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Sammanfattning 

Detta projekt handlar om en övergång till högre stålhållfasthet. Övergången sker från 
stålhållfastheten S355 till S690 i HEA-profiler för pelare samt vindbockar. Valet att 
genomföra detta projekt kommer ifrån att det skulle vara intressant att se om det finns några 
vinster med att övergå till högre stålhållfasthet.  

Under projektets gång kunde det konstateras att mindre stålprofiler kunde väljas vid val av 
S690 istället för den traditionella S355. För just denna specifika stålhall som undersöktes 
minskades pelarstorleken med tre pelarprofiler. Medan för vindbockarna kunde endast en 
pelarprofil minskas.  

Vid användning av stålhållfastheten S690 uppnås tvärsnittklass 4 för ett fåtal HEA-profiler. 
Detta medför till mer omfattande dimensioneringsutförande jämfört med stålhållfastheten 
S355 som endast når tvärsnittsklass 3 som högst. 

Det föreligger för tillfället ett ekonomiskt incitament för att välja högre stålhållfasthet enligt 
de approximerade kostnadsanalyser som verkställdes under projektets gång.  

Med den högre stålhållfastheten blir stålmängden lägre för stålhallen. Detta medför mindre 
transporter till byggarbetsplatsen, vilket är gynnsamt både ur ett miljöperspektiv och 
ekonomiskt perspektiv.  
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Abstract 

This project is about a transition to higher steel strength. The transition is from steel strength 
S355 to S690 in HEA- profiles for column and wind trestles. The choice to do this project 
comes from the fact that it would be interesting to see if there are any profits in switching to 
higher steel strength. 

During the project process it was found that smaller steel profiles could be chosen when S690 
was selected instead of the traditional S355. For this particular steel hall the column size was 
reduced by three column profiles and for the wind trestles only one profile could be reduced. 
 
When the steel strength S690 is used, the cross class 4 is obtained for a few HEA- profiles. 
This leads to more extensive dimensioning performance compared to the steel strength S355 
which reaches only the cross class 3 as the highest. 
 
At present there is an financial incentive to choose higher steel strength according to the 
approximate cost analyzes carried out during the project process. 
 
With the higher steel strength, the steel amount becomes lower for the steel hall. This leads to 
less transport to the construction site. Which is beneficial both for an environmental 
perspective and economic perspective. 
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Förord 

Examensarbete är utfört under våren 2017 och är den sista kursen i våran utbildning 
Byggingenjörsprogrammet med inriktning byggteknik 180 högskolepoäng. 

Valet att genomföra detta examensarbetet kommer ifrån att vi har ett stort intresse för 
konstruktionsberäkningar.  

Examensarbetet har ökat våra kunskaper inom konstruktion och speciellt inom högre 
stålhållfasthet. 

Vi vill rikta ett stort tack till våran handledare Anders Lindén för hans stora stöd och 
förstklassiga vägledning under arbetets gång.  

 

Örebro, Maj 2017 

Firas Shahin 

Rickard Karlsson 
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1 Inledning 

1.1 Projektet 

Projekt handlar om övergång till högre stålhållfasthet. Valet av ämnet kommer ifrån att det 
skulle vara intressant att se om det finns några vinster med att övergå till högre stålhållfasthet.  

För att projektet skall vara möjligt att genomföra har en realistisk stålhall modellerats. Då 
pelare av HEA-profiler inte förekommer i S690 kommer en uppskattning av priset att 
genomföras. Priset kommer att baseras på prisskillnader mellan stålkvaliteter som används 
idag.  

Stålhallen är 180 m lång och 36 m bred. 
Totalt utförs hallen med 60 st pelare. 
Detta resulterar till ett CC-mått på 6 m 
mellan varje pelare.  

Projektet kommer att starta med att 
dimensionera en stålhall med 
stålhållfastheten S355. Därefter kommer 
en övergång att ske från S355 till S690. 
När dessa två olika stålhallar har dimensionerats kommer en jämförelse att genomföras 
mellan S355 och S690. Följande aspekter kommer att undersökas mellan S355 och S690: 

• Materialkostnad 
• Transportkostnad 
• Mängden stål som kommer att sparas. 

Det finns ett par frågor som kommer att utredas under projektets gång och dessa frågor är 
följande: 

• Varför används inte högre stålhållfasthet? 
• Vilka fördelar/nackdelar finns det med att övergå till högre stålhållfasthet? 

1.1.1 Varför ska detta ämne undersökas? 

Ämnet övergång till högre stålhållfasthet bör undersökas då det finns stor potential att spara in 
på stålmängden. Men även andra faktorer kan påverkas däribland materialkostnad och 
miljöpåverkan.    

1.1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka om det finns stöd att övergå till högre stålhållfasthet i 
stomkonstruktionen utförda med stålpelare i HEA- profiler.  

1.1.3 Avgränsningar 

Projektet kommer att avgränsa sig till stålhållfastheten S355 och S690. De delar i hallen som 
kommer att undersökas är pelare samt vindbockar. Projektet kommer endast att undersöka 
pelare samt vindbockar utförda i HEA-profiler.  



 

 10 

2 Bakgrund 

2.1 Problemet 

I dagens konstruktioner är det standard att valsade stålprofiler är gjorda i stålhållfastheten 
S355. Historiskt har lägre stålhållfasthet använts såsom S275. I Tyskland förekommer 
stålhållfasthet S460 i leverantörens standardsortiment. Lägre stålhållfasthet medför att 
konstruktionerna blir tyngre och koldioxidutsläppen blir högre när det kommer till transport 
av stålelementen till byggarbetsplatsen.  

Därför genomförs detta projekt för att undersöka vilka fördelar och nackdelar som 
användning av högre stålhållfasthet S690 ger.  

2.1.1 Svårigheter med beräkning av högre stålhållfasthet  

När beräkning av högre stålhållfasthet genomförs finns det problem som måste ta hänsyn till, 
till skillnad från beräkning av lägre stålhållfasthet till exempel S355. Det finns ett regelverk 
som förklarar vilka skillnader det finns med att beräkna med låga stålhållfasthet och hög 
stålhållfasthet. Det allmänna regelverket för beräkning av stålkonstruktioner kallas för 
Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner- Del 1–1: Allmänna regler och regler för 
byggnader (SS-EN 1993-1-1). Vid högre stålhållfasthet kompletteras regelverket med följande 
Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner- Del 1–12: Tilläggsregler för stålsorter upp 
till S700 (SS-EN 1993-1-12). Bägge regelverken måste studeras för att kunna beräkna högre 
stålhållfasthet upp till S700. 

2.2 Vad har andra gjort tidigare 

Tidigare har ämnet högre stålhållfasthet studerats. Huvudfokuset har då varit att studera om 
det finns fördelar med att övergå från S355 till S460 på pelare utförda i VKR-profil samt 
balkar av typen HSQ-profiler, både ur ett ekonomiskt- och miljöperspektiv. Studien kunde 
fastställa att det inte blev någon ekonomisk fördelaktighet med den högre stålhållfastheten. 
Däremot förekom andra vinster såsom reducering av CO2 utsläpp, om en eventuell minskning 
förekommer av stålprofilen vid byte till högre stålhållfasthet, i detta fall S460. [1]  
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2.3 Beskrivning av teknikområdet 

2.3.1 Vad är stål? 

Namnet stål är en benämning på legering av järn som är basmetallen med högst 2 % kol samt 
en mindre mängd andra grundämnen. Skillnaden mellan stål och gjutjärn är att gjutjärnet har 
en högre kolhalt än stålet. Kolhalten för gjutjärnet är ca 2–4 %. [2] 

De finns olika typer av stålsorter men det som används inom byggkonstruktion kallas för 
konstruktionsstål. Viktigaste egenskaperna som ett konstruktionsstål måste erhålla är följande 
faktorer:   

• Hållfasthet 
• Seghet 
• Svetsbarhet 
• Skärbarhet. [2] 

För att åstadkomma den önskade egenskapen för stålet så tillsätts vissa legeringsämnen i 
varierande halter. Det viktigaste legeringsämnet är kol och har störst inverkan på stålets 
egenskaper. När kolhalten ökas så ökar stålets hållfasthet men andra egenskaper för stålet 
försämras såsom segheten och svetsbarheten. Men det finns andra viktiga legeringsämnen än 
kol och dessa ämnen är följande:  

• Kisel 
• Mangan  
• Mikrolegeringselement. [2] 

2.3.2 Från järn till stål 

Idag används ordet järn för att känneteckna grundämnet Fe (ferrum) men även vid 
sammansättningar av gjutjärn och tackjärn, som är två högkolhaltiga legeringar. Ordet järn 
hade en annan betydelse förr i tiden då ordet järn användes för alla typer av järnlegeringar. 
För ca 3400 år sedan började järnåldern i mellanöstern. Men i norden så startade järnåldern 
för ca 2500 år sedan. Tidsperioden kännetecknades främst av hur järnet användes som redskap 
och vapen. [2] 

Jämförs järn med stål så är stål ett ganska nytt ämne som började användas vid byggnationer. 
När stålet började användas då var det främst som förbindare såsom spik, dymlingar och 
kramlor i trä- och stålkonstruktioner. Men i början av 1500-talet och framåt så utvecklades 
stålets användningsområden och stång och plåt togs fram. Plåt blev ett allt mer vanligare 
byggnadsmaterial som användes och under 1700-talet så användes plåt som 
taktäckningsmaterial. Utvecklingen av stålet fortsattes och den första och största 
järnkonstruktionen som togs fram mellan åren 1776 och 1779 var Ironbridge i England. 
Denna historiska bro finns fortfarande kvar. När Ironbridge byggdes så användes gjutjärn och 
bron har en spännvidd på 30 m. [2,3] 

En mer historisk och världskänd stålkonstruktion är Eiffeltornet som uppfördes år 1889 i Paris 
under en världsutställning som gjordes av Gustave Eiffel. Tornet har en höjd på 300 m, väger 
10 000 ton och består av 12 000 balkar. För att sammanfoga alla de olika delarna så användes 
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nitar. Under den tiden så var nitning den mest dominerande sammanfogningsmetod ända 
framtill början av 1900-talet. Skulle Eiffeltornet byggas med hög stålhållfasthet så skulle 
tornets totalvikt endast landa på ca 2000 ton. [2,3] 

2.3.3 Vilka fördelar finns det med byggnadsmaterialet stål? 

Om hållfastheten jämförs mellan trä, armerad betong och stål har stålet en högre hållfasthet än 
de resterande två byggnadsmaterialen. Detta innebär att stålkonstruktioner som verkar i 
bärande syfte kan utföras med längre spännvidder men samtidigt ha slankare dimensioner. En 
annan faktor som skiljer sig betydligt är vikten. En stålkonstruktion väger avsevärt mindre än 
jämförbar betongkonstruktion. Vilket kommer att resultera till ett mindre tryck mot marken 
som då leder till en enklare grundläggning. [3] 

När stål används som byggnadsmaterial så finns det ofta stora vinster i form av tidsbesparing. 
Detta beror på att pelare och balkar som levereras till byggarbetsplatsen endast behöver 
monteras. [3]    

En viktig faktor som stålet har är att den har en lång livslängd. Stål behöver inte underhållas 
och ruttnar inte. Stålet angrips inte av skadeinsekter såsom byggnadsmaterialet trä. Dessutom 
finns ingen risk för vittring eller frostsprängning tillskillnad från betong där risken är stor. 
Den enda risken som stålet kan utsättas för är korrosion men detta kan förebyggas genom att 
ytbehandla stålet. [3] 

När det kommer till att återvinna stålkonstruktioner är det en stor fördel för både ekonomin 
och miljön. Men när det gäller stålets påverkan på miljön totalt sett så är det främst i 
produktionen där miljön belastas genom utsläpp av växthusgaser. Livscykeln för stålet i stort 
sätt är skonsamt vid jämförelse med andra byggnadsmaterial. Detta beror på att stål består för 
det mesta av järn. Som kännedom är järn det fjärde vanligaste grundämnet i jordskorpan 
vilket betyder att miljön inte påverkas avsevärt. [3] 

2.4 Vad är hållfasthet? 

Hållfastheten har en stor påverkan på stålets utnyttjandegrad. En viktig del för att 
åstadkomma högre stålhållfasthet är stålets mikrostruktur. I mikrostrukturen förekommer 
förändringar beroende på vilken typ av bearbetningsmetod som stålet utsätts för. Även 
värmebehandling av olika slag påverkar mikrostrukturen. [4] 

För att kunna konstatera stålets hållfasthet så kontrolleras de mekaniska egenskaperna. Dessa 
mekaniska egenskaper kan vara följande: 

• Den statiska draghållfastheten 
• Den dynamiska styrkan för stålet 
• Den utmattningshållfasthet som stålet har  
• Stålets slagseghet. [4] 
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2.5 Egenskaper hos materialet stål 

2.5.1 Hållfasthet: 

Hållfasthet beskriver stålets egenskap att hantera 
belastning utan att en plastisk deformation uppstår. En 
vanlig tumregel som används är ju högre halt 
legeringsämnen desto hållfastare blir stålet. Vid ohärdat 
stål så ökar sträckgränsen när kolhalten ökar. Skulle 
kolhalterna överstiga 0.5% kommer segheten för stålet 
att försämras. Därför är det viktigt att välja rätt typ av 
stål om högre hållfasthet önskas. Stålet måste vara 
tillräckligt legerat och härdbart för att uppnå högre 
hållfasthet. Vanligaste legeringsämnena som används är 
följande:   

• Krom (Cr)  
• Nickel (Ni) 
• Molybden (Mo). [5] 

 

Dessa legeringsämnen ska ligga på en halt på ca 0.2–2%. Andra legeringsämnen som mangan 
(Mn) och vanadin (V) kan öka sträckgränsen utan någon negativ påverkan på övriga 
egenskaper. I figur 1 illustreras stålets arbetskurva. [5] 

2.5.2 Hårdhet och slitstyrka: 

I de vanligaste fallen brukar hårdheten och slitstyrkan för stålet påverka varandra. För att 
uppskatta slitstyrkan för legerade stål av högre klass måste halten legeringsämnen beaktas, 
speciellt kolhalten. För att få maximal slitstyrka måste hårdheten på ca 60HRC uppnås. Men 
om detta uppnås så kommer stålet fortfarande att vara relativt sprött. Därför är det viktigt att 
tillämpa ythärdning på stålet genom en mjuk kärna till exempel sätt- eller induktionshärdning. 
Genom att utföra en ythärdning kommer stålet att behålla sin goda seghet. [5]  

2.5.3 Skärbarhet: 

Stålets hårdhet avgör skärbarheten. Hårdheter mellan 180 och 200 HB ger den optimala 
skärbarheten. Allt under 180 HB ökar risken att materialet kan vara så mjukt att det kletar och 
ger dåliga ytor. Stål upptill ca 300 HB i hårdhet ger en tillräckligt bra skärbarhet. Även upptill 
ca 400 HB påträffas skärande bearbetning och då används normalt slipning och 
gnistbearbetning. En annan faktor som kan påverka skärbarheten är stålets renhet men även 
speciella legeringstillsatser. [5] 

2.5.4 Svetsbarhet: 

Med ordet svetsbarhet så avses hur lämpat stålet är för svetsning utan någon större omfattning 
av förbehandling. Vid ökande kolhalt och legeringsinnehåll försämras svetsbarheten, detta 
betyder att högre stålhållfasthet har en sämre svetsbarhet. [5]  

 

 

Figur 1: Arbetskurva 
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2.5.5 Härdbarhet 

Med härdbarhet beskrivs stålets förmåga att bli hårt efter en kylning med en utgång från 
härdtemperaturen. Alla stålsorter har en minsta kylningshastighet. För olegerade stål måste 
nedkylningen vara snabb. Medan för stål med ökande legeringshalt kan en långsammare 
nedkylning införas. Vid en långsam kylning uppkommer den minsta möjliga form- och 
dimensionsförändring. [5] 
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3 Metod 

3.1 Metoder för genomförande 

För att undersöka huruvida det finns stöd för att välja pelare av högre stålhållfasthet har en 
realistisk stålhall tagits fram. Stålhallen har under hela undersökningen fasta mått för höjd och 
CC-avstånd mellan bärverken. Den enda faktorn som varieras är pelardimensionen.  

Hallen dimensionerades enligt gällande eurokoderna samt den teori som har presenterats i 
projektet. Objektet placerades i Örebro varvid karaktäristisk snö och vindlast för orten 
användes vid dimensioneringen. Pelarna är fast inspända i botten och pelartoppen är fritt 
upplagd.  

Stålhallen har följande mått: 

• Bredd: 36 m 
• Längd:180 m 
• Höjd:11 m 
• Avstånd mellan fackverken: 6 m. 

Dimensioneringen utförs manuellt i beräkningsprogamet Mathcad. Takkonstruktion består av 
prefabricerade takfackverk framtagna från Maku [6].  

3.1.1 Metod för uppskattning av kostnader 

3.1.1.1 Svårigheter med framtagning av kostnader 

Den obefintliga tillgången på prislistor för högre stålhållfasthet medförde att en uppskattning 
av kostnaden blev nödvändig att utföras för den högre hållfastheten.  

3.1.1.2 Beräkning av inköpskostnad 

Prissättningen på HEA-profiler från 450 till 600 kostar 550 Euro/1000kg i stålhållfasthet 
S235. För S355 är tilläggskostnaden 45 Euro/1000kg. [7]  

Tilläggskostnaden för stålhållfastheten S690 uppskattas, baserat på tillägget för S355 
	
"##$%##

&#
∙ 	 690 − 235 = 170. Samma uppskattning används för framtagning av 

vindbockskostnaden.  

Då priserna förekommer i euro har en omvandling till svenska kronan genomförts. Priset på 
euron var följande: 9,28	45 = 1	6758 [8]. 

