 
hörn som är parallellt placerade i förhållande till de andra elementen. Avståndet motsvarar 
elementens genomsnittliga storlek. Vidare formar hörnen ett triangelformat nätmönster som i 
nästkommande steg konverteras till ett mönster bestående av både kvadrater och trianglar. 
Slutligen består genererandet av det automatiska nätmönstret av att centrera noder på 
elementens sidor (Structural Design Software in Europe AB, 2015).  

Figur 8 Kvadratiska och triangulära element av nodmönster (StruSoft Structural Software Design, 2010). 

3.4.3 Robot Structure 

Robot Structure, formellt kallad Autodesk Robot Structural Analysis Professional Software, 
är en programvara som möjliggör för brukaren att utföra digital utformning och analys av 
byggnader. Programvaran genomför komplexa beräkningar med hjälp av nätmönster som 
tillämpar finita elementmetoden (Autodesk, 2010). Genererandet av automatiska nätmönster 
utförs i enlighet med någon av metoderna Coon eller Delaunay, där den sisttnämnda innehåller 
funktioner som möjliggör för brukaren att bestämma konturkanter för nätmönstret som sedan 
skapas. Initialt bildas ett triangulärt nätmönster som är möjligt att korrigera till att bestå av 
både kvadrater och trianglar (Autodesk, u.d.) 

Figur 9 Illustration av Delaunays metod vid genererandet av nätmönstret (Autodesk, u.d.) 
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4 METOD 

Utgångspunkt för studien i form av forskningsansats förklaras och motiveras. Det praktiska 
tillvägagångssättet beskrivs för fallstudien och surveystudien. Dessutom förklaras vilka 
alternativa metoder som exkluderats. Slutligen diskuteras trovärdighetsmått för ökning av 
reliabilitet respektive validitet. 
 

4.1 Studiens utgångspunkt 

4.1.1 Ansats 

Rapportens upplägg påverkar i stor utsträckning vilken ansats som väljs. Ansatsbegreppen 
bygger på tre olika tillvägagångssätt. Det första tillvägagångssättet benämns som induktiv 
ansats. Den är teoriskapande och syftar till att få fram en ny allmän teori från grunden, 
beroende av verkligheten. Om teoribildningen påbörjas från andra änden innebär det en 
deduktiv ansats, det vill säga att en redan färdig teori bekräftas genom insamlade data. 
Föreligger inte ett sådant enkelriktat förhållande, varken ”top-down” eller ”bottom-up” 
benämns det som en abduktiv ansats (Björklund & Paulsson, 2012). 
 
Utifrån det ovan beskrivna syfte där jämförelse mellan praktiska handberäkningar och 
beräkningar med program som tillämpar finita elementmetoden vid lastnedräkning, är studien 
att anses som induktiv. Det föreligger i grunden ingen teoretisk utgångspunkt, utan studiens 
jämförande syfte kan vid replikering ge upphov till eventuellt teoriskapande. På samma grund 
anses fastställande av inställning och tillförlitlighet bland projektörer och konstruktörer vara 
av induktivt slag. 
 

 

Figur 10 Ansatsernas förhållande till verklighet och teori (Eriksson & Wiedersheim, 1991)  
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4.2 Metodologiskt tillvägagångssätt 

 
Figur 11 Översiktlig bild av studiens centrala moment och dess relation emellan. 

 
Studiens kärna har valts att sammanfattas till tre olika moment som är relaterade till varandra. 
Det första momentet utgör litteraturstudie där fastställande av studiens problemområde ligger 
i fokus genom insamling och strukturering av material. Detta för att komma underfund med 
vad som är av intresse. Det andra momentet som direkt är kopplat till syftet är surveystudien 
där fastställande av konstruktörers och projektörers åsikter och tankar gällande programvaror 
som tillämpar finita elementmetoden bearbetats och fastställts med hjälp av enkätutskick. Det 
tredje centrala momentet är fallstudien där byggnadens modell och laster har skapats, 
bearbetats och sammanställts. Figur 11 visar översiktligt de centrala momentens relation till 
varandra och hur studien valts att utföras. 
 

4.2.1 Litteraturstudie 

 
Figur 12 Litteraturstudiens fortskridande utifrån dess olika delmoment. 

 
Litteraturstudie syftar till att åskådliggöra befintlig kunskap som forskaren själv kan tillföra 
till kunskapsfältet och utgör dessutom underlag för studiens teoretiska del. Med litteratur 
menas all form av skrivet material. Det kan exempelvis vara böcker, tidskrifter och broschyrer. 
(Björklund & Paulsson, 2012). I enlighet med Ejvegård (2009) ska sökparametrar och 
nyckelord identifieras innan sökningen påbörjas eftersom det avgör vilken litteratur som 
upptäcks. Litteraturstudien påbörjades på databaser online som Google Books, Google Scholar 
och LIBRIS. Därutöver fungerade universitetsbiblioteket som verktyg för kedjesökning där 
ytterligare böcker hittades via referensförteckning. Insamlade data strukturerades och 
jämfördes för att säkerställa att lämpligt material sammanställdes. 
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4.2.2 Fallstudie 

 
Figur 13 Fallstudiens arbetsprocess där det vänstra ledet visar byggnadens skapande och det högra ledet 
beräkningsskedet av byggnaden. 

 
Om specifika delar av förlopp studeras på djupare nivå är fallstudie lämpligt. Fallet avser att 
spegla helheten som kan utgöras av flertal händelser varav åtminstone en händelse väljs ur 
mångfalden för djupare analys (Bell, 2016). I centrum för studien valdes efter litteratursökning 
ett kontorshus vid namn Kv Gasklockan i Malmö med något enklare geometri. Byggnaden 
används som referensobjekt för lastnedräkningar vilket möjliggör för fallstudien att hållas 
inom rimliga gränser vilket går i linje med Ejvegårds (2009) rekommendationer.  Byggnaden 
har uppförts i programvaran Revit och liknar enligt bästa förmåga den verkliga byggnaden 
som finns i Malmö. För att möjliggöra jämförelser mellan programvaror som tillämpar finita 
elementmetoden genomfördes förenklingar av utformning och laster. Utöver det har även tre 
olika beräkningsmodeller testats för lastnedräkning för hand. En av modellerna är vanligare 
förekommande och går att finna i flertal litterära verk. Resterande två modeller har inte 
återfunnits i ytterligare litteratur. Därtill togs vissa ställningstaganden med sistnämnda 
modeller eftersom informationen lämnade utrymme för egna tolkningar. 
 
Efter modellbygget i Revit exporterades byggnaden till programvarorna FEM-design och 
Robot Structure, båda tillämpande finita elementmetoden. För att underlätta framtagandet av 
resultat vid handberäkningar utformades ett MATLAB-skript som bearbetades med och utan 
reduktionsfaktorer. Beräkning av influensareor genomfördes med hjälp av Revit. Efter att 
resultat erhållits från programvarorna i form av FEM-design och Robot Structure samt 
handberäkningarna så jämfördes dessa tre metoder med varandra. Eftersom fallstudier består 
av förenklingar påpekar Ejvegård (2009) dock att resultaten enbart bör betraktas som 
antydningar som först får tillförlitlighet när andra forskare pekar på samma slutsatser.  
 

.  
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4.2.2.1 Resultatets upplägg 

För att tydligt presentera resultatet från lastnedräkningarna har pelarna valts att numreras och 
sorteras utifrån placering. Figur 14 visar tre olika pelarplaceringar baserat på färgkoder. De 
yttre pelarna i referensobjektet har en blå färg, de inre pelarna en orange markering och pelarna 
intill trapphuset lila. Hädanefter benämns pelarna utifrån dess placering och inte dess färgkod. 
 
Första delen av fallstudiens resultat visas tabellerat för de olika beräkningsmodellerna för hand 
jämfört med programvarorna. Differenserna mellan beräkningarna illustreras genom 
färgkoder. Pelare som med Robot Structure och FEM-design får lägre dimensionerande 
lastvärden jämfört med aktuell beräkningsmodell för hand, förtydligas med en röd färg. Ifall 
programvarorna visar högre respektive lägre dimensionerande last i förhållande till 
handberäkning visas det som gult. Slutligen illustreras högre dimensionerande last med båda 
programvaror som grönt. Den dimensionerande lasten utgår från den lastkombination som från 
handberäkningen ger störst värde. Eftersom handberäkningarna utgör utgångspunkt för 
jämförelsen gäller samma lastkombination för programvarorna. Vid hänsyn till 
lastreduktionerna valdes ytterligare dimensionerande last utifrån handberäkning som även 
råder för FEM-programmen.  
 
I andra delen av fallstudien har pelarna ett, fem, nio och tolv valts ut för närmare analys 
grundat på dess placering och lastvärden. Resultaten presenteras för enskild pelare utifrån de 
dimensionerande laster som erhållits med programvarorna och beräkningsmodellerna för 
hand. Pelarnas lastvärden visas i stapeldiagram utan hänsyn till lastreduktioner på våning 2, 4 
och 6. Vidare möjliggör våningarna jämförelse mellan beräkningsmetodernas påverkan vid 
lastnedräkning när lastreduktioner appliceras. Vid jämförelsen likställs programvarorna med 
varandra till följd av de små procentuella avvikelserna som finns mellan resultaten. Som följd 
används det största lastvärdet av programvarorna för jämförelse med beräkningsmodellernas 
största och minsta värde på dess nedersta våning, eftersom den utsätts för störst belastning av 
samtliga plan. 
 

 
Figur 14 Överblick av samtliga pelare i referensobjektet och dess färgkoder för pelarplaceringar.  
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4.2.3 Surveystudie 

 
Figur 15 Illustration av surveystudiens förfarande i form av enkätutskick. 

 
Genom att använda surveystudie kan individens karaktärsdrag såsom kunskap, aktivitet eller 
social miljö åskådliggöras. Fokus ligger ofta på en grupp individer varifrån slutsatser önskas 
dras från och som därmed utgör populationen (Bell, 2016). En del av studiens syfte är att 
fastställa projektörers och konstruktörers inställning och upplevda tillförlitlighet till 
programvaror som tillämpar finita elementmetoden och av denna anledning var surveystudie 
ett lämpligt alternativ. Gruppen av intresse avgränsades till projektörer och konstruktörer 
eftersom programvarorna främst brukas av denna yrkesgrupp. Till följd av befintliga resurser 
begränsades populationen till att omfatta yrkesgruppen på ett tekniskt konsultföretag med 
byggenheter i Sverige.  
 
Surveystudier syftar till att nå ett större antal individer och undersökningen bör därför i största 
mån bestå av standardiserade frågor. Hjälpmedel för utförande av surveystudier är 
frågeformulär som antingen skickas ut genom enkät eller utförs i intervjuformat där formuläret 
fylls i med en intervjuare närvarande (Bell, 2016). Surveystudien syftar till att sammanställa 
en generell bild av projektörers och konstruktörers inställning och upplevda tillförlitlighet till 
programvaror som tillämpar finita elementmetoden och på så vis eftersträvades ett större antal 
respondenter att tillfrågas. Till följd av omfattningen betraktades enkät framför intervju som 
lämpligast tillvägagångssätt. Enkätformatet möjliggjorde för lättarbetat resultat och jämförelse 
mellan svaren. I enlighet med Bell (2016) konstruerades ett pilottest bestående av en 
preliminär enkät som skickades till pilotpersoner för fastställande av dess kvalitet. 
Revideringar gjordes innan slutlig enkät var sammanställd och utskickad. 
 
Efter enkäten bearbetats kan svar vara obrukbara och betraktas som bortfall. Respondenter 
som inte besvarat enkäten skapar enkätbortfall medan internt bortfall sker när en eller flera 
frågor inte besvarats. Genereras färre svar än tänkt är inte enkätundersökningen obrukbar utan 
kan fortfarande ge indikationer. Oavsett svarsfrekvensen i enkätundersökningen bör alltid 
bortfallsanalys genomföras. Stort bortfall kan bero på att viktiga aspekter skiljer de som 
besvarat enkäten åt från de som utelämnar svar, men svarsfrekvens beror även på enkätens 
omfång och utformning. Uppfattningen eller förtroendet respondenten känner inför enkäten 
påverkar huruvida den svarar och med vilken noggrannhet. Med hjälp av bortfallsanalys ska 
det avgöras huruvida enkäten kan användas i studien (Ejvegård, 2009). Studiens enkät nådde 
respondenterna genom utskick av personligt meddelande. Initialt genererades en svarsfrekvens 
på 55 % vilket inte var tillfredsställande då målsättningen i minsta mån var 70 %. En 
påminnelse skickades, vilket resulterade i en ökning till 71 %. Enkätresultatet som bearbetats 
illustrerades i grafer då dess kvantitativa karaktär möjliggjorde för mätning och klassificering 
av svaren.  
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4.3 Bortvald metod 

4.3.1 Intervju 

Ett sätt att få djupare insikt i någons tankar och synsätt är via intervju. Formatet kan göras på 
olika sätt varav tre övergripande synsätt redogörs för. Den första intervjuformen kallas 
strukturerad intervju. Den inbegriper frågor som bestäms i förväg och ställs i en specifik 
ordning. Den andra intervjuformen kallas ostrukturerad intervju, där intervjun sker genom fritt 
samtal utan i förhand bestämda frågor eller frågeordning. Den tredje intervjuformen kallas 
semistrukturerad intervju, vilket brukar betraktas som ett mellanting mellan strukturerad och 
ostrukturerad. Den innebär att vissa frågor är förbestämda medan andra ställs intuitivt 
(Björklund & Paulsson, 2012). Tekniken är tidskrävande då frågorna anpassas beroende på 
intervjuobjekt och är till och med mentalt påfrestande för den som håller i intervjun (Ejvegård, 
2009).  
 
Intervjumetoden valdes att exkluderas på grund av populationens storlek, då strävan var att 
dra slutsatser från populationens generella förhållningssätt till företeelsen. Intervju innebär 
fördelar som möjligheten att ställa följdfrågor vid eventuella missuppfattningar eller vid behov 
av förtydningar, men Bell (2016) menar att detta i sin tur kan resultera i skevhet eftersom 
intervjuerna blir subjektiva. Därutöver genererar intervjuformen mycket specifika data vilket 
inte gick i linje med studiens syfte. Tydliga standardiserade frågor var därför att föredra för 
ett lättanalyserat resultat.  

4.4 Trovärdighetsmått 

4.4.1 Validitet, reliabilitet och objektivitet 

För att säkerställa studiens trovärdighet mäts validitet, reliabilitet och objektivitet. Till att börja 
med förklarar validiteten mätinstrumentets korrekthet gällande det som är avsett att mätas 
(Björklund & Paulsson, 2012). Det handlar inte enbart om förmågan att mäta korrekt företeelse 
utan även försiktighet att dra slutsatser som det inte finns belägg för (Bell, 2016). I denna 
studie ämnas validiteten att säkerställas genom bland annat möjligheten att jämföra resultaten 
som genererats genom surveystudien och fallstudien mot syftet. På så vis upptäcks det 
huruvida mätinstrumentet gett det resultat som eftersöktes för att i slutändan uppnå syftet. Att 
båda studierna är kvantitativa är troligtvis en fördel för hög validitet eftersom resultatet kan 
värderas.  
 
Reliabilitet är starkt förknippat med validiteten men begreppen utesluter eller inkluderar inte 
naturligt varandra. Bell (2016) förklarar reliabilitet som ett mått av mätinstrumentets 
beständighet. Kan studien återskapas och ge liknande resultat som tidigare betyder det att 
reliabiliteten är hög (Bell, 2016). Möjlighet finns till att återskapa studien och således 
undersöka reliabiliteten då rådata är tillgänglig för läsaren. Björklund och Paulsson (2012) 
föreslår att forskare som använder sig av utfrågningsmetoder såsom enkät eller intervju 
formulerar kontrollfrågor för att undersöka huruvida respondenten är konsekvent i sitt 
tänkande.  
 
Till sist finns trovärdighetsmåttet objektivitet som förklarar forskarens benägenhet att låta sina 
värderingar påverka studien (Björklund & Paulsson, 2012). Författarna menar dessutom att 
forskarens motiveringar och förklaringar till de val som tas i studien främjar objektiviteten. 
Det eftersträvas att göras i så hög grad som möjligt i denna studie för att påvisa att beslut inte 
baseras på flyktiga grunder.



RESULTAT -  FALLSTUDIE 
 

23 
 

 

 

 

5 RESULTAT 

Utifrån studiens tillämpade tillvägagångssätt har data genererats. Resultaten från 
surveystudiens enkät återger populationens ställningstaganden medan fallstudien bestående 
av referensobjekt visar resultat från beräkningsmetoderna. 
 

5.1 Fallstudie 

5.1.1 Handberäkningar utifrån cc-modellen 

Utifrån resultaten som cc-modellen genererat så ger programvarorna i jämförelse lägre 
dimensionerande last för 76 procent av pelarna i sektionen. För de yttre pelarna och de intill 
trapphuset, finns likartade resultat där programvarorna ger lägre värden på samtliga våningar. 
Referensobjektets inre pelare visar på resultat av större variation, med pelare som ger både 
högre och lägre dimensionerande last. Pelare åtta ger minst tillfredsställande lastvärden för 
pelarplaceringen, där FEM-design ger lägre värde än handberäkningen på de övre våningarna. 
Resultatet för pelare åtta visar dock på att de lägre våningsplanen i slutändan ger lägre 
dimensionerande last för pelarna. Tabell 7 visar att den dimensionerande lasten för pelare två 
på den översta våningen ger omväxlande resultat. Till skillnad från pelare åtta visar nu Robot 
Structure lägre värde än FEM-design. Dessutom går det att urskilja att programvarorna ger en 
större dimensionerande last för resterande våningsplan.  
 

Tabell 7 Överblick av dimensionerande last från lastnedräkning med cc-modellen jämfört med FEM-programmen. 

 cc-modellen 
 
Pelarnummer Vån 1 Vån 2 Vån 3 Vån 4 Vån 5 Vån 6 

1       
3       
4       
6       
7       
9       

14       
16       
17       
19       

       
2       
5       
8       

15       
18       

       
10       
11       
12       
13       
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5.1.2 Handberäkningar utifrån modellen där innerstöd betraktas som fasta 

För modellen där innerstöden betraktas som fasta påträffas en större variation av resultatet. 
Jämförelsen visar att programvarorna ger en lägre dimensionerande last för 47 procent av 
sektionen. Störst variation förekommer bland de yttre pelarna, där programvarorna nu ger 
större lastvärden för hörnpelarna. Vidare kan det urskiljas att resultatet ger större avvikelser 
mellan programvarorna. För de yttre pelarna ger Robot Structure lägre dimensionerande last i 
jämförelse med handberäkningarna och FEM-design. De yttre innerpelarna (se Figur 14) ger 
likt hörnpelarna större dimensionerande last i förhållande till beräkningsmodellen. Resterande 
innerpelare visar på underskattande last, bortsett från pelare fem på den översta våningen där 
Robot Structure ger större dimensionerande last. Slutligen visar Tabell 8 att båda 
programvarorna värderar den dimensionerande lasten lägre för samtliga pelare intill 
trapphuset. 
 
 

Tabell 8 Överblick av dimensionerande last från lastnedräkning med modellen där innerstöd betraktas som fasta 
jämfört med FEM-programmen. 

 Innerstöd betraktas fasta 
 
Pelarnummer Vån 1 Vån 2 Vån 3 Vån 4 Vån 5 Vån 6 

1       
3       
4       
6       
7       
9       

14       
16       
17       
19       

       
2       
5       
8       

15       
18       

       
10       
11       
12       
13       
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5.1.3 Handberäkningar utifrån stödreaktionsmodellen 

Lastnedräkningarna som erhållits genom stödreaktionsmodellen visar på programvaror som 
undervärderar resultatet för 39 procent av samtliga pelare. Utifrån Tabell 9 går det att urskilja 
en pelare av ytterpelarna som ger lägre dimensionerande last med båda programvarorna. 
Ytterligare ger Robot Structure lägre lastvärden på ytterligare fem pelare, främst på den 
översta våningen. Av resterande ytterpelare genererar båda programvaror högre 
dimensionerande last i förhållande till stödreaktionsmodellen. Däremot är det enbart 
hörnpelarna som programvarorna framställt högre lastvärden för på samtliga våningsplan. De 
inre pelarna och pelarna intill trapphuset ger oförändrade resultat utifrån modellen där 
innerstöd betraktas som fasta (se Tabell 8).  
 
 

Tabell 9 Överblick av dimensionerande last från lastnedräkning med stödreaktionsmodellen jämfört med FEM-
programmen. 

 Stödreaktionsmodellen 
 
Pelarnummer Vån 1 Vån 2 Vån 3 Vån 4 Vån 5 Vån 6 

1       
3       
4       
6       
7       
9       

14       
16       
17       
19       

       
2       
5       
8       

15       
18       

       
10       
11       
12       
13       
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5.1.4 Pelare ett 

Som tidigare nämnts påvisar resultaten mellan programvarorna ytterst små differenser, lägre 
än en procent. För pelare ett (se Figur 14) ger Robot Structure större dimensionerande last än 
FEM-design för våningarna som presenteras. Av de praktiska handberäkningarna ger cc-
modellen störst lastvärden och stödreaktionsmodellen de lägsta. Resultatet ger 
dimensionerande last som är 58 procent större. Ytterligare olikheter återfinns mellan 
programvarorna och cc-modellen där lasten motsvarar 21 procent högre resultat. Figuren 
nedan visar även att pelarens lastvärde är lägre med stödreaktionsmodellen och modellen där 
innerstöd betraktas som fasta, i förhållande till programvarorna. Den förstnämnda 
handberäkningen ger resultat som undervärderar lasten med cirka en fjärdedel. 
 