3.1.1.3 Beräkning av transportkostnad 

Kostnaden för att transportera stål ligger på 0,35kr/kg och detta gäller för pelarna. För 
vindbockarna beräknas transportkostnaden på ett annat sätt då vikten på vindbockaran är 
avsevärt lägre än pelarna. Transportkostnaden för vindbockarna beräknas efter viktintervallet 
på 2590–3000 kg. [9] 
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3.1.2 Validitet och reliabilitet 

Undersökningarna har utförts under förutsättningen att endast en variabel har ändrats för att 
med säkerhet kunna fastställa vad som påverkas.  

Vid den ekonomiska analysen har priser uppskattats utifrån skillnader mellan vanligt 
förekommande stålkvaliteter. Då stålpelaren i projektet inte tillverkas i dagsläget i 
stålhållfasthet S690.  

3.1.3 Metodkritik�  

Metoden visar inte på huruvida resultatet är översättbart till samtliga stålhallar, utan endast för 
just denna specifika stålhall. Uppskattning av kostnaden medför osäkerhet för exakta 
skillnader. Men det ger en indikation på huruvida det finns ekonomiskt stöd för högre 
stålhållfasthet.  

Resultaten har gett pelardimensionen i samma tvärsnittsklass för S355 och S690. För många 
tvärsnitt hamnar S690 i sämre tvärsnittsklasser vilket innebär större skillnader vid 
dimensionering och därmed gynnar den lägre hållfastheten.  
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4 Teori 

 

4.1 Teckenförklaring 

           Enhet 

9® Tvärsnittsarea         (mm) 

: ®Böjknäckning         (-) 

;<=® Dimensionerande normalkraften      (kN) 

;>?,@=®  Dimensionerande plastiska normalkraftskapaciteten   (kN) 

AB,C=® Dimensionerande momentet av lasten kring y-axeln   (kNm) 

AB,@=® Dimensionerande momentkapaciteten runt y-axeln   (kNm)  

A>?,@=® Dimensionerande plastiska momentkapaciteten    (kNm) 

A<?,@=® Dimensionerande elastiska momentkapaciteten    (kNm) 

4BB® Interaktionsfaktor        (-) 

χB® Reduktionsfaktor för knäckning kring y-axeln     (-) 

EFB® Faktor för det ekvivalenta konstant momentet    (-) 

;GH,B® Elastiska knäcklasten kring y-axeln      (kN) 

EBB® Faktor          (-) 

EFIJ®Faktor          (-) 

KB	® Faktor          (-) 

LB®  Faktor          (-) 

L>?,B® Plastiska böjmotståndet kring y-axeln     (*103 mm3) 

L<?,B® Elastiska böjmotståndet kring y-axeln     (*103 mm3) 

MB® Slankhetsparameter        (-) 

NB® Sträckgräns         (MPa) 
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OPQ® Partialkoefficienten för material vid beräkning av bärförmåga (-) 

OPR%® Partialkoefficienten för bärförmåga för högre stålsorter  (-) 

S® Elasticitetsmodul        (GPa) 

TB® Tröghetsmoment kring y-axeln      (*106 mm4) 

UV,FWX® Maximala utböjningen längs bärverksdelen   (mm) 

Y® Punktlast         (N) 

ZC=® Dimensionerande utbredd last      (kN/m2) 

[\,R® Utbredd last (snölast)       (kN/m2) 

]\® Permanent last        (kN/m2) 

 ^® Längd         (m, mm) 

^GH® Knäckningslängd       (m, mm) 

_® Tröghetsradie        (mm) 

χ® Reduktionsfaktor        (-) 

Φ® Ett värde för fastställning av reduktionsfaktorn χ   (-) 

a® Töjning         (-) 

bc® Avståndet mellan övre och undre balkflänsen    (mm) 

dc® Tjockleken på balklivet       (mm) 

ec® Gränsvärde        (-) 

bf® Mått på fri flänsbredd       (mm) 

df® Tjockleken på balkflänsen      (mm) 

ef® Gränsvärde        (-) 

g\® Är det karakteristiska värdet för snölasten på mark   (kN/m2) 

K® Formfaktor som beror på takytans form     (-) 

E<® Är exponeringsfaktor beroende av topografi    (-) 
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Eh® Termisk koefficient beroende av energiförluster genom taket  (-) 

i® Lastreduktionsfaktor       (-)   

O=® Säkerhetsklass för Partialkoefficient     (-) 

 

4.2 Laster 

4.2.1 Snölast 

Snölasten ska bedömas antigen som en variabel last eller en bunden last och bestäms som en 
tyngd som verkar per horisontell area. En enklare förklaring är att snölasten är en vertikal last 
mot en horisontalprojektion av taket. Ekvationen som används för framtagning av lasten är 
följande: g = KE<Ehg\ (1). [10]         

Varje beteckning som används för framtagning av snölasten har en speciell innebörd. Nedan 
förklaras innebörden för respektive tecken: 

• K® En formfaktor som beror på takytans form.  
 

Tabell 4–1: Värden för formfaktorer på sadeltak 

Taklutning a 0° ≤ a ≤ 30° 30° < a < 60° a ≥ 60° 

KR 0,8 0.8
(60 − o)

30
 0.0 

K% 0,8 +
(0.8o)
30

 1,6 - 

 

• E<® Är exponeringsfaktor beroende av 
topografi. Vid normalfall är värdet 1,0. 
• Eh® Termisk koefficient beroende av 
energiförluster genom taket. Vid vanliga fall sätts 
värdet 1,0. Eh bestäms av 
värmegenomgångskoefficienten så desto högre 
värmegenomgångskoefficient desto lägre Eh 
• g\® Är det karakteristiska värdet för snölasten 
på mark (se figur 2). [10] 
 

 

 Figur 2: Karakteristiska värden 
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4.2.1.1 Lastreduktionsfaktor  
Snölasten på marken har olika typer av reduktionsfaktor. Nedan i tabellen redovisas de olika 
reduktionsfaktorerna. 
 
Tabell 4–2: Reduktionsfaktorer för snölast 

Snölast iQ iR i% 

g\ ≥ 3	 4; r% 0,8 0,6 0,2 

2,0 ≤ g\ < 3,0	 4; r% 

 

0,7 0,4 0,2 

1,0 ≤ g\ < 2,0	 4; r% 

 

0,6 0,3 0,1 

[10]  

4.2.2 Vindlast 

Vindlasten kan verka på två olika sätt antigen som direkt tryck eller som sug på byggnadens 
yttersidor. När det gäller de invändiga ytorna av byggnaden belastas dessa ytor på grund av 
otätheter i det yttre skalet av byggnaden. Har byggnaden stora öppningar kommer vindlasten 
att verka direkt mot de inre ytorna. Men den huvudsakliga lastriktningen för vinden är 
vinkelrät mot ytorna eller rättare sagt mot enskilda delar av bygganden. Vinden kan även 
svepa över en större yta vilket kommer att resultera till en tangentiell friktionskraft. [10] 

4.2.2.1 Terrängtyper vid beräkning av vindlast 

Nedan förklaras innebörden av varje terrängtyp enligt eurokoderna:  
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Tabell 4–3: Terrängtyper 

[10] 
 

4.2.2.2 Karakteristiska hastighetstrycket för respektive terrängtyp 
För varje respektive terrängtyp finns ett karakteristiskt hastighetstryck (se tabellerna nedan). 
Det finns kommuner som inte har samma karakteristiska hastighetstryck som nämnda nedan i 
tabellerna. En interpolering genomföras för att få fram det önskade värdet för den specifika 
kommunen. 
 
Tabell 4–4: Karakteristiska hastighetstrycket 

Höjd Vb= 22 m/s 
Z Terrängtyp 

[m] 0 I II III IV 
2 0,6 0,52 0,39 0,35 0,32 
4 0,7 0,63 0,5 0,35 0,32 
8 0,81 0,74 0,61 0,43 0,32 
12 0,87 0,81 0,69 0,5 0,35 
16 0,92 0,86 0,74 0,56 0,4 
20 0,96 0,9 0,78 0,6 0,45 
25 1 0,94 0,83 0,65 0,49 
30 1,03 0,98 0,87 0,69 0,53 

[10] 
 
 
 

 Terrängtyp Z0 [m] Zmin [m] Kr  

0 Havs- eller kustområde exponerat för öppet hav 0,003 1 0,16 

I Sjö eller plant och horisontellt område med 
försumbar vegetation och utan hinder 

0,01 1 0,17 

II Område med låg vegetation som gräs och enstaka 
hinder (träd, byggnader) med minsta inbördes 

avstånd lika med 20 gånger hindrets höjd 

0,05 2 0,19 

III Området täckt med vegetation eller byggnader 
eller med enstaka hinder med störst inbördes 

avstånd lika med 20 gånger hindrens höjd (t ex 
byar, förorter och skogsmark) 

0,3 5 0,22 

IV Området där minst 15 % av arean är bebyggd och 
där byggnader medelhöjd är> 15 m 

1,0 10 0,23 
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Tabell 4–5: Karakteristiska hastighetstrycket 
Höjd Vb= 24 m/s 

Z Terrängtyp 
[m] 0 I II III IV 
2 0,71 0,62 0,46 0,41 0,38 
4 0,83 0,75 0,59 0,41 0,38 
8 0,96 0,88 0,73 0,51 0,38 
12 1,04 0,96 0,82 0,6 0,42 
16 1,1 1,02 0,88 0,66 0,48 
20 1,14 1,07 0,93 0,72 0,53 
25 1,19 1,12 0,99 0,77 0,59 
30 1,23 0,16 1,03 0,82 0,63 

[10] 
 
Tabell 4–6: Karakteristiska hastighetstrycket 

Höjd Vb= 26 m/s 
Z Terrängtyp 

[m] 0 I II III IV 
2 0,84 0,73 0,55 0,49 0,44 
4 0,98 0,87 0,69 0,49 0,44 
8 1,13 1,03 0,86 0,6 0,44 
12 1,22 1,13 0,96 0,7 0,49 
16 1,29 1,2 1,04 0,78 0,56 
20 1,34 1,26 1,1 0,84 0,63 
25 1,4 1,32 1,16 0,9 0,69 
30 1,44 1,37 1,21 0,96 0,74 

[10] 
 

4.2.2.3 Formfaktorer 
 
Framtagningen av formfaktorerna tas fram genom följande anvisningar. (se figur 3 samt tabell 
4–7 nedan): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 3: Formfaktorer 
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Tabell 4–7: Formfaktorer 
Zon A B C D E 

h/d Cpe,10 
Cpe,

1 Cpe,10 
Cpe,

1 
Cpe,1

0 
Cpe,

1 Cpe,10 Cpe,1 
Cpe,1

0 
Cpe,

1 
5 -1,2 -1,4 -0,8 -1,1 -0,5 0,8 1 -0,7 
1 -1,2 -1,4 -0,8 -1,1 -0,5 0,8 1 -0,5 

≤ 0,25 -1,2 -1,4 -0,8 -1,1 -0,5 0,7 1 -0,3 
[10]  
 

4.3 Bestämning av tvärsnittsklass 

Stålets höga hållfasthet resulterar i att pelare och balkar kan utföras med slanka liv och fläns. 
När det förekommer en ren tryckbelastning samt i tryckzonen vid böjning uppstår en risk för 
en lokal utknäckning en så kallad buckling. Vid uppkomst av buckling ökar risken för brott 
och reducerar även elementets bärförmåga. [11]  

4.3.1 Tvärsnittsklass 1, 2, 3 och 4 

Vid påkänningar i tvärsnittsklass 1 och 2 uppnås full plasticitet i hela tvärsnittet utan 
uppkomst av buckling. [11] 

Vid tvärsnittsklass 1 kan en flytled bildas och en plastisk analys kan genomföras av 
bärverksdelen då den rotationskapacitet som krävs för att genomföra analysen är uppfylld. 
[11]  

Men i tvärsnittsklass 2 kan inte en flytled bildas då rotationskapaciteten är för liten. [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fy 

fy 

Tvärsnittsklass 1 och 2 

Figur 4: Spänningsfördelning i tvärsnittsklass 1 och 2. 
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Vid tvärsnittsklass 3 medför påkänningarna att plasticitetsgränsen uppnås i vissa delar av 
tvärsnittet innan en eventuell buckling inträffar. [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När det kommer till tvärsnittsklass 4 så förekommer påkänningar i hela tvärsnittet i de 
elastiska områdena av arbetskurvan när en eventuell buckling uppstår. [11]  
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Tvärsnittsklass 3 

Tvärsnittsklass 4 

Figur 6: Spänningsfördelning i tvärsnittsklass 4. 

Figur 5: Spänningsfördelning i tvärsnittsklass 3. 
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4.3.2 Bestämning av tillhörighetsgrupp  

Nedan förklaras tillvägagångsättet för bestämning av tvärsnittsklass 1, 2 och 3. Tvärsnittsklass 
4 förklaras inte på grund av det inte förekom vid dimensionering av pelarna i detta projekt.  

a =
%"#

fs
          (2) 

Balkliv:  

• Tvärsnittsklass 1: 72a 
• Tvärsnittsklass 2:	83a 
• Tvärsnittsklass 3: 124a 

 
ec =

Gu
hu

          (3) 

För att bestämma vilken tvärsnittsklass som är mest lämpligt så måste detta villkor uppfyllas 
till exempel  ec < 72a för att livet ska tillhöra tvärsnitsklass 1.[11] 

 

Balkfläns:  

• Tvärsnittsklass 1: 9a 
• Tvärsnittsklass 2: 10a 
• Tvärsnittsklass 3: 14a 

 

ef =
Gv
hv

          (4) 

Tvärsnittsklassen som är mest lämplig väljs efter villkoret som måste uppfyllas till exempel  
ef < 9a för att flänsen ska tillhöra tvärsnittsklass 1.[11] 
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4.3.3 Skillnaderna mellan Tvärsnittsklass 1, 2 och 3 

En annan viktig faktor som måste ta hänsyn till är att när tvärsnittsklassen bestäms så kommer 
beräkningen att skilja sig till en viss del. Det som skiljer sig är att vid tvärsnittsklass 1 och 2 
beräknas momentkapaciteten i plastisk analys. Medan i tvärsnittsklass 3 så beräknas 
momentkapaciteten i elastisk analys. [11] 

Tvärsnitsklass 1 och 2 

A>?,@= =
wxyfs
z{|

         (5) 

Tvärsnittsklass 3 

A<?,@= =
w}y,~�Äfs

z{|
         (6) 

 

 

4.4 Dimensionerande lastdimensioner 

4.4.1 Brottgränstillstånd 

För att identifiera brottgränstillståndet vid inre brott i en konstruktion eller vid stora 
deformationer som eventuellt kan leda till brott i konstruktionen måste den dimensionerande 
lasteffekten antigen vara mindre eller lika med motsvarande dimensionerande bärförmåga. 
För att dimensionera lasteffekten används två ekvationer där den ena kallas för 6.10a och den 
andra för 6.10b. Ekvationerna betecknas på följande sätt: 

• [6.10a] 	[C= = 1.35O=]\ + 1.5O=iQ,R[\,R + 1.5O=∑ÇÉRiQ,R[\,Ç  (7) 
• [6.10b] [C= = 0,89 ∙ 1.35O=]\ + 1.5O=[\,R + 1.5O=∑ÇÉRiQ,R[\,Ç  (8)  

 
Dessa ekvationer fungerar på så sätt att värden för just den lastsituation som skall beräknas 
fram sätts in i både 6.10a och 6.10b och därefter väljs de [C= som har störst värde. [10] 
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4.4.2 Frekvent kombination vid bruksgränstillstånd 

Det finns tre olika kombinationer i bruksgränstillstånd enligt nedan: 

• Karakteristisk kombination, som i normala fall används vid irreversibla tillstånd till 
exempel permanenta nedböjningar. [10] 

 [C= = ∑ÑÖR]\,Ñ + Y + [\,R + ∑ÇÉRi%,Ç[\,Ç     (9) 

• Frekvent kombination, som i normala fall används vid reversibla tillstånd till exempel 
vid deformationsbegränsningar gällande nedböjning. [10] 

 [C= = ∑ÑÖR]\,Ñ + Y + iR,R[\,R + ∑ÇÉRi%,Ç[\,Ç    (10) 

• Kvasipermanent kombination, som i normala fall används vid långtidseffekter och för 
effekter rörande bärverkets utseende. Till exempel vid permanent nedböjning där det 
inte orsakas annan skada än att det bara ser mindre bra ut. [10] 

 [C= = ∑ÑÖR]\,Ñ + Y + ∑ÇÉRi%,Ç[\,Ç      (11)  
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4.5 Dimensionering av pelare 

Nedan beskrivs hur tillvägagångsättet är för dimensionering av en pelare för att undvika 
knäckning. Observera att dessa beräkningar nedan skiljer sig beroende på vilken typ av 
inspänningar som förekommer för pelaren. I detta projekt är pelaren fast inspänd i botten och 
fritt upplagd i toppen samt stagad i vek riktning. Beräkningarna nedan gäller för 
stålhållfasthet upptill S460. För S690 ändras endast ;>?,@= i just detta fall (se avsnitt 4.5.1). 

 

1. : = Ü}á
àsÜxy,âá

+ 4BB
Ps,äá

Ps,âá
≤ 1.0      (12)  

 

Denna formel används för att bestämma om den pelare som har valts är dimensionerande. 

2. ;<= är den dimensionerande normalkraften som har tagits fram tidigare. 
 