För pelaren framgår det i Bilaga C att den dimensionerande lasten blir större med de tänkta 
reduktionsfaktorerna. Sätts samma beräkningar i relation till varandra, men med 
lastreduktionerna applicerade, blir den procentuella skillnaden oförändrad mellan resultaten 
som erhållits med cc-modellen och stödreaktionsmodellen. Kontrasterna har dock ökat mellan 
cc-modellen och programvarorna. Med lastreduktionerna ger aktuell handberäkning 26 
procent högre dimensionerande last, en ökning på fem procentenheter. Likt tidigare ger 
stödreaktionsmodellen med lastreduktionerna lägst värden, som i förhållande till 
programvarorna innebär underskattningar uppgående till en femtedel. 
 
 

 
Figur 16 Dimensionerande lastvärden för pelare ett som erhållits från lastnedräkning med de olika 
beräkningsmetoderna. 
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5.1.5 Pelare fem 

Även för pelare fem ger programvarorna för de aktuella våningarna, likartade resultat med 
skillnader som understiger en procent. FEM-design genererar dock något högre 
dimensionerande last än Robot Structure. Vidare står stödreaktionsmodellen för störst 
lastvärden och överstiger cc-modellen med 36 procent som gav lägst dimensionerande last. 
Sätts stödreaktionsmodellen i relation till programvarorna är kontrasterna inte lika stora. Den 
dimensionerande lasten som erhålls med aktuell handberäkning ger en ökning med 12 
procentenheter. För pelaren kan det dessutom urskiljas att modellen där innerstöd betraktas 
som fasta tillsammans med stödreaktionsmodellen, ger överskattningar av lasten jämfört med 
programvarorna. Resultaten från cc-modellen ger däremot en last som är en femtedel lägre. 
 
Vid applicering av de tänkta lastreduktionerna för pelaren framgår det att den dimensionerande 
lasten blir mindre. Differensen som genererats mellan handberäkningarna som gett högst 
respektive lägst lastvärden minskar med två procentenheter. Därmed ger 
stödreaktionsmodellen 34 procent högre resultat med lastreduktioner i jämförelse med 36 
procent utan reduktionerna. I förhållande till programvarorna överstiger 
stödreaktionsmodellen resultatet med 11 procent. Det påvisar lastvärden som sjunkit med en 
procentenhet vid applicering av reduktionsfaktorer. Samma procentuella minskning har 
erhållits vid jämförelsen mellan cc-modellen och programvarorna. Handberäkningens 
lastvärde med reduktionsfaktorer har alltså blivit mindre i proportion till de datoriserade 
beräkningarna.  
 

 
Figur 17 Dimensionerande lastvärden för pelare fem som erhållits från lastnedräkning med de olika 
beräkningsmetoderna. 
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5.1.6 Pelare nio 

För pelare nio ger FEM-design högre dimensionerande last än Robot Structure avseende 
aktuella våningar. De lastvärden som erhållits från programvarorna skiljer sig åt med två 
procent. Från Figur 18 är det även märkbart att resultaten från programvarorna är mindre än 
handberäkningarna med cc-modellen och modellen där innerstöd betraktas som fasta. 
Stödreaktionsmodellen ger istället lägre värden än programvarorna. Av de praktiska 
handberäkningarna ger cc-modellen störst dimensionerande last som överstiger 
stödreaktionsmodellen med 31 procent. I förhållande till programvarorna ger cc-modellen 22 
procent högre värden. Kontrasterna mellan handberäkningen som gett lägst värden och 
programvarorna är inte lika stora. Resultaten från stödreaktionsmodellen understiger 
programvarorna med sju procent. 
 
Med lastreduktioner applicerade framgår det att den dimensionerande lasten ökar i jämförelse 
med de lastvärden som erhållits utan lastreduktioner. Undantag gäller för cc-modellen som 
gav lägre resultat vid applicering av reduktionsfaktorerna. Numera överstiger cc-modellens 
lastvärden stödreaktionsmodellen med 27 procent. Utan hänsyn till lastreduktionerna uppgick 
skillnaderna mellan dessa handberäkningar till 31 procent. Därmed visar det på en minskning 
med 4 procentenheter vid beräkning med lastreduktioner. Utöver detta har kontrasterna mellan 
cc-modellen och programvarorna minskat med tre procentenheter. Vid applicering av 
reduktionerna överstiger resultatet från cc-modellen numera programvarorna med 19 procent. 
Till sist är förhållandet mellan stödreaktionsmodellen och programvarorna nästintill 
oförändrat. Stödreaktionsmodellens resultat understiger programvarorna med 6 procent. Det 
pekar på en minskning med en procentenhet när lastreduktionerna medräknas.  
 

 
Figur 18 Dimensionerande lastvärden för pelare nio som erhållits från lastnedräkning med de olika 
beräkningsmetoderna. 
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5.1.7 Pelare tolv 

I enlighet med det som tidigare nämnts, visar även programvarorna för pelare tolv liknande 
resultat från lastnedräkningen. Skillnaden mellan programvarorna uppgår till närmare 3,5 
procent, med FEM-design som står för den högre dimensionerande lasten. Vidare framgår det 
att samtliga lastnedräkningar som utförts för hand ger högre värden än de som erhållits genom 
programvarorna. Av handberäkningarna ger stödreaktionsmodellen lägst lastvärden och 
modellen där innerstöd betraktas som fasta de högsta. Resultaten från modellen där innerstöd 
betraktas som fasta överstiger stödreaktionsmodellen med 4,5 procent. Som nämnts tidigare 
understiger inte resultaten från stödreaktionsmodellen de som erhållits från programvarorna. 
Sätts handberäkningen med högst dimensionerande last i relation till programvarorna, visar 
det på att modellen där innerstöd betraktas fasta ger 19 procent högre resultat. 
Stödreaktionsmodellen med lägst lastvärden av handberäkningarna, överstiger resultatet från 
programvarorna med en femtedel. 
 
Värdet från lastnedräkningen är oförändrat vid applicering av lastreduktionerna. Differensen 
som erhållits vid jämförelsen mellan stödreaktionsmodellen och modellen där innerstöd 
betraktas som fasta, är oförändrad när reduktionsfaktorerna medräknas. Till följd överstiger 
resultaten från modellen där innerstöd betraktas som fasta de från stödreaktionsmodellen med 
45 procent. Även förhållandet mellan programvarorna och handberäkningen med störst 
dimensionerande last uppgår till 19 procent, både med och utan lastreduktioner. Därutöver 
översteg stödreaktionsmodellens resultat programvarorna med en femtedel utan 
lastreduktionerna, vilket även är fallet när hänsyn tas till reduktionsfaktorerna. 
 

 
Figur 19 Dimensionerande lastvärden för pelare tolv som erhållits från lastnedräkning med de olika 
beräkningsmetoderna 
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5.2 Surveystudie 

5.2.1 Inställning till programvaror som tillämpar finita elementmetoden 

Inledningsvis tillfrågades byggenheterna om sin inställning till programvaror som tillämpar 
finita elementmetoden. Svaren har värderats i enlighet med en femgradig skala, där det lägsta 
numeriska värdet motsvarar en negativ inställning och det högsta värdet en mycket positiv 
inställning. I Figur 20 presenteras konstruktörers och projektörers respons till frågan. Vidare 
visar figuren en sammanställning av samtliga anställda på byggenheten i form av en allmän 
uppfattning. 
 

Svaren från genomsnittlig respondent indikerar att inställningen till programvaror som 
tillämpar finita elementmetoden vid beräkningar är högre än medel, vilket ger ett medelvärde 
på 4,0. Hälften av projektörerna återger sin inställning som medelbra, motsvarande ett värde 
på 3,0. Resterande andel av projektörerna värderar den till 4,0. Det leder till ett medelvärde 
bland projektörerna som motsvarar värdet 3,5. Vidare visar resultatet på större spridning bland 
konstruktörers uppfattning. Konstruktörernas inställning är överlag bättre i förhållande till 
projektörerna. Närmare 40 procent ser den som mycket bra, vilket motsvarar värdet 5,0 på 
skalan.  Likt den allmänna uppfattningen gentemot dessa programvaror på byggenheterna, är 
inställningen hos genomsnittlig konstruktör 4,0.  
 

 

Figur 20 Byggenheternas inställning till programvaror som tillämpar finita elementmetoden vid beräkningar. 

 

  

Antal respondenter [n]: 

Allmän uppfattning: 48 

Konstruktörer: 37 

Projektörer: 6 



Jämförande studie av lastnedräkningar för hand och med FEM-program 
 

 
32 

 

5.2.2 Tillförlitlighet till programvaror som tillämpar finita elementmetoden 

Vidare ombads byggenheterna att uppge vilket mått av tillförlitlighet de upplever inför 
beräkningar som utförs med programvaror som tillämpar finita elementmetoden. Som tidigare 
består svarsalternativen av en femgradig skala, där skalans lägsta värde motsvarar låg 
tillförlitlighet och dess högsta värde hög tillförlitlighet 
 

Till skillnad från populationens enighet om inställningen till programvarorna, visar Figur 21 
att allmän uppfattning varierar i samband med ett antal respondenter som uppfattar 
tillförlitligheten som låg. Som följd av varierande respons graderar genomsnittlig anställd på 
byggenheterna upplevd tillförlitlighet till 3,7. Dessutom indikerar figuren att konstruktörernas 
uppfattning i hög grad motsvarar den allmänna, med ett antal respondenter som är tveksamma 
till pålitligheten. Vidare kan det urskiljas att störst tilltro till programvarorna finns hos 
projektörerna där cirka 70 procent upplever större tillförlitlighet, motsvarande värdet 4,0. 
 

 
Figur 21 Upplevd tillförlitlighet till programvaror som tillämpar finita elementmetoden vid beräkningar. 

 
  

Antal respondenter [n]: 

Allmän uppfattning: 48 

Konstruktörer: 37 

Projektörer: 7 
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5.2.3 Användningsfrekvens av programvaror som tillämpar finita elementmetoden 

Frågeformuläret berör följaktligen i vilken mån FEM-program används vid beräkningar. Det 
uppges således inte hur ofta respondentens arbetsuppgifter består av beräkning utan hur ofta 
dessa programvaror nyttjas vid beräkningsmoment som tillåter dess tillämpning. Till 
respondentens förfogande fanns en femgradig skala med samma funktion som tidigare. 
Skalans lägsta värde innebär att respondenten aldrig brukar programvarorna vid beräkningar 
medan högsta värdet följaktligen motsvarar att beräkningar alltid utförs med FEM-program. 
 

Sammanställningen av byggenhetens svar visar på att programvaror används i varierande 
utsträckning. Användningsfrekvens för genomsnittlig respondent motsvarar ett medelvärde på 
2,5. Projektörernas svar är i enlighet med allmän uppfattning oeniga. Övervägande andel av 
projektörerna anger att de på en femgradig skala använder programvarorna i enlighet med en 
frekvens på 2,0. Av resterande projektörer är det lika många vars brukande uppgår till aldrig 
som alltid. Sammantaget leder det till ett medelvärde på 2,7. Konstruktörernas brukande är 
högre än genomsnittlig anställd på byggenheten. Närvaron av programvaror vid beräkningar 
motsvarar ett värde på 3,0.  
 
 

 
Figur 22 Vilken utsträckning byggenheten använder programvaror som tillämpar finita elementmetoden vid 
beräkningar. 

 
  

Antal respondenter [n]: 

Allmän uppfattning: 48 

Konstruktörer: 37 

Projektörer: 7 
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5.2.4 Övergång till programvaror som tillämpar finita elementmetoden 

Slutligen blev respondenten ombedd att ta ställning till huruvida de i dagsläget kan tänka sig 
att övergå till beräkningar utförda med FEM-program, vilket således skulle innebära 
uteslutning av beräkningar för hand. I frågeformulärets tidigare avsnitt har respondenterna 
uppskattat svar med hjälp av numeriska skalor men ställs avslutningsvis inför ett val mellan 
beräkningsmetoderna.  
 
Allmän uppfattning pekar på en negativ inställning gentemot en övergång i dagsläget till 
beräkningar som tillämpar finita elementmetoden. Omkring 74 procent kan inte se detta äga 
rum i dagsläget medan 17 procent av populationen ställer sig osäker till frågan. Endast nio 
procent kan tänka sig att övergå uteslutande till beräkningar utförda med FEM-program. 
 
Till skillnad från tidigare frågeställningar där populationens svar fördelats utifrån 
byggenheternas yrkesgrupper så presenteras resultatet denna gång utifrån respondentens ålder. 
Syftet med fördelningen är att urskilja potentiella åsiktsskiljaktigheter mellan yngre och äldre 
gällande datoriserade beräkningar. Åldersspannet baseras på antaganden om rådande ålder på 
arbetsplatser. Med yngre andel av populationen menas de respondenter som är fyrtio år eller 
yngre. Till den äldre populationen hör följaktligen de som är äldre än fyrtio år.  
 
Utifrån åldersfördelningen kan det urskiljas att den yngre populationen har mer positivt 
förhållningssätt till övergången än genomsnittlig respondent, vidare är andelen som ställde sig 
oviss till frågan större. Tydligast kontraster till allmän uppfattning återfinns bland de äldre 
respondenterna där alla är av samma åsikt och inte kan tänka sig en övergång i dagsläget. 

 

Figur 23 Hur byggenheterna förhåller sig till att i dagsläget övergå till att enbart använda programvaror som 
tillämpar finita elementmetoden vid beräkningar och därmed exkludera handberäkningar  

Antal respondenter [n]: 

Allmän uppfattning: 40 

Yngre: 34 

Äldre: 6 
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5.2.5 Övriga synpunkter och åsikter om programvarorna 

Flertal respondenter delade med sig av sina tankar i löpande text där utrymme lämnades för 
delgivande av information utan svarsalternativ. Samtliga respondenter som uttryckte sig i detta 
skeende av frågeformuläret uttryckte kritik gentemot programvaror som tillämpar finita 
elementmetoden. Inledningsvis riktas uppmärksamheten mot brukaren i form av krav på 
dennes förmåga till följd av komplexiteten som FEM-program innefattar. Det förtydligas i och 
med att en ytterligare respondent menar att brukande av FEM är bra förutsatt att konstruktören 
eller projektören har förståelse för allt som görs, vilket många saknar. De positiva sidorna hos 
programvarorna är många, och fallgroparna förklaras enbart i användarens okunskap som 
begränsar användandet. För att kompensera för denna nackdel föreslås brukandet av 
handberäkningar i kombination med de datoriserade beräkningarna. Respondenterna menar på 
att rimligheten i resultaten bör kontrolleras med hjälp av praktiska beräkningar, alternativt 
genom ytterligare programvaror.  
 
 
 
“Att enbart använda FEM är inte bra, man måste använda sunt förnuft”- Anonym respondent 
 
 
 
Kontroll genom praktiska handberäkningar föreslås även av kvalitetssäkrande anledningar. 
Respondenten menar på att det upptäckts fel från beräkningar med FEM-programmen. 
Brukarens erfarenhet har varit varierande där även personer med lång erfarenhet inom området 
framställt inkorrekta beräkningar, vilket medfört komplikationer i projekt. Utöver kompetens 
hos användaren belyses även behovet av noggrannhet. FEM-programmen likställs med en 
svart låda där ingångsvärden anges. Det som sker mellan ingångsvärdena och resultatet är inte 
fullkomligt kontrollerbart. Kontroll över indatan är av vikt för att resultatet ska bli tillförlitligt.  
 
 
 
“Resultat av beräkningar utförda med FEM-program anser jag vara mycket beroende av val 

som man kan göra när man bygger upp sin modell.” - Anonym respondent 
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6 ANALYS 

6.1 Skillnader och likheter mellan lastnedräkning utförda för hand och 
med programvaror som tillämpar finita elementmetoden 

Den jämförande fallstudien pekar inledningsvis på att sektionens hörnpelare ger lägre 
lastvärden med FEM-programmen (se Figur 14) i förhållande till cc-modellen. I enlighet med 
Isaksson, Mårtensson och Thelandersson (2010) bestäms influensarean för hörnpelarna genom 
att hälften av den jämna lasten förs till stöden. Med stödreaktionsmodellen och modellen där 
innerstöd betraktas fasta sker motsatt utfall för hörnpelarna där programvarorna ger högre 
dimensionerande last. Utgångspunkten för stödreaktionsmodellen är enligt Isaksson, 
Mårtensson och Thelandersson (2010) att influensareans bestämmelse varierar med antalet 
pelare. Lasten för hörnpelarna bestäms med sistnämnd modell till fasta värden, där ett större 
antal pelare leder till att värdet för influensarean bättre efterliknar flera kontinuerliga stöd  
 
För närmare inblick för resultatet hos en hörnpelare valdes pelare ett, se Figur 16. Vid 
tillämpning av lastreduktioner avses den utbredda nyttiga lasten att reduceras beroende på 
influensarean, αA, för det bärande elementet, alternativt kan även faktorn αn, appliceras för 
reduktion av den totala nyttiga lasten för ovanstående våningsplan (SS-EN 1991-1-1). 
Utgångspunkten är således att lasten avser att reduceras med reduktionsfaktorerna, för pelare 
ett sker dock motsatt fall. Det beror på lastkombinationsfaktorn för den nyttiga lasten, ψ0, som 
är mindre än reduktionsfaktorn för αn oberoende av vilken våning pelaren är placerad på. För 
denna byggnad innebär det att den dimensionerande lasten blir större med lastreduktionen. 
Utförs inte någon lastnedräkning med lastreduktionerna tillämpade i enlighet med riktlinjerna 
i SS-EN 1991-1-1, kommer det inte framkomma om lasteffekten hade varit större eller mindre 
med reduktionerna. Frågan blir då vilken av lasterna som är den dimensionerande för att 
underskattning av lasten inte ska ske.  
 
Även fast bärförmågan inte kontrollerades var det av störst intresse att få större inblick i 
pelarens belastning på sektionens nedersta våning eftersom lasteffekten är som störst där. Det 
innebär att pelarna på nedersta våningen bör ha störst bärförmåga av samtliga plan för att klara 
av vikten. Är pelarnas bärförmåga tillräcklig på sektionens nedersta plan så bör således 
ovanstående pelare förmå att bära tyngden. Står exempelvis konstruktören i realiteten inför ett 
stomsystem med en utnyttjandegrad på cirka 80 procent är frågan hur stor inverkan valet av 
beräkningsmodell eller dimensionerande last har. 
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Större dimensionerande last erhålls även vid hänsynstagande till lastreduktionerna för pelare 
nio (se Figur 18) som betraktas både som inre och yttre pelare beroende på riktning. 
Lastreduktionerna leder till minskat lastvärde med cc-modellen medan motsatt utfall sker med 
övriga beräkningsmodeller. Influensarean är något svår att fastställa för pelaren till följd av 
dess närliggande placering till trapphuset. Likaså rådde osäkerhet för bestämmande av 
influensarea för pelare tolv (se Figur 19) som tillhör pelarna intill trapphuset och betraktas 
varken som en inre eller yttre pelare. Beräkningsmodellerna för hand ger högre 
dimensionerande last än beräkningarna från FEM-programmen. I fallstudien gjordes 
fastställandet av influensarean enligt vad som betraktades vara en rimlig fördelning av lasten. 
I verkligheten bestäms pelarens dimensioner i avseende för bärförmåga utifrån den pelare som 
är mest belastad. Vidare bör det beaktas att om influensareans riktighet är osäker utan hänsyn 
till reduktionsfaktorer bör dess riktighet ytterligare ifrågasättas när reduktionerna tillämpas då 
dess syfte är att reducera lasten (SS-EN 1991-1-1). 
 
Slutligen undersöktes referensobjektets inre pelare i form av pelare fem (se Figur 17). I 
enlighet med Isaksson, Mårtensson och Thelandersson (2010) anser cc-modellen att det inre 
stödet tar hälften av den jämnt fördelade lasten. Däremot kan rimligheten i antaganden 
ifrågasättas för resultaten från modellen där innerstöd som fasta eftersom beräkningsmodellen 
som nämnt tidigare utgår från ett större antal pelare. Beräkningsmodellen ger större 
dimensionerande last än programvarorna avseende pelare fem.  
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6.2 Inställning och tillförlitlighet till programvarorna 

Programvaror som tillämpar finita elementmetoden är kapabla till att lösa komplexa problem 
som andra analytiska metoder inte klarar av (Liu & Quek, 2003). Vidare leder en programvara 
med komplexa funktioner till att programvaran även är komplex för brukaren att förstå. Av 
respondenterna i surveystudien påpekades programvarornas många fördelar medan det endast 
hävdades finnas en nackdel. Nämligen brukarens kunskap, eller snarare okunskap som 
begränsar användandet av FEM-programmen. Komplexiteten i problemlösningen består i 
enlighet med Liu och Quek (2003) av geometrisk modellering, generering av nätmönster och 
bestämmande av laster och gränser för en byggnad. Processerna ovan likställs av respondenter 
med en svart låda. Ingångsvärden definieras, men det som sker innan resultatet genereras är 
inte kontrollerbart av brukaren.  
 
Att brukaren känner att inblick saknas i vissa arbetsprocesser i programvaran kan troligtvis 
sänka dess inställning. Konstruktörerna ansvarar för byggnadens dimensionerande 
beräkningar och förutsätts således ha insikt i funktionerna. Deras inställning till 
programvarorna är bättre än projektörernas vars arbetsuppgifter generellt består av 
modellering. Att konstruktörer på byggenheten är positivt inställda till FEM-programmen 
pekar på att de besitter kunskap i beräkningarna och således har möjlighet att upptäcka 
felaktigheter som tvärtom kan leda till sänkt tillförlitlighet. 
 
Trots att genomsnittlig anställd på byggenheten har en inställning och upplevd tillförlitlighet 
till programvarorna som överstiger medelpunkten på skalan, är det få som vill övergå till att 
uteslutande bruka FEM-programmen. Allmän uppfattning på byggenheten pekar på att 74 
procent fortfarande vill utföra beräkningar både för hand och via datorn. Mindre än var tionde 
anställd är villig att överge praktiska handberäkningar. Av den yngre andelen på byggenheten, 
under 40 år, är det fler som är osäkra i sin ståndpunkt, samtidigt som det är fler som är positiva 
till övergången. För den äldre andelen på byggenheten gäller motsatt resonemang. Ingen är 
beredd att överge praktiska handberäkningar. Det är svårt att fastställa huruvida den äldre 
andelen har en generellt sämre inställning till tekniska mjukvaror eller om de även besitter 
större erfarenheter än den yngre andelen som talar emot övergången. Respondenter återger att 
felaktigheter i beräkningar som tillämpar finita elementmetoden har upptäckts av personer 
med både lång och kort erfarenhet.  
 
Ytterligare respondenter berättar om erfarenheter där felaktigheter i programvarornas 
beräkningar har medfört komplikationer i projekt. Byggenhetens anställda uttrycker vikten av 
handberäkningar för kontrollerande av de datoriserade beräkningarnas rimlighet. Resultaten 
från surveystudien pekar på att konstruktörers användningsfrekvens för beräkningar som 
tillämpar finita elementmetoden motsvarar ett medelvärde på 3,0. Det pekar på högre brukande 
än projektörerna vars användningsfrekvens uppgår till 2,7.  
 
Vid tillämpandet av både datoriserade och praktiska lastnedräkningar lyfter respondenterna 
fram vikten av jämförbarhet mellan metoderna. Inom ingenjörsyrket är hantering av 
konstruktioner en tidskrävande process för fastställande av byggnadens duglighet och 
förenklingar utförs ofta för att modellen ska anpassas till tidsramen (Liu & Quek, 2003). För 
att kunna jämföra beräkningsmetoderna krävs det enligt byggenhetens anställda att 
förenklingar även utförs av FEM-beräkningarna för att anpassas efter de förenklade 
handberäkningarna.   
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7 SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

7.1 Diskussion 

7.1.1 Möjliga konsekvenser av resultatet 

Konstruktören bär ansvar för att hållfasthet- och dimensioneringsberäkningar överensstämmer 
med lagbestämmelserna (Nordstrand, 2008) som ställer krav på verifiering av bärförmåga, 
stadga och beständighet (39 § EKS). Eftersom konstruktörens arbetsuppgifter består av 
beslutsfattande utifrån osäkerheter (Menzies, 1999) ges utrymme för den mänskliga faktorn 
att ge upphov till felaktiga beräkningar (Fröderberg, 2014). Uppfylls inte kraven är det således 
konstruktören som står till svars för bristande hänsyn till ovan nämnda lagkrav. Av den 
anledningen bör konstruktören känna tillförlitlighet och trygghet inför de beräkningsmetoder 
som finns till hands. Programvaror som ger lägre dimensionerande last i förhållande till 
beräkningsmodell kan framstå som opålitlig. Eftersom dimensionerande last väljs från 
handberäkning i studien så blir lastvärde från aktuell handberäkning avgörande. Val av modell 
påverkar huruvida beräkningen från programvaran framstår som tillförlitlig. Väljs förslagsvis 
en beräkningsmodell som ger låg dimensionerande last i förhållande till programvarorna så 
framstår de datoriserade beräkningarna som tillförlitliga eftersom högre lastvärden erhålls. 
Tillämpas en beräkningsmodell som erhåller högre dimensionerande last så blir resultaten från 
programvarorna betvivlade. Av den anledningen kan likaså tillförlitligheten hos 
handberäkningen ifrågasättas.  
 
Om en beräkningsmodell väljs, i kontrollerande syfte, bör följaktligen en modell väljas som 
är pålitlig. Som respondenterna från surveystudien nämnt så är resultatens korrekthet från 
programvaror som tillämpar finita elementmetoden beroende av brukarens kunskap. Det ska 
råda insikt i vilka värden som tillämpas för modellen och det ska även finnas förståelse för 
vilka värden som genereras. Vidare är sunt förnuft en viktig faktor för att erhålla pålitliga 
resultat. Respondenterna föreslår beräkningar utförda av FEM-programvaror samt 
handberäkningar i kontrollerande syfte för bedömning av de datoriserade beräkningarnas 
rimlighet. Således bör inte bara insikt och förståelse råda för resultatet från programvarorna 
utan likaså för resultatet från handberäkningarna eftersom det ska avgöra rimligheten i FEM-
beräkningarna. Problemet återfinns i förenklingar eller antaganden som görs i samband med 
beräkningarna utförda för hand. För samtliga beräkningsmodeller i studien krävdes 
antaganden beroende på placeringen av pelarna. Cc-modellen är en förekommande 
beräkningsmodell och kunde tillämpas med relativt stor säkerhet. De övriga modellerna gav 
värden som speglade FEM-modellerna i högre grad men kräver antaganden för att kunna 
brukas vilket leder till att korrektheten kan ifrågasättas. Det förutsätter att personen ansvarig 
för beräkningarna har insikt i rimligheten hos de antaganden som görs. Saknas insikten bör 
således annan beräkningsmodell tillämpas förutsatt att den kan brukas med större säkerhet. 
Eftersom studien utförd av Fröderberg (2014) kom fram till att majoriteten av konstruktörerna 
som deltog erhöll undermåliga beräkningar framställs bedömningar av beräkningsmetoders 
rimlighet och tillförlitlighet som svår.  
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7.1.2 Alternativa utfall av resultatet med andra förutsättningar 

Både innan och under studiens fortskridande gjordes metodologiska överväganden främst för 
begränsning av omfånget. På grund av tidsramen som fanns till förfogande var vissa aspekter 
tvungna att uteslutas som möjligen gett andra utfall av resultatet. Studiens avgränsningar har 
skapat förutsättningar som medfört potentiell problematik.  
 
Reliabiliteten anses vara tillgodosedd i och med att rådata finns tillgänglig vilket möjliggör 
för studien att återupprepas. Däremot är resultatets beständighet tvivelaktigt då det inte är 
fastställt att liknande resultat skulle erhållas om förutsättningarna ändrades. Exempelvis kan 
ändringar av stommen såsom justering av avstånd mellan pelarna innebära andra 
förutsättningar som sannolikt kommer ge annorlunda resultat. Vidare kommer byggnadens 
geografiska placering påverka utfallet. Följaktligen finns det ovisshet gällande resultatets 
eventuella variation i och med andra förutsättningar. I linje med Ejvegård (2009) betraktas 
fallstudien som en antydning som först verifieras när fler studier antyder samma sak.  
 
Vidare kan surveystudiens tillvägagångssätt ifrågasättas med tanke på att enkätformatet valdes 
framför intervju. I enlighet med Bell (2016) är syftet med surveystudien att nå ett större antal 
individer vilket innebär att standardiserade frågor är det lämpligaste tillvägagångssättet. Med 
resonemanget i åtanke valdes därför tillfrågning genom enkät med standardiserade frågor 
framför intervjun som enligt Ejvegård (2009) är både tidskrävande och mentalt påfrestande 
för personen som håller i intervjun. Frågorna i enkäten som utgick från gradering av en skala 
möjliggjorde för mätbarhet av svaren. Den numeriska värderingen av svaren gjordes genom 
att populationen delades upp utifrån olika faktorer varpå medelvärden framställdes för varje 
andel. Detta förenklade för att dra slutsatser om populationens inställning och tillförlitlighet 
till FEM-programmen.  
 
Däremot var medelvärden inte lika brukbart vid tillfrågning av populationens 
användningsfrekvens av programvarorna vid beräkningar. Det framkom inte någon kritik av 
respondenterna, men det kan tyckas svårt att värdera sin användning av programvaran på en 
femgradig skala. Till respondenternas hjälp framkom det att skalans lägsta numeriska värde 
motsvarade att programvarorna aldrig närvarade vid beräkningar och dess högsta värde alltid. 
Möjligen hade svarsalternativen med fördel kunnat utgå från antal gånger som beräkningar 
utförs med programvaror som tillämpar finita elementmetoden. På så sätt hade skalans lägsta 
värde i form av ett motsvarat att respondenten brukar datoriserade beräkningar en av fem 
gånger. Graderingen hade således möjligen speglat användningsfrekvensen bättre och 
brukandet kunde även presenteras procentuellt för att visa hur stor procentuell andel av 
beräkningarna som utförs med hjälp av finita elementmetoden. 
 
Därutöver kan definitionen för yrkesgrupperna i form av konstruktör och projektör anses vara 
vag då det inrymmer möjlighet till egna tolkningar för respondenten. Kategoriseringen av 
yrket utgick från respondentens egna uppfattningar av sina arbetsuppgifter. I praktiken kan 
exempelvis konstruktören även utföra arbetsuppgifter som i denna studie kopplas till 
projektörens. Vidare kan arbetsrutiner för företag variera och därför kan definition av 
yrkesgrupper vara problematiskt. Ytterligare kritik som går att rikta gentemot surveystudien 
är möjligheten att dra slutsatser från grupper inom populationen med tanke på dess skeva 
fördelning. Som mest är det 86 % fler konstruktörer än projektörer som besvarat en fråga och 
således är fördelning mellan yrkesgrupperna som avses att jämföras skev med projektörer som 
är gravt underrepresenterade.   



SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
 

43 
 

7.2 Slutsatser 

7.2.1 Fallstudie 

Den jämförande fallstudien visar på olikheter mellan FEM-programmen och de praktiska 
handberäkningar, men även mellan cc-modellen, modellen där innerstöd betraktas som fasta 
och stödreaktionsmodellen. Däremot gav programvarorna nästintill likartade värden för 
samtliga pelare vid lastnedräkning. Med programvarorna genereras lägre last för 76 procent 
av pelarna i förhållande till cc-modellen. För stödreaktionsmodellen är motsvarande siffra 39 
procent och modellen där innerstöd betraktas som fasta 47 procent.  
 
För samtliga ytterpelare erhåller cc-modellen högre last än FEM-programmen, medan övriga 
beräkningsmodeller för hand ger högre lastvärden för övervägande andel av ytterpelarna i 
förhållande till programvarorna. Hörnpelare ett tillhör de yttre pelarna där lastnedräkningarna 
varierade markant beroende på beräkningsmodell. Med hänsyn till reduktionsfaktorer blev 
dimensionerande last större vilket bör uppmärksammas med tanke på att reduktioner inte alltid 
tillämpas. Även för pelare nio genererade cc-modellen och dessutom modellen där innerstöd 
betraktas som fasta större last än programvarorna. Stödreaktionsmodellen resulterade 
följaktligen i lägre last än FEM-programmen. Med lastreduktioner ökade värdet för den 
dimensionerande lasten med stödreaktionsmodellen och modellen där innerstöd betraktas som 
fasta, cc-modellen gav motsatt resultat.  
 
Av pelarna intill trapphuset krävdes antaganden för att erhålla influensarean. Samtliga pelare 
intill trapphuset beräknades ha lägre dimensionerande last med handberäkningarna i 
förhållande till programvarorna. Slutligen var övervägande andel av referensobjektets 
innerpelare av lägre dimensionerande last med cc-modellen än FEM-programmen. Övriga två 
beräkningsmodeller resulterar däremot i motsatt utfall där programvarorna räknar med lägre 
värden för större andelen av pelarna. Pelare fem som tillhör de inre pelarna visar på samma 
utfall som beskrivits ovan. Stödreaktionsmodellen som gav störst dimensionerande last 
överstiger programvarorna med 12 procent. Cc-modellen som i motsatt fall gav lägst 
dimensionerande last understiger programvarorna med 20 procent. Vid applicering av 
lastreduktionerna minskar värdet för den dimensionerande lasten och likaså skillnaderna 
mellan programvaror och handberäkning.  
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7.2.2 Surveystudie 

Inställningen till programvaror som tillämpar finita elementmetoden är god på det tekniska 
konsultföretagets byggenheter med ett genomsnittligt värde på 4,0. Motsvarande medelvärde 
för konstruktörerna är likaså 4,0. Projektörerna har något sämre inställning till FEM-
programmen med tanke på att deras genomsnitt uppgår till 3,5. Många respondenter påpekar 
programvarornas många fördelar medan brister enbart sammanfattas som brukarens kunskap, 
eller snarare okunskap. Att upptäcka felaktigheter hos programvarornas beräkningar som 
ytterligare respondenter påpekat, kan möjligen sänka den upplevda tillförlitligheten till FEM-
programmen. Av byggenhetens anställda upplever konstruktörerna lägre tillförlitlighet till 
programvarorna än projektörerna. Medelvärdet uppgår för konstruktörer till 3,7 och 
projektörer till 4,0.  
 
Vidare tillfrågades populationen om deras inställning gentemot en övergång till brukandet av 
beräkningar som tillämpar finita elementmetoden, vilket innebär uteslutandet av 
handberäkningar. Den allmänna uppfattningen på byggenheten pekar på att 74 procent inte 
kan se detta äga rum i dagsläget, nio procent ställer sig positiva till detta, medan 17 procent är 
osäkra. Gemensamt för många av respondenterna är att brukandet av handberäkningar för 
kontroll av FEM-beräkningarnas rimlighet lyfts fram. För att få en överskådlig bild av 
konstruktörers och projektörers egentliga användning av FEM-programmen vid beräkningar 
så efterfrågades deras användningsfrekvens. Yrkesgrupperna var relativt överens där 
konstruktörernas brukande av programvarorna vid beräkningar motsvarade ett medelvärde på 
3,0 medan projektörernas beräkningar utfördes med FEM-program vid sällsyntare tillfällen, 
vilket motsvarar ett genomsnitt på 2,7.  
 
 

7.3 Fortsatt studie 

Vid eventuellt intresse av vidareutveckling av studien finns ytterligare faktorer att undersöka. 
Eftersom aktuell fallstudie enbart betraktas som antydningar krävs ytterligare studier av 
liknande karaktär för verifiering av dessa resultat. Av den anledningen finns det utrymme för 
framtida studier med undersökning av annat stomsystem, eventuellt större antal pelare eller 
annorlunda avstånd mellan pelarna som ger andra förutsättningar för influensarea. Dessutom 
kan byggnadens geografiska placering justeras för erhållande av annorlunda snölast för 
eventuell påverkan av utfallet från lastnedräkningarna.  
 
För att kunna avgöra huruvida resultaten från programvarorna som tillämpar finita 
elementmetoden är tillförlitliga krävs bestämmande av det bärande elementets bärförmåga. 
Eftersom aktuell studie enbart var av jämförande syfte mellan FEM-programmen och 
handberäkningar, samt konstruktörers och projektörers inställning och upplevda tillförlitlighet 
till programvarorna, värderades inte pelarnas bärförmåga i förhållande till erhållen 
dimensionerande last.  
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Bilaga B –MATLAB-skript för lastnedräkningen 

Del 1- Utan reduktionsfaktorer 
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Del 2-Med reduktionsfaktorerna αA och αn 
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Bilaga C - Ojusterat resultat för lastnedräkningen med de olika modellerna 

Del 1-Utan reduktionsfaktorer 
1 VÅN. cc 6 Större Mindre Ungefär samma

Automatic-1.1300 m

Automatic Pelarnr FEM-design ROBOT-Stucture cc-modellen Innerstöd betraktas fasta Stödreaktionsmodellen
6.10 a) 6.10 b) 6.10 a) 6.10 b) 6.10 a) 6.10 b) 6.10 a) 6.10 b) 6.10 a) 6.10 b)

Snö/Nyttig last variabel last Nyttig last huvudlast Snö last huvudlast Snö/Nyttig last variabel last Nyttig last huvudlast Snö last huvudlast Snö/Nyttig last variabel last Nyttig last huvudlast Snö last huvudlast Snö/Nyttig last variabel last Nyttig last huvudlast Snö last huvudlast Snö/Nyttig last variabel last Nyttig last huvudlast Snö last huvudlast

Pelarrad pelare 300 1 97,288 87,693 94,4 93,98 84,46 89,4 135,6904 121,962 129,2201 92,6418 83,2387 88,0113 86,6642 77,8617 82,2892

3 97,293 87,697 94,404 93,88 84,37 89,31 135,6904 121,962 129,2201 92,6418 83,2387 88,0113 86,6642 77,8617 82,2892

4 216,874 196,014 214,168 204,01 183,45 194,86 242,0565 217,6412 231,0404 215,8516 194,0691 205,9554 209,5913 188,4379 199,9627

6 216,917 196,052 214,206 204,28 183,69 195,12 242,0565 217,6412 231,0404 215,8516 194,0691 205,9554 209,5913 188,4379 199,9627

7 199,456 181,976 209,005 172,78 155,36 164,93 234,6822 211,0078 223,9812 196,8131 176,9435 187,7306 179,1381 161,044 170,8109

9 198,831 181,419 208,448 171,88 154,54 164,06 234,7072 211,0302 224,0051 196,8131 176,9435 187,7306 179,1381 161,044 170,8109

14 209,253 189,23 207,384 196,32 176,53 187,49 242,0565 217,6412 231,0404 215,8516 194,0691 205,9554 209,5913 188,4379 199,9627

16 220,817 199,524 217,682 207,74 186,81 198,44 242,0565 217,6412 231,0404 215,8516 194,0691 205,9554 209,5913 188,4379 199,9627

17 99,44 89,609 96,316 96,39 86,62 91,71 135,6904 121,962 129,2201 92,6418 83,2387 88,0113 86,6642 77,8617 82,2892

19 98,103 88,418 95,125 95,07 85,44 90,45 135,6904 121,962 129,2201 92,6418 83,2387 88,0113 86,6642 77,8617 82,2892

Pelarrad pelare 500 2 295,568 268,126 298,853 269,15 241,89 256,11 271,0274 243,5322 257,5799 265,7897 238,8208 252,5661 267,3943 240,2642 254,1021

5 619,028 551,095 552,07 651,41 585,81 622,48 476,9091 428,7283 454,6627 620,6538 558,0305 592,2641 645,354 580,2489 615,9086

8 430,229 382,685 381,359 461,3 414,77 440,27 436,1052 392,0241 415,6027 561,9006 505,1803 536,0218 584,1565 525,2001 557,3265

15 588,611 524,028 525,023 617,44 555,24 589,91 476,9091 428,7283 454,6627 674,5519 606,5132 643,8586 729,6055 656,0354 696,5594

18 300,689 272,682 303,406 274,43 246,64 261,16 271,0274 243,5322 257,5799 265,7897 238,8208 252,5661 261,6744 235,119 248,6267

Pelarrad nära trapphus 300 10 150,305 138,172 164,841 118,95 106,92 113,33 160,8728 144,6142 153,3262 160,8728 144,6142 153,3262 163,7742 147,2242 156,1037

11 146,04 134,376 161,045 114,33 102,77 108,91 161,1222 144,8386 153,565 161,1222 144,8386 153,565 164,032 147,456 156,3504

12 162,091 148,713 175,698 131,52 118,24 125,39 172,0963 154,7101 164,0701 174,5988 156,9611 166,4656 167,1912 150,2978 159,3746

13 187,284 171,139 198,143 158,98 142,94 151,71 228,4635 205,4139 218,0283 225,3293 202,5946 215,028 215,968 194,1738 206,0688

FEM FEM FEM
Pelarrad pelare 300 1 -38,4024 -34,269 -34,8201 4,6462 4,4543 6,3887 10,6238 9,8313 12,1108

3 -38,3974 -34,265 -34,8161 4,6512 4,4583 6,3927 10,6288 9,8353 12,1148

4 -25,1825 -21,6272 -16,8724 1,0224 1,9449 8,2126 7,2827 7,5761 14,2053

6 -25,1395 -21,5892 -16,8344 1,0654 1,9829 8,2506 7,3257 7,6141 14,2433

7 -35,2262 -29,0318 -14,9762 2,6429 5,0325 21,2744 20,3179 20,932 38,1941

9 -35,8762 -29,6112 -15,5571 2,0179 4,4755 20,7174 19,6929 20,375 37,6371

14 -32,8035 -28,4112 -23,6564 -6,5986 -4,8391 1,4286 -0,3383 0,7921 7,4213

16 -21,2395 -18,1172 -13,3584 4,9654 5,4549 11,7266 11,2257 11,0861 17,7193

17 -36,2504 -32,353 -32,9041 6,7982 6,3703 8,3047 12,7758 11,7473 14,0268

19 -37,5874 -33,544 -34,0951 5,4612 5,1793 7,1137 11,4388 10,5563 12,8358

Pelarrad pelare 500 2 24,5406 24,5938 41,2731 29,7783 29,3052 46,2869 28,1737 27,8618 44,7509

5 142,1189 122,3667 97,4073 -1,6258 -6,9355 -40,1941 -26,326 -29,1539 -63,8386

8 -5,8762 -9,3391 -34,2437 -131,6716 -122,4953 -154,6628 -153,9275 -142,5151 -175,9675

15 111,7019 95,2997 70,3603 -85,9409 -82,4852 -118,8356 -140,9945 -132,0074 -171,5364

18 29,6616 29,1498 45,8261 34,8993 33,8612 50,8399 39,0146 37,563 54,7793

Pelarrad nära trapphus 300 10 -10,5678 -6,4422 11,5148 -10,5678 -6,4422 11,5148 -13,4692 -9,0522 8,7373

11 -15,0822 -10,4626 7,48 -15,0822 -10,4626 7,48 -17,992 -13,08 4,6946

12 -10,0053 -5,9971 11,6279 -12,5078 -8,2481 9,2324 -5,1002 -1,5848 16,3234

13 -41,1795 -34,2749 -19,8853 -38,0453 -31,4556 -16,885 -28,684 -23,0348 -7,9258

ROBOT ROBOT ROBOT
Pelarrad pelare 300 1 -41,7104 -37,502 -39,8201 1,3382 1,2213 1,3887 7,3158 6,5983 7,1108