3. χB  är reduktionsfaktor för knäckning kring y-axeln och bestäms utifrån följande 
formler: 

 

• MB =
Iãå
Çç

fs
C

         (13) 

 

• Φ = 0.5 1 + o M − 0.2 + M%       (14) 
 

• χ =
R

éè éê$ëê
         (15) 

 

4. ;>?,@= är den dimensionerande plastiska normalkapaciteten och bestäms genom 
följande formel: ;>?,@= =

ífs
z{|

      (16)  

 

5. 4BB är en interaktionsfaktor och bestäms genom följande formler: 
• 4BB = EFBEFIJ

ìs

R$
î}á
îãå,s

R

ïss
      (17) 

 

• ;GH,B är den elastiska knäcklasten kring y-axeln och bestäms genom följande 

formel: ;GH,B =
çêC?s
Iãå
ê        (18) 

• EFIJ	är en faktor för den ekvivalenta konstant momentet och sätts i detta fall till 
EFIJ = 1 
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• KB	är en faktor och bestäms genom följande formel: KB =
R$

îäá
îãå,s

R$ñs
îäá
îãå,s

	(19)	

• EFB är en faktor för den ekvivalenta konstant momentet och bestäms genom 
följande formel: 

EFB = 1 +
çêCóòô
IêP�,äáô

− 1
Ü}á	

Üãå,s
       (20) 

 
• UX är den största utböjningen längs bärverksdelen och bestäms genom följande 

formel: UX =
öäáIõ

Rú#Có
       (21)   

 
• AÇ,C=(ù) är störst av  AB,C= eller AV,C= och bestäms genom följande formel: 

AÇ,C= ù =
ûöäáIê

R%ú
	       (22) 

 
 

• EBB är en faktor och bestäms genom följande formel:  
 

 EBB = 1 + LB − 1 2 −
R.ü

ws
EFB% MB 1 + MB

Üäá
Üxy,âá

    (23) 

 där EBB ≥
R

ws
     

 LB =
wxy,s

w}y,s
≤ 1.5        (24) 

 

6. AB,@= är den dimensionerandes momentkapaciteten för den specifika balken och tas 
fram genom följande formel:	AB,@= =

fs
z{|

L>?,B    (25) 
7. AB,C=  är det dimensionerande momentet av lasten kring y-axeln och tas fram genom 

följande formel: AB,C= =
öäá?ê

%
  (26). [11,12,13] 

 
4.5.1 Skillnaden på beräkningarna för S355 och S690  

Just i detta fall så är skillnaden mellan S355 och S690 inte så stor. Enda skillnaden är att 
;>?,@= ändras. När S355 beräknas används ekvation (16). Medan för S690 är ekvationen 
följande: ;>?,@= =

Q.ûífs
z{†ê

 (27). [12,13] 
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5 Resultat 

 

5.1 Skillnader i beräkningarna mellan S355 och S690 

En skillnad som upptäcktes är att vid beräkning av högre stålhållfasthet får inte en plastisk 
global analys tillämpas. Innebörden av en plastiskt global analys är att den endast får 
användas vid en tillräcklig rotationskapacitet där flytleder kan uppträda oavsett om det 
uppstår vid bärverksdelarna eller i knutpunkter [13]. Vid högre stålhållfasthet är det inte 
tillåtet med plastiskt global analys då stål med högre hållfasthet är oförutsägbart och kan 
knäckas om det töjs ut mer än vad det klarar av. När stål med högre hållfasthet belastas så 
deformeras stålet men när belastningen tas bort från stålet så återfår inte stålet sin 
ursprungliga form. Detta medför att en eventuell knäckning kan uppkomma utan någon typ av 
förvarning. Observera att detta endast gäller för flytleder som inte har tillräcklig bra 
rotationskapacitet. Detta har dock ingen betydelse i detta projekt. 

Andra skillnader mellan regelverken för de olika stålklasserna är främst hur infästningar och 
svetsar skall dimensioneras, detta berör inte projektet då det inte tas någon hänsyn till det. 

En svårighet som kan förekomma vid användning av S690 är bestämning av 
tvärsnittsklasserna. I detta projekt undersöks HEA-pelare och för varje HEA-profil finns en 
specifik tvärsnittsklass. Nedan kan du se tvärsnittsklassen för respektive HEA-profil både i 
hållfasthet S355 och S690. 
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Tabell 5–1: Tvärsnitsklasser 

 Profil S355 S690 Profil S355 S690 

HEA 100 1 1 HEA 340 2 3 

HEA120 1 2 HEA 360 1 3 

HEA 140 1 3 HEA 400 1 3 

HEA 160 1 3 HEA 450 1 2 

HEA 180 2 3 HEA 500 1 1 

HEA 200 2 3 HEA 550 1 1 

HEA 220 2 3 HEA 600 1 1 

HEA 240 2 3 HEA 700 1 1 

HEA 260 2 4 HEA 750 1 1 

HEA 280 3 4 HEA 800 1 1 

HEA 300 3 4 HEA 900 1 1 

HEA 320 2 4 HEA 1000 1 1 

 

Tabellen visar att från HEA 260 till HEA 320 förekommer tvärsnittsklass 4. Beräkningen av 
tvärsnittsklass 4 är komplicerad men fullt möjlig att genomföra. Det är en av svårigheterna 
med att dimensionera HEA- profiler i S690. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 32 

5.2 Dimensionering 

Beräkningarna som har utförts för att dimensionera stålhallen har resulterat till följande HEA-
profiler:  

• HEA 700 i S355 för pelare. 

• HEA 550 i S690 för pelare. 

• HEA 280 i S355 för vindbockar. 

• HEA 260 i S690 för vindbockar. 

För fullständiga beräkningar se bilaga A och B. 

 

Pelarna kunde reduceras med tre dimensioner. Detta kan jämföras med att stålhållfastheten 
ökar med ca 94% samt att pelarens tröghetsmoment sänks med ca 92%. Detta visar på att 
egenskaperna från S690 nyttjas till stor del 

Vindbockarna minskades endast med en dimension. Detta beror på den långa knäcklängden.  

 

5.3 Stålvikten mellan S355 och S690 

5.3.1 Totalvikten för pelarna 

Tabell 5–2: Totalvikt för pelarna 

		 HEA 700 S355 HEA 550 S690 
Antal pelare [st] 60 60 
lpm [m] 660 660 
Vikt/m [kg/m] 204 166 
Totalvikt [kg]  134 640  109 560 

Höjningen av stålkvalitet medför att stålmängden går att reducera i detta fall med 38 kg/lpm 
pelare. Att övergå från S355 till S690 möjliggör att brukandet av stål går att reducera med 25 
080 kg vilket motsvarar ca 19 %. 
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5.3.2 Totalvikten för vindbockarna 

Tabell 5–3: Totalvikt för vindbockarna 

		 HEA 280 S355 HEA 260 S690 
Antal vindbockar [st] 4 4 
lpm [m] 25,06 25,06 
Vikt/m [kg/m] 114 106 
Totalvikt [kg]  2857  2656 

Höjningen av stålkvalitet medför att stålmängden går att reducera i detta fall med ca 8 kg/lpm 
vindbock. Att övergå från S355 till S690 möjliggör att brukandet av stål går att reducera med 
201 kg vilket motsvarar ca 8 %.  

 

5.4 Ekonomi 

5.4.1 Kostnad för pelarna 

Tabell 5–4: Kostnad för pelarna 

		 HEA 700 S355 HEA 550 S690 
Vikt/m [kg/m] 204 166 
Totalvikt [kg]  134 640  109 560 
Grundpris S235 [Euro] 550 550 
Tilläggskostnad [Euro] 45 170 
Kostnad [Euro]  81 111  78 883 
Kostnad [kr]  752 710 732 036 

Inköpskostnaden blir lägre när högre stålhållfasthet väljs. Kostnadsminskningen för stålhallen 
blir ca 3% vilket motsvarar ca 20 000 kr. 

 

5.4.2 Transportkostnad för pelarna 

Tabell 5–5: Transportkostnad för pelarna 

  HEA 700 S355 HEA 550 S690 
Totalvikt [kg]  134 640 109 560 
Transportkostnad [kr/kg] 0,35 0,35 
Kostnad [kr] 47 124 38 346 

Transportkostnaden blir billigare då den totala vikten på stålmängden har minskats när S690 
valdes. I detta fall blir besparingen ca 19 % vilket motsvarar ca 8800 kr. 
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5.4.3 Kostnad för vindbockarna 

Tabell 5–6: Kostnad för vindbockarna 

		 HEA 280 S355 HEA 260 S690 
Vikt/m [kg/m] 114 106 
Totalvikt [kg]  2857  2656 
Grundpris S235 [Euro] 475 475 
Tilläggskostnad [Euro] 45 170 
Kostnad [Euro]  1485 1713  
Kostnad [kr] 13 787 15 898 

Inköpskostnaden blir högre när högre stålhållfasthet väljs. Merkostnaden för just 
vindbockarna blir ca 15 % vilket motsvarar ca 2100 kr. 

 

5.4.4 Transportkostnad för vindbockarna 

Tabell 5–7: Transportkostnad för vindbockarna 

  HEA 280 S355 HEA 260 S690 
Totalvikt [kg]  2857 2656 
Transportkostnad för viktintervallet 
2590–3000 kg [kr] 2850 2850 
Kostnad [kr] 2850 2850 

För transportkostnaden blir det ingen skillnad för just vindbockarna.  

 

5.4.5 Total kostnad  

Tabell 5–8: Total kostnad 

  S355 S690 

Pelare inköp [kr] 752 710 732 036 

Transportkostnad för pelare [kr] 47 124 38 346 

Vindbockar inköp [kr] 13 787 15 898 

Transportkostnad vindbockar [kr] 2850 2850 

Total kostnad 816 471 789 130 
Totalt pris på godset framtill det är levererat till byggarbetsplatsen blir lägre vid användning 
av S690. Kostanden blir ca 27 000 kr billigare vilket motsvarar ca 5%.  
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6 Diskussion 

6.1 Värdering av resultat 

I projektet har det uppdagats att det är möjligt att använda pelare med mindre dimension om 
högre stålhållfasthet väljs. Detta gäller för just denna specifika hall och pelarprofil. Då varje 
hall är unik finns det en möjlighet att mindre pelardimensioner inte kan väljas vid samtliga 
typer av tillämpningar.  

När högre stålhållfasthet väljs blir det något billigare inköp enligt de approximerade priserna 
som tillämpats i detta projekt. Det förekommer en viss osäkerhet då HEA- profilen inte är 
utförd som standard i S690 och således saknas ackurata prisuppgifter. Vilket gör att priset kan 
i slutänden bli dyrare eller billigare jämfört mot uppskattningen som har genomförts. 

Det framgår att stålmängden minskar då högre stålhållfasthet väljs. Detta kan ge några 
fördelar såsom lättare lyft på arbetsplatsen, en säkrare arbetsplats och en mindre 
miljöpåverkan.  

En annan sak som kan påpekas är att vid användning av stålhållfastheten S690 så uppnås 
tvärsnittklass 4 för ett fåtal HEA-profiler. Medan för stålhållfastheten S355 uppnås endast 
tvärsnittsklass 3 som högst.  

Skulle dimensioneringen av stålhallen resultera i de HEA-profiler som uppnår tvärsnittsklass 
4 skulle det medföra ett mer komplicerat dimensioneringsutförande. Det skulle kräva mer tid 
åt beräkningarna och mer analys av tvärsnittsklassens påverkan.  

 

 

6.2 Fortsatt arbete 

Detta projekt har visat att det finns fördelar med att välja högre stålhållfasthet. En sak som 
skulle kunna medföra att detta arbete blir mer trovärdigt är tillgång på prislistor. Då priserna 
som har tagits är approximerade så medför detta att det finns en viss osäkerhet. Därför bör 
stålfabriker ta fram prislistor för högre stålhållfasthet. Prislistorna skall vara specifika för 
valsat stål.  

Projektet har ju endast genomförts för enplans hall så det finns möjligheter att genomföra 
detta för en hall med ett par våningar. Detta skulle då medföra en mer tydlig bild över 
fördelarna med högre stålhållfasthet men även eventuella nackdelar som kan förekomma om 
byggnaden blir ett par våningar högre. 
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7 Slutsatser 

 

Att minska pelardimensionen är möjlig genom att välja S690 istället för S355, vilket medför 
en reducerad stålmängd. Även dimensionen på vindbockarna har minskats vid val av S690. 
Men att övergå till S690 medför att kostanden blir lägre jämfört med S355. Projektet som har 
genomförts tyder på att det finns ett ekonomiskt incitament att i dagsläget välja en högre 
stålhållfasthet. Det finns även andra vinster än bara ekonomiska vinster vid val av S690 
såsom lägre pelarvikt vilket är fördelaktigt ur transport och arbetsbarhetssynpunkt.  

• Mindre stålmängd 

 

• Mindre transportkostnader 

 

• Mindre miljöpåverkan 

 

• Billigare materialkostnad vid val av S690. 
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Bilaga A

Indata allmänna förutsättningar
Ort: Örebro

≔a ⋅6
≔b ⋅36
≔h ⋅11
≔l ⋅180

Indata takonstruktion

≔Sk ⋅2.5 ――
2

≔μ1 0.8

≔ψ0 0.7

≔ψ1 0.4

≔ψ2 0.2

≔γd 1.0 SK 3

≔Gk ⋅1.2 ――
2

Egentygd och installation

Taklutning: 1:16
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Takdimensionering

≔Qk ⋅Sk μ1 ≔Gegentyngdtot 1.2 ――
2

Brottgränstillstånd

≔QedB1aTakdim +⋅⋅1.35 γd Gegentyngdtot ⋅⋅⋅1.5 γd ψ0 Qk

≔QedB2aTakdim +⋅⋅⋅0.89 1.35 γd Gegentyngdtot ⋅⋅1.5 γd Qk

=QedB1aTakdim 3.72 ――
2

=QedB2aTakdim 4.442 ――
2

≔Gk 0.8 ――
2

Brukgräns frekvent kombination

≔Qed +Gegentyngdtot ⋅ψ1 Qk

=Qed 2 ――
2

Nedböjning

≔K 7.6

≔Kontinnitetsfaktor 1.1

≔q =⋅⋅Kontinnitetsfaktor a Qed 13.2 ――

≔y ⋅―――
⋅K 13.2
1000

=y 100.32

≔Nnedböjningkrav =――
b

300
120

≤y Nnedböjningkrav
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Takplåt
Brottgränstillstånd

≔QedB1aTakplt +⋅1.35 Gk ⋅⋅⋅1.5 γd ψ0 Qk

≔QedB2aTakplt +⋅⋅⋅0.89 1.35 γd Gk ⋅⋅1.5 γd Qk

=QedB1aTakplt 3.18 ――
2

=QedB2aTakplt 3.961 ――
2

Brukgränstillstånd

≔Qed +Gk ⋅ψ1 Qk

=Qed 1.6 ――
2

≔L =――

⎛
⎜
⎝
―
b

2

⎞
⎟
⎠

6
3

≔Mb ⋅⋅−0.105 QedB2aTakplt L
2

=Mb −3.743 ―――
(( ⋅ ))

≔Rb ⋅⋅1.132 QedB2aTakplt L

=Rb 13.452 ――

Val av takplåt
Plannja 111 väljs 
≔R 23.80

≔lstabell 150

≔ls 97
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≔t 0.65

≔k1 ――――――
+‾‾ls ‾‾‾‾‾‾⋅12.5 t

+‾‾‾‾‾lstabell ‾‾‾‾‾⋅12.5 t

=k1 0.841

≔RRd ⋅⋅k1 R ――

=RRd 20.019 ――

>RRd Rb Ok!

Nedböjning

≔I 1662 ――
4

≔E 210

≔y2 −――――
⋅⋅5 Qed L4

⋅384 E I
―――

⋅Mb L2

⋅⋅16 E I

=y2 0.011

Nedböjningskrav

≔Nnedböjningskravplat ――
L

200

=Nnedböjningskravplat 0.015
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Takåsar
=QedB2aTakdim 4.442 ――

2

=Qed 1.6 ――
2

Brottsgränstillstånd takås
≔Qedbrott ⋅⋅1.132 QedB2aTakdim L

=Qedbrott 15.084 ――

Brukgränstillstånd takås
≔Qedbruk ⋅⋅1.132 Qed L

=Qedbruk 5.434 ――

Lättbalk
6 fack a= 6 m Z330 väljs t1=2.50, t2=2,50, t3=2,50

≔qned >16.53 15.084 Ok!

Nedböjningskrav

≔ytill ――
L

200
Krav L/90 för deformationskrav q

≔q90 65.86 ――

≔q200 ⋅――
90
200

q90 =q200 29.637 ――(( >29.637 5.434)) Ok!
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Vindlast

Indata
≔a 6
≔b 36
≔h 11

≔htakplat ⋅111
≔htakas 330

Terängtyp II

≔Vb 23 ―

≔hnock =+++h ⋅―
b

2
―
1
16

htakplat htakas 12.566

≔Vb22 =+0.61 ⋅―――――
(( −0.69 0.61))

4
(( −12.566 8)) 0.701

≔Vb24 =+0.73 ⋅―――――
(( −0.82 0.73))

4
(( −12.566 8)) 0.833

≔qp =――――
⎛⎝ +Vb22 Vb24

⎞⎠
2

0.767

≔qp ⋅0.767 ――
2
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Fall 1

≔Avind =――
hnock

b
0.349

D
≔Cpe101d =+0.7 ⋅――――

(( −0.8 0.7))
0.75

(( −0.349 0.25)) 0.713

E
≔Cpe101e =+−0.3 ⋅―――

((−0.2))
0.75

(( −0.349 0.25)) −0.326

Fall 2

≔Bvind =――
hnock

l
0.07

D

≔Cpe102d 0.7

E
≔Cpe102e −0.3
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Lastberäkning

≔n 30 Antal fack

Snö HL: ≔QedLastSnö +⋅⋅b l QedB2aTakdim ⋅⋅n ―
L

2
q

=QedLastSnö
⎛⎝ ⋅2.938 104 ⎞⎠

≔Qsnölast ⋅⋅⋅1.5 γd ψ0 Qk

=Qsnölast 2.1 ――
2

≔Qegentyngd ⋅1.2 ――
2

Vind HL: ≔qedLastVind +⋅1.2 Qegentyngd Qsnölast

=qedLastVind 3.54 ――
2

≔QedLastVind +⋅⋅b l qedLastVind ⋅⋅n ―
L

2
q

=QedLastVind
⎛⎝ ⋅2.353 104 ⎞⎠

Non-Commercial Use Only



Snedställning

m=Antal pelare:
≔m 60
≔h 11

≔ϕo ――
1
200

≔αh ――
2

‾‾h

≔αm ‾‾‾0.5
⎛
⎜
⎝
+1 ―
1
m

⎞
⎟
⎠

=αh 0.603 Ok!