3 -41,8104 -37,592 -39,9101 1,2382 1,1313 1,2987 7,2158 6,5083 7,0208

4 -38,0465 -34,1912 -36,1804 -11,8416 -10,6191 -11,0954 -5,5813 -4,9879 -5,1027

6 -37,7765 -33,9512 -35,9204 -11,5716 -10,3791 -10,8354 -5,3113 -4,7479 -4,8427

7 -61,9022 -55,6478 -59,0512 -24,0331 -21,5835 -22,8006 -6,3581 -5,684 -5,8809

9 -62,8272 -56,4902 -59,9451 -24,9331 -22,4035 -23,6706 -7,2581 -6,504 -6,7509

14 -45,7365 -41,1112 -43,5504 -19,5316 -17,5391 -18,4654 -13,2713 -11,9079 -12,4727

16 -34,3165 -30,8312 -32,6004 -8,1116 -7,2591 -7,5154 -1,8513 -1,6279 -1,5227

17 -39,3004 -35,342 -37,5101 3,7482 3,3813 3,6987 9,7258 8,7583 9,4208

19 -40,6204 -36,522 -38,7701 2,4282 2,2013 2,4387 8,4058 7,5783 8,1608

Pelarrad pelare 500 2 -1,8774 -1,6422 -1,4699 3,3603 3,0692 3,5439 1,7557 1,6258 2,0079

5 174,5009 157,0817 167,8173 30,7562 27,7795 30,2159 6,056 5,5611 6,5714

8 25,1948 22,7459 24,6673 -100,6006 -90,4103 -95,7518 -122,8565 -110,4301 -117,0565

15 140,5309 126,5117 135,2473 -57,1119 -51,2732 -53,9486 -112,1655 -100,7954 -106,6494

18 3,4026 3,1078 3,5801 8,6403 7,8192 8,5939 12,7556 11,521 12,5333

Pelarrad nära trapphus 300 10 -41,9228 -37,6942 -39,9962 -41,9228 -37,6942 -39,9962 -44,8242 -40,3042 -42,7737

11 -46,7922 -42,0686 -44,655 -46,7922 -42,0686 -44,655 -49,702 -44,686 -47,4404

12 -40,5763 -36,4701 -38,6801 -43,0788 -38,7211 -41,0756 -35,6712 -32,0578 -33,9846

13 -69,4835 -62,4739 -66,3183 -66,3493 -59,6546 -63,318 -56,988 -51,2338 -54,3588

2 VÅN. cc 6

Automatic-1.1300 m

Automatic Pelarnr FEM-design ROBOT-Stucture cc-modellen Innerstöd betraktas fasta Stödreaktionsmodellen
6.10 a) 6.10 b) 6.10 a) 6.10 b) 6.10 a) 6.10 b) 6.10 a) 6.10 b) 6.10 a) 6.10 b)

Snö/Nyttig last variabel last Nyttig last huvudlast Snö last huvudlast Snö/Nyttig last variabel last Nyttig last huvudlast Snö last huvudlast Snö/Nyttig last variabel last Nyttig last huvudlast Snö last huvudlast Snö/Nyttig last variabel last Nyttig last huvudlast Snö last huvudlast Snö/Nyttig last variabel last Nyttig last huvudlast Snö last huvudlast

Pelarrad pelare 300 1 230,109 222,794 216,99 227,94 220,95 212,96 287,3217 278,2912 268,5381 195,7293 189,0435 182,6302 183,0111 176,6508 170,7014

3 230,147 222,83 217,025 227,95 220,95 212,97 287,3217 278,2912 268,5381 195,7293 189,0435 182,6302 183,0111 176,6508 170,7014

4 469,163 455,962 445,94 452,57 440,01 423,84 513,6315 498,8078 480,8026 457,8766 444,4801 428,5079 444,557 431,5014 416,015

6 469,326 456,117 446,089 453,55 441,11 424,72 513,6315 498,8078 480,8026 457,8766 444,4801 428,5079 444,557 431,5014 416,015

7 424,167 412,497 415,08 399,52 388,4 374,01 497,9416 483,5195 466,0864 417,3693 405,0098 390,5147 379,7631 368,3662 355,2424

9 423,118 411,486 414,13 397,98 386,95 372,55 497,9947 483,5712 466,1362 417,3693 405,0098 390,5147 379,7631 368,3662 355,2424

14 450,961 438,221 429,422 436,04 423,96 408,3 513,6315 498,8078 480,8026 457,8766 444,4801 428,5079 444,557 431,5014 416,015

16 474,668 461,286 450,928 457,63 445,04 428,56 513,6315 498,8078 480,8026 457,8766 444,4801 428,5079 444,557 431,5014 416,015

17 235,255 227,801 221,659 233,52 226,39 218,2 287,3217 278,2912 268,5381 195,7293 189,0435 182,6302 183,0111 176,6508 170,7014

19 231,592 224,231 218,336 229,85 222,8 214,76 287,3217 278,2912 268,5381 195,7293 189,0435 182,6302 183,0111 176,6508 170,7014

Pelarrad pelare 500 2 613,525 593,617 589,511 574,97 556,04 537,16 572,818 553,5007 534,6241 561,6741 542,6421 524,1719 565,088 545,9686 527,3739

5 1227,837 1189,676 1112,907 1253,24 1217,66 1173,89 1010,9 980,3315 945,4821 1316,7 1278,3 1232,3 1369,3 1329,5 1281,6

8 921,723 892,088 833,584 936,36 908,45 876,44 924,0458 895,7375 864,0538 1191,7 1156,5 1115,1 1239 1202,7 1159,5

15 1163,928 1127,37 1054,926 1173,67 1139,65 1099,29 1010,9 980,3315 945,4821 1431,4 1390,1 1339,9 1548,5 1504,2 1449,8

18 622,266 602,104 597,432 591,86 572,65 552,98 572,818 553,5007 534,6241 561,6741 542,6421 524,1719 552,9182 534,1103 515,9593

Pelarrad nära trapphus 300 10 297,619 289,129 300,047 270,01 261,94 252,47 340,9009 330,4988 318,7921 340,9009 330,4988 318,7921 347,0902 336,5297 324,5972

11 290,116 281,796 293,235 261,36 253,41 244,37 341,4315 331,0159 319,2898 341,4315 331,0159 319,2898 347,6226 337,0485 325,0966

12 333,149 323,802 332,428 302,91 294,04 283,35 364,7807 353,7673 341,1898 370,105 358,9554 346,1837 354,3443 343,5981 331,4012

13 395,219 384,251 388,77 367,28 356,85 343,77 484,7104 470,627 453,6764 478,0418 464,129 447,4216 458,1242 444,7214 428,7402

FEM FEM FEM
Pelarrad pelare 300 1 -57,2127 -55,4972 -51,5481 34,3797 33,7505 34,3598 47,0979 46,1432 46,2886

3 -57,1747 -55,4612 -51,5131 34,4177 33,7865 34,3948 47,1359 46,1792 46,3236

4 -44,4685 -42,8458 -34,8626 11,2864 11,4819 17,4321 24,606 24,4606 29,925

6 -44,3055 -42,6908 -34,7136 11,4494 11,6369 17,5811 24,769 24,6156 30,074

7 -73,7746 -71,0225 -51,0064 6,7977 7,4872 24,5653 44,4039 44,1308 59,8376

9 -74,8767 -72,0852 -52,0062 5,7487 6,4762 23,6153 43,3549 43,1198 58,8876

14 -62,6705 -60,5868 -51,3806 -6,9156 -6,2591 0,9141 6,404 6,7196 13,407

16 -38,9635 -37,5218 -29,8746 16,7914 16,8059 22,4201 30,111 29,7846 34,913

17 -52,0667 -50,4902 -46,8791 39,5257 38,7575 39,0288 52,2439 51,1502 50,9576

19 -55,7297 -54,0602 -50,2021 35,8627 35,1875 35,7058 48,5809 47,5802 47,6346

Pelarrad pelare 500 2 40,707 40,1163 54,8869 51,8509 50,9749 65,3391 48,437 47,6484 62,1371

5 216,937 209,3445 167,4249 -88,863 -88,624 -119,393 -141,463 -139,824 -168,693

8 -2,3228 -3,6495 -30,4698 -269,977 -264,412 -281,516 -317,277 -310,612 -325,916

15 153,028 147,0385 109,4439 -267,472 -262,73 -284,974 -384,572 -376,83 -394,874

18 49,448 48,6033 62,8079 60,5919 59,4619 73,2601 69,3478 67,9937 81,4727

Pelarrad nära trapphus 300 10 -43,2819 -41,3698 -18,7451 -43,2819 -41,3698 -18,7451 -49,4712 -47,4007 -24,5502

11 -51,3155 -49,2199 -26,0548 -51,3155 -49,2199 -26,0548 -57,5066 -55,2525 -31,8616

12 -31,6317 -29,9653 -8,7618 -36,956 -35,1534 -13,7557 -21,1953 -19,7961 1,0268

13 -89,4914 -86,376 -64,9064 -82,8228 -79,878 -58,6516 -62,9052 -60,4704 -39,9702

ROBOT ROBOT ROBOT
Pelarrad pelare 300 1 -59,3817 -57,3412 -55,5781 32,2107 31,9065 30,3298 44,9289 44,2992 42,2586

3 -59,3717 -57,3412 -55,5681 32,2207 31,9065 30,3398 44,9389 44,2992 42,2686

4 -61,0615 -58,7978 -56,9626 -5,3066 -4,4701 -4,6679 8,013 8,5086 7,825

6 -60,0815 -57,6978 -56,0826 -4,3266 -3,3701 -3,7879 8,993 9,6086 8,705

7 -98,4216 -95,1195 -92,0764 -17,8493 -16,6098 -16,5047 19,7569 20,0338 18,7676

9 -100,0147 -96,6212 -93,5862 -19,3893 -18,0598 -17,9647 18,2169 18,5838 17,3076

14 -77,5915 -74,8478 -72,5026 -21,8366 -20,5201 -20,2079 -8,517 -7,5414 -7,715

16 -56,0015 -53,7678 -52,2426 -0,2466 0,5599 0,0521 13,073 13,5386 12,545

17 -53,8017 -51,9012 -50,3381 37,7907 37,3465 35,5698 50,5089 49,7392 47,4986

19 -57,4717 -55,4912 -53,7781 34,1207 33,7565 32,1298 46,8389 46,1492 44,0586

Pelarrad pelare 500 2 2,152 2,5393 2,5359 13,2959 13,3979 12,9881 9,882 10,0714 9,7861

5 242,34 237,3285 228,4079 -63,46 -60,64 -58,41 -116,06 -111,84 -107,71

8 12,3142 12,7125 12,3862 -255,34 -248,05 -238,66 -302,64 -294,25 -283,06

15 162,77 159,3185 153,8079 -257,73 -250,45 -240,61 -374,83 -364,55 -350,51

18 19,042 19,1493 18,3559 30,1859 30,0079 28,8081 38,9418 38,5397 37,0207

Pelarrad nära trapphus 300 10 -70,8909 -68,5588 -66,3221 -70,8909 -68,5588 -66,3221 -77,0802 -74,5897 -72,1272

11 -80,0715 -77,6059 -74,9198 -80,0715 -77,6059 -74,9198 -86,2626 -83,6385 -80,7266

12 -61,8707 -59,7273 -57,8398 -67,195 -64,9154 -62,8337 -51,4343 -49,5581 -48,0512

13 -117,4304 -113,777 -109,9064 -110,7618 -107,279 -103,6516 -90,8442 -87,8714 -84,9702

3 VÅN. cc 6

Automatic-1.1300 m

Automatic Pelarnr FEM-design ROBOT-Stucture cc-modellen Innerstöd betraktas fasta Stödreaktionsmodellen
6.10 a) 6.10 b) 6.10 a) 6.10 b) 6.10 a) 6.10 b) 6.10 a) 6.10 b) 6.10 a) 6.10 b)

Snö/Nyttig last variabel last Nyttig last huvudlast Snö last huvudlast Snö/Nyttig last variabel last Nyttig last huvudlast Snö last huvudlast Snö/Nyttig last variabel last Nyttig last huvudlast Snö last huvudlast Snö/Nyttig last variabel last Nyttig last huvudlast Snö last huvudlast Snö/Nyttig last variabel last Nyttig last huvudlast Snö last huvudlast

Pelarrad pelare 300 1 352,769 349,053 329,677 352,02 348,97 326,96 438,6947 434,3905 407,6263 298,5586 294,6185 277,0194 279,0998 275,2102 258,8837

3 352,894 349,176 329,791 352,11 349,04 327,04 438,6947 434,3905 407,6263 298,5586 294,6185 277,0194 279,0998 275,2102 258,8837

4 714,762 710,333 671,737 694,5 691,08 646,37 784,9483 779,7445 730,335 699,6434 694,6612 650,8307 679,2644 674,3352 631,8375

6 715,075 710,639 672,024 696,46 693,19 648,15 784,9483 779,7445 730,335 699,6434 694,6612 650,8307 679,2644 674,3352 631,8375

7 637,809 633,645 611,306 615,54 612,49 572,65 760,9428 755,8014 707,9618 637,6674 632,8463 593,069 580,1299 575,4582 539,444

9 636,356 632,209 609,981 612,31 609,28 569,64 761,024 755,8823 708,0375 637,6674 632,8463 593,069 580,1299 575,4582 539,444

14 684,825 680,469 644,412 666,98 663,68 620,68 784,9483 779,7445 730,335 699,6434 694,6612 650,8307 679,2644 674,3352 631,8375

16 722,364 717,866 678,668 702,33 699,02 653,63 784,9483 779,7445 730,335 699,6434 694,6612 650,8307 679,2644 674,3352 631,8375

17 361,215 357,466 337,384 361,04 357,95 335,37 438,6947 434,3905 407,6263 298,5586 294,6185 277,0194 279,0998 275,2102 258,8837

19 355,584 351,843 332,244 355,75 352,67 330,43 438,6947 434,3905 407,6263 298,5586 294,6185 277,0194 279,0998 275,2102 258,8837

Pelarrad pelare 500 2 924,945 913,431 875,182 877,8 867,5 815,41 873,8915 862,8309 811,0301 856,8413 845,825 795,1393 862,0646 851,0347 800,0074

5 1886,095 1870,595 1718,67 1898,91 1886,86 1767,91 1544,1 1531,3 1435,7 2012 1998 1871,8 2092,4 2078,2 1946,7

8 1411,063 1397,767 1283,535 1411,33 1400,26 1313,07 1411,3 1398,8 1311,9 1820,8 1807,3 1693,5 1893,2 1879,5 1761

15 1776,689 1761,631 1618,897 1771,86 1760,1 1649,39 1544,1 1531,3 1435,7 2187,5 2173 2035,3 2366,7 2351,8 2202,3

18 939,599 927,98 888,534 899,35 888,89 835,55 873,8915 862,8309 811,0301 856,8413 845,825 795,1393 843,4447 832,4633 782,6537

Pelarrad nära trapphus 300 10 437,081 433,077 427,915 412,59 409,49 383,45 520,6708 516,1536 484,0281 520,6708 516,1536 484,0281 530,1404 525,5986 492,8538

11 426,607 422,584 418,345 400,56 397,35 372,26 521,4827 516,9634 484,7848 521,4827 516,9634 484,7848 530,955 526,4111 493,613

12 494,463 490,499 480,357 464,17 461,04 431,55 557,2069 552,5948 518,0798 565,3531 560,7198 525,672 541,2393 536,6686 503,1979

13 591,607 587,481 569,076 563,85 560,71 524,48 740,6991 735,6103 689,0947 730,4961 725,4337 679,5854 700,0223 695,0391 651,1838

FEM FEM FEM
Pelarrad pelare 300 1 -85,9257 -85,3375 -77,9493 54,2104 54,4345 52,6576 73,6692 73,8428 70,7933

3 -85,8007 -85,2145 -77,8353 54,3354 54,5575 52,7716 73,7942 73,9658 70,9073

4 -70,1863 -69,4115 -58,598 15,1186 15,6718 20,9063 35,4976 35,9978 39,8995

6 -69,8733 -69,1055 -58,311 15,4316 15,9778 21,1933 35,8106 36,3038 40,1865

7 -123,1338 -122,1564 -96,6558 0,1416 0,7987 18,237 57,6791 58,1868 71,862

9 -124,668 -123,6733 -98,0565 -1,3114 -0,6373 16,912 56,2261 56,7508 70,537

14 -100,1233 -99,2755 -85,923 -14,8184 -14,1922 -6,4187 5,5606 6,1338 12,5745

16 -62,5843 -61,8785 -51,667 22,7206 23,2048 27,8373 43,0996 43,5308 46,8305

17 -77,4797 -76,9245 -70,2423 62,6564 62,8475 60,3646 82,1152 82,2558 78,5003

19 -83,1107 -82,5475 -75,3823 57,0254 57,2245 55,2246 76,4842 76,6328 73,3603

Pelarrad pelare 500 2 51,0535 50,6001 64,1519 68,1037 67,606 80,0427 62,8804 62,3963 75,1746

5 341,995 339,295 282,97 -125,905 -127,405 -153,13 -206,305 -207,605 -228,03

8 -0,237 -1,033 -28,365 -409,737 -409,533 -409,965 -482,137 -481,733 -477,465

15 232,589 230,331 183,197 -410,811 -411,369 -416,403 -590,011 -590,169 -583,403

18 65,7075 65,1491 77,5039 82,7577 82,155 93,3947 96,1543 95,5167 105,8803

Pelarrad nära trapphus 300 10 -83,5898 -83,0766 -56,1131 -83,5898 -83,0766 -56,1131 -93,0594 -92,5216 -64,9388

11 -94,8757 -94,3794 -66,4398 -94,8757 -94,3794 -66,4398 -104,348 -103,8271 -75,268

12 -62,7439 -62,0958 -37,7228 -70,8901 -70,2208 -45,315 -46,7763 -46,1696 -22,8409

13 -149,0921 -148,1293 -120,0187 -138,8891 -137,9527 -110,5094 -108,4153 -107,5581 -82,1078

ROBOT ROBOT ROBOT
Pelarrad pelare 300 1 -86,6747 -85,4205 -80,6663 53,4614 54,3515 49,9406 72,9202 73,7598 68,0763

3 -86,5847 -85,3505 -80,5863 53,5514 54,4215 50,0206 73,0102 73,8298 68,1563

4 -90,4483 -88,6645 -83,965 -5,1434 -3,5812 -4,4607 15,2356 16,7448 14,5325

6 -88,4883 -86,5545 -82,185 -3,1834 -1,4712 -2,6807 17,1956 18,8548 16,3125

7 -145,4028 -143,3114 -135,3118 -22,1274 -20,3563 -20,419 35,4101 37,0318 33,206

9 -148,714 -146,6023 -138,3975 -25,3574 -23,5663 -23,429 32,1801 33,8218 30,196

14 -117,9683 -116,0645 -109,655 -32,6634 -30,9812 -30,1507 -12,2844 -10,6552 -11,1575

16 -82,6183 -80,7245 -76,705 2,6866 4,3588 2,7993 23,0656 24,6848 21,7925

17 -77,6547 -76,4405 -72,2563 62,4814 63,3315 58,3506 81,9402 82,7398 76,4863

19 -82,9447 -81,7205 -77,1963 57,1914 58,0515 53,4106 76,6502 77,4598 71,5463

Pelarrad pelare 500 2 3,9085 4,6691 4,3799 20,9587 21,675 20,2707 15,7354 16,4653 15,4026

5 354,81 355,56 332,21 -113,09 -111,14 -103,89 -193,49 -191,34 -178,79

8 0,03 1,46 1,17 -409,47 -407,04 -380,43 -481,87 -479,24 -447,93

15 227,76 228,8 213,69 -415,64 -412,9 -385,91 -594,84 -591,7 -552,91

18 25,4585 26,0591 24,5199 42,5087 43,065 40,4107 55,9053 56,4267 52,8963

Pelarrad nära trapphus 300 10 -108,0808 -106,6636 -100,5781 -108,0808 -106,6636 -100,5781 -117,5504 -116,1086 -109,4038

11 -120,9227 -119,6134 -112,5248 -120,9227 -119,6134 -112,5248 -130,395 -129,0611 -121,353

12 -93,0369 -91,5548 -86,5298 -101,1831 -99,6798 -94,122 -77,0693 -75,6286 -71,6479

13 -176,8491 -174,9003 -164,6147 -166,6461 -164,7237 -155,1054 -136,1723 -134,3291 -126,7038

4 VÅN. cc 6

Automatic-1.1300 m

Automatic Pelarnr FEM-design ROBOT-Stucture cc-modellen Innerstöd betraktas fasta Stödreaktionsmodellen
6.10 a) 6.10 b) 6.10 a) 6.10 b) 6.10 a) 6.10 b) 6.10 a) 6.10 b) 6.10 a) 6.10 b)

Snö/Nyttig last variabel last Nyttig last huvudlast Snö last huvudlast Snö/Nyttig last variabel last Nyttig last huvudlast Snö last huvudlast Snö/Nyttig last variabel last Nyttig last huvudlast Snö last huvudlast Snö/Nyttig last variabel last Nyttig last huvudlast Snö last huvudlast Snö/Nyttig last variabel last Nyttig last huvudlast Snö last huvudlast

Pelarrad pelare 300 1 477,527 477,404 444,38 478,39 479,26 443,13 589,5666 590,0438 546,2685 400,8867 399,7474 370,9624 374,6873 373,3235 346,62

3 477,786 477,662 444,616 478,57 479,43 443,29 589,5666 590,0438 546,2685 400,8867 399,7474 370,9624 374,6873 373,3235 346,62

4 959,222 963,487 896,466 935,51 941,16 868,09 1055,8 1060,2 979,4214 940,909 944,3963 872,7074 913,4706 916,7229 847,2139

6 959,776 964,037 896,973 938,16 943,98 870,51 1055,8 1060,2 979,4214 940,909 944,3963 872,7074 913,4706 916,7229 847,2139

7 850,95 854,179 806,996 830,95 835,84 770,79 1023,4 1027,6 949,3911 857,4643 860,2367 795,1773 779,9955 782,1042 723,1996

9 849,107 852,333 805,307 825,98 830,81 766,18 1023,6 1027,7 949,4927 857,4643 860,2367 795,1773 779,9955 782,1042 723,1996

14 913,308 917,209 854,446 895,14 900,49 830,52 1055,8 1060,2 979,4214 940,909 944,3963 872,7074 913,4706 916,7229 847,2139

16 964,979 969,266 901,733 945,19 951,08 877,04 1055,8 1060,2 979,4214 940,909 944,3963 872,7074 913,4706 916,7229 847,2139

17 490,119 490,082 455,9 491,2 492,15 455,04 589,5666 590,0438 546,2685 400,8867 399,7474 370,9624 374,6873 373,3235 346,62

19 482,689 482,576 499,095 484,43 485,33 448,75 589,5666 590,0438 546,2685 400,8867 399,7474 370,9624 374,6873 373,3235 346,62

Pelarrad pelare 500 2 1237,829 1235,003 1162,103 1182,04 1180,7 1094,98 1173,6 1170,9 1086,2 1150,6 1147,8 1064,9 1157,6 1154,9 1071,4

5 2532,767 2540,368 2313,955 2532,9 2544,8 2351,04 2075,9 2081 1924,6 2706 2716,4 2510 2814,2 2825,6 2610,6

8 1889,087 1892,175 1723,196 1874,01 1879,8 1738,32 1897,1 1900,6 1758,4 2448,5 2456,7 2270,7 2546 2555,1 2361,3

15 2426,221 2430,124 2215,915 2350,77 2361,37 2181,57 2075,9 2081 1924,6 2942,2 2954,7 2729,5 3183,5 3198,1 2953,7

18 1247,994 1245,212 1171,389 1207,97 1206,58 1119,17 1173,6 1170,9 1086,2 1150,6 1147,8 1064,9 1132,6 1129,6 1048,1

Pelarrad nära trapphus 300 10 574,962 575,369 554,282 553,02 554,77 512,49 699,9396 701,3624 648,8181 699,9396 701,3624 648,8181 712,6895 714,2215 660,6643

11 562,751 562,976 543,088 538,7 540,16 499,21 701,0327 702,4649 649,8338 701,0327 702,4649 649,8338 713,7863 715,3277 661,6834

12 655,132 656,452 627,607 623,73 626,22 578,22 749,1319 750,9761 694,5236 760,0999 762,0382 704,7143 727,633 729,2931 674,5486

13 786,963 789,552 748,353 759,09 763,1 704,02 996,1866 1000,1 924,0669 982,4492 986,2924 911,3032 941,4192 944,9108 873,1814

FEM FEM FEM
Pelarrad pelare 300 1 -112,0396 -112,6398 -101,8885 76,6403 77,6566 73,4176 102,8397 104,0805 97,76

3 -111,7806 -112,3818 -101,6525 76,8993 77,9146 73,6536 103,0987 104,3385 97,996

4 -96,578 -96,713 -82,9554 18,313 19,0907 23,7586 45,7514 46,7641 49,2521

6 -96,024 -96,163 -82,4484 18,867 19,6407 24,2656 46,3054 47,3141 49,7591

7 -172,45 -173,421 -142,3951 -6,5143 -6,0577 11,8187 70,9545 72,0748 83,7964

9 -174,493 -175,367 -144,1857 -8,3573 -7,9037 10,1297 69,1115 70,2288 82,1074

14 -142,492 -142,991 -124,9754 -27,601 -27,1873 -18,2614 -0,1626 0,4861 7,2321

16 -90,821 -90,934 -77,6884 24,07 24,8697 29,0256 51,5084 52,5431 54,5191

17 -99,4476 -99,9618 -90,3685 89,2323 90,3346 84,9376 115,4317 116,7585 109,28

19 -106,8776 -107,4678 -47,1735 81,8023 82,8286 128,1326 108,0017 109,2525 152,475

Pelarrad pelare 500 2 64,229 64,103 75,903 87,229 87,203 97,203 80,229 80,103 90,703

5 456,867 459,368 389,355 -173,233 -176,032 -196,045 -281,433 -285,232 -296,645

8 -8,013 -8,425 -35,204 -559,413 -564,525 -547,504 -656,913 -662,925 -638,104

15 350,321 349,124 291,315 -515,979 -524,576 -513,585 -757,279 -767,976 -737,785

18 74,394 74,312 85,189 97,394 97,412 106,489 115,394 115,612 123,289

Pelarrad nära trapphus 300 10 -124,9776 -125,9934 -94,5361 -124,9776 -125,9934 -94,5361 -137,7275 -138,8525 -106,3823

11 -138,2817 -139,4889 -106,7458 -138,2817 -139,4889 -106,7458 -151,0353 -152,3517 -118,5954

12 -93,9999 -94,5241 -66,9166 -104,9679 -105,5862 -77,1073 -72,501 -72,8411 -46,9416

13 -209,2236 -210,548 -175,7139 -195,4862 -196,7404 -162,9502 -154,4562 -155,3588 -124,8284

ROBOT ROBOT ROBOT
Pelarrad pelare 300 1 -111,1766 -110,7838 -103,1385 77,5033 79,5126 72,1676 103,7027 105,9365 96,51

3 -110,9966 -110,6138 -102,9785 77,6833 79,6826 72,3276 103,8827 106,1065 96,67

4 -120,29 -119,04 -111,3314 -5,399 -3,2363 -4,6174 22,0394 24,4371 20,8761

6 -117,64 -116,22 -108,9114 -2,749 -0,4163 -2,1974 24,6894 27,2571 23,2961

7 -192,45 -191,76 -178,6011 -26,5143 -24,3967 -24,3873 50,9545 53,7358 47,5904

9 -197,62 -196,89 -183,3127 -31,4843 -29,4267 -28,9973 45,9845 48,7058 42,9804

14 -160,66 -159,71 -148,9014 -45,769 -43,9063 -42,1874 -18,3306 -16,2329 -16,6939

16 -110,61 -109,12 -102,3814 4,281 6,6837 4,3326 31,7194 34,3571 29,8261

17 -98,3666 -97,8938 -91,2285 90,3133 92,4026 84,0776 116,5127 118,8265 108,42

19 -105,1366 -104,7138 -97,5185 83,5433 85,5826 77,7876 109,7427 112,0065 102,13

Pelarrad pelare 500 2 8,44 9,8 8,78 31,44 32,9 30,08 24,44 25,8 23,58

5 457 463,8 426,44 -173,1 -171,6 -158,96 -281,3 -280,8 -259,56

8 -23,09 -20,8 -20,08 -574,49 -576,9 -532,38 -671,99 -675,3 -622,98

15 274,87 280,37 256,97 -591,43 -593,33 -547,93 -832,73 -836,73 -772,13

18 34,37 35,68 32,97 57,37 58,78 54,27 75,37 76,98 71,07

Pelarrad nära trapphus 300 10 -146,9196 -146,5924 -136,3281 -146,9196 -146,5924 -136,3281 -159,6695 -159,4515 -148,1743

11 -162,3327 -162,3049 -150,6238 -162,3327 -162,3049 -150,6238 -175,0863 -175,1677 -162,4734

12 -125,4019 -124,7561 -116,3036 -136,3699 -135,8182 -126,4943 -103,903 -103,0731 -96,3286

13 -237,0966 -237 -220,0469 -223,3592 -223,1924 -207,2832 -182,3292 -181,8108 -169,1614

5 VÅN. cc 6 Större Mindre Ungefär samma

Automatic-1.1300 m

Automatic Pelarnr FEM-design ROBOT-Stucture cc-modellen Innerstöd betraktas fasta Stödreaktionsmodellen
6.10 a) 6.10 b) 6.10 a) 6.10 b) 6.10 a) 6.10 b) 6.10 a) 6.10 b) 6.10 a) 6.10 b)

Snö/Nyttig last variabel last Nyttig last huvudlast Snö last huvudlast Snö/Nyttig last variabel last Nyttig last huvudlast Snö last huvudlast Snö/Nyttig last variabel last Nyttig last huvudlast Snö last huvudlast Snö/Nyttig last variabel last Nyttig last huvudlast Snö last huvudlast Snö/Nyttig last variabel last Nyttig last huvudlast Snö last huvudlast

Pelarrad pelare 300 1 604,702 608,183 561,303 607,01 611,8 561,35 741,046 746,2377 685,4513 503,8224 505,4171 465,4462 470,8823 471,9775 434,897

3 605,164 608,647 561,725 607,53 612,33 561,83 741,046 746,2377 685,4513 503,8224 505,4171 465,4462 470,8823 471,9775 434,897

4 1202,139 1214,996 1119,734 1175,53 1190,16 1088,86 1327,2 1341,3 1229 1182,8 1194,7 1095,1 1148,3 1159,7 1063,1

6 1203,02 1215,881 1120,541 1178,44 1193,25 1091,52 1327,2 1341,3 1229 1182,8 1194,7 1095,1 1148,3 1159,7 1063,1

7 1062,57 1073,109 1001,193 1044,17 1056,9 966,88 1286,6 1300 1191,4 1077,9 1088,2 997,8263 980,4686 989,2908 907,4959

9 1060,396 1070,913 999,194 1037,9 1050,5 961,06 1286,7 1300,2 1191,5 1077,9 1088,2 997,8263 980,4686 989,2908 907,4959

14 1136,681 1148,644 1059,732 1118,98 1132,79 1036,35 1327,2 1341,3 1229 1182,8 1194,7 1095,1 1148,3 1159,7 1063,1

16 1203,274 1216,17 1120,788 1185,46 1200,43 1098,03 1327,2 1341,3 1229 1182,8 1194,7 1095,1 1148,3 1159,7 1063,1

17 622,107 625,817 577,252 624,62 629,67 577,7 741,046 746,2377 685,4513 503,8224 505,4171 465,4462 470,8823 471,9775 434,897

19 613,06 616,613 568,95 616,06 620,96 569,76 741,046 746,2377 685,4513 503,8224 505,4171 465,4462 470,8823 471,9775 434,897

Pelarrad pelare 500 2 1557,57 1563,365 1455,209 1494,54 1502,18 1382,14 1474,9 1480,5 1362,9 1446,1 1451,2 1336,1 1454,9 1460,2 1344,3

5 3173,298 3203,493 2903,674 3157,91 3193,11 2925,83 2609,5 2632,2 2415 3401,6 3436,4 3149,7 3537,7 3574,6 3275,9

8 2355,19 2374,047 2151,907 2324,68 2346,75 2152,43 2384,6 2404 2206,5 3077,8 3107,7 2849,4 3200,5 3232,2 2963,2

15 3075,299 3097,527 2812,533 2903,34 2935,11 2689,4 2609,5 2632,2 2415 3698,6 3737,9 3425,1 4002 4045,9 3706,5

18 1557,869 1563,727 1455,488 1530,34 1538,24 1415,44 1474,9 1480,5 1362,9 1446,1 1451,2 1336,1 1423,4 1428,2 1315,1

Pelarrad nära trapphus 300 10 710,256 714,939 678,155 689,93 696,39 638,24 879,8158 887,1118 814,1488 879,8158 887,1118 814,1488 895,846 903,3851 829,0155

11 697,884 702,273 666,783 675,29 681,3 624,71 881,1902 888,5071 815,4235 881,1902 888,5071 815,4235 897,225 904,785 830,2944

12 813,424 819,918 772,548 780,92 788,93 722,68 941,6644 949,8982 871,5082 955,4543 963,8972 884,2972 914,6343 922,4582 846,44

13 979,781 988,974 925,192 951,47 962,49 880,9 1252,3 1265,2 1159,6 1235 1247,7 1143,6 1183,4 1195,3 1095,7

FEM FEM FEM
Pelarrad pelare 300 1 -136,344 -138,0547 -124,1483 100,8796 102,7659 95,8568 133,8197 136,2055 126,406

3 -135,882 -137,5907 -123,7263 101,3416 103,2299 96,2788 134,2817 136,6695 126,828

4 -125,061 -126,304 -109,266 19,339 20,296 24,634 53,839 55,296 56,634

6 -124,18 -125,419 -108,459 20,22 21,181 25,441 54,72 56,181 57,441

7 -224,03 -226,891 -190,207 -15,33 -15,091 3,3667 82,1014 83,8182 93,6971

9 -226,304 -229,287 -192,306 -17,504 -17,287 1,3677 79,9274 81,6222 91,6981

14 -190,519 -192,656 -169,268 -46,119 -46,056 -35,368 -11,619 -11,056 -3,368

16 -123,926 -125,13 -108,212 20,474 21,47 25,688 54,974 56,47 57,688

17 -118,939 -120,4207 -108,1993 118,2846 120,3999 111,8058 151,2247 153,8395 142,355

19 -127,986 -129,6247 -116,5013 109,2376 111,1959 103,5038 142,1777 144,6355 134,053

Pelarrad pelare 500 2 82,67 82,865 92,309 111,47 112,165 119,109 102,67 103,165 110,909

5 563,798 571,293 488,674 -228,302 -232,907 -246,026 -364,402 -371,107 -372,226

8 -29,41 -29,953 -54,593 -722,61 -733,653 -697,493 -845,31 -858,153 -811,293

15 465,799 465,327 397,533 -623,301 -640,373 -612,567 -926,701 -948,373 -893,967

18 82,969 83,227 92,588 111,769 112,527 119,388 134,469 135,527 140,388

Pelarrad nära trapphus 300 10 -169,5598 -172,1728 -135,9938 -169,5598 -172,1728 -135,9938 -185,59 -188,4461 -150,8605

11 -183,3062 -186,2341 -148,6405 -183,3062 -186,2341 -148,6405 -199,341 -202,512 -163,5114

12 -128,2404 -129,9802 -98,9602 -142,0303 -143,9792 -111,7492 -101,2103 -102,5402 -73,892

13 -272,519 -276,226 -234,408 -255,219 -258,726 -218,408 -203,619 -206,326 -170,508

ROBOT ROBOT ROBOT
Pelarrad pelare 300 1 -134,036 -134,4377 -124,1013 103,1876 106,3829 95,9038 136,1277 139,8225 126,453

3 -133,516 -133,9077 -123,6213 103,7076 106,9129 96,3838 136,6477 140,3525 126,933

4 -151,67 -151,14 -140,14 -7,27 -4,54 -6,24 27,23 30,46 25,76

6 -148,76 -148,05 -137,48 -4,36 -1,45 -3,58 30,14 33,55 28,42

7 -242,43 -243,1 -224,52 -33,73 -31,3 -30,9463 63,7014 67,6092 59,3841

9 -248,8 -249,7 -230,44 -40 -37,7 -36,7663 57,4314 61,2092 53,5641

14 -208,22 -208,51 -192,65 -63,82 -61,91 -58,75 -29,32 -26,91 -26,75

16 -141,74 -140,87 -130,97 2,66 5,73 2,93 37,16 40,73 34,93

17 -116,426 -116,5677 -107,7513 120,7976 124,2529 112,2538 153,7377 157,6925 142,803

19 -124,986 -125,2777 -115,6913 112,2376 115,5429 104,3138 145,1777 148,9825 134,863

Pelarrad pelare 500 2 19,64 21,68 19,24 48,44 50,98 46,04 39,64 41,98 37,84

5 548,41 560,91 510,83 -243,69 -243,29 -223,87 -379,79 -381,49 -350,07

8 -59,92 -57,25 -54,07 -753,12 -760,95 -696,97 -875,82 -885,45 -810,77

15 293,84 302,91 274,4 -795,26 -802,79 -735,7 -1098,66 -1110,79 -1017,1

18 55,44 57,74 52,54 84,24 87,04 79,34 106,94 110,04 100,34

Pelarrad nära trapphus 300 10 -189,8858 -190,7218 -175,9088 -189,8858 -190,7218 -175,9088 -205,916 -206,9951 -190,7755

11 -205,9002 -207,2071 -190,7135 -205,9002 -207,2071 -190,7135 -221,935 -223,485 -205,5844

12 -160,7444 -160,9682 -148,8282 -174,5343 -174,9672 -161,6172 -133,7143 -133,5282 -123,76

13 -300,83 -302,71 -278,7 -283,53 -285,21 -262,7 -231,93 -232,81 -214,8

6 VÅN. cc 6 Större Mindre Ungefär samma

Automatic-1.1300 m

Automatic Pelarnr FEM-design ROBOT-Stucture cc-modellen Innerstöd betraktas fasta Stödreaktionsmodellen
6.10 a) 6.10 b) 6.10 a) 6.10 b) 6.10 a) 6.10 b) 6.10 a) 6.10 b) 6.10 a) 6.10 b)

Snö/Nyttig last variabel last Nyttig last huvudlast Snö last huvudlast Snö/Nyttig last variabel last Nyttig last huvudlast Snö last huvudlast Snö/Nyttig last variabel last Nyttig last huvudlast Snö last huvudlast Snö/Nyttig last variabel last Nyttig last huvudlast Snö last huvudlast Snö/Nyttig last variabel last Nyttig last huvudlast Snö last huvudlast

Pelarrad pelare 300 1 733,428 740,549 679,672 737,09 745,85 680,93 892,5253 902,4317 824,6342 606,758 611,0867 559,9299 567,0773 570,6315 523,174

3 734,171 741,3 680,352 738,04 746,61 681,8 892,5253 902,4317 824,6342 606,758 611,0867 559,9299 567,0773 570,6315 523,174

4 1441,847 1463,187 1340,033 1412,34 1435,84 1306,67 1598,6 1622,3 1478,7 1424,7 1444,9 1317,5 1383,1 1402,6 1279

6 1443,151 1464,505 1341,227 1415,41 1439,08 1309,48 1598,6 1622,3 1478,7 1424,7 1444,9 1317,5 1383,1 1402,6 1279

7 1270,712 1288,442 1192,132 1253,19 1273,61 1159,09 1549,7 1572,4 1433,3 1298,3 1316,1 1200,5 1180,9 1196,5 1091,8

9 1268,337 1286,03 1189,94 1245,83 1266,06 1152,28 1549,8 1572,6 1433,5 1298,3 1316,1 1200,5 1180,9 1196,5 1091,8

14 1353,306 1373,103 1258,784 1336,88 1358,94 1236,68 1598,6 1622,3 1478,7 1424,7 1444,9 1317,5 1383,1 1402,6 1279

16 1436,018 1457,337 1334,713 1421,06 1444,93 1314,7 1598,6 1622,3 1478,7 1424,7 1444,9 1317,5 1383,1 1402,6 1279

17 756,087 763,6 700,456 760,01 769,2 702,17 892,5253 902,4317 824,6342 606,758 611,0867 559,9299 567,0773 570,6315 523,174

19 745,739 753,023 690,946 749,94 758,9 692,85 892,5253 902,4317 824,6342 606,758 611,0867 559,9299 567,0773 570,6315 523,174

Pelarrad pelare 500 2 1883,359 1897,97 1753,825 1813,43 1830,25 1675,19 1776,3 1790,1 1639,5 1741,5 1754,7 1607,3 1752,2 1765,5 1617,2

5 3807,48 3860,13 3487,639 3776,67 3835,04 3494,83 3143 3183,5 2905,5 4097,2 4156,3 3789,4 4261,2 4323,5 3941,3

8 2809,693 2843,938 2570 2763,41 2801,37 2555,52 2872,1 2907,3 2654,6 3707,2 3758,7 3428,1 3854,9 3909,3 3565

15 3721,862 3762,354 3406,923 3436,54 3488,86 3179,33 3143 3183,5 2905,5 4455 4521,1 4120,8 4820,5 4893,7 4459,3

18 1869,148 1883,71 1740,825 1860,58 1878,07 1718,97 1776,3 1790,1 1639,5 1741,5 1754,7 1607,3 1714,2 1726,8 1582

Pelarrad nära trapphus 300 10 842,136 850,974 798,815 822,39 833,38 759,9 1059,7 1072,9 979,4795 1059,7 1072,9 979,4795 1079 1092,5 997,3367

11 830,956 839,437 788,513 808,8 819,27 747,37 1061,3 1074,5 981,0131 1061,3 1074,5 981,0131 1080,7 1094,2 998,9054

12 967,692 979,23 913,714 933,52 946,88 862,89 1134,2 1148,8 1048,5 1150,8 1165,8 1063,9 1101,6 1115,6 1018,3

13 1168,166 1183,816 1097,888 1138,86 1156,73 1053,16 1508,4 1530,3 1395,1 1487,6 1509,1 1357,8 1425,4 1445,7 1318,3

FEM FEM FEM
Pelarrad pelare 300 1 -159,0973 -161,8827 -144,9622 126,67 129,4623 119,7421 166,3507 169,9175 156,498

3 -158,3543 -161,1317 -144,2822 127,413 130,2133 120,4221 167,0937 170,6685 157,178

4 -156,753 -159,113 -138,667 17,147 18,287 22,533 58,747 60,587 61,033

6 -155,449 -157,795 -137,473 18,451 19,605 23,727 60,051 61,905 62,227

7 -278,988 -283,958 -241,168 -27,588 -27,658 -8,368 89,812 91,942 100,332

9 -281,463 -286,57 -243,56 -29,963 -30,07 -10,56 87,437 89,53 98,14

14 -245,294 -249,197 -219,916 -71,394 -71,797 -58,716 -29,794 -29,497 -20,216

16 -162,582 -164,963 -143,987 11,318 12,437 17,213 52,918 54,737 55,713

17 -136,4383 -138,8317 -124,1782 149,329 152,5133 140,5261 189,0097 192,9685 177,282

19 -146,7863 -149,4087 -133,6882 138,981 141,9363 131,0161 178,6617 182,3915 167,772

Pelarrad pelare 500 2 107,059 107,87 114,325 141,859 143,27 146,525 131,159 132,47 136,625

5 664,48 676,63 582,139 -289,72 -296,17 -301,761 -453,72 -463,37 -453,661

8 -62,407 -63,362 -84,6 -897,507 -914,762 -858,1 -1045,207 -1065,362 -995

15 578,862 578,854 501,423 -733,138 -758,746 -713,877 -1098,638 -1131,346 -1052,377