≔ϕ ⋅⋅ϕo αh αm

=ϕ 0.002

Snö HL: ≔HsSnö ⋅ϕ QedLastSnö

=HsSnö 63.676

Vind HL: ≔HsVind ⋅ϕ QedLastVind

=HsVind 51.009
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Vind mot långsidan

≔htakasplt +htakplat htakas

≔h 11

≔HVind ⋅⋅⋅⋅1.5 ⎛⎝ −Cpe101d Cpe101e
⎞⎠ qp ⎛⎝ +⋅0.5 h htakasplt⎞⎠ l

=HVind
⎛⎝ ⋅1.279 103 ⎞⎠

Vind HL:

≔HVindHL +HsVind HVind

=HVindHL
⎛⎝ ⋅1.33 103 ⎞⎠

Snö HL:

≔HSnö ⋅⋅⋅⋅⋅1.5 ⎛⎝ +Cpe101d Cpe101e
⎞⎠ ⎛⎝−Cpe102e

⎞⎠ qp ⎛⎝ +⋅0.5 h htakasplt⎞⎠ l

≔HSnöHL +HsSnö HSnö

=HSnöHL 206.442
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Vindlast mot långsida

≔L1 h

=L1 11

≔RHVindlangsida ―――
HVindHL

2

Moment

≔RVVindlangsida ――――

⎛
⎜
⎝
―――
HVindHL

2

⎞
⎟
⎠

11

≔NedVindlangsida
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾+⎛⎝RVVindlangsida

⎞⎠
2 ⎛⎝RHVindlangsida

⎞⎠
2

=NedVindlangsida 667.768

≔b1 ―
b

6

=b1 6

≔Lc
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾+⎛⎝b1⎞⎠

2 ⎛⎝L1⎞⎠
2

=Lc 12.53
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Vindlast mot gavel

≔b1 ――

⎛
⎜
⎝
―
b

4

⎞
⎟
⎠

16

=b1 0.563

≔H1 +h b1
=H1 11.563

Vind HL

≔QedVindgavel ⋅⋅1.5 ⎛⎝ −Cpe102d Cpe102e
⎞⎠ qp

=QedVindgavel 1.151 ――
2

≔HsVindgavel ⋅⋅b ⎛⎝ +⋅0.5 h htakasplt⎞⎠ qp

=HsVindgavel 164.043

≔HVindgavel +HsVind HsVindgavel

=HVindgavel 215.052

≔H ⋅0.5 HVindgavel

=H 107.526

≔RHVindgavel ―
H

2

=RHVindgavel 53.763
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Moment gavel

≔RVVindgavel H

=RVVindgavel 107.526

≔NedVindgavel
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾+((H))2 ⎛⎝RHVindgavel

⎞⎠
2

=NedVindgavel 120.218

≔LcrVindgavel
‾‾‾‾‾‾‾‾‾+((a))2 ((h))2

=LcrVindgavel 12.53
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Dimensionering av vindbockarna mot 
långsidan
HEA 300 testas 

≔γM0vindbock 1

≔Alang ⋅11250 2

≔αvindbockarlang 0.49

≔Lcrvindbocklang 6265 (mm)

≔ivindbocklang 74.9 (mm)

≔fyvindbock 355 (MPa)

≔E ⋅210 103 (MPa)

≔λvindbocklang ⋅―――――
Lcrvindbocklang

⋅ivindbocklang

‾‾‾‾‾‾‾
―――
fyvindbock

E

=λvindbocklang 1.095

≔hhea 290
≔bhea 300

=――
hhea

bhea
0.967 Medför till grupp C s21 veka 

riktningen
≔ϕvindbocklang ++⋅0.5 1 ⋅αvindbockarlang ⎛⎝ −λvindbocklang 0.2⎞⎠ λvindbocklang

2

=ϕvindbocklang 2.137

≔χvindbocklang ――――――――――――――
1

+ϕvindbocklang
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾−ϕvindbocklang

2 λvindbocklang
2

=χvindbocklang 0.252

≔fyvindbock 355
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≔NbRdvindbock ―――――――――
⋅⋅χvindbocklang Alang fyvindbock

γM0vindbock

=NbRdvindbock
⎛⎝ ⋅1.006 103 ⎞⎠ >NbRdvindbock NedVindlangsida

=NedVindlangsida 667.768 OK
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Dimensionering av vindbockarna mot 
långsidan
HEA 280 testas 

≔γM0vindbock 1

≔Alang ⋅9726 2

≔αvindbockarlang 0.49

≔Lcrvindbocklang 6265 (mm)

≔ivindbocklang 70 (mm)

≔fyvindbock 355 (MPa)

≔E ⋅210 103 (MPa)

≔λvindbocklang ⋅―――――
Lcrvindbocklang

⋅ivindbocklang

‾‾‾‾‾‾‾
―――
fyvindbock

E

=λvindbocklang 1.171
≔hhea 270
≔bhea 280

=――
hhea

bhea
0.964 Medför till grupp C s21 veka 

riktningen
≔ϕvindbocklang ++⋅0.5 1 ⋅αvindbockarlang ⎛⎝ −λvindbocklang 0.2⎞⎠ λvindbocklang

2

=ϕvindbocklang 2.348
≔χvindbocklang ――――――――――――――

1

+ϕvindbocklang
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾−ϕvindbocklang

2 λvindbocklang
2

=χvindbocklang 0.228
≔fyvindbock 355

≔NbRdvindbock ―――――――――
⋅⋅χvindbocklang Alang fyvindbock

γM0vindbock

=NbRdvindbock 787.778 >NbRdvindbock NedVindlangsida

=NedVindlangsida 667.768 Ok!

HEA 280 väljs
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Dimensionering av pelare längs fasaden
Snö HL

≔L1 ―
L

2
≔Lastfördelning 0.5

≔Nedfasadsnö +⋅⋅⋅⋅Kontinnitetsfaktor a Lastfördelning b QedB2aTakdim ⋅⋅Lastfördelning L1 q

=Nedfasadsnö 537.586

≔QedVindfasad ⋅⋅⋅⎛⎝ +Cpe101d Avind
⎞⎠ ⎛⎝−Cpe102e

⎞⎠ 1.5 qp

≔QvedVindfasad ⋅a QedVindfasad

=QvedVindfasad 2.2 ――

Non-Commercial Use Only



HEA 500 testas

≔fyfasadsnö 355

≔γM0fasadsnö 1

≔Wyfasadsnö ⋅3950 103 3

≔fy 355

≔ε
‾‾‾‾
――
235
fy

Balkliv Tk1 Tk2 Tk3

≔cw ⋅2 200 ≔Tk1 ⋅72 ε ≔Tk2 ⋅83 ε ≔Tk3 ⋅124 ε

≔tw 12 =Tk1 58.58 =Tk2 67.53 =Tk3 100.888

≔βw ―
cw

tw

=βw 33.333 Tillhör Tk1

Balkfläns
Tk1 Tk2 Tk3

≔cf −−150 27 6
≔Tk1 ⋅9 ε ≔Tk2 ⋅10 ε ≔Tk3 ⋅14 ε

≔tf 23
=Tk1 7.323 =Tk2 8.136 =Tk3 11.391

≔βf ―
cf

tf

=βf 5.087 Tillhör Tk1
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≔MyRdfasadsnö ⋅――――
fyfasadsnö

γM0fasadsnö

Wyfasadsnö

=MyRdfasadsnö
⎛⎝ ⋅1.402 103 ⎞⎠ ⋅

≔Lcrfasadsnö ⋅2 11000 (mm)

≔ifasadsnö 210 (mm)

≔fyfasadsnö 355 (MPa)

≔E ⋅210 103 (MPa)

≔Afasadsnö ⋅19750 2 10−6

≔λfasadsnö ⋅――――
Lcrfasadsnö

⋅ifasadsnö

‾‾‾‾‾‾‾
―――
fyfasadsnö

E

=λfasadsnö 1.371

≔hhea 490
≔bhea 300

=――
hhea

bhea
1.633 >――

hhea

bhea
1.2

≔αfasadsnö 0.34

≔ϕfasadsnö ++⋅0.5 1 ⋅αfasadsnö ⎛⎝ −λfasadsnö 0.2⎞⎠ λfasadsnö
2

=ϕfasadsnö 2.778

≔χfasadsnö ―――――――――――
1

+ϕfasadsnö
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾−ϕfasadsnö

2 λfasadsnö
2

=χfasadsnö 0.193

≔fyfasadsnö 355
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≔NplRdfasadsnö ――――――
⋅Afasadsnö fyfasadsnö

γM0fasadsnö

=NplRdfasadsnö
⎛⎝ ⋅7.011 103 ⎞⎠

≔Lcrfasadsnö ⋅2 11000

≔E 210

≔Iyfasadsnö ⋅869.6 106 4

≔Ncryfasadsnö ―――――
⋅⋅2 E Iyfasadsnö

⎛⎝Lcrfasadsnö⎞⎠
2

=Ncryfasadsnö
⎛⎝ ⋅3.724 103 ⎞⎠

≔Myedfasadsnöfast ―――――――――
⋅QvedVindfasad
⎛⎝Lcrfasadsnö⎞⎠

2

2

=Myedfasadsnöfast 532.358 ⋅

≔μy ――――――――

−1 ――――
Nedfasadsnö

Ncryfasadsnö

−1 ⋅χfasadsnö ――――
Nedfasadsnö

Ncryfasadsnö

=μy 0.88

≔CmLT 1

≔δx ―――――――――
⋅QvedVindfasad
⎛⎝Lcrfasadsnö⎞⎠

4

⋅⋅185 E Iyfasadsnö

≔MiEdx ―――――――――
⋅⋅9 QvedVindfasad
⎛⎝Lcrfasadsnö⎞⎠

2

128

≔Cmyfasadsnö +1 ⋅
⎛
⎜
⎜⎝

−―――――――
⋅⋅⋅2 E Iyfasadsnö δx

⋅⎛⎝Lcrfasadsnö⎞⎠
2 MiEdx

1
⎞
⎟
⎟⎠
――――
Nedfasadsnö

Ncryfasadsnö

=Cmyfasadsnö 0.965
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≔Wplyfasadsnö 2090

≔Welyfasadsnö 1890

≔Wyfasadsnö2 ――――
Wplyfasadsnö

Welyfasadsnö

=Wyfasadsnö2 1.106 <Wyfasadsnö2 1.5

≔Cyyfasadsnö +1 ⋅⋅⎛⎝ −Wyfasadsnö2 1⎞⎠
⎛
⎜
⎝
−2 ⋅⋅⋅――――

1.6
Wyfasadsnö2

Cmyfasadsnö
2 λfasadsnö ⎛⎝ +1 λfasadsnö⎞⎠

⎞
⎟
⎠
――――
Nedfasadsnö

NplRdfasadsnö

=Cyyfasadsnö 0.981

=――――
1

Wyfasadsnö2

0.904

>Cyyfasadsnö ――――
1

Wyfasadsnö2

Uppfyller kravet 

≔Kyysnöfasad ⋅⋅⋅Cmyfasadsnö CmLT ―――――
μy

−1 ――――
Nedfasadsnö

Ncryfasadsnö

――――
1

Cyyfasadsnö

=Kyysnöfasad 1.012

≔I +―――――――
Nedfasadsnö

⋅χfasadsnö NplRdfasadsnö

⋅Kyysnöfasad ―――――
Myedfasadsnöfast

MyRdfasadsnö

=I 0.783 <I 1.0 Uppfyller kravet
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HEA 400 testas

≔fyfasadsnö 355

≔γM0fasadsnö 1

≔Welfasadsnö ⋅2310 103 3

≔fy 355

≔ε
‾‾‾‾
――
235
fy

Balkliv Tk1 Tk2 Tk3

≔cw ⋅2 161 ≔Tk1 ⋅72 ε ≔Tk2 ⋅83 ε ≔Tk3 ⋅124 ε

≔tw 11 =Tk1 58.58 =Tk2 67.53 =Tk3 100.888

≔βw ―
cw

tw

=βw 29.273 Tillhör Tk1

Balkfläns
Tk1 Tk2 Tk3

≔cf −−150 27 5.5
≔Tk1 ⋅9 ε ≔Tk2 ⋅10 ε ≔Tk3 ⋅14 ε

≔tf 14
=Tk1 7.323 =Tk2 8.136 =Tk3 11.391

≔βf ―
cf

tf

=βf 8.393 Tillhör Tk3

≔MyelRdfasadsnö ⋅――――
fyfasadsnö

γM0fasadsnö

Welfasadsnö

=MyelRdfasadsnö 820.05 ⋅

≔Lcrfasadsnö ⋅2 11000 (mm)

≔ifasadsnö 168 (mm)
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≔fyfasadsnö 355 (MPa)

≔E ⋅210 103 (MPa)

≔Afasadsnö ⋅15900 10−6 2

≔λfasadsnö ⋅――――
Lcrfasadsnö

⋅ifasadsnö

‾‾‾‾‾‾‾
―――
fyfasadsnö

E

=λfasadsnö 1.714

≔hhea 390
≔bhea 300

=――
hhea

bhea
1.3 >――

hhea

bhea
1.2

≔αfasadsnö 0.34

≔ϕfasadsnö ++⋅0.5 1 ⋅αfasadsnö ⎛⎝ −λfasadsnö 0.2⎞⎠ λfasadsnö
2

=ϕfasadsnö 3.952

≔χfasadsnö ―――――――――――
1

+ϕfasadsnö
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾−ϕfasadsnö

2 λfasadsnö
2

=χfasadsnö 0.133

≔fyfasadsnö 355

≔NplRdfasadsnö ――――――
⋅Afasadsnö fyfasadsnö

γM0fasadsnö

=NplRdfasadsnö
⎛⎝ ⋅5.645 103 ⎞⎠

≔E 210

≔Lcrfasadsnö ⋅2 11000

≔Iyfasadsnö ⋅450.7 106 4

≔Ncryfasadsnö ―――――
⋅⋅2 E Iyfasadsnö

⎛⎝Lcrfasadsnö⎞⎠
2
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=Ncryfasadsnö
⎛⎝ ⋅1.93 103 ⎞⎠

≔Myedfasadsnöfast ―――――――――
⋅QvedVindfasad
⎛⎝Lcrfasadsnö⎞⎠

2

2

=Myedfasadsnöfast 532.358 ⋅

≔μy ――――――――

−1 ――――
Nedfasadsnö

Ncryfasadsnö

−1 ⋅χfasadsnö ――――
Nedfasadsnö

Ncryfasadsnö

=μy 0.749

≔CmLT 1

≔δx ―――――――――
⋅QvedVindfasad
⎛⎝Lcrfasadsnö⎞⎠

4

⋅⋅185 E Iyfasadsnö

≔MiEdx ―――――――――
⋅⋅9 QvedVindfasad
⎛⎝Lcrfasadsnö⎞⎠

2

128

≔Cmyfasadsnö +1 ⋅
⎛
⎜
⎜⎝

−―――――――
⋅⋅⋅2 E Iyfasadsnö δx

⋅⎛⎝Lcrfasadsnö⎞⎠
2 MiEdx

1
⎞
⎟
⎟⎠
――――
Nedfasadsnö

Ncryfasadsnö

=Cmyfasadsnö 0.933

≔Wplyfasadsnö 2560

≔Welyfasadsnö 2310

≔Wyfasadsnö2 ――――
Wplyfasadsnö

Welyfasadsnö

=Wyfasadsnö2 1.108 <Wyfasadsnö2 1.5

≔Cyyfasadsnö +1 ⋅⋅⎛⎝ −Wyfasadsnö2 1⎞⎠
⎛
⎜
⎝
−2 ⋅⋅⋅――――

1.6
Wyfasadsnö2

Cmyfasadsnö
2 λfasadsnö ⎛⎝ +1 λfasadsnö⎞⎠

⎞
⎟
⎠
――――
Nedfasadsnö

NplRdfasadsnö

=Cyyfasadsnö 0.96

=――――
1

Wyfasadsnö2

0.902
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>Cyyfasadsnö ――――
1

Wyfasadsnö2

Uppfyller kravet

≔Kyysnöfasad ⋅⋅⋅Cmyfasadsnö CmLT ―――――
μy

−1 ――――
Nedfasadsnö

Ncryfasadsnö

――――
1

Cyyfasadsnö

=Kyysnöfasad 1.009

≔I +―――――――
Nedfasadsnö

⋅χfasadsnö NplRdfasadsnö

⋅Kyysnöfasad ―――――
Myedfasadsnöfast

MyelRdfasadsnö

=I 1.37 <I 1.0 Uppfyller ej kravet HEA 500 väljs

Non-Commercial Use Only



Vindlast HL mot fasad

≔Nedfasadvind +⋅⋅⋅⋅Kontinnitetsfaktor a Lastfördelning b qedLastVind ⋅⋅1.5 L1 q

=Nedfasadvind 450.252

≔QedVindfasadvindHL ⋅⋅⎛⎝ +Cpe101d Avind
⎞⎠ 1.5 qp

=QedVindfasadvindHL 1.222 ――
2

≔QvedVindfasadvindHL ⋅a QedVindfasadvindHL

=QvedVindfasadvindHL 7.333 ――
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HEA 700 testas

≔fyfasadvind 355

≔γM0fasadvind 1

≔Wyfasadvind ⋅7030 103 3

≔fy 355

≔ε
‾‾‾‾
――
235
fy

Balkliv Tk1 Tk2 Tk3

≔cw ⋅2 270 ≔Tk1 ⋅72 ε ≔Tk2 ⋅83 ε ≔Tk3 ⋅124 ε

≔tw 14.5 =Tk1 58.58 =Tk2 67.53 =Tk3 100.888

≔βw ―
cw

tw

=βw 37.241 Tillhör Tk1

Balkfläns
Tk1 Tk2 Tk3

≔cf −−150 27 7.25
≔Tk1 ⋅9 ε ≔Tk2 ⋅10 ε ≔Tk3 ⋅14 ε

≔tf 27
=Tk1 7.323 =Tk2 8.136 =Tk3 11.391

≔βf ―
cf

tf

=βf 4.287 Tillhör Tk1
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≔MyRdfasadvind ⋅――――
fyfasadvind

γM0fasadvind

Wyfasadvind

=MyRdfasadvind
⎛⎝ ⋅2.496 103 ⎞⎠ ⋅

≔Lcrfasadvind ⋅2 11000 (mm)

≔ifasadvind 288 (mm)

≔fyfasadvind 355 (MPa)

≔E ⋅210 103 (MPa)

≔Afasadvind ⋅26050 10−6 2

≔λfasadvind ⋅――――
Lcrfasadvind

⋅ifasadvind

‾‾‾‾‾‾‾‾
――――
fyfasadvind

E

=λfasadvind 1

≔hhea 690
≔bhea 300

=――
hhea

bhea
2.3 >――

hhea

bhea
1.2

≔αfasadvind 0.34

≔ϕfasadvind ++⋅0.5 1 ⋅αfasadvind ⎛⎝ −λfasadvind 0.2⎞⎠ λfasadvind
2

=ϕfasadvind 1.771

≔χfasadvind ―――――――――――
1

+ϕfasadvind
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾−ϕfasadvind

2 λfasadvind
2

=χfasadvind 0.309

≔fyfasadvind 355

≔NplRdfasadvind ―――――――
⋅Afasadvind fyfasadvind

γM0fasadvind
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=NplRdfasadvind
⎛⎝ ⋅9.248 103 ⎞⎠

≔Lcrfasadvind ⋅2 11000

≔E 210

≔Iyfasadvind ⋅2153 106 4

≔Ncryfasadvind ――――――
⋅⋅2 E Iyfasadvind

⎛⎝Lcrfasadvind⎞⎠
2

=Ncryfasadvind
⎛⎝ ⋅9.22 103 ⎞⎠

≔Myedfasadvindfast ――――――――――
⋅QvedVindfasadvindHL
⎛⎝Lcrfasadvind⎞⎠

2

2

=Myedfasadvindfast
⎛⎝ ⋅1.775 103 ⎞⎠ ⋅

≔μy ――――――――

−1 ――――
Nedfasadvind

Ncryfasadvind

−1 ⋅χfasadvind ――――
Nedfasadvind

Ncryfasadvind

=μy 0.966

≔CmLT 1

≔δx ――――――――――
⋅QvedVindfasadvindHL
⎛⎝Lcrfasadvind⎞⎠

4

⋅⋅185 E Iyfasadvind

≔MiEdx ―――――――――――
⋅⋅9 QvedVindfasadvindHL
⎛⎝Lcrfasadvind⎞⎠

2

128

≔Cmyfasadvind +1 ⋅
⎛
⎜
⎜⎝

−―――――――
⋅⋅⋅2 E Iyfasadvind δx

⋅⎛⎝Lcrfasadvind⎞⎠
2 MiEdx

1
⎞
⎟
⎟⎠
――――
Nedfasadvind

Ncryfasadvind

=Cmyfasadvind 0.988

≔Wplyfasadvind 7030

≔Welyfasadvind 6240
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≔Wyfasadvind2 ――――
Wplyfasadvind

Welyfasadvind

=Wyfasadvind2 1.127 <Wyfasadvind2 1.5

≔Cyyfasadvind +1 ⋅⋅⎛⎝ −Wyfasadvind2 1⎞⎠
⎛
⎜
⎝
−2 ⋅⋅⋅――――

1.6
Wyfasadvind2

Cmyfasadvind
2 λfasadvind ⎛⎝ +1 λfasadvind⎞⎠

⎞
⎟
⎠
――――
Nedfasadvind

NplRdfasadvind

=Cyyfasadvind 0.995

=――――
1

Wyfasadvind2

0.888

>Cyyfasadvind ――――
1

Wyfasadvind2

Uppfyller kravet

≔Kyyvindfasad ⋅⋅⋅Cmyfasadvind CmLT ―――――
μy

−1 ――――
Nedfasadvind

Ncryfasadvind

――――
1

Cyyfasadvind

=Kyyvindfasad 1.008

≔I +――――――――
Nedfasadvind

⋅χfasadvind NplRdfasadvind

⋅Kyyvindfasad ―――――
Myedfasadvindfast

MyRdfasadvind

=I 0.874 <I 1.0 Uppfyller kravet
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HEA 650 testas

≔fyfasadvind 355

≔γM0fasadvind 1

≔Wyfasadvind ⋅6140 103 3

≔fy 355

≔ε
‾‾‾‾
――
235
fy

Balkliv Tk1 Tk2 Tk3

≔cw ⋅2 254 ≔Tk1 ⋅72 ε ≔Tk2 ⋅83 ε ≔Tk3 ⋅124 ε

≔tw 13.5 =Tk1 58.58 =Tk2 67.53 =Tk3 100.888

≔βw ―
cw

tw

=βw 37.63 Tillhör Tk1

Balkfläns
Tk1 Tk2 Tk3

≔cf −−150 27 6.75
≔Tk1 ⋅9 ε ≔Tk2 ⋅10 ε ≔Tk3 ⋅14 ε

≔tf 26
=Tk1 7.323 =Tk2 8.136 =Tk3 11.391

≔βf ―
cf

tf

=βf 4.471 Tillhör Tk1
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≔MyRdfasadvind ⋅――――
fyfasadvind

γM0fasadvind

Wyfasadvind

=MyRdfasadvind
⎛⎝ ⋅2.18 103 ⎞⎠ ⋅

≔Lcrfasadvind ⋅2 11000 (mm)

≔ifasadvind 269 (mm)

≔fyfasadvind 355 (MPa)

≔E ⋅210 103 (MPa)

≔Afasadvind ⋅24160 10−6 2

≔λfasadvind ⋅――――
Lcrfasadvind

⋅ifasadvind

‾‾‾‾‾‾‾‾
――――
fyfasadvind

E

=λfasadvind 1.07

≔hhea 640
≔bhea 300

=――
hhea

bhea
2.133 >――

hhea

bhea
1.2

≔αfasadvind 0.34

≔ϕfasadvind ++⋅0.5 1 ⋅αfasadvind ⎛⎝ −λfasadvind 0.2⎞⎠ λfasadvind
2

=ϕfasadvind 1.942

≔χfasadvind ―――――――――――
1

+ϕfasadvind
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾−ϕfasadvind

2 λfasadvind
2

=χfasadvind 0.281

≔fyfasadvind 355

≔NplRdfasadvind ―――――――
⋅Afasadvind fyfasadvind

γM0fasadvind
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=NplRdfasadvind
⎛⎝ ⋅8.577 103 ⎞⎠

≔Lcrfasadvind ⋅2 11000

≔E 210

≔Iyfasadvind ⋅1752 106 4

≔Ncryfasadvind ――――――
⋅⋅2 E Iyfasadvind

⎛⎝Lcrfasadvind⎞⎠
2

=Ncryfasadvind
⎛⎝ ⋅7.503 103 ⎞⎠

≔Myedfasadvindfast ――――――――――
⋅QvedVindfasadvindHL
⎛⎝Lcrfasadvind⎞⎠

2

2

=Myedfasadvindfast
⎛⎝ ⋅1.775 103 ⎞⎠ ⋅

≔μy ――――――――

−1 ――――
Nedfasadvind

Ncryfasadvind

−1 ⋅χfasadvind ――――
Nedfasadvind

Ncryfasadvind

=μy 0.956

≔CmLT 1

≔δx ――――――――――
⋅QvedVindfasadvindHL
⎛⎝Lcrfasadvind⎞⎠

4

⋅⋅185 E Iyfasadvind

≔MiEdx ―――――――――――
⋅⋅9 QvedVindfasadvindHL
⎛⎝Lcrfasadvind⎞⎠

2

128

≔Cmyfasadvind +1 ⋅
⎛
⎜
⎜⎝

−―――――――
⋅⋅⋅2 E Iyfasadvind δx

⋅⎛⎝Lcrfasadvind⎞⎠
2 MiEdx

1
⎞
⎟
⎟⎠
――――
Nedfasadvind

Ncryfasadvind

=Cmyfasadvind 0.986

≔Wplyfasadvind 6140

≔Welyfasadvind 5470
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≔Wyfasadvind2 ――――
Wplyfasadvind

Welyfasadvind

=Wyfasadvind2 1.122 <Wyfasadvind2 1.5

≔Cyyfasadvind +1 ⋅⋅⎛⎝ −Wyfasadvind2 1⎞⎠
⎛
⎜
⎝
−2 ⋅⋅⋅――――

1.6
Wyfasadvind2

Cmyfasadvind
2 λfasadvind ⎛⎝ +1 λfasadvind⎞⎠

⎞
⎟
⎠
――――
Nedfasadvind

NplRdfasadvind

=Cyyfasadvind 0.993

=――――
1

Wyfasadvind2

0.891

>Cyyfasadvind ――――
1

Wyfasadvind2

Uppfyller kravet

≔Kyyvindfasad ⋅⋅⋅Cmyfasadvind CmLT ―――――
μy

−1 ――――
Nedfasadvind

Ncryfasadvind

――――
1

Cyyfasadvind

=Kyyvindfasad 1.009

≔I +――――――――
Nedfasadvind

⋅χfasadvind NplRdfasadvind

⋅Kyyvindfasad ―――――
Myedfasadvindfast

MyRdfasadvind

=I 1.009 <I 1.0 Uppfyller ej kravet

HEA 700 väljs
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Bilaga B

Indata allmänna förutsättningar
Ort: Örebro

≔a ⋅6
≔b ⋅36
≔h ⋅11
≔l ⋅180

Indata takonstruktion

≔Sk ⋅2.5 ――
2

≔μ1 0.8

≔ψ0 0.7

≔ψ1 0.4

≔ψ2 0.2

≔γd 1.0 SK 3

≔Gk ⋅1.2 ――
2

Egentygd och installation

Taklutning: 1:16
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Takdimmensionering

≔Qk ⋅Sk μ1 ≔Gegentyngdtot 1.2 ――
2

Brottgränstillstånd

≔QedB1aTakdim +⋅⋅1.35 γd Gegentyngdtot ⋅⋅⋅1.5 γd ψ0 Qk

≔QedB2aTakdim +⋅⋅⋅0.89 1.35 γd Gegentyngdtot ⋅⋅1.5 γd Qk

=QedB1aTakdim 3.72 ――
2

=QedB2aTakdim 4.442 ――
2

≔Gk 0.8 ――
2

Brukgräns frekvent kombination

≔Qed +Gegentyngdtot ⋅ψ1 Qk

=Qed 2 ――
2

Nedböjning

≔K 7.6

≔Kontunitetsfaktor 1.1

≔q =⋅⋅Kontunitetsfaktor a Qed 13.2 ――

≔y ⋅―――
⋅K 13.2
1000

=y 100.32

≔Nnedböjningkrav =――
b

300
120

≤y Nnedböjningkrav
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Takplåt
Brottgränstillstånd

≔QedB1aTakplt +⋅1.35 Gk ⋅⋅⋅1.5 γd ψ0 Qk

≔QedB2aTakplt +⋅⋅⋅0.89 1.35 γd Gk ⋅⋅1.5 γd Qk

=QedB1aTakplt 3.18 ――
2

=QedB2aTakplt 3.961 ――
2

Brukgränstillstånd

≔Qed +Gk ⋅ψ1 Qk

=Qed 1.6 ――
2

≔L =――

⎛
⎜
⎝
―
b

2

⎞
⎟
⎠

6
3

≔Mb ⋅⋅−0.105 QedB2aTakplt L
2

=Mb −3.743 ―――
(( ⋅ ))

≔Rb ⋅⋅1.132 QedB2aTakplt L

=Rb 13.452 ――

Val av takplåt
Plannja 111 väljs 
≔R 23.80

≔lstabell 150

≔ls 97
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≔t 0.65

≔k1 ――――――
+‾‾ls ‾‾‾‾‾‾⋅12.5 t

+‾‾‾‾‾lstabell ‾‾‾‾‾⋅12.5 t

=k1 0.841

≔RRd ⋅⋅k1 R ――

=RRd 20.019 ――

>RRd Rb Ok!

Nedböjning

≔I 1662 ――
4

≔E 210

≔y2 −――――
⋅⋅5 Qed L4

⋅384 E I
―――

⋅Mb L2

⋅⋅16 E I

=y2 0.011

Nedböjningskrav

≔Nnedböjningskravplat ――
L

200

=Nnedböjningskravplat 0.015
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Takåsar
=QedB2aTakdim 4.442 ――

2

=Qed 1.6 ――
2

Brottsgränstillstånd takås
≔Qedbrott ⋅⋅1.132 QedB2aTakdim L

=Qedbrott 15.084 ――

Brukgränstillstånd takås
≔Qedbruk ⋅⋅1.132 Qed L

=Qedbruk 5.434 ――

Lättbalk
6 fack a= 6 m Z330 väljs t1=2.50, t2=2,50, t3=2,50

≔qned >16.53 15.084 Ok!

Nedböjningskrav

≔ytill ――
L

200
Krav L/90 för deformationskrav q

≔q90 65.86 ――

≔q200 ⋅――
90
200

q90 =q200 29.637 ――(( >29.637 5.434)) Ok!
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Vindlast

Indata
≔a 6
≔b 36
≔h 11

≔htakplat ⋅111
≔htakas 330

Terängtyp II

≔Vb 23 ―

≔hnock =+++h ⋅―
b

2
―
1
16

htakplat htakas 12.566

≔Vb22 =+0.61 ⋅―――――
(( −0.69 0.61))

4
(( −12.566 8)) 0.701

≔Vb24 =+0.73 ⋅―――――
(( −0.82 0.73))

4
(( −12.566 8)) 0.833

≔qp =――――
⎛⎝ +Vb22 Vb24

⎞⎠
2

0.767

≔qp ⋅0.767 ――
2
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Fall 1

≔Avind =――
hnock

b
0.349

D
≔Cpe101d =+0.7 ⋅――――

(( −0.8 0.7))
0.75

(( −0.349 0.25)) 0.713

E
≔Cpe101e =+−0.3 ⋅―――

((−0.2))
0.75

(( −0.349 0.25)) −0.326

Fall 2

≔Bvind =――
hnock

l
0.07

D

≔Cpe102d 0.7

E
≔Cpe102e −0.3
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Lastberäkning

≔n 30 Antal fack

Snö HL: ≔QedLastSnö +⋅⋅b l QedB2aTakdim ⋅⋅n ―
L

2
q

=QedLastSnö
⎛⎝ ⋅2.938 104 ⎞⎠

≔Qsnölast ⋅⋅⋅1.5 γd ψ0 Qk

=Qsnölast 2.1 ――
2

≔Qegentyngd ⋅1.2 ――
2

Vind HL: ≔qedLastVind +⋅1.2 Qegentyngd Qsnölast

=qedLastVind 3.54 ――
2

≔QedLastVind +⋅⋅b l qedLastVind ⋅⋅n ―
L

2
q

=QedLastVind
⎛⎝ ⋅2.353 104 ⎞⎠
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Snedställning

m=Antal pelare:
≔m 60
≔h 11

≔ϕo ――
1
200

≔αh ――
2

‾‾h

≔αm ‾‾‾0.5
⎛
⎜
⎝
+1 ―
1
m

⎞
⎟
⎠

=αh 0.603 Ok!

≔ϕ ⋅⋅ϕo αh αm

=ϕ 0.002

Snö HL: ≔HsSnö ⋅ϕ QedLastSnö

=HsSnö 63.676

Vind HL: ≔HsVind ⋅ϕ QedLastVind

=HsVind 51.009

Non-Commercial Use Only



Vind mot långsidan

≔htakasplt +htakplat htakas

≔h 11

≔HVind ⋅⋅⋅⋅1.5 ⎛⎝ −Cpe101d Cpe101e
⎞⎠ qp ⎛⎝ +⋅0.5 h htakasplt⎞⎠ l

=HVind
⎛⎝ ⋅1.279 103 ⎞⎠

Vind HL:

≔HVindHL +HsVind HVind

=HVindHL
⎛⎝ ⋅1.33 103 ⎞⎠

Snö HL:

≔HSnö ⋅⋅⋅⋅⋅1.5 ⎛⎝ +Cpe101d Cpe101e
⎞⎠ ⎛⎝−Cpe102e

⎞⎠ qp ⎛⎝ +⋅0.5 h htakasplt⎞⎠ l

≔HSnöHL +HsSnö HSnö

=HSnöHL 206.442
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Vindlast mot långsida

≔L1 h

=L1 11

≔RHVindlangsida ―――
HVindHL

2

Moment

≔RVVindlangsida ――――

⎛
⎜
⎝
―――
HVindHL

2

⎞
⎟
⎠

11

≔NedVindlangsida
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾+⎛⎝RVVindlangsida

⎞⎠
2 ⎛⎝RHVindlangsida

⎞⎠
2

=NedVindlangsida 667.768

≔b1 ―
b

6

=b1 6

≔Lc
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾+⎛⎝b1⎞⎠

2 ⎛⎝L1⎞⎠
2

=Lc 12.53
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Vindlast mot gavel

≔b1 ――

⎛
⎜
⎝
―
b

4

⎞
⎟
⎠

16

=b1 0.563

≔H1 +h b1
=H1 11.563

Vind HL

≔QedVindgavel ⋅⋅1.5 ⎛⎝ −Cpe102d Cpe102e
⎞⎠ qp

=QedVindgavel 1.151 ――
2

≔HsVindgavel ⋅⋅b ⎛⎝ +⋅0.5 h htakasplt⎞⎠ qp

=HsVindgavel 164.043

≔HVindgavel +HsVind HsVindgavel

=HVindgavel 215.052

≔H ⋅0.5 HVindgavel

=H 107.526

≔RHVindgavel ―
H

2

=RHVindgavel 53.763
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Moment gavel

≔RVVindgavel H

=RVVindgavel 107.526

≔NedVindgavel
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾+((H))2 ⎛⎝RHVindgavel