18 92,848 93,61 101,325 127,648 129,01 133,525 154,948 156,91 158,825

Pelarrad nära trapphus 300 10 -217,564 -221,926 -180,6645 -217,564 -221,926 -180,6645 -236,864 -241,526 -198,5217

11 -230,344 -235,063 -192,5001 -230,344 -235,063 -192,5001 -249,744 -254,763 -210,3924

12 -166,508 -169,57 -134,786 -183,108 -186,57 -150,186 -133,908 -136,37 -104,586

13 -340,234 -346,484 -297,212 -319,434 -325,284 -259,912 -257,234 -261,884 -220,412

ROBOT ROBOT ROBOT
Pelarrad pelare 300 1 -155,4353 -156,5817 -143,7042 130,332 134,7633 121,0001 170,0127 175,2185 157,756

3 -154,4853 -155,8217 -142,8342 131,282 135,5233 121,8701 170,9627 175,9785 158,626

4 -186,26 -186,46 -172,03 -12,36 -9,06 -10,83 29,24 33,24 27,67

6 -183,19 -183,22 -169,22 -9,29 -5,82 -8,02 32,31 36,48 30,48

7 -296,51 -298,79 -274,21 -45,11 -42,49 -41,41 72,29 77,11 67,29

9 -303,97 -306,54 -281,22 -52,47 -50,04 -48,22 64,93 69,56 60,48

14 -261,72 -263,36 -242,02 -87,82 -85,96 -80,82 -46,22 -43,66 -42,32

16 -177,54 -177,37 -164 -3,64 0,03 -2,8 37,96 42,33 35,7

17 -132,5153 -133,2317 -122,4642 153,252 158,1133 142,2401 192,9327 198,5685 178,996

19 -142,5853 -143,5317 -131,7842 143,182 147,8133 132,9201 182,8627 188,2685 169,676

Pelarrad pelare 500 2 37,13 40,15 35,69 71,93 75,55 67,89 61,23 64,75 57,99

5 633,67 651,54 589,33 -320,53 -321,26 -294,57 -484,53 -488,46 -446,47

8 -108,69 -105,93 -99,08 -943,79 -957,33 -872,58 -1091,49 -1107,93 -1009,48

15 293,54 305,36 273,83 -1018,46 -1032,24 -941,47 -1383,96 -1404,84 -1279,97

18 84,28 87,97 79,47 119,08 123,37 111,67 146,38 151,27 136,97

Pelarrad nära trapphus 300 10 -237,31 -239,52 -219,5795 -237,31 -239,52 -219,5795 -256,61 -259,12 -237,4367

11 -252,5 -255,23 -233,6431 -252,5 -255,23 -233,6431 -271,9 -274,93 -251,5354

12 -200,68 -201,92 -185,61 -217,28 -218,92 -201,01 -168,08 -168,72 -155,41

13 -369,54 -373,57 -341,94 -348,74 -352,37 -304,64 -286,54 -288,97 -265,14
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Del 2-Med reduktionsfaktorerna αA och αn 

2 VÅN. cc 6 Större Mindre Ungefär samma

Automatic-1.1300 m

Automatic Pelarnr FEM-design ROBOT-Stucture cc-modellen Innerstöd betraktas fasta Stödreaktionsmodellen

6.10 a) 6.10 b) 6.10 a) 6.10 b) 6.10 a) 6.10 b) 6.10 a) 6.10 b) 6.10 a) 6.10 b)
Snö/Nyttig last variabel last, ψ0·αA·qN Nyttig last huvudlast, αA·qN Snö last huvudlast, ψ0·αA·qN Snö/Nyttig last variabel last, ψ0·αA·qN Nyttig last huvudlast, αA·qN Snö last huvudlast, ψ0·αA·qN Snö/Nyttig last variabel last, ψ0·αA·qN Nyttig last huvudlast, αA·qN Snö last huvudlast, ψ0·αA·qN Snö/Nyttig last variabel last, ψ0·αA·qN Nyttig last huvudlast, αA·qN Snö last huvudlast, ψ0·αA·qN Snö/Nyttig last variabel last, ψ0·αA·qN Nyttig last huvudlast, αA·qN Snö last huvudlast, ψ0·αA·qN

Pelarrad pelare 300 1 230,109 222,794 216,99 227,94 220,95 212,96 287,3217 278,2912 268,5381 195,7293 189,0435 182,6302 183,0111 176,6508 170,7014

3 230,147 222,83 217,025 227,95 220,95 212,97 287,3217 278,2912 268,5381 195,7293 189,0435 182,6302 183,0111 176,6508 170,7014

4 462,542 446,504 439,319 445,99 430,61 417,26 503,2431 483,9671 470,4141 451,6251 435,5495 422,2565 439,2938 423,9827 410,7518

6 462,683 446,627 439,446 446,84 431,53 418,02 503,2431 483,9671 470,4141 451,6251 435,5495 422,2565 439,2938 423,9827 410,7518

7 421,966 409,353 412,879 396,71 384,39 371,2 488,7173 470,342 456,8622 414,1235 400,3729 387,2689 379,3076 367,7156 354,7869

9 420,973 408,423 411,986 395,34 383,18 369,91 488,7665 470,3881 456,908 414,1235 400,3729 387,2689 379,3076 367,7156 354,7869

14 446,332 431,609 424,794 431,14 416,97 403,41 503,2431 483,9671 470,4141 451,6251 435,5495 422,2565 439,2938 423,9827 410,7518

16 468,067 454,29 444,327 450,75 435,22 421,69 503,2431 483,9671 470,4141 451,6251 435,5495 422,2565 439,2938 423,9827 410,7518

17 235,255 227,801 221,659 233,52 226,39 218,2 287,3217 278,2912 268,5381 195,7293 189,0435 182,6302 183,0111 176,6508 170,7014

19 231,592 224,231 218,336 229,85 222,8 214,76 287,3217 278,2912 268,5381 195,7293 189,0435 182,6302 183,0111 176,6508 170,7014

Pelarrad pelare 500 2 599,72 573,896 575,706 561,78 537,2 523,97 560,6564 536,127 522,4625 550,3394 526,4496 512,8371 553,5 529,4142 515,7858

5 1164,915 1099,787 1049,985 1190,51 1128,03 1111,15 966,1979 916,5252 900,8177 1249,3 1182,1 1165 1298 1227,8 1210,4

8 882,414 835,933 794,275 895,98 853,63 838,07 885,8232 841,1337 825,8312 1133,6 1073,6 1057 1177,5 1114,7 1097,9

15 1105,754 1044,264 996,752 1117,91 1059,99 1043,53 966,1979 916,5252 900,8177 1355,5 1281,7 1264 1464 1383,4 1365,2

18 608,425 582,331 583,591 577,49 552,13 538,61 560,6564 536,127 522,4625 550,3394 526,4496 512,8371 542,2331 518,8459 505,2743

Pelarrad nära trapphus 300 10 297,619 289,129 300,047 270,01 261,94 252,47 340,9009 330,4988 318,7921 340,9009 330,4988 318,7921 347,0742 336,5142 324,5823

11 290,116 281,796 293,235 261,36 253,41 244,37 341,4315 331,0159 319,2898 341,4315 331,0159 319,2898 347,6226 337,0485 325,0966

12 333,149 323,802 332,428 302,91 294,04 283,35 364,7807 353,7673 341,1898 370,105 358,9554 346,1837 354,3443 343,5981 331,4012

13 395,219 384,251 388,77 367,28 356,85 343,77 476,4679 458,852 445,4339 470,2941 453,0609 439,6739 451,8544 435,7645 422,4704

FEM FEM FEM
Pelarrad pelare 300 1 -57,2127 -55,4972 -51,5481 34,3797 33,7505 34,3598 47,0979 46,1432 46,2886

3 -57,1747 -55,4612 -51,5131 34,4177 33,7865 34,3948 47,1359 46,1792 46,3236

4 -40,7011 -37,4631 -31,0951 10,9169 10,9545 17,0625 23,2482 22,5213 28,5672

6 -40,5601 -37,3401 -30,9681 11,0579 11,0775 17,1895 23,3892 22,6443 28,6942

7 -66,7513 -60,989 -43,9832 7,8425 8,9801 25,6101 42,6584 41,6374 58,0921

9 -67,7935 -61,9651 -44,922 6,8495 8,0501 24,7171 41,6654 40,7074 57,1991

14 -56,9111 -52,3581 -45,6201 -5,2931 -3,9405 2,5375 7,0382 7,6263 14,0422

16 -35,1761 -29,6771 -26,0871 16,4419 18,7405 22,0705 28,7732 30,3073 33,5752

17 -52,0667 -50,4902 -46,8791 39,5257 38,7575 39,0288 52,2439 51,1502 50,9576

19 -55,7297 -54,0602 -50,2021 35,8627 35,1875 35,7058 48,5809 47,5802 47,6346

Pelarrad pelare 500 2 39,0636 37,769 53,2435 49,3806 47,4464 62,8689 46,22 44,4818 59,9202

5 198,7171 183,2618 149,1673 -84,385 -82,313 -115,015 -133,085 -128,013 -160,415

8 -3,4092 -5,2007 -31,5562 -251,186 -237,667 -262,725 -295,086 -278,767 -303,625

15 139,5561 127,7388 95,9343 -249,746 -237,436 -267,248 -358,246 -339,136 -368,448

18 47,7686 46,204 61,1285 58,0856 55,8814 70,7539 66,1919 63,4851 78,3167

Pelarrad nära trapphus 300 10 -43,2819 -41,3698 -18,7451 -43,2819 -41,3698 -18,7451 -49,4552 -47,3852 -24,5353

11 -51,3155 -49,2199 -26,0548 -51,3155 -49,2199 -26,0548 -57,5066 -55,2525 -31,8616

12 -31,6317 -29,9653 -8,7618 -36,956 -35,1534 -13,7557 -21,1953 -19,7961 1,0268

13 -81,2489 -74,601 -56,6639 -75,0751 -68,8099 -50,9039 -56,6354 -51,5135 -33,7004

ROBOT ROBOT ROBOT
Pelarrad pelare 300 1 -59,3817 -57,3412 -55,5781 32,2107 31,9065 30,3298 44,9289 44,2992 42,2586

3 -59,3717 -57,3412 -55,5681 32,2207 31,9065 30,3398 44,9389 44,2992 42,2686

4 -57,2531 -53,3571 -53,1541 -5,6351 -4,9395 -4,9965 6,6962 6,6273 6,5082

6 -56,4031 -52,4371 -52,3941 -4,7851 -4,0195 -4,2365 7,5462 7,5473 7,2682

7 -92,0073 -85,952 -85,6622 -17,4135 -15,9829 -16,0689 17,4024 16,6744 16,4131

9 -93,4265 -87,2081 -86,998 -18,7835 -17,1929 -17,3589 16,0324 15,4644 15,1231

14 -72,1031 -66,9971 -67,0041 -20,4851 -18,5795 -18,8465 -8,1538 -7,0127 -7,3418

16 -52,4931 -48,7471 -48,7241 -0,8751 -0,3295 -0,5665 11,4562 11,2373 10,9382

17 -53,8017 -51,9012 -50,3381 37,7907 37,3465 35,5698 50,5089 49,7392 47,4986

19 -57,4717 -55,4912 -53,7781 34,1207 33,7565 32,1298 46,8389 46,1492 44,0586

Pelarrad pelare 500 2 1,1236 1,073 1,5075 11,4406 10,7504 11,1329 8,28 7,7858 8,1842

5 224,3121 211,5048 210,3323 -58,79 -54,07 -53,85 -107,49 -99,77 -99,25

8 10,1568 12,4963 12,2388 -237,62 -219,97 -218,93 -281,52 -261,07 -259,83

15 151,7121 143,4648 142,7123 -237,59 -221,71 -220,47 -346,09 -323,41 -321,67

18 16,8336 16,003 16,1475 27,1506 25,6804 25,7729 35,2569 33,2841 33,3357

Pelarrad nära trapphus 300 10 -70,8909 -68,5588 -66,3221 -70,8909 -68,5588 -66,3221 -77,0642 -74,5742 -72,1123

11 -80,0715 -77,6059 -74,9198 -80,0715 -77,6059 -74,9198 -86,2626 -83,6385 -80,7266

12 -61,8707 -59,7273 -57,8398 -67,195 -64,9154 -62,8337 -51,4343 -49,5581 -48,0512

13 -109,1879 -102,002 -101,6639 -103,0141 -96,2109 -95,9039 -84,5744 -78,9145 -78,7004

3 VÅN. cc 6 Större Mindre Ungefär samma

Automatic-1.1300 m

Automatic Pelarnr FEM-design ROBOT-Stucture cc-modellen Innerstöd betraktas fasta Stödreaktionsmodellen

6.10 a) 6.10 b) 6.10 a) 6.10 b) 6.10 a) 6.10 b) 6.10 a) 6.10 b) 6.10 a) 6.10 b)
Snö/Nyttig last variabel last, ψ0·αA·qN Nyttig last huvudlast, αA·qN Snö last huvudlast, ψ0·αA·qN Snö/Nyttig last variabel last, ψ0·αA·qN Nyttig last huvudlast, αA·qN Snö last huvudlast, ψ0·αA·qN Snö/Nyttig last variabel last, ψ0·αA·qN Nyttig last huvudlast, αA·qN Snö last huvudlast, ψ0·αA·qN Snö/Nyttig last variabel last, ψ0·αA·qN Nyttig last huvudlast, αA·qN Snö last huvudlast, ψ0·αA·qN Snö/Nyttig last variabel last, ψ0·αA·qN Nyttig last huvudlast, αA·qN Snö last huvudlast, ψ0·αA·qN

Pelarrad pelare 300 1 352,769 349,053 329,677 352,02 348,97 326,96 438,6947 434,3905 407,6263 298,5586 294,6185 277,0194 279,0998 275,2102 258,8837

3 352,894 349,176 329,791 352,11 349,04 327,04 438,6947 434,3905 407,6263 298,5586 294,6185 277,0194 279,0998 275,2102 258,8837

4 701,446 691,311 658,422 681,25 672,15 633,11 764,1715 750,0633 709,5581 687,1405 676,8 638,3278 668,7381 659,2977 621,3112

6 701,175 691,554 658,664 682,97 673,93 634,67 764,1715 750,0633 709,5581 687,1405 676,8 638,3278 668,7381 659,2977 621,3112

7 633,372 627,306 606,869 609,86 604,38 566,97 742,4943 729,4464 689,5133 631,1758 623,5725 586,5774 579,219 574,157 538,5331

9 632,032 626,031 605,656 606,99 601,67 564,31 742,5676 729,5161 689,5811 631,1758 623,5725 586,5774 579,219 574,157 538,5331

14 675,533 667,194 635,12 657,17 649,66 610,86 764,1715 750,0633 709,5581 687,1405 676,8 638,3278 668,7381 659,2977 621,3112

16 709,106 698,926 665,41 688,49 679,26 639,8 764,1715 750,0633 709,5581 687,1405 676,8 638,3278 668,7381 659,2977 621,3112

17 361,215 357,466 337,384 361,04 357,95 335,37 438,6947 434,3905 407,6263 298,5586 294,6185 277,0194 279,0998 275,2102 258,8837

19 355,584 351,843 332,244 355,75 352,67 330,43 438,6947 434,3905 407,6263 298,5586 294,6185 277,0194 279,0998 275,2102 258,8837

Pelarrad pelare 500 2 897,327 873,977 847,564 851,43 829,83 789,04 849,5682 828,0834 786,7068 834,1718 813,44 772,4698 838,8885 817,926 776,8313

5 1761,455 1692,537 1594,03 1774,89 1709,68 1643,89 1454,8 1403,7 1346,3 1877,3 1805,6 1737,1 1949,9 1874,6 1804,2

8 1333,434 1286,868 1205,906 1335,62 1292,11 1237,36 1334,8 1289,6 1235,4 1704,6 1641,3 1577,4 1770 1703,5 1637,9

15 1661,987 1597,771 1504,195 1661,49 1602,42 1539,01 1454,8 1403,7 1346,3 2035,8 1956,3 1883,6 2197,6 2110,2 2033,2

18 911,881 888,383 860,815 870,92 848,27 807,11 849,5682 828,0834 786,7068 834,1718 813,44 772,4698 822,0746 801,9345 761,2836

Pelarrad nära trapphus 300 10 437,081 433,077 427,915 412,59 409,49 383,45 520,6708 516,1536 484,0281 520,6708 516,1536 484,0281 530,1161 525,5743 492,8311

11 426,607 422,584 418,345 400,56 397,35 372,26 521,4827 516,9634 484,7848 521,4827 516,9634 484,7848 530,955 526,4111 493,613

12 494,463 490,499 480,357 464,17 461,04 431,55 557,2069 552,5948 518,0798 565,3531 560,7198 525,672 541,2393 536,6686 503,1979

13 591,607 587,481 569,076 563,85 560,71 524,48 724,2141 712,0603 672,6097 715,0007 703,2975 664,0901 687,4827 677,1254 638,6442

FEM FEM FEM
Pelarrad pelare 300 1 -85,9257 -85,3375 -77,9493 54,2104 54,4345 52,6576 73,6692 73,8428 70,7933

3 -85,8007 -85,2145 -77,8353 54,3354 54,5575 52,7716 73,7942 73,9658 70,9073

4 -62,7255 -58,7523 -51,1361 14,3055 14,511 20,0942 32,7079 32,0133 37,1108

6 -62,9965 -58,5093 -50,8941 14,0345 14,754 20,3362 32,4369 32,2563 37,3528

7 -109,1223 -102,1404 -82,6443 2,1962 3,7335 20,2916 54,153 53,149 68,3359

9 -110,5356 -103,4851 -83,9251 0,8562 2,4585 19,0786 52,813 51,874 67,1229

14 -88,6385 -82,8693 -74,4381 -11,6075 -9,606 -3,2078 6,7949 7,8963 13,8088

16 -55,0655 -51,1373 -44,1481 21,9655 22,126 27,0822 40,3679 39,6283 44,0988

17 -77,4797 -76,9245 -70,2423 62,6564 62,8475 60,3646 82,1152 82,2558 78,5003

19 -83,1107 -82,5475 -75,3823 57,0254 57,2245 55,2246 76,4842 76,6328 73,3603

Pelarrad pelare 500 2 47,7588 45,8936 60,8572 63,1552 60,537 75,0942 58,4385 56,051 70,7327

5 306,655 288,837 247,73 -115,845 -113,063 -143,07 -188,445 -182,063 -210,17

8 -1,366 -2,732 -29,494 -371,166 -354,432 -371,494 -436,566 -416,632 -431,994

15 207,187 194,071 157,895 -373,813 -358,529 -379,405 -535,613 -512,429 -529,005

18 62,3128 60,2996 74,1082 77,7092 74,943 88,3452 89,8064 86,4485 99,5314

Pelarrad nära trapphus 300 10 -83,5898 -83,0766 -56,1131 -83,5898 -83,0766 -56,1131 -93,0351 -92,4973 -64,9161

11 -94,8757 -94,3794 -66,4398 -94,8757 -94,3794 -66,4398 -104,348 -103,8271 -75,268

12 -62,7439 -62,0958 -37,7228 -70,8901 -70,2208 -45,315 -46,7763 -46,1696 -22,8409

13 -132,6071 -124,5793 -103,5337 -123,3937 -115,8165 -95,0141 -95,8757 -89,6444 -69,5682

ROBOT ROBOT ROBOT
Pelarrad pelare 300 1 -86,6747 -85,4205 -80,6663 53,4614 54,3515 49,9406 72,9202 73,7598 68,0763

3 -86,5847 -85,3505 -80,5863 53,5514 54,4215 50,0206 73,0102 73,8298 68,1563

4 -82,9215 -77,9133 -76,4481 -5,8905 -4,65 -5,2178 12,5119 12,8523 11,7988

6 -81,2015 -76,1333 -74,8881 -4,1705 -2,87 -3,6578 14,2319 14,6323 13,3588

7 -132,6343 -125,0664 -122,5433 -21,3158 -19,1925 -19,6074 30,641 30,223 28,4369

9 -135,5776 -127,8461 -125,2711 -24,1858 -21,9025 -22,2674 27,771 27,513 25,7769

14 -107,0015 -100,4033 -98,6981 -29,9705 -27,14 -27,4678 -11,5681 -9,6377 -10,4512

16 -75,6815 -70,8033 -69,7581 1,3495 2,46 1,4722 19,7519 19,9623 18,4888

17 -77,6547 -76,4405 -72,2563 62,4814 63,3315 58,3506 81,9402 82,7398 76,4863

19 -82,9447 -81,7205 -77,1963 57,1914 58,0515 53,4106 76,6502 77,4598 71,5463

Pelarrad pelare 500 2 1,8618 1,7466 2,3332 17,2582 16,39 16,5702 12,5415 11,904 12,2087

5 320,09 305,98 297,59 -102,41 -95,92 -93,21 -175,01 -164,92 -160,31

8 0,82 2,51 1,96 -368,98 -349,19 -340,04 -434,38 -411,39 -400,54

15 206,69 198,72 192,71 -374,31 -353,88 -344,59 -536,11 -507,78 -494,19

18 21,3518 20,1866 20,4032 36,7482 34,83 34,6402 48,8454 46,3355 45,8264

Pelarrad nära trapphus 300 10 -108,0808 -106,6636 -100,5781 -108,0808 -106,6636 -100,5781 -117,5261 -116,0843 -109,3811

11 -120,9227 -119,6134 -112,5248 -120,9227 -119,6134 -112,5248 -130,395 -129,0611 -121,353

12 -93,0369 -91,5548 -86,5298 -101,1831 -99,6798 -94,122 -77,0693 -75,6286 -71,6479

13 -160,3641 -151,3503 -148,1297 -151,1507 -142,5875 -139,6101 -123,6327 -116,4154 -114,1642

4 VÅN. cc 6 Större Mindre Ungefär samma

Automatic-1.1300 m

Automatic Pelarnr FEM-design Robot Structure cc-modellen Innerstöden betraktas fasta Stödreaktionsmodellen