⎞⎠
2

=NedVindgavel 120.218

≔LcrVindgavel
‾‾‾‾‾‾‾‾‾+((a))2 ((h))2

=LcrVindgavel 12.53
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Dimensionering av vindbockarna mot 
långsidan
HEA 260 testas 

≔γM0vindbock 1

≔Alang ⋅8682 2

≔αvindbockarlang 0.49

≔Lcrvindbocklang 6265 (mm)

≔ivindbocklang 65 (mm)

≔fyvindbock 690 (MPa)

≔E ⋅210 103 (MPa)

≔λvindbocklang ⋅―――――
Lcrvindbocklang

⋅ivindbocklang

‾‾‾‾‾‾‾
―――
fyvindbock

E

=λvindbocklang 1.759

≔hhea 250
≔bhea 260

=――
hhea

bhea
0.962 Medför till grupp C s21 veka 

riktningen
≔ϕvindbocklang ++⋅0.5 1 ⋅αvindbockarlang ⎛⎝ −λvindbocklang 0.2⎞⎠ λvindbocklang

2

=ϕvindbocklang 4.356

≔χvindbocklang ――――――――――――――
1

+ϕvindbocklang
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾−ϕvindbocklang

2 λvindbocklang
2

=χvindbocklang 0.12

≔fyvindbock 690

≔NbRdvindbock ―――――――――
⋅⋅χvindbocklang Alang fyvindbock

γM0vindbock

=NbRdvindbock 718.103 >NbRdvindbock NedVindlangsida

=NedVindlangsida 667.768 OK
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Dimensionering av vindbockarna mot 
långsidan
HEA 280 testas 

≔γM0vindbock 1

≔Alang ⋅9726 2

≔αvindbockarlang 0.49

≔Lcrvindbocklang 6265 (mm)

≔ivindbocklang 70 (mm)

≔fyvindbock 690 (MPa)

≔E ⋅210 103 (MPa)

≔λvindbocklang ⋅―――――
Lcrvindbocklang

⋅ivindbocklang

‾‾‾‾‾‾‾
―――
fyvindbock

E

=λvindbocklang 1.633
≔hhea 270
≔bhea 280

=――
hhea

bhea
0.964 Medför till grupp C s21 veka 

riktningen
≔ϕvindbocklang ++⋅0.5 1 ⋅αvindbockarlang ⎛⎝ −λvindbocklang 0.2⎞⎠ λvindbocklang

2

=ϕvindbocklang 3.869
≔χvindbocklang ――――――――――――――

1

+ϕvindbocklang
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾−ϕvindbocklang

2 λvindbocklang
2

=χvindbocklang 0.136
≔fyvindbock 690

≔NbRdvindbock ―――――――――
⋅⋅χvindbocklang Alang fyvindbock

γM0vindbock

=NbRdvindbock 909.805 >NbRdvindbock NedVindlangsida

=NedVindlangsida 667.768 Ok!

HEA 260 väljs
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Dimensionering av pelare längs fasaden
Snö HL

≔L1 ―
L

2
≔Lastfördelning 0.5

≔Nedfasadsnö +⋅⋅⋅⋅Kontunitetsfaktor a Lastfördelning b QedB2aTakdim ⋅⋅Lastfördelning L1 q

=Nedfasadsnö 537.586

≔QedVindfasad ⋅⋅⋅⎛⎝ +Cpe101d Avind
⎞⎠ ⎛⎝−Cpe102e

⎞⎠ 1.5 qp

≔QvedVindfasad ⋅a QedVindfasad

=QvedVindfasad 2.2 ――
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HEA 500 testas

≔fyfasadsnö 690

≔γM0fasadsnö 1

≔γM12fasadsnö 1.25

≔Wyfasadsnö ⋅3950 103 3

≔fy 690

≔ε
‾‾‾‾
――
235
fy

Balkliv Tk1 Tk2 Tk3

≔cw ⋅2 200 ≔Tk1 ⋅72 ε ≔Tk2 ⋅83 ε ≔Tk3 ⋅124 ε

≔tw 12 =Tk1 42.019 =Tk2 48.438 =Tk3 72.365

≔βw ―
cw

tw

=βw 33.333 Tillhör Tk1

Balkfläns
Tk1 Tk2 Tk3

≔cf −−150 27 6
≔Tk1 ⋅9 ε ≔Tk2 ⋅10 ε ≔Tk3 ⋅14 ε

≔tf 23
=Tk1 5.252 =Tk2 5.836 =Tk3 8.17

≔βf ―
cf

tf

=βf 5.087 Tillhör Tk1
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≔MyRdfasadsnö ⋅――――
fyfasadsnö

γM0fasadsnö

Wyfasadsnö

=MyRdfasadsnö
⎛⎝ ⋅2.726 103 ⎞⎠ ⋅

≔Lcrfasadsnö ⋅2 11000 (mm)

≔ifasadsnö 210 (mm)

≔fyfasadsnö 690 (MPa)

≔E ⋅210 103 (MPa)

≔Afasadsnö ⋅19750 2 10−6

≔λfasadsnö ⋅――――
Lcrfasadsnö

⋅ifasadsnö

‾‾‾‾‾‾‾
―――
fyfasadsnö

E

=λfasadsnö 1.911

≔hhea 490
≔bhea 300

=――
hhea

bhea
1.633 >――

hhea

bhea
1.2

≔αfasadsnö 0.34

≔ϕfasadsnö ++⋅0.5 1 ⋅αfasadsnö ⎛⎝ −λfasadsnö 0.2⎞⎠ λfasadsnö
2

=ϕfasadsnö 4.736

≔χfasadsnö ―――――――――――
1

+ϕfasadsnö
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾−ϕfasadsnö

2 λfasadsnö
2

=χfasadsnö 0.11

≔fyfasadsnö 690
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≔NplRdfasadsnö ―――――――
⋅⋅0.9 Afasadsnö fyfasadsnö

γM12fasadsnö

=NplRdfasadsnö
⎛⎝ ⋅9.812 103 ⎞⎠

≔Lcrfasadsnö ⋅2 11000

≔E 210

≔Iyfasadsnö ⋅869.6 106 4

≔Ncryfasadsnö ―――――
⋅⋅2 E Iyfasadsnö

⎛⎝Lcrfasadsnö⎞⎠
2

=Ncryfasadsnö
⎛⎝ ⋅3.724 103 ⎞⎠

≔Myedfasadsnöfast ―――――――――
⋅QvedVindfasad
⎛⎝Lcrfasadsnö⎞⎠

2

2

=Myedfasadsnöfast 532.358 ⋅

≔μy ――――――――

−1 ――――
Nedfasadsnö

Ncryfasadsnö

−1 ⋅χfasadsnö ――――
Nedfasadsnö

Ncryfasadsnö

=μy 0.869

≔CmLT 1

≔δx ―――――――――
⋅QvedVindfasad
⎛⎝Lcrfasadsnö⎞⎠

4

⋅⋅185 E Iyfasadsnö

≔MiEdx ―――――――――
⋅⋅9 QvedVindfasad
⎛⎝Lcrfasadsnö⎞⎠

2

128

≔Cmyfasadsnö +1 ⋅
⎛
⎜
⎜⎝

−―――――――
⋅⋅⋅2 E Iyfasadsnö δx

⋅⎛⎝Lcrfasadsnö⎞⎠
2 MiEdx

1
⎞
⎟
⎟⎠
――――
Nedfasadsnö

Ncryfasadsnö

=Cmyfasadsnö 0.965
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≔Wplyfasadsnö 2090

≔Welyfasadsnö 1890

≔Wyfasadsnö2 ――――
Wplyfasadsnö

Welyfasadsnö

=Wyfasadsnö2 1.106 <Wyfasadsnö2 1.5

≔Cyyfasadsnö +1 ⋅⋅⎛⎝ −Wyfasadsnö2 1⎞⎠
⎛
⎜
⎝
−2 ⋅⋅⋅――――

1.6
Wyfasadsnö2

Cmyfasadsnö
2 λfasadsnö ⎛⎝ +1 λfasadsnö⎞⎠

⎞
⎟
⎠
――――
Nedfasadsnö

NplRdfasadsnö

=Cyyfasadsnö 0.968

=――――
1

Wyfasadsnö2

0.904

>Cyyfasadsnö ――――
1

Wyfasadsnö2

Uppfyller kravet 

≔Kyysnöfasad ⋅⋅⋅Cmyfasadsnö CmLT ―――――
μy

−1 ――――
Nedfasadsnö

Ncryfasadsnö

――――
1

Cyyfasadsnö

=Kyysnöfasad 1.013

≔I +―――――――
Nedfasadsnö

⋅χfasadsnö NplRdfasadsnö

⋅Kyysnöfasad ―――――
Myedfasadsnöfast

MyRdfasadsnö

=I 0.695 <I 1.0 Uppfyller kravet
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HEA 450 testas

≔fyfasadsnö 690

≔γM0fasadsnö 1

≔γM12fasadsnö 1.25

≔Wyfasadsnö ⋅3220 103 3

≔fy 690

≔ε
‾‾‾‾
――
235
fy

Balkliv Tk1 Tk2 Tk3

≔cw ⋅2 181 ≔Tk1 ⋅72 ε ≔Tk2 ⋅83 ε ≔Tk3 ⋅124 ε

≔tw 11.5 =Tk1 42.019 =Tk2 48.438 =Tk3 72.365

≔βw ―
cw

tw

=βw 31.478 Tillhör Tk1

Balkfläns
Tk1 Tk2 Tk3

≔cf −−150 27 5.75
≔Tk1 ⋅9 ε ≔Tk2 ⋅10 ε ≔Tk3 ⋅14 ε

≔tf 21
=Tk1 5.252 =Tk2 5.836 =Tk3 8.17

≔βf ―
cf

tf

=βf 5.583 Tillhör Tk2

Non-Commercial Use Only



≔MyRdfasadsnö ⋅――――
fyfasadsnö

γM0fasadsnö

Wyfasadsnö

=MyRdfasadsnö
⎛⎝ ⋅2.222 103 ⎞⎠ ⋅

≔Lcrfasadsnö ⋅2 11000 (mm)

≔ifasadsnö 189 (mm)

≔fyfasadsnö 690 (MPa)

≔E ⋅210 103 (MPa)

≔Afasadsnö ⋅17800 10−6 2

≔λfasadsnö ⋅――――
Lcrfasadsnö

⋅ifasadsnö

‾‾‾‾‾‾‾
―――
fyfasadsnö

E

=λfasadsnö 2.124

≔hhea 440
≔bhea 300

=――
hhea

bhea
1.467 >――

hhea

bhea
1.2

≔αfasadsnö 0.34

≔ϕfasadsnö ++⋅0.5 1 ⋅αfasadsnö ⎛⎝ −λfasadsnö 0.2⎞⎠ λfasadsnö
2

=ϕfasadsnö 5.665

≔χfasadsnö ―――――――――――
1

+ϕfasadsnö
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾−ϕfasadsnö

2 λfasadsnö
2

=χfasadsnö 0.092

≔fyfasadsnö 690

≔NplRdfasadsnö ―――――――
⋅⋅0.9 Afasadsnö fyfasadsnö

γM12fasadsnö

=NplRdfasadsnö
⎛⎝ ⋅8.843 103 ⎞⎠
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≔Lcrfasadsnö ⋅2 11000

≔E 210

≔Iyfasadsnö ⋅450.7 106 4

≔Ncryfasadsnö ―――――
⋅⋅2 E Iyfasadsnö

⎛⎝Lcrfasadsnö⎞⎠
2

=Ncryfasadsnö
⎛⎝ ⋅1.93 103 ⎞⎠

≔Myedfasadsnöfast ―――――――――
⋅QvedVindfasad
⎛⎝Lcrfasadsnö⎞⎠

2

2

=Myedfasadsnöfast 532.358 ⋅

≔μy ――――――――

−1 ――――
Nedfasadsnö

Ncryfasadsnö

−1 ⋅χfasadsnö ――――
Nedfasadsnö

Ncryfasadsnö

=μy 0.74

≔δx ―――――――――
⋅QvedVindfasad
⎛⎝Lcrfasadsnö⎞⎠

4

⋅⋅185 E Iyfasadsnö

≔MiEdx ―――――――――
⋅⋅9 QvedVindfasad
⎛⎝Lcrfasadsnö⎞⎠

2

128

≔Cmyfasadsnö +1 ⋅
⎛
⎜
⎜⎝

−―――――――
⋅⋅⋅2 E Iyfasadsnö δx

⋅⎛⎝Lcrfasadsnö⎞⎠
2 MiEdx

1
⎞
⎟
⎟⎠
――――
Nedfasadsnö

Ncryfasadsnö

=Cmyfasadsnö 0.933

≔Wplyfasadsnö 3220

≔Welyfasadsnö 2900

≔Wyfasadsnö2 ――――
Wplyfasadsnö

Welyfasadsnö

=Wyfasadsnö2 1.11 <Wyfasadsnö2 1.5

Non-Commercial Use Only



≔Cyyfasadsnö +1 ⋅⋅⎛⎝ −Wyfasadsnö2 1⎞⎠
⎛
⎜
⎝
−2 ⋅⋅⋅――――

1.6
Wyfasadsnö2

Cmyfasadsnö
2 λfasadsnö ⎛⎝ +1 λfasadsnö⎞⎠

⎞
⎟
⎠
――――
Nedfasadsnö

NplRdfasadsnö

=Cyyfasadsnö 0.958

=――――
1

Wyfasadsnö2

0.901

>Cyyfasadsnö ――――
1

Wyfasadsnö2

Uppfyller kravet

≔Kyysnöfasad ⋅⋅⋅Cmyfasadsnö CmLT ―――――
μy

−1 ――――
Nedfasadsnö

Ncryfasadsnö

――――
1

Cmyfasadsnö

=Kyysnöfasad 1.026

≔I +―――――――
Nedfasadsnö

⋅χfasadsnö NplRdfasadsnö

⋅Kyysnöfasad ―――――
Myedfasadsnöfast

MyRdfasadsnö

=I 0.91 <I 1.0 Uppfyller kravet HEA 450 väljs

Non-Commercial Use Only



Vindlast HL mot fasad

≔Nedfasadvind +⋅⋅⋅⋅Kontunitetsfaktor a Lastfördelning b qedLastVind ⋅⋅1.5 L1 q

=Nedfasadvind 450.252

≔QedVindfasadvindHL ⋅⋅⎛⎝ +Cpe101d Avind
⎞⎠ 1.5 qp

=QedVindfasadvindHL 1.222 ――
2

≔QvedVindfasadvindHL ⋅a QedVindfasadvindHL

=QvedVindfasadvindHL 7.333 ――

Non-Commercial Use Only



HEA 550 testas

≔fyfasadvind 690

≔γM0fasadvind 1

≔γM12fasadvind 1.25

≔Wyfasadvind ⋅4620 103 3

≔fy 690

≔ε
‾‾‾‾
――
235
fy

Balkliv Tk1 Tk2 Tk3

≔cw ⋅2 218 ≔Tk1 ⋅72 ε ≔Tk2 ⋅83 ε ≔Tk3 ⋅124 ε

≔tw 12.5 =Tk1 42.019 =Tk2 48.438 =Tk3 72.365

≔βw ―
cw

tw

=βw 34.88 Tillhör Tk1

Balkfläns
Tk1 Tk2 Tk3

≔cf −−150 27 6.25
≔Tk1 ⋅9 ε ≔Tk2 ⋅10 ε ≔Tk3 ⋅14 ε

≔tf 24
=Tk1 5.252 =Tk2 5.836 =Tk3 8.17

≔βf ―
cf

tf

=βf 4.865 Tillhör Tk1

Non-Commercial Use Only



≔MyRdfasadvind ⋅――――
fyfasadvind

γM0fasadvind

Wyfasadvind

=MyRdfasadvind
⎛⎝ ⋅3.188 103 ⎞⎠ ⋅

≔Lcrfasadvind ⋅2 11000 (mm)

≔ifasadvind 230 (mm)

≔fyfasadvind 690 (MPa)

≔E ⋅210 103 (MPa)