6.10 a) 6.10 b) 6.10 a) 6.10 b) 6.10 a) 6.10 b) 6.10 a) 6.10 b) 6.10 a) 6.10 b)
Snö/Nyttig last variabel last, ψ0·αA·qN Snö/Nyttig last variabel last, αN·αA·qN Nyttig last huvudlast, αN·αA·qN Snö last huvudlast, ψ0·αA·qN Snö last huvudlast, αN·αA·qN Snö/Nyttig last variabel last, ψ0·αA·qN Snö/Nyttig last variabel last, αN·αA·qN Nyttig last huvudlast, αN·αA·qN Snö last huvudlast, ψ0·αA·qN Snö last huvudlast, αN·αA·qN Snö/Nyttig last variabel last, ψ0·αA·qN Snö/Nyttig last variabel last, αN·αA·qN Nyttig last huvudlast, αN·αA·qN Snö last huvudlast, ψ0·αA·qN Snö last huvudlast, αN·αA·qN Snö/Nyttig last variabel last, ψ0·αA·qN Snö/Nyttig last variabel last, αN·αA·qN Nyttig last huvudlast, αN·αA·qN Snö last huvudlast, ψ0·αA·qN Snö last huvudlast, αN·αA·qN Snö/Nyttig last variabel last, ψ0·αA·qN Snö/Nyttig last variabel last, αN·αA·qN Nyttig last huvudlast, αN·αA·qN Snö last huvudlast, ψ0·αA·qN Snö last huvudlast, αN·αA·qN

Pelarrad pelare 300 1 477,527 504,657 463,84 444,38 471,51 478,39 506,27 465,32 443,13 471 589,5666 623,5888 573,0327 546,2685 580,2907 400,8867 423,2585 388,5616 370,9624 393,3342 374,6873 395,4413 362,9465 346,62 367,374

3 477,786 504,93 464,09 444,616 471,76 478,57 506,45 465,48 443,29 471,18 589,5666 623,5888 573,0327 546,2685 580,2907 400,8867 423,2585 388,5616 370,9624 393,3342 374,6873 395,4413 362,9465 346,62 367,374

4 939,251 990,209 909,477 876,495 927,453 915,62 966,49 887,3 848,19 899,06 1024,6 1078,5 988,7612 948,256 1002,2 922,1547 972,5131 892,4253 853,9531 904,3115 897,6813 947,1925 860,411 831,4245 880,9358

6 939,734 990,703 909,922 876,931 927,9 917,94 968,97 889,58 850,28 901,32 1024,6 1078,5 988,7612 948,256 1002,2 922,1547 972,5131 892,4253 853,9531 904,3115 897,6813 947,1925 860,411 831,4245 880,9358

7 844,288 891,444 821,084 800,334 847,49 822,41 870,16 799,77 762,25 810 995,77 1048,7 961,6515 921,7184 974,6249 847,7268 895,509 822,435 785,4399 833,222 778,6292 824,0196 757,4571 721,8333 767,2237

9 842,614 889,709 819,509 798,814 845,909 817,99 865,58 795,6 748,01 805,77 995,8675 1048,8 961,7431 921,8081 974,718 847,7268 895,509 822,435 785,4399 833,222 778,6292 824,0196 757,4571 721,8333 767,2237

14 899,451 949,287 872,494 840,588 890,424 880,47 930,37 854,57 815,85 865,75 1024,6 1078,5 988,7612 948,256 1002,2 922,1547 972,5131 892,4253 853,9531 904,3115 897,6813 947,1925 860,411 831,4245 880,9358

16 945,184 996,541 915,31 881,939 933,295 924,45 975,77 895,79 856,3 907,62 1024,6 1078,5 988,7612 948,256 1002,2 922,1547 972,5131 892,4253 853,9531 904,3115 897,6813 947,1925 860,411 831,4245 880,9358

17 490,119 518,028 476,128 455,9 483,809 491,2 519,85 477,82 455,04 483,7 589,5666 623,5888 573,0327 546,2685 580,2907 400,8867 423,2585 388,5616 370,9624 393,3342 374,6873 395,4413 362,9465 346,62 367,374

19 482,689 510,125 468,858 499,095 476,531 484,43 512,67 471,21 448,75 476,99 589,5666 623,5888 573,0327 546,2685 580,2907 400,8867 423,2585 388,5616 370,9624 393,3342 374,6873 395,4413 362,9465 346,62 367,374

Pelarrad pelare 500 2 1196,245 1252,529 1147,454 1120,519 1176,803 1142,33 1197,96 1096,15 1055,27 1110,9 1137,1 1192,5 1091,1 1049,7 1105,1 1116,6 1171,3 1071,8 1030,9 1085,6 1122,9 1177,8 1077,7 1036,6 1091,6

5 2346,951 2445,59 2225,597 2128,139 2226,779 2348,13 2446,56 2231,62 2166,26 2264,69 1941,9 2025,2 1848 1790,6 1873,9 2503,9 2606,6 2376,4 2307,9 2410,6 2600,5 2706,5 2467,2 2396,8 2502,9

8 1773,795 1852,821 1687,959 1607,904 1686,93 1761,67 1839,91 1680,21 1625,99 1704,22 1782,4 1860,2 1698 1643,8 1721,5 2274,2 2369 2160,4 2096,5 2191,3 2361,2 2459 2242,2 2176,6 2274,4

15 2254,034 2348,393 2136,963 2043,728 2138,087 2187 2280,35 2080,73 2017,8 2111,15 1941,9 2025,2 1848 1790,6 1873,9 2714,6 2824,6 2574,5 2501,9 2611,9 2929,8 3047,3 2776,9 2700 2817,5

18 1206,611 1263,569 1157,614 1130,006 1186,965 1165,32 1221,55 1117,53 1076,52 1132,75 1137,1 1192,5 1091,1 1049,7 1105,1 1116,6 1171,3 1071,8 1030,9 1085,6 1100,5 1154,7 1056,7 1016,1 1070,2

Pelarrad nära trapphus 300 10 574,962 606,443 559,629 554,282 585,763 553,02 585,64 538,46 512,49 545,1 699,9396 740,7771 680,9436 648,8181 689,6556 699,9396 740,7771 680,9436 648,8181 689,6556 712,6567 754,2794 693,3771 660,6339 702,2566

11 562,751 593,423 547,64 543,088 573,76 538,7 570,34 524,34 499,21 530,85 701,0327 741,9377 682,0124 649,8338 690,7388 701,0327 741,9377 682,0124 649,8338 690,7388 713,7863 755,4788 694,4815 661,6834 703,3759

12 655,132 691,776 638,13 627,607 664,251 623,73 660,79 607,69 578,22 615,27 749,1319 739,0069 729,0386 694,5236 738,3986 760,0999 804,6522 739,7621 704,7143 749,2665 727,633 770,1805 708,0193 674,5486 717,0961

13 786,963 831,958 767,054 748,353 793,349 759,09 804,7 740,3 704,02 749,63 971,4591 1023,5 938,79 899,3394 951,4044 959,2061 1010,8 927,2676 888,0601 939,701 922,6097 972,9838 892,8532 854,372 904,7461

FEM FEM FEM
Pelarrad pelare 300 1 -112,0396 -118,9318 -109,1927 -101,8885 -108,7807 76,6403 81,3985 75,2784 73,4176 78,1758 102,8397 109,2157 100,8935 97,76 104,136

3 -111,7806 -118,6588 -108,9427 -101,6525 -108,5307 76,8993 81,6715 75,5284 73,6536 78,4258 103,0987 109,4887 101,1435 97,996 104,386

4 -85,349 -88,291 -79,2842 -71,761 -74,747 17,0963 17,6959 17,0517 22,5419 23,1415 41,5697 43,0165 49,066 45,0705 46,5172

6 -84,866 -87,797 -78,8392 -71,325 -74,3 17,5793 18,1899 17,4967 22,9779 23,5885 42,0527 43,5105 49,511 45,5065 46,9642

7 -151,482 -157,256 -140,5675 -121,3844 -127,1349 -3,4388 -4,065 -1,351 14,8941 14,268 65,6588 67,4244 63,6269 78,5007 80,2663

9 -153,2535 -159,091 -142,2341 -122,9941 -128,809 -5,1128 -5,8 -2,926 13,3741 12,687 63,9848 65,6894 62,0519 76,9807 78,6853

14 -125,149 -129,213 -116,2672 -107,668 -111,776 -22,7037 -23,2261 -19,9313 -13,3651 -13,8875 1,7697 2,0945 12,083 9,1635 9,4882

16 -79,416 -81,959 -73,4512 -66,317 -68,905 23,0293 24,0279 22,8847 27,9859 28,9835 47,5027 49,3485 54,899 50,5145 52,3592

17 -99,4476 -105,5608 -96,9047 -90,3685 -96,4817 89,2323 94,7695 87,5664 84,9376 90,4748 115,4317 122,5867 113,1815 109,28 116,435

19 -106,8776 -113,4638 -104,1747 -47,1735 -103,7597 81,8023 86,8665 80,2964 128,1326 83,1968 108,0017 114,6837 105,9115 152,475 109,157

0

0

Pelarrad pelare 500 2 59,145 60,029 56,354 70,819 71,703 79,645 81,229 75,654 89,619 91,203 73,345 74,729 69,754 83,919 85,203

5 405,051 420,39 377,597 337,539 352,879 -156,949 -161,01 -150,803 -179,761 -183,821 -253,549 -260,91 -241,603 -268,661 -276,121

8 -8,605 -7,379 -10,041 -35,896 -34,57 -500,405 -516,179 -472,441 -488,596 -504,37 -587,405 -606,179 -554,241 -568,696 -587,47

15 312,134 323,193 288,963 253,128 264,187 -460,566 -476,207 -437,537 -458,172 -473,813 -675,766 -698,907 -639,937 -656,272 -679,413

18 69,511 71,069 66,514 80,306 81,865 90,011 92,269 85,814 99,106 101,365 106,111 108,869 100,914 113,906 116,765

0

0

0

0

Pelarrad nära trapphus 300 10 -124,9776 -134,3341 -121,3146 -94,5361 -103,8926 -124,9776 -134,3341 -121,3146 -94,5361 -103,8926 -137,6947 -147,8364 -133,7481 -106,3519 -116,4936

11 -138,2817 -148,5147 -134,3724 -106,7458 -116,9788 -138,2817 -148,5147 -134,3724 -106,7458 -116,9788 -151,0353 -162,0558 -146,8415 -118,5954 -129,6159

12 -93,9999 -47,2309 -90,9086 -66,9166 -74,1476 -104,9679 -112,8762 -101,6321 -77,1073 -85,0155 -72,501 -78,4045 -69,8893 -46,9416 -52,8451

13 -184,4961 -191,542 -171,736 -150,9864 -158,0554 -172,2431 -178,842 -160,2136 -139,7071 -146,352 -135,6467 -141,0258 -125,7992 -106,019 -111,3971

ROBOT ROBOT ROBOT
Pelarrad pelare 300 1 -111,1766 -117,3188 -107,7127 -103,1385 -109,2907 77,5033 83,0115 76,7584 72,1676 77,6658 103,7027 110,8287 102,3735 96,51 103,626

3 -110,9966 -117,1388 -107,5527 -102,9785 -109,1107 77,6833 83,1915 76,9184 72,3276 77,8458 103,8827 111,0087 102,5335 96,67 103,806

4 -108,98 -112,01 -101,4612 -100,066 -103,14 -6,5347 -6,0231 -5,1253 -5,7631 -5,2515 17,9387 19,2975 26,889 16,7655 18,1242

6 -106,66 -109,53 -99,1812 -97,976 -100,88 -4,2147 -3,5431 -2,8453 -3,6731 -2,9915 20,2587 21,7775 29,169 18,8555 20,3842

7 -173,36 -178,54 -161,8815 -159,4684 -164,6249 -25,3168 -25,349 -22,665 -23,1899 -23,222 43,7808 46,1404 42,3129 40,4167 42,7763

9 -177,8775 -183,22 -166,1431 -173,7981 -168,948 -29,7368 -29,929 -26,835 -37,4299 -27,452 39,3608 41,5604 38,1429 26,1767 38,5463

14 -144,13 -148,13 -134,1912 -132,406 -136,45 -41,6847 -42,1431 -37,8553 -38,1031 -38,5615 -17,2113 -16,8225 -5,841 -15,5745 -15,1858

16 -100,15 -102,73 -92,9712 -91,956 -94,58 2,2953 3,2569 3,3647 2,3469 3,3085 26,7687 28,5775 35,379 24,8755 26,6842

17 -98,3666 -103,7388 -95,2127 -91,2285 -96,5907 90,3133 96,5915 89,2584 84,0776 90,3658 116,5127 124,4087 114,8735 108,42 116,326

19 -105,1366 -110,9188 -101,8227 -97,5185 -103,3007 83,5433 89,4115 82,6484 77,7876 83,6558 109,7427 117,2287 108,2635 102,13 109,616

0

0

Pelarrad pelare 500 2 5,23 5,46 5,05 5,57 5,8 25,73 26,66 24,35 24,37 25,3 19,43 20,16 18,45 18,67 19,3

5 406,23 421,36 383,62 375,66 390,79 -155,77 -160,04 -144,78 -141,64 -145,91 -252,37 -259,94 -235,58 -230,54 -238,21

8 -20,73 -20,29 -17,79 -17,81 -17,28 -512,53 -529,09 -480,19 -470,51 -487,08 -599,53 -619,09 -561,99 -550,61 -570,18

15 245,1 255,15 232,73 227,2 237,25 -527,6 -544,25 -493,77 -484,1 -500,75 -742,8 -766,95 -696,17 -682,2 -706,35

18 28,22 29,05 26,43 26,82 27,65 48,72 50,25 45,73 45,62 47,15 64,82 66,85 60,83 60,42 62,55

0

0

0

0

Pelarrad nära trapphus 300 10 -146,9196 -155,1371 -142,4836 -136,3281 -144,5556 -146,9196 -155,1371 -142,4836 -136,3281 -144,5556 -159,6367 -168,6394 -154,9171 -148,1439 -157,1566

11 -162,3327 -171,5977 -157,6724 -150,6238 -159,8888 -162,3327 -171,5977 -157,6724 -150,6238 -159,8888 -175,0863 -185,1388 -170,1415 -162,4734 -172,5259

12 -125,4019 -78,2169 -121,3486 -116,3036 -123,1286 -136,3699 -143,8622 -132,0721 -126,4943 -133,9965 -103,903 -109,3905 -100,3293 -96,3286 -101,8261

13 -212,3691 -218,8 -198,49 -195,3194 -201,7744 -200,1161 -206,1 -186,9676 -184,0401 -190,071 -163,5197 -168,2838 -152,5532 -150,352 -155,1161

5 VÅN. cc 6 Större Mindre Ungefär samma

Automatic-1.1300 m

Automatic Pelarnr FEM-design Robot Structure cc-modellen Innerstöden betraktas fasta Stödreaktionsmodellen

6.10 a) 6.10 b) 6.10 a) 6.10 b) 6.10 a) 6.10 b) 6.10 a) 6.10 b) 6.10 a) 6.10 b)
Snö/Nyttig last variabel last, ψ0·αA·qN Snö/Nyttig last variabel last, αN·αA·qN Nyttig last huvudlast, αN·αA·qN Snö last huvudlast, ψ0·αA·qN Snö last huvudlast, αN·αA·qN Snö/Nyttig last variabel last, ψ0·αA·qN Snö/Nyttig last variabel last, αN·αA·qN Nyttig last huvudlast, αN·αA·qN Snö last huvudlast, ψ0·αA·qN Snö last huvudlast, αN·αA·qN Snö/Nyttig last variabel last, ψ0·αA·qN Snö/Nyttig last variabel last, αN·αA·qN Nyttig last huvudlast, αN·αA·qN Snö last huvudlast, ψ0·αA·qN Snö last huvudlast, αN·αA·qN Snö/Nyttig last variabel last, ψ0·αA·qN Snö/Nyttig last variabel last, αN·αA·qN Nyttig last huvudlast, αN·αA·qN Snö last huvudlast, ψ0·αA·qN Snö last huvudlast, αN·αA·qN Snö/Nyttig last variabel last, ψ0·αA·qN Snö/Nyttig last variabel last, αN·αA·qN Nyttig last huvudlast, αN·αA·qN Snö last huvudlast, ψ0·αA·qN Snö last huvudlast, αN·αA·qN

Pelarrad pelare 300 1 604,702 632,04 580,844 561,303 588,642 607,01 636,42 584,9 561,35 590,66 741,046 775,0682 712,2155 685,4513 719,4736 503,8224 526,1941 483,0453 465,4462 487,8179 470,8823 491,6363 451,2235 434,897 455,651

3 605,164 632,524 581,287 561,725 589,085 607,53 636,03 584,56 561,83 590,31 741,046 775,0682 712,2155 685,4513 719,4736 503,8224 526,1941 483,0453 465,4462 487,8179 470,8823 491,6363 451,2235 434,897 455,651

4 1175,56 1226,422 1126,165 1093,156 1144,018 1149,16 1199,99 1101,6 1062,48 1113,3 1285,6 1339,5 1228 1187,5 1241,4 1157,8 1208,1 1108,6 1070,1 1120,5 1127,2 1176,7 1080,1 1042,1 1091,6

6 1176,344 1227,224 1126,891 1093,865 1144,746 1151,21 1202,14 1103,57 1064,32 1115,25 1285,6 1339,5 1228 1187,5 1241,4 1157,8 1208,1 1108,6 1070,1 1120,5 1127,2 1176,7 1080,1 1042,1 1091,6

7 1053,7 1100,787 1013,351 992,323 1039,41 1034,48 1082,19 994,58 957,05 1004,77 1249,7 1302,6 1194,4 1154,5 1207,4 1064,9 1112,7 1021,8 984,8431 1032,6 978,6469 1024 941,298 905,6742 951,0645

9 1051,75 1098,781 1011,53 990,548 1037,579 1026,62 1074,1 987,21 949,84 997,32 1249,8 1302,7 1194,5 1154,6 1207,5 1064,9 1112,7 1021,8 984,8431 1032,6 978,6469 1024 941,298 905,6742 951,0645

14 1118,36 1167,776 1073,055 1041,411 1090,827 1100,52 1150,13 1056,36 1017,81 1067,41 1285,6 1339,5 1228 1187,5 1241,4 1157,8 1208,1 1108,6 1070,1 1120,5 1127,2 1176,7 1080,1 1042,1 1091,6

16 1177,062 1228,067 1127,72 1094,576 1145,58 1158,95 1208,08 1109 1069,6 1120,73 1285,6 1339,5 1228 1187,5 1241,4 1157,8 1208,1 1108,6 1070,1 1120,5 1127,2 1176,7 1080,1 1042,1 1091,6

17 622,107 650,298 597,627 577,252 605,443 624,62 654,07 601,16 577,7 607,11 741,046 775,0682 712,2155 685,4513 719,4736 503,8224 526,1941 483,0453 465,4462 487,8179 470,8823 491,6363 451,2235 434,897 455,651

19 613,06 640,793 588,88 568,95 596,682 616,06 643,65 591,58 569,76 597,42 741,046 775,0682 712,2155 685,4513 719,4736 503,8224 526,1941 483,0453 465,4462 487,8179 470,8823 491,6363 451,2235 434,897 455,651

Pelarrad pelare 500 2 1501,793 1558,413 1427,064 1399,432 1456,052 1442,46 1498,54 1371,11 1329,95 1386,03 1426,3 1481,7 1355,6 1314,2 1369,6 1400,7 1455,5 1331,7 1290,8 1345,5 1408,6 1463,5 1339 1297,9 1352,9

5 2927,089 3025,113 2753,741 2657,465 2755,489 2913,51 3011,19 2746,26 2681,42 2779,1 2430,8 2514,1 2293,7 2236,4 2319,7 3132,2 3234,9 2948,7 2880,2 2983 3252,7 3358,8 3061,3 2990,9 3097

8 2203,291 2281,38 2078,961 2000,008 2078,097 2178,38 2255,71 2059,69 2005,99 2083,33 2231,7 2309,5 2107,8 2053,6 2131,4 2845,5 2940,3 2681 2617,1 2711,9 2954,1 3051,9 2782,4 2716,8 2814,6

15 2846,076 2940,286 2675,855 2583,31 2677,521 2679,22 2770,74 2527,91 2466,08 2557,61 2430,8 2514,1 2293,7 2236,4 2319,7 3395,1 3505,2 3194,3 3121,7 3231,7 3663,8 3781,2 3445,2 3368,3 3485,7

18 1502,829 1559,646 1428,282 1400,449 1457,265 1472,91 1529,7 1399,39 1358 1414,8 1426,3 1481,7 1355,6 1314,2 1369,6 1400,7 1455,5 1331,7 1290,8 1345,5 1380,7 1434,8 1313 1272,3 1326,5

Pelarrad nära trapphus 300 10 710,256 741,515 683,68 678,155 709,414 689,93 726,98 668,36 638,24 674,94 879,8158 920,6533 846,2743 814,1488 854,9863 879,8158 920,6533 846,2743 814,1488 854,9863 895,8048 937,4276 861,7205 828,9773 870,6

11 697,884 728,486 671,671 666,783 697,385 675,29 700,14 643,71 624,71 650,08 881,1902 922,0952 847,6021 815,4235 856,3285 881,1902 922,0952 847,6021 815,4235 856,3285 897,225 938,9175 863,0925 830,2944 871,9869

12 813,424 849,926 783,417 772,548 809,05 780,92 817,38 751,67 722,68 759,16 941,6644 985,5394 906,0232 871,5082 915,3832 955,4543 1000 919,345 884,2972 928,8495 914,6343 957,1818 879,9107 846,44 888,9875

13 979,781 1024,62 944,135 925,192 970,031 951,47 988,81 909,7 880,9 918,85 1219,3 1217,4 1166,1 1126,6 1178,7 1204 1255,7 1151,8 1112,6 1164,2 1158,3 1208,7 1109,1 1070,6 1121