≔Afasadvind ⋅21180 10−6 2

≔λfasadvind ⋅――――
Lcrfasadvind

⋅ifasadvind

‾‾‾‾‾‾‾‾
――――
fyfasadvind

E

=λfasadvind 1.745

≔hhea 540
≔bhea 300

=――
hhea

bhea
1.8 >――

hhea

bhea
1.2

≔αfasadvind 0.34

≔ϕfasadvind ++⋅0.5 1 ⋅αfasadvind ⎛⎝ −λfasadvind 0.2⎞⎠ λfasadvind
2

=ϕfasadvind 4.071

≔χfasadvind ―――――――――――
1

+ϕfasadvind
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾−ϕfasadvind

2 λfasadvind
2

=χfasadvind 0.129

≔fyfasadvind 690

≔NplRdfasadvind ――――――――
⋅⋅0.9 Afasadvind fyfasadvind

γM12fasadvind

Non-Commercial Use Only



≔Lcrfasadvind ⋅2 11000

≔E 210

=NplRdfasadvind
⎛⎝ ⋅1.052 104 ⎞⎠

≔Iyfasadvind ⋅1119 106 4

≔Ncryfasadvind ――――――
⋅⋅2 E Iyfasadvind

⎛⎝Lcrfasadvind⎞⎠
2

=Ncryfasadvind
⎛⎝ ⋅4.792 103 ⎞⎠

≔Myedfasadvindfast ――――――――――
⋅QvedVindfasadvindHL
⎛⎝Lcrfasadvind⎞⎠

2

2

=Myedfasadvindfast
⎛⎝ ⋅1.775 103 ⎞⎠ ⋅

≔μy ――――――――

−1 ――――
Nedfasadvind

Ncryfasadvind

−1 ⋅χfasadvind ――――
Nedfasadvind

Ncryfasadvind

=μy 0.917

≔CmLT 1

≔δx ――――――――――
⋅QvedVindfasadvindHL
⎛⎝Lcrfasadvind⎞⎠

4

⋅⋅185 E Iyfasadvind

≔MiEdx ―――――――――――
⋅⋅9 QvedVindfasadvindHL
⎛⎝Lcrfasadvind⎞⎠

2

128

≔Cmyfasadvind +1 ⋅
⎛
⎜
⎜⎝

−―――――――
⋅⋅⋅2 E Iyfasadvind δx

⋅⎛⎝Lcrfasadvind⎞⎠
2 MiEdx

1
⎞
⎟
⎟⎠
――――
Nedfasadvind

Ncryfasadvind

=Cmyfasadvind 0.977

≔Wplyfasadvind 4620

≔Welyfasadvind 4150

Non-Commercial Use Only



≔Wyfasadvind2 ――――
Wplyfasadvind

Welyfasadvind

=Wyfasadvind2 1.113 <Wyfasadvind2 1.5

≔Cyyfasadvind +1 ⋅⋅⎛⎝ −Wyfasadvind2 1⎞⎠
⎛
⎜
⎝
−2 ⋅⋅⋅――――

1.6
Wyfasadvind2

Cmyfasadvind
2 λfasadvind ⎛⎝ +1 λfasadvind⎞⎠

⎞
⎟
⎠
――――
Nedfasadvind

NplRdfasadvind

=Cyyfasadvind 0.978

=――――
1

Wyfasadvind2

0.898

>Cyyfasadvind ――――
1

Wyfasadvind2

Uppfyller kravet

≔Kyyvindfasad ⋅⋅⋅Cmyfasadvind CmLT ―――――
μy

−1 ――――
Nedfasadvind

Ncryfasadvind

――――
1

Cyyfasadvind

=Kyyvindfasad 1.012

≔I +――――――――
Nedfasadvind

⋅χfasadvind NplRdfasadvind

⋅Kyyvindfasad ―――――
Myedfasadvindfast

MyRdfasadvind

=I 0.895 <I 1.0 Uppfyller kravet

Non-Commercial Use Only



HEA 500 testas

≔fyfasadvind 690

≔γM12fasadvind 1.25

≔γM0fasadvind 1

≔Wyfasadvind ⋅3950 103 3

≔fy 690

≔ε
‾‾‾‾
――
235
fy

Balkliv Tk1 Tk2 Tk3

≔cw ⋅2 200 ≔Tk1 ⋅72 ε ≔Tk2 ⋅83 ε ≔Tk3 ⋅124 ε

≔tw 12 =Tk1 42.019 =Tk2 48.438 =Tk3 72.365

≔βw ―
cw

tw

=βw 33.333 Tillhör Tk1

Balkfläns
Tk1 Tk2 Tk3

≔cf −−150 27 6
≔Tk1 ⋅9 ε ≔Tk2 ⋅10 ε ≔Tk3 ⋅14 ε

≔tf 23
=Tk1 5.252 =Tk2 5.836 =Tk3 8.17

≔βf ―
cf

tf

=βf 5.087 Tillhör Tk1

Non-Commercial Use Only



≔MyRdfasadvind ⋅――――
fyfasadvind

γM0fasadvind

Wyfasadvind

=MyRdfasadvind
⎛⎝ ⋅2.726 103 ⎞⎠ ⋅

≔Lcrfasadvind ⋅2 11000 (mm)

≔ifasadvind 210 (mm)

≔fyfasadvind 690 (MPa)

≔E ⋅210 103 (MPa)

≔Afasadvind ⋅19750 10−6 2

≔λfasadvind ⋅――――
Lcrfasadvind

⋅ifasadvind

‾‾‾‾‾‾‾‾
――――
fyfasadvind

E

=λfasadvind 1.911

≔hhea 490
≔bhea 300

=――
hhea

bhea
1.633 >――

hhea

bhea
1.2

≔αfasadvind 0.34

≔ϕfasadvind ++⋅0.5 1 ⋅αfasadvind ⎛⎝ −λfasadvind 0.2⎞⎠ λfasadvind
2

=ϕfasadvind 4.736

≔χfasadvind ―――――――――――
1

+ϕfasadvind
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾−ϕfasadvind

2 λfasadvind
2

=χfasadvind 0.11

≔fyfasadvind 690

≔NplRdfasadvind ―――――――
⋅⋅0.9 Afasadsnö fyfasadsnö

γM12fasadsnö

Non-Commercial Use Only



=NplRdfasadvind
⎛⎝ ⋅8.843 103 ⎞⎠

≔Lcrfasadvind ⋅2 11000

≔E 210

≔Iyfasadvind ⋅869.6 106 4

≔Ncryfasadvind ――――――
⋅⋅2 E Iyfasadvind

⎛⎝Lcrfasadvind⎞⎠
2

=Ncryfasadvind
⎛⎝ ⋅3.724 103 ⎞⎠

≔Myedfasadvindfast ――――――――――
⋅QvedVindfasadvindHL
⎛⎝Lcrfasadvind⎞⎠

2

2

=Myedfasadvindfast
⎛⎝ ⋅1.775 103 ⎞⎠ ⋅

≔μy ――――――――

−1 ――――
Nedfasadvind

Ncryfasadvind

−1 ⋅χfasadvind ――――
Nedfasadvind

Ncryfasadvind

=μy 0.891

≔CmLT 1

≔δx ――――――――――
⋅QvedVindfasadvindHL
⎛⎝Lcrfasadvind⎞⎠

4

⋅⋅185 E Iyfasadvind

≔MiEdx ―――――――――――
⋅⋅9 QvedVindfasadvindHL
⎛⎝Lcrfasadvind⎞⎠

2

128

≔Cmyfasadvind +1 ⋅
⎛
⎜
⎜⎝

−―――――――
⋅⋅⋅2 E Iyfasadvind δx

⋅⎛⎝Lcrfasadvind⎞⎠
2 MiEdx

1
⎞
⎟
⎟⎠
――――
Nedfasadvind

Ncryfasadvind

=Cmyfasadvind 0.971

≔Wplyfasadvind 3950

≔Welyfasadvind 3550

Non-Commercial Use Only



≔Wyfasadvind2 ――――
Wplyfasadvind

Welyfasadvind

=Wyfasadvind2 1.113 <Wyfasadvind2 1.5

≔Cyyfasadvind +1 ⋅⋅⎛⎝ −Wyfasadvind2 1⎞⎠
⎛
⎜
⎝
−2 ⋅⋅⋅――――

1.6
Wyfasadvind2

Cmyfasadvind
2 λfasadvind ⎛⎝ +1 λfasadvind⎞⎠

⎞
⎟
⎠
――――
Nedfasadvind

NplRdfasadvind

=Cyyfasadvind 0.968

=――――
1

Wyfasadvind2

0.899

>Cyyfasadvind ――――
1

Wyfasadvind2

Uppfyller kravet

≔Kyyvindfasad ⋅⋅⋅Cmyfasadvind CmLT ―――――
μy

−1 ――――
Nedfasadvind

Ncryfasadvind

――――
1

Cyyfasadvind

=Kyyvindfasad 1.016

≔I +――――――――
Nedfasadvind

⋅χfasadvind NplRdfasadvind

⋅Kyyvindfasad ―――――
Myedfasadvindfast

MyRdfasadvind

=I 1.123 <I 1.0 Uppfyller ej kravet

HEA 550 väljs

Non-Commercial Use Only



Bilaga C

HEA 100

≔fy 355

≔ε
‾‾‾‾
――
235

fy

Balkliv Tk1 Tk2 Tk3

≔cw ⋅2 39.1 ≔Tk1 ⋅72 ε ≔Tk2 ⋅83 ε ≔Tk3 ⋅124 ε

≔tw 5 =Tk1 58.58 =Tk2 67.53 =Tk3 100.888

≔βw ―
cw

tw

=βw 15.64 Tillhör Tk1

Balkfläns
Tk1 Tk2 Tk3

≔cf −−50 12 2.5
≔Tk1 ⋅9 ε ≔Tk2 ⋅10 ε ≔Tk3 ⋅14 ε

≔tf 8
=Tk1 7.323 =Tk2 8.136 =Tk3 11.391

≔βf ―
cf

tf

=βf 4.438 Tillhör Tk1

Non-Commercial Use Only



HEA 120

≔fy 355

≔ε
‾‾‾‾
――
235

fy

Balkliv Tk1 Tk2 Tk3

≔cw ⋅2 47 ≔Tk1 ⋅72 ε ≔Tk2 ⋅83 ε ≔Tk3 ⋅124 ε

≔tw 5 =Tk1 58.58 =Tk2 67.53 =Tk3 100.888

≔βw ―
cw

tw

=βw 18.8 Tillhör Tk1

Balkfläns
Tk1 Tk2 Tk3

≔cf −−60 12 2.5
≔Tk1 ⋅9 ε ≔Tk2 ⋅10 ε ≔Tk3 ⋅14 ε

≔tf 8
=Tk1 7.323 =Tk2 8.136 =Tk3 11.391

≔βf ―
cf

tf

=βf 5.688 Tillhör Tk1

Non-Commercial Use Only



HEA 140

≔fy 355

≔ε
‾‾‾‾
――
235

fy

Balkliv Tk1 Tk2 Tk3

≔cw ⋅2 55.1 ≔Tk1 ⋅72 ε ≔Tk2 ⋅83 ε ≔Tk3 ⋅124 ε

≔tw 5.5 =Tk1 58.58 =Tk2 67.53 =Tk3 100.888

≔βw ―
cw

tw

=βw 20.036 Tillhör Tk1

Balkfläns
Tk1 Tk2 Tk3

≔cf −−70 12 2.75
≔Tk1 ⋅9 ε ≔Tk2 ⋅10 ε ≔Tk3 ⋅14 ε

≔tf 8.5
=Tk1 7.323 =Tk2 8.136 =Tk3 11.391

≔βf ―
cf

tf

=βf 6.5 Tillhör Tk1

Non-Commercial Use Only



HEA 160

≔fy 355

≔ε
‾‾‾‾
――
235

fy

Balkliv Tk1 Tk2 Tk3

≔cw ⋅2 63.2 ≔Tk1 ⋅72 ε ≔Tk2 ⋅83 ε ≔Tk3 ⋅124 ε

≔tw 6 =Tk1 58.58 =Tk2 67.53 =Tk3 100.888

≔βw ―
cw

tw

=βw 21.067 Tillhör Tk1

Balkfläns
Tk1 Tk2 Tk3

≔cf −−80 15 3
≔Tk1 ⋅9 ε ≔Tk2 ⋅10 ε ≔Tk3 ⋅14 ε

≔tf 9
=Tk1 7.323 =Tk2 8.136 =Tk3 11.391

≔βf ―
cf

tf

=βf 6.889 Tillhör Tk1

Non-Commercial Use Only



HEA 180

≔fy 355

≔ε
‾‾‾‾
――
235

fy

Balkliv Tk1 Tk2 Tk3

≔cw ⋅2 71.8 ≔Tk1 ⋅72 ε ≔Tk2 ⋅83 ε ≔Tk3 ⋅124 ε

≔tw 6 =Tk1 58.58 =Tk2 67.53 =Tk3 100.888

≔βw ―
cw

tw

=βw 23.933 Tillhör Tk1

Balkfläns
Tk1 Tk2 Tk3

≔cf −−90 15 3
≔Tk1 ⋅9 ε ≔Tk2 ⋅10 ε ≔Tk3 ⋅14 ε

≔tf 9.5
=Tk1 7.323 =Tk2 8.136 =Tk3 11.391

≔βf ―
cf

tf

=βf 7.579 Tillhör Tk2

Non-Commercial Use Only



HEA 200

≔fy 355

≔ε
‾‾‾‾
――
235

fy

Balkliv Tk1 Tk2 Tk3

≔cw ⋅2 79.9 ≔Tk1 ⋅72 ε ≔Tk2 ⋅83 ε ≔Tk3 ⋅124 ε

≔tw 6.5 =Tk1 58.58 =Tk2 67.53 =Tk3 100.888

≔βw ―
cw

tw

=βw 24.585 Tillhör Tk1

Balkfläns
Tk1 Tk2 Tk3

≔cf −−100 18 3.25
≔Tk1 ⋅9 ε ≔Tk2 ⋅10 ε ≔Tk3 ⋅14 ε

≔tf 10
=Tk1 7.323 =Tk2 8.136 =Tk3 11.391

≔βf ―
cf

tf

=βf 7.875 Tillhör Tk2

Non-Commercial Use Only



HEA 220

≔fy 355

≔ε
‾‾‾‾
――
235

fy

Balkliv Tk1 Tk2 Tk3

≔cw ⋅2 88.3 ≔Tk1 ⋅72 ε ≔Tk2 ⋅83 ε ≔Tk3 ⋅124 ε

≔tw 7 =Tk1 58.58 =Tk2 67.53 =Tk3 100.888

≔βw ―
cw

tw

=βw 25.229 Tillhör Tk1

Balkfläns
Tk1 Tk2 Tk3

≔cf −−110 18 3.5
≔Tk1 ⋅9 ε ≔Tk2 ⋅10 ε ≔Tk3 ⋅14 ε

≔tf 11
=Tk1 7.323 =Tk2 8.136 =Tk3 11.391

≔βf ―
cf

tf

=βf 8.045 Tillhör Tk2

Non-Commercial Use Only



HEA 240

≔fy 355

≔ε
‾‾‾‾
――
235

fy

Balkliv Tk1 Tk2 Tk3

≔cw ⋅2 97 ≔Tk1 ⋅72 ε ≔Tk2 ⋅83 ε ≔Tk3 ⋅124 ε

≔tw 7.5 =Tk1 58.58 =Tk2 67.53 =Tk3 100.888

≔βw ―
cw

tw

=βw 25.867 Tillhör Tk1

Balkfläns
Tk1 Tk2 Tk3

≔cf −−120 21 3.75
≔Tk1 ⋅9 ε ≔Tk2 ⋅10 ε ≔Tk3 ⋅14 ε

≔tf 12
=Tk1 7.323 =Tk2 8.136 =Tk3 11.391

≔βf ―
cf

tf

=βf 7.938 Tillhör Tk2

Non-Commercial Use Only



HEA 260

≔fy 355

≔ε
‾‾‾‾
――
235

fy

Balkliv Tk1 Tk2 Tk3

≔cw ⋅2 106 ≔Tk1 ⋅72 ε ≔Tk2 ⋅83 ε ≔Tk3 ⋅124 ε

≔tw 7.5 =Tk1 58.58 =Tk2 67.53 =Tk3 100.888

≔βw ―
cw

tw

=βw 28.267 Tillhör Tk1

Balkfläns
Tk1 Tk2 Tk3

≔cf −−130 24 3.75
≔Tk1 ⋅9 ε ≔Tk2 ⋅10 ε ≔Tk3 ⋅14 ε

≔tf 12.5
=Tk1 7.323 =Tk2 8.136 =Tk3 11.391

≔βf ―
cf

tf

=βf 8.18 Tillhör Tk2

Non-Commercial Use Only



HEA 280

≔fy 355

≔ε
‾‾‾‾
――
235

fy

Balkliv Tk1 Tk2 Tk3

≔cw ⋅2 114 ≔Tk1 ⋅72 ε ≔Tk2 ⋅83 ε ≔Tk3 ⋅124 ε

≔tw 8 =Tk1 58.58 =Tk2 67.53 =Tk3 100.888

≔βw ―
cw

tw

=βw 28.5 Tillhör Tk1

Balkfläns
Tk1 Tk2 Tk3

≔cf −−140 24 4
≔Tk1 ⋅9 ε ≔Tk2 ⋅10 ε ≔Tk3 ⋅14 ε

≔tf 13
=Tk1 7.323 =Tk2 8.136 =Tk3 11.391

≔βf ―
cf

tf

=βf 8.615 Tillhör Tk3

Non-Commercial Use Only



HEA 300

≔fy 355

≔ε
‾‾‾‾
――
235

fy

Balkliv Tk1 Tk2 Tk3

≔cw ⋅2 123 ≔Tk1 ⋅72 ε ≔Tk2 ⋅83 ε ≔Tk3 ⋅124 ε

≔tw 8.5 =Tk1 58.58 =Tk2 67.53 =Tk3 100.888

≔βw ―
cw

tw

=βw 28.941 Tillhör Tk1

Balkfläns
Tk1 Tk2 Tk3

≔cf −−150 27 4.25
≔Tk1 ⋅9 ε ≔Tk2 ⋅10 ε ≔Tk3 ⋅14 ε

≔tf 14
=Tk1 7.323 =Tk2 8.136 =Tk3 11.391

≔βf ―
cf

tf

=βf 8.482 Tillhör Tk3

Non-Commercial Use Only



HEA 320

≔fy 355

≔ε
‾‾‾‾
――
235

fy

Balkliv Tk1 Tk2 Tk3

≔cw ⋅2 131 ≔Tk1 ⋅72 ε ≔Tk2 ⋅83 ε ≔Tk3 ⋅124 ε

≔tw 9 =Tk1 58.58 =Tk2 67.53 =Tk3 100.888

≔βw ―
cw

tw

=βw 29.111 Tillhör Tk1

Balkfläns
Tk1 Tk2 Tk3

≔cf −−150 27 4.5
≔Tk1 ⋅9 ε ≔Tk2 ⋅10 ε ≔Tk3 ⋅14 ε

≔tf 15.5
=Tk1 7.323 =Tk2 8.136 =Tk3 11.391

≔βf ―
cf

tf

=βf 7.645 Tillhör Tk2

Non-Commercial Use Only



HEA 340

≔fy 355

≔ε
‾‾‾‾
――
235

fy

Balkliv Tk1 Tk2 Tk3

≔cw ⋅2 139 ≔Tk1 ⋅72 ε ≔Tk2 ⋅83 ε ≔Tk3 ⋅124 ε

≔tw 9.5 =Tk1 58.58 =Tk2 67.53 =Tk3 100.888

≔βw ―
cw

tw

=βw 29.263 Tillhör Tk1

Balkfläns
Tk1 Tk2 Tk3

≔cf −−150 27 4.75
≔Tk1 ⋅9 ε ≔Tk2 ⋅10 ε ≔Tk3 ⋅14 ε

≔tf 16.5
=Tk1 7.323 =Tk2 8.136 =Tk3 11.391

≔βf ―
cf

tf

=βf 7.167 Tillhör Tk2

Non-Commercial Use Only



HEA 360

≔fy 355

≔ε
‾‾‾‾
――
235

fy

Balkliv Tk1 Tk2 Tk3

≔cw ⋅2 146 ≔Tk1 ⋅72 ε ≔Tk2 ⋅83 ε ≔Tk3 ⋅124 ε

≔tw 10 =Tk1 58.58 =Tk2 67.53 =Tk3 100.888

≔βw ―
cw

tw

=βw 29.2 Tillhör Tk1

Balkfläns
Tk1 Tk2 Tk3

≔cf −−150 27 5
≔Tk1 ⋅9 ε ≔Tk2 ⋅10 ε ≔Tk3 ⋅14 ε

≔tf 17.5
=Tk1 7.323 =Tk2 8.136 =Tk3 11.391

≔βf ―
cf

tf

=βf 6.743 Tillhör Tk1

Non-Commercial Use Only



HEA 400

≔fy 355

≔ε
‾‾‾‾
――
235

fy

Balkliv Tk1 Tk2 Tk3

≔cw ⋅2 161 ≔Tk1 ⋅72 ε ≔Tk2 ⋅83 ε ≔Tk3 ⋅124 ε

≔tw 11 =Tk1 58.58 =Tk2 67.53 =Tk3 100.888

≔βw ―
cw

tw

=βw 29.273 Tillhör Tk1

Balkfläns
Tk1 Tk2 Tk3

≔cf −−150 27 5.5
≔Tk1 ⋅9 ε ≔Tk2 ⋅10 ε ≔Tk3 ⋅14 ε

≔tf 19
=Tk1 7.323 =Tk2 8.136 =Tk3 11.391

≔βf ―
cf

tf

=βf 6.184 Tillhör Tk1

Non-Commercial Use Only



HEA 450

≔fy 355

≔ε
‾‾‾‾
――
235

fy

Balkliv Tk1 Tk2 Tk3

≔cw ⋅2 181 ≔Tk1 ⋅72 ε ≔Tk2 ⋅83 ε ≔Tk3 ⋅124 ε

≔tw 11.5 =Tk1 58.58 =Tk2 67.53 =Tk3 100.888

≔βw ―
cw

tw

=βw 31.478 Tillhör Tk1

Balkfläns
Tk1 Tk2 Tk3

≔cf −−150 27 5.75
≔Tk1 ⋅9 ε ≔Tk2 ⋅10 ε ≔Tk3 ⋅14 ε

≔tf 21
=Tk1 7.323 =Tk2 8.136 =Tk3 11.391

≔βf ―
cf

tf

=βf 5.583 Tillhör Tk1

Non-Commercial Use Only



HEA 500

≔fy 355

≔ε
‾‾‾‾
――
235

fy

Balkliv Tk1 Tk2 Tk3

≔cw ⋅2 200 ≔Tk1 ⋅72 ε ≔Tk2 ⋅83 ε ≔Tk3 ⋅124 ε

≔tw 12 =Tk1 58.58 =Tk2 67.53 =Tk3 100.888

≔βw ―
cw

tw

=βw 33.333 Tillhör Tk1

Balkfläns
Tk1 Tk2 Tk3

≔cf −−150 27 6
≔Tk1 ⋅9 ε ≔Tk2 ⋅10 ε ≔Tk3 ⋅14 ε

≔tf 23
=Tk1 7.323 =Tk2 8.136 =Tk3 11.391

≔βf ―
cf

tf

=βf 5.087 Tillhör Tk1

Non-Commercial Use Only



HEA 550

≔fy 355

≔ε
‾‾‾‾
――
235

fy

Balkliv Tk1 Tk2 Tk3

≔cw ⋅2 218 ≔Tk1 ⋅72 ε ≔Tk2 ⋅83 ε ≔Tk3 ⋅124 ε

≔tw 12.5 =Tk1 58.58 =Tk2 67.53 =Tk3 100.888

≔βw ―
cw

tw

=βw 34.88 Tillhör Tk1

Balkfläns
Tk1 Tk2 Tk3

≔cf −−150 27 6.25
≔Tk1 ⋅9 ε ≔Tk2 ⋅10 ε ≔Tk3 ⋅14 ε

≔tf 24
=Tk1 7.323 =Tk2 8.136 =Tk3 11.391

≔βf ―
cf

tf

=βf 4.865 Tillhör Tk1

Non-Commercial Use Only



HEA 600

≔fy 355

≔ε
‾‾‾‾
――
235

fy

Balkliv Tk1 Tk2 Tk3

≔cw ⋅2 236 ≔Tk1 ⋅72 ε ≔Tk2 ⋅83 ε ≔Tk3 ⋅124 ε

≔tw 13 =Tk1 58.58 =Tk2 67.53 =Tk3 100.888

≔βw ―
cw

tw

=βw 36.308 Tillhör Tk1

Balkfläns
Tk1 Tk2 Tk3

≔cf −−150 27 6.25
≔Tk1 ⋅9 ε ≔Tk2 ⋅10 ε ≔Tk3 ⋅14 ε

≔tf 25
=Tk1 7.323 =Tk2 8.136 =Tk3 11.391

≔βf ―
cf

tf

=βf 4.67 Tillhör Tk1

Non-Commercial Use Only



HEA 650

≔fy 355

≔ε
‾‾‾‾
――
235

fy

Balkliv Tk1 Tk2 Tk3

≔cw ⋅2 254 ≔Tk1 ⋅72 ε ≔Tk2 ⋅83 ε ≔Tk3 ⋅124 ε

≔tw 13.5 =Tk1 58.58 =Tk2 67.53 =Tk3 100.888

≔βw ―
cw

tw

=βw 37.63 Tillhör Tk1

Balkfläns
Tk1 Tk2 Tk3

≔cf −−150 27 6.75
≔Tk1 ⋅9 ε ≔Tk2 ⋅10 ε ≔Tk3 ⋅14 ε

≔tf 26
=Tk1 7.323 =Tk2 8.136 =Tk3 11.391

≔βf ―
cf

tf

=βf 4.471 Tillhör Tk1

Non-Commercial Use Only



HEA 700

≔fy 355

≔ε
‾‾‾‾
――
235

fy

Balkliv Tk1 Tk2 Tk3

≔cw ⋅2 270 ≔Tk1 ⋅72 ε ≔Tk2 ⋅83 ε ≔Tk3 ⋅124 ε

≔tw 14.5 =Tk1 58.58 =Tk2 67.53 =Tk3 100.888

≔βw ―
cw

tw

=βw 37.241 Tillhör Tk1

Balkfläns
Tk1 Tk2 Tk3

≔cf −−150 27 7.25
≔Tk1 ⋅9 ε ≔Tk2 ⋅10 ε ≔Tk3 ⋅14 ε

≔tf 27
=Tk1 7.323 =Tk2 8.136 =Tk3 11.391

≔βf ―
cf

tf

=βf 4.287 Tillhör Tk1

Non-Commercial Use Only



HEA 800

≔fy 355

≔ε
‾‾‾‾
――
235

fy

Balkliv Tk1 Tk2 Tk3

≔cw ⋅2 304 ≔Tk1 ⋅72 ε ≔Tk2 ⋅83 ε ≔Tk3 ⋅124 ε

≔tw 15 =Tk1 58.58 =Tk2 67.53 =Tk3 100.888

≔βw ―
cw

tw

=βw 40.533 Tillhör Tk1

Balkfläns
Tk1 Tk2 Tk3

≔cf −−150 30 7.5
≔Tk1 ⋅9 ε ≔Tk2 ⋅10 ε ≔Tk3 ⋅14 ε

≔tf 28
=Tk1 7.323 =Tk2 8.136 =Tk3 11.391

≔βf ―
cf

tf

=βf 4.018 Tillhör Tk1

Non-Commercial Use Only



HEA 900

≔fy 355

≔ε
‾‾‾‾
――
235

fy

Balkliv Tk1 Tk2 Tk3

≔cw ⋅2 337 ≔Tk1 ⋅72 ε ≔Tk2 ⋅83 ε ≔Tk3 ⋅124 ε

≔tw 16 =Tk1 58.58 =Tk2 67.53 =Tk3 100.888

≔βw ―
cw

tw

=βw 42.125 Tillhör Tk1

Balkfläns
Tk1 Tk2 Tk3

≔cf −−150 30 8
≔Tk1 ⋅9 ε ≔Tk2 ⋅10 ε ≔Tk3 ⋅14 ε

≔tf 30
=Tk1 7.323 =Tk2 8.136 =Tk3 11.391

≔βf ―
cf

tf

=βf 3.733 Tillhör Tk1

Non-Commercial Use Only



HEA 1000

≔fy 355

≔ε
‾‾‾‾
――
235

fy

Balkliv Tk1 Tk2 Tk3

≔cw ⋅2 369 ≔Tk1 ⋅72 ε ≔Tk2 ⋅83 ε ≔Tk3 ⋅124 ε

≔tw 16.5 =Tk1 58.58 =Tk2 67.53 =Tk3 100.888

≔βw ―
cw

tw

=βw 44.727 Tillhör Tk1

Balkfläns
Tk1 Tk2 Tk3

≔cf −−150 30 8.25
≔Tk1 ⋅9 ε ≔Tk2 ⋅10 ε ≔Tk3 ⋅14 ε

≔tf 31
=Tk1 7.323 =Tk2 8.136 =Tk3 11.391

≔βf ―
cf

tf

=βf 3.605 Tillhör Tk1

Non-Commercial Use Only



HEA 100

≔fy 690

≔ε
‾‾‾‾
――
235

fy

Balkliv Tk1 Tk2 Tk3

≔cw ⋅2 39.1 ≔Tk1 ⋅72 ε ≔Tk2 ⋅83 ε ≔Tk3 ⋅124 ε

≔tw 5 =Tk1 42.019 =Tk2 48.438 =Tk3 72.365

≔βw ―
cw

tw

=βw 15.64 Tillhör Tk1

Balkfläns
Tk1 Tk2 Tk3

≔cf −−50 12 2.5
≔Tk1 ⋅9 ε ≔Tk2 ⋅10 ε ≔Tk3 ⋅14 ε

≔tf 8
=Tk1 5.252 =Tk2 5.836 =Tk3 8.17

≔βf ―
cf

tf

=βf 4.438 Tillhör Tk1

Non-Commercial Use Only



HEA 120

≔fy 690

≔ε
‾‾‾‾
――
235

fy

Balkliv Tk1 Tk2 Tk3

≔cw ⋅2 47 ≔Tk1 ⋅72 ε ≔Tk2 ⋅83 ε ≔Tk3 ⋅124 ε

≔tw 5 =Tk1 42.019 =Tk2 48.438 =Tk3 72.365

≔βw ―
cw

tw

=βw 18.8 Tillhör Tk1

Balkfläns
Tk1 Tk2 Tk3

≔cf −−60 12 2.5
≔Tk1 ⋅9 ε ≔Tk2 ⋅10 ε ≔Tk3 ⋅14 ε

≔tf 8
=Tk1 5.252 =Tk2 5.836 =Tk3 8.17

≔βf ―
cf

tf

=βf 5.688 Tillhör Tk2

Non-Commercial Use Only



HEA 140

≔fy 690

≔ε
‾‾‾‾
――
235

fy

Balkliv Tk1 Tk2 Tk3

≔cw ⋅2 55.1 ≔Tk1 ⋅72 ε ≔Tk2 ⋅83 ε ≔Tk3 ⋅124 ε

≔tw 5.5 =Tk1 42.019 =Tk2 48.438 =Tk3 72.365

≔βw ―
cw

tw

=βw 20.036 Tillhör Tk1

Balkfläns
Tk1 Tk2 Tk3

≔cf −−70 12 2.75
≔Tk1 ⋅9 ε ≔Tk2 ⋅10 ε ≔Tk3 ⋅14 ε

≔tf 8.5
=Tk1 5.252 =Tk2 5.836 =Tk3 8.17

≔βf ―
cf

tf

=βf 6.5 Tillhör Tk3

Non-Commercial Use Only



HEA 160

≔fy 690

≔ε
‾‾‾‾
――
235

fy

Balkliv Tk1 Tk2 Tk3

≔cw ⋅2 63.2 ≔Tk1 ⋅72 ε ≔Tk2 ⋅83 ε ≔Tk3 ⋅124 ε

≔tw 6 =Tk1 42.019 =Tk2 48.438 =Tk3 72.365

≔βw ―
cw

tw

=βw 21.067 Tillhör Tk1

Balkfläns
Tk1 Tk2 Tk3

≔cf −−80 15 3
≔Tk1 ⋅9 ε ≔Tk2 ⋅10 ε ≔Tk3 ⋅14 ε

≔tf 9
=Tk1 5.252 =Tk2 5.836 =Tk3 8.17

≔βf ―
cf

tf

=βf 6.889 Tillhör Tk3

Non-Commercial Use Only



HEA 180

≔fy 690

≔ε
‾‾‾‾
――
235

fy

Balkliv Tk1 Tk2 Tk3

≔cw ⋅2 71.8 ≔Tk1 ⋅72 ε ≔Tk2 ⋅83 ε ≔Tk3 ⋅124 ε

≔tw 6 =Tk1 42.019 =Tk2 48.438 =Tk3 72.365

≔βw ―
cw

tw

=βw 23.933 Tillhör Tk1

Balkfläns
Tk1 Tk2 Tk3

≔cf −−90 15 3
≔Tk1 ⋅9 ε ≔Tk2 ⋅10 ε ≔Tk3 ⋅14 ε

≔tf 9.5
=Tk1 5.252 =Tk2 5.836 =Tk3 8.17

≔βf ―
cf

tf

=βf 7.579 Tillhör Tk3

Non-Commercial Use Only



HEA 200

≔fy 690

≔ε
‾‾‾‾
――
235

fy

Balkliv Tk1 Tk2 Tk3

≔cw ⋅2 79.9 ≔Tk1 ⋅72 ε ≔Tk2 ⋅83 ε ≔Tk3 ⋅124 ε

≔tw 6.5 =Tk1 42.019 =Tk2 48.438 =Tk3 72.365

≔βw ―
cw

tw

=βw 24.585 Tillhör Tk1

Balkfläns
Tk1 Tk2 Tk3

≔cf −−100 18 3.25
≔Tk1 ⋅9 ε ≔Tk2 ⋅10 ε ≔Tk3 ⋅14 ε

≔tf 10
=Tk1 5.252 =Tk2 5.836 =Tk3 8.17

≔βf ―
cf

tf

=βf 7.875 Tillhör Tk3

Non-Commercial Use Only



HEA 220

≔fy 690

≔ε
‾‾‾‾
――
235

fy

Balkliv Tk1 Tk2 Tk3

≔cw ⋅2 88.3 ≔Tk1 ⋅72 ε ≔Tk2 ⋅83 ε ≔Tk3 ⋅124 ε

≔tw 7 =Tk1 42.019 =Tk2 48.438 =Tk3 72.365

≔βw ―
cw

tw

=βw 25.229 Tillhör Tk1

Balkfläns
Tk1 Tk2 Tk3

≔cf −−110 18 3.5
≔Tk1 ⋅9 ε ≔Tk2 ⋅10 ε ≔Tk3 ⋅14 ε

≔tf 11
=Tk1 5.252 =Tk2 5.836 =Tk3 8.17

≔βf ―
cf

tf

=βf 8.045 Tillhör Tk3

Non-Commercial Use Only



HEA 240

≔fy 690

≔ε
‾‾‾‾
――
235

fy

Balkliv Tk1 Tk2 Tk3

≔cw ⋅2 97 ≔Tk1 ⋅72 ε ≔Tk2 ⋅83 ε ≔Tk3 ⋅124 ε

≔tw 7.5 =Tk1 42.019 =Tk2 48.438 =Tk3 72.365

≔βw ―
cw

tw

=βw 25.867 Tillhör Tk1

Balkfläns
Tk1 Tk2 Tk3

≔cf −−120 21 3.75
≔Tk1 ⋅9 ε ≔Tk2 ⋅10 ε ≔Tk3 ⋅14 ε

≔tf 12
=Tk1 5.252 =Tk2 5.836 =Tk3 8.17

≔βf ―
cf

tf

=βf 7.938 Tillhör Tk3

Non-Commercial Use Only



HEA 260

≔fy 690

≔ε
‾‾‾‾
――
235

fy

Balkliv Tk1 Tk2 Tk3

≔cw ⋅2 106 ≔Tk1 ⋅72 ε ≔Tk2 ⋅83 ε ≔Tk3 ⋅124 ε

≔tw 7.5 =Tk1 42.019 =Tk2 48.438 =Tk3 72.365

≔βw ―
cw

tw

=βw 28.267 Tillhör Tk1

Balkfläns
Tk1 Tk2 Tk3

≔cf −−130 24 3.75
≔Tk1 ⋅9 ε ≔Tk2 ⋅10 ε ≔Tk3 ⋅14 ε

≔tf 12.5
=Tk1 5.252 =Tk2 5.836 =Tk3 8.17

≔βf ―
cf

tf

=βf 8.18 Tillhör Tk4

Non-Commercial Use Only



HEA 280

≔fy 690

≔ε
‾‾‾‾
――
235

fy

Balkliv Tk1 Tk2 Tk3

≔cw ⋅2 114 ≔Tk1 ⋅72 ε ≔Tk2 ⋅83 ε ≔Tk3 ⋅124 ε

≔tw 8 =Tk1 42.019 =Tk2 48.438 =Tk3 72.365

≔βw ―
cw

tw

=βw 28.5 Tillhör Tk1

Balkfläns
Tk1 Tk2 Tk3

≔cf −−140 24 4
≔Tk1 ⋅9 ε ≔Tk2 ⋅10 ε ≔Tk3 ⋅14 ε

≔tf 13
=Tk1 5.252 =Tk2 5.836 =Tk3 8.17

≔βf ―
cf

tf

=βf 8.615 Tillhör Tk4

Non-Commercial Use Only



HEA 300

≔fy 690

≔ε
‾‾‾