FEM FEM FEM
Pelarrad pelare 300 1 -136,344 -143,0282 -131,3715 -124,1483 -130,8316 100,8796 105,8459 97,7987 95,8568 100,8241 133,8197 140,4037 129,6205 126,406 132,991

3 -135,882 -142,5442 -130,9285 -123,7263 -130,3886 101,3416 106,3299 98,2417 96,2788 101,2671 134,2817 140,8877 130,0635 126,828 133,434

4 -110,04 -113,078 -101,835 -94,344 -97,382 17,76 18,322 17,565 23,056 23,518 48,36 49,722 46,065 51,056 52,418

6 -109,256 -112,276 -101,109 -93,635 -96,654 18,544 19,124 18,291 23,765 24,246 49,144 50,524 46,791 51,765 53,146

7 -196 -201,813 -181,049 -162,177 -167,99 -11,2 -11,913 -8,449 7,4799 6,81 75,0531 76,787 72,053 86,6488 88,3455

9 -198,05 -203,919 -182,97 -164,052 -169,921 -13,15 -13,919 -10,27 5,7049 4,979 73,1031 74,781 70,232 84,8738 86,5145

14 -167,24 -171,724 -154,945 -146,089 -150,573 -39,44 -40,324 -35,545 -28,689 -29,673 -8,84 -8,924 -7,045 -0,689 -0,773

16 -108,538 -111,433 -100,28 -92,924 -95,82 19,262 19,967 19,12 24,476 25,08 49,862 51,367 47,62 52,476 53,98

17 -118,939 -124,7702 -114,5885 -108,1993 -114,0306 118,2846 124,1039 114,5817 111,8058 117,6251 151,2247 158,6617 146,4035 142,355 149,792

19 -127,986 -134,2752 -123,3355 -116,5013 -122,7916 109,2376 114,5989 105,8347 103,5038 108,8641 142,1777 149,1567 137,6565 134,053 141,031

Pelarrad pelare 500 2 75,493 76,713 71,464 85,232 86,452 101,093 102,913 95,364 108,632 110,552 93,193 94,913 88,064 101,532 103,152

5 496,289 511,013 460,041 421,065 435,789 -205,111 -209,787 -194,959 -222,735 -227,511 -325,611 -333,687 -307,559 -333,435 -341,511

8 -28,409 -28,12 -28,839 -53,592 -53,303 -642,209 -658,92 -602,039 -617,092 -633,803 -750,809 -770,52 -703,439 -716,792 -736,503

15 415,276 426,186 382,155 346,91 357,821 -549,024 -564,914 -518,445 -538,39 -554,179 -817,724 -840,914 -769,345 -784,99 -808,179

18 76,529 77,946 72,682 86,249 87,665 102,129 104,146 96,582 109,649 111,765 122,129 124,846 115,282 128,149 130,765

Pelarrad nära trapphus 300 10 -169,5598 -179,1383 -162,5943 -135,9938 -145,5723 -169,5598 -179,1383 -162,5943 -135,9938 -145,5723 -185,5488 -195,9126 -178,0405 -150,8223 -161,186

11 -183,3062 -193,6092 -175,9311 -148,6405 -158,9435 -183,3062 -193,6092 -175,9311 -148,6405 -158,9435 -199,341 -210,4315 -191,4215 -163,5114 -174,6019

12 -128,2404 -135,6134 -122,6062 -98,9602 -106,3332 -142,0303 -150,074 -135,928 -111,7492 -119,7995 -101,2103 -107,2558 -96,4937 -73,892 -79,9375

13 -239,519 -192,78 -221,965 -201,408 -208,669 -224,219 -231,08 -207,665 -187,408 -194,169 -178,519 -184,08 -164,965 -145,408 -150,969

ROBOT ROBOT ROBOT
Pelarrad pelare 300 1 -134,036 -138,6482 -127,3155 -124,1013 -128,8136 103,1876 110,2259 101,8547 95,9038 102,8421 136,1277 144,7837 133,6765 126,453 135,009

3 -133,516 -139,0382 -127,6555 -123,6213 -129,1636 103,7076 109,8359 101,5147 96,3838 102,4921 136,6477 144,3937 133,3365 126,933 134,659

4 -136,44 -139,51 -126,4 -125,02 -128,1 -8,64 -8,11 -7 -7,62 -7,2 21,96 23,29 21,5 20,38 21,7

6 -134,39 -137,36 -124,43 -123,18 -126,15 -6,59 -5,96 -5,03 -5,78 -5,25 24,01 25,44 23,47 22,22 23,65

7 -215,22 -220,41 -199,82 -197,45 -202,63 -30,42 -30,51 -27,22 -27,7931 -27,83 55,8331 58,19 53,282 51,3758 53,7055

9 -223,18 -228,6 -207,29 -204,76 -210,18 -38,28 -38,6 -34,59 -35,0031 -35,28 47,9731 50,1 45,912 44,1658 46,2555

14 -185,08 -189,37 -171,64 -169,69 -173,99 -57,28 -57,97 -52,24 -52,29 -53,09 -26,68 -26,57 -23,74 -24,29 -24,19

16 -126,65 -131,42 -119 -117,9 -120,67 1,15 -0,02 0,4 -0,5 0,23 31,75 31,38 28,9 27,5 29,13

17 -116,426 -120,9982 -111,0555 -107,7513 -112,3636 120,7976 127,8759 118,1147 112,2538 119,2921 153,7377 162,4337 149,9365 142,803 151,459

19 -124,986 -131,4182 -120,6355 -115,6913 -122,0536 112,2376 117,4559 108,5347 104,3138 109,6021 145,1777 152,0137 140,3565 134,863 141,769

Pelarrad pelare 500 2 16,16 16,84 15,51 15,75 16,43 41,76 43,04 39,41 39,15 40,53 33,86 35,04 32,11 32,05 33,13

5 482,71 497,09 452,56 445,02 459,4 -218,69 -223,71 -202,44 -198,78 -203,9 -339,19 -347,61 -315,04 -309,48 -317,9

8 -53,32 -53,79 -48,11 -47,61 -48,07 -667,12 -684,59 -621,31 -611,11 -628,57 -775,72 -796,19 -722,71 -710,81 -731,27

15 248,42 256,64 234,21 229,68 237,91 -715,88 -734,46 -666,39 -655,62 -674,09 -984,58 -1010,46 -917,29 -902,22 -928,09

18 46,61 48 43,79 43,8 45,2 72,21 74,2 67,69 67,2 69,3 92,21 94,9 86,39 85,7 88,3

Pelarrad nära trapphus 300 10 -189,8858 -193,6733 -177,9143 -175,9088 -180,0463 -189,8858 -193,6733 -177,9143 -175,9088 -180,0463 -205,8748 -210,4476 -193,3605 -190,7373 -195,66

11 -205,9002 -221,9552 -203,8921 -190,7135 -206,2485 -205,9002 -221,9552 -203,8921 -190,7135 -206,2485 -221,935 -238,7775 -219,3825 -205,5844 -221,9069

12 -160,7444 -168,1594 -154,3532 -148,8282 -156,2232 -174,5343 -182,62 -167,675 -161,6172 -169,6895 -133,7143 -139,8018 -128,2407 -123,76 -129,8275

13 -267,83 -228,59 -256,4 -245,7 -259,85 -252,53 -266,89 -242,1 -231,7 -245,35 -206,83 -219,89 -199,4 -189,7 -202,15

6 VÅN. cc 6 Större Mindre Ungefär samma

Automatic-1.1300 m

Automatic Pelarnr FEM-design Robot Structure cc-modellen Innerstöden betraktas fasta Stödreaktionsmodellen

6.10 a) 6.10 b) 6.10 a) 6.10 b) 6.10 a) 6.10 b) 6.10 a) 6.10 b) 6.10 a) 6.10 b)
Snö/Nyttig last variabel last, ψ0·αA·qN Snö/Nyttig last variabel last, αN·αA·qN Nyttig last huvudlast, αN·αA·qN Snö last huvudlast, ψ0·αA·qN Snö last huvudlast, αN·αA·qN Snö/Nyttig last variabel last, ψ0·αA·qN Snö/Nyttig last variabel last, αN·αA·qN Nyttig last huvudlast, αN·αA·qN Snö last huvudlast, ψ0·αA·qN Snö last huvudlast, αN·αA·qN Snö/Nyttig last variabel last, ψ0·αA·qN Snö/Nyttig last variabel last, αN·αA·qN Nyttig last huvudlast, αN·αA·qN Snö last huvudlast, ψ0·αA·qN Snö last huvudlast, αN·αA·qN Snö/Nyttig last variabel last, ψ0·αA·qN Snö/Nyttig last variabel last, αN·αA·qN Nyttig last huvudlast, αN·αA·qN Snö last huvudlast, ψ0·αA·qN Snö last huvudlast, αN·αA·qN Snö/Nyttig last variabel last, ψ0·αA·qN Snö/Nyttig last variabel last, αN·αA·qN Nyttig last huvudlast, αN·αA·qN Snö last huvudlast, ψ0·αA·qN Snö last huvudlast, αN·αA·qN

Pelarrad pelare 300 1 733,428 760,957 699,256 679,672 707,201 737,09 765,38 703,41 680,93 709,22 892,5253 926,5476 851,3983 824,6342 858,6564 606,758 629,1297 577,5291 559,9299 582,3017 567,0773 587,8313 539,5005 523,174 543,928

3 734,171 761,729 699,964 680,352 707,909 738,04 766,36 704,32 681,8 710,13 892,5253 926,5476 851,3983 824,6342 858,6564 606,758 629,1297 577,5291 559,9299 582,3017 567,0773 587,8313 539,5005 523,174 543,928

4 1408,749 1459,421 1339,895 1306,934 1357,606 1379,33 1429,98 1312,68 1273,65 1324,31 1546,7 1600,6 1467,2 1426,7 1480,6 1393,4 1443,8 1324,8 1286,3 1336,6 1356,8 1406,3 1290,7 1252,7 1302,2

6 1409,924 1460,624 1340,988 1308 1358,7 1381,9 1432,64 1315,1 1275,97 1326,71 1546,7 1600,6 1467,2 1426,7 1480,6 1393,4 1443,8 1324,8 1286,3 1336,6 1356,8 1406,3 1290,7 1252,7 1302,2

7 1259,67 1306,564 1202,325 1181,09 1227,984 1239,06 1286,48 1182,28 1144,96 1192,38 1503,5 1556,4 1427,1 1387,2 1440,1 1282 1329,8 1221,2 1184,2 1232 1178,7 1224,1 1125,1 1089,5 1134,9

9 1257,572 1304,42 1200,379 1179,175 1226,023 1232,6 1279,86 1176,26 1139,05 1186,31 1503,7 1556,6 1427,3 1387,3 1440,3 1282 1329,8 1221,2 1184,2 1232 1178,7 1224,1 1125,1 1089,5 1134,9

14 1330,654 1379,532 1267,425 1236,132 1285,01 1312,8 1361,93 1250,85 1212,61 1261,74 1546,7 1600,6 1467,2 1426,7 1480,6 1393,4 1443,8 1324,8 1286,3 1336,6 1356,8 1406,3 1290,7 1252,7 1302,2

16 1403,534 1454,101 1335,082 1302,23 1352,796 1386,8 1437,67 1319,68 1280,44 1331,31 1546,7 1600,6 1467,2 1426,7 1480,6 1393,4 1443,8 1324,8 1286,3 1336,6 1356,8 1406,3 1290,7 1252,7 1302,2

17 756,087 784,533 720,931 700,456 728,902 760,01 789,23 725,37 702,17 731,39 892,5253 926,5476 851,3983 824,6342 858,6564 606,758 629,1297 577,5291 559,9299 582,3017 567,0773 587,8313 539,5005 523,174 543,928

19 745,739 773,751 711,006 690,946 718,958 749,94 778,74 715,7 692,85 721,64 892,5253 926,5476 851,3983 824,6342 858,6564 606,758 629,1297 577,5291 559,9299 582,3017 567,0773 587,8313 539,5005 523,174 543,928

Pelarrad pelare 500 2 1813,11 1870,159 1712,04 1683,575 1740,624 1746,18 1802,71 1649,39 1607,94 1664,47 1715,5 1770,9 1620,1 1578,7 1634,2 1684,9 1739,6 1591,6 1550,7 1605,4 1694,3 1749,2 1600,3 1559,3 1614,2

5 3501,428 3598,908 3276,692 3181,586 3279,066 3473,03 3570,08 3255,69 3191,19 3288,25 2919,7 3003 2739,5 2682,2 2765,5 3760,4 3863,2 3521,1 3452,6 3555,3 3904,9 4011 3655,4 3585 3691

8 2622,096 2699,248 2460,215 2382,403 2459,555 2580,79 2657,1 2426,01 2372,89 2449,21 2681 2758,8 2517,7 2463,5 2541,2 3416,8 3511,6 3201,6 3137,7 3232,5 3547 3644,8 3322,6 3257 3354,8

15 3435,826 3529,875 3212,658 3120,887 3214,936 3172,72 3262,94 2976,64 2915,51 3005,73 2919,7 3003 2739,5 2682,2 2765,5 4075,7 4185,7 3814,1 3741,5 3851,5 4397,7 4515,2 4113,5 4036,5 4154

18 1800,38 1857,171 1700,283 1672,057 1728,848 1787,97 1845,41 1688,17 1646,35 1703,8 1715,5 1770,9 1620,1 1578,7 1634,2 1684,9 1739,6 1591,6 1550,7 1605,4 1660,8 1715 1569,2 1528,6 1582,8

Pelarrad nära trapphus 300 10 842,136 873,108 804,516 798,815 829,787 822,39 854,34 785,45 759,9 791,86 1059,7 1100,5 1011,6 979,4795 1020,3 1059,7 1100,5 1011,6 979,4795 1020,3 1079 1120,6 1030,1 997,3207 1038,9

11 830,956 861,424 793,735 788,513 818,981 808,8 840,12 772,3 747,37 778,68 1061,3 1102,3 1013,2 981,0131 1021,9 1061,3 1102,3 1013,2 981,0131 1021,9 1080,7 1122,4 1031,7 998,9054 1040,6

12 967,692 1003,93 924,874 913,714 949,951 933,52 970,07 892,05 862,89 899,44 1134,2 1178,1 1083 1048,5 1092,4 1150,8 1195,4 1098,9 1063,9 1108,4 1101,6 1144,2 1051,8 1018,3 1060,9

13 1168,166 1212,712 1116,996 1097,888 1142,435 1138,86 1183,94 1089,1 1053,16 1098,25 1467,2 1519,2 1393,3 1353,9 1405,9 1448,8 1500,5 1376,3 1337,1 1388,7 1394,1 1444,5 1325,4 1286,9 1337,3

FEM FEM FEM
Pelarrad pelare 300 1 -159,0973 -165,5906 -152,1423 -144,9622 -151,4554 126,67 131,8273 121,7269 119,7421 124,8993 166,3507 173,1257 159,7555 156,498 163,273

3 -158,3543 -164,8186 -151,4343 -144,2822 -150,7474 127,413 132,5993 122,4349 120,4221 125,6073 167,0937 173,8977 160,4635 157,178 163,981

4 -137,951 -141,179 -127,305 -119,766 -122,994 15,349 15,621 15,095 20,634 21,006 51,949 53,121 49,195 54,234 55,406

777 6 -136,776 -139,976 -126,212 -118,7 -121,9 16,524 16,824 16,188 21,7 22,1 53,124 54,324 50,288 55,3 56,5

7 -243,83 -249,836 -224,775 -206,11 -212,116 -22,33 -23,236 -18,875 -3,11 -4,016 80,97 82,464 77,225 91,59 93,084

9 -246,128 -252,18 -226,921 -208,125 -214,277 -24,428 -25,38 -20,821 -5,025 -5,977 78,872 80,32 75,279 89,675 91,123

14 -216,046 -221,068 -199,775 -190,568 -195,59 -62,746 -64,268 -57,375 -50,168 -51,59 -26,146 -26,768 -23,275 -16,568 -17,19

16 -143,166 -146,499 -132,118 -124,47 -127,804 10,134 10,301 10,282 15,93 16,196 46,734 47,801 44,382 49,53 50,596

17 -136,4383 -142,0146 -130,4673 -124,1782 -129,7544 149,329 155,4033 143,4019 140,5261 146,6003 189,0097 196,7017 181,4305 177,282 184,974

19 -146,7863 -152,7966 -140,3923 -133,6882 -139,6984 138,981 144,6213 133,4769 131,0161 136,6563 178,6617 185,9197 171,5055 167,772 175,03

Pelarrad pelare 500 2 97,61 99,259 91,94 104,875 106,424 128,21 130,559 120,44 132,875 135,224 118,81 120,959 111,74 124,275 126,424

5 581,728 595,908 537,192 499,386 513,566 -258,972 -264,292 -244,408 -271,014 -276,234 -403,472 -412,092 -378,708 -403,414 -411,934

8 -58,904 -59,552 -57,485 -81,097 -81,645 -794,704 -812,352 -741,385 -755,297 -772,945 -924,904 -945,552 -862,385 -874,597 -895,245

15 516,126 526,875 473,158 438,687 449,436 -639,874 -655,825 -601,442 -620,613 -636,564 -961,874 -985,325 -900,842 -915,613 -939,064

18 84,88 86,271 80,183 93,357 94,648 115,48 117,571 108,683 121,357 123,448 139,58 142,171 131,083 143,457 146,048

Pelarrad nära trapphus 300 10 -217,564 -227,392 -207,084 -180,6645 -190,513 -217,564 -227,392 -207,084 -180,6645 -190,513 -236,864 -247,492 -225,584 -198,5057 -209,113

11 -230,344 -240,876 -219,465 -192,5001 -202,919 -230,344 -240,876 -219,465 -192,5001 -202,919 -249,744 -260,976 -237,965 -210,3924 -221,619

12 -166,508 -174,17 -158,126 -134,786 -142,449 -183,108 -191,47 -174,026 -150,186 -158,449 -133,908 -140,27 -126,926 -104,586 -110,949

13 -299,034 -306,488 -276,304 -256,012 -263,465 -280,634 -287,788 -259,304 -239,212 -246,265 -225,934 -231,788 -208,404 -189,012 -194,865

ROBOT
Pelarrad pelare 300 1 -155,4353 -161,1676 -147,9883 -143,7042 -149,4364 130,332 136,2503 125,8809 121,0001 126,9183 170,0127 177,5487 163,9095 157,756 165,292

3 -154,4853 -160,1876 -147,0783 -142,8342 -148,5264 131,282 137,2303 126,7909 121,8701 127,8283 170,9627 178,5287 164,8195 158,626 166,202

4 -167,37 -170,62 -154,52 -153,05 -156,29 -14,07 -13,82 -12,12 -12,65 -12,29 22,53 23,68 21,98 20,95 22,11

6 -164,8 -167,96 -152,1 -150,73 -153,89 -11,5 -11,16 -9,7 -10,33 -9,89 25,1 26,34 24,4 23,27 24,51

7 -264,44 -269,92 -244,82 -242,24 -247,72 -42,94 -43,32 -38,92 -39,24 -39,62 60,36 62,38 57,18 55,46 57,48

9 -271,1 -276,74 -251,04 -248,25 -253,99 -49,4 -49,94 -44,94 -45,15 -45,69 53,9 55,76 51,16 49,55 51,41

14 -233,9 -238,67 -216,35 -214,09 -218,86 -80,6 -81,87 -73,95 -73,69 -74,86 -44 -44,37 -39,85 -40,09 -40,46

16 -159,9 -162,93 -147,52 -146,26 -149,29 -6,6 -6,13 -5,12 -5,86 -5,29 30 31,37 28,98 27,74 29,11

17 -132,5153 -137,3176 -126,0283 -122,4642 -127,2664 153,252 160,1003 147,8409 142,2401 149,0883 192,9327 201,3987 185,8695 178,996 187,462

19 -142,5853 -147,8076 -135,6983 -131,7842 -137,0164 143,182 149,6103 138,1709 132,9201 139,3383 182,8627 190,9087 176,1995 169,676 177,712

Pelarrad pelare 500 2 30,68 31,81 29,29 29,24 30,27 61,28 63,11 57,79 57,24 59,07 51,88 53,51 49,09 48,64 50,27

5 553,33 567,08 516,19 508,99 522,75 -287,37 -293,12 -265,41 -261,41 -267,05 -431,87 -440,92 -399,71 -393,81 -402,75

8 -100,21 -101,7 -91,69 -90,61 -91,99 -836,01 -854,5 -775,59 -764,81 -783,29 -966,21 -987,7 -896,59 -884,11 -905,59

15 253,02 259,94 237,14 233,31 240,23 -902,98 -922,76 -837,46 -825,99 -845,77 -1224,98 -1252,26 -1136,86 -1120,99 -1148,27

18 72,47 74,51 68,07 67,65 69,6 103,07 105,81 96,57 95,65 98,4 127,17 130,41 118,97 117,75 121

Pelarrad nära trapphus 300 10 -237,31 -246,16 -226,15 -219,5795 -228,44 -237,31 -246,16 -226,15 -219,5795 -228,44 -256,61 -266,26 -244,65 -237,4207 -247,04

11 -252,5 -262,18 -240,9 -233,6431 -243,22 -252,5 -262,18 -240,9 -233,6431 -243,22 -271,9 -282,28 -259,4 -251,5354 -261,92

12 -200,68 -208,03 -190,95 -185,61 -192,96 -217,28 -225,33 -206,85 -201,01 -208,96 -168,08 -174,13 -159,75 -155,41 -161,46

13 -328,34 -335,26 -304,2 -300,74 -307,65 -309,94 -316,56 -287,2 -283,94 -290,45 -255,24 -260,56 -236,3 -233,74 -239,05
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Bilaga D – Återkopplingsenkäten 
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Bilaga E -Den utskickade enkäten till byggenheterna 
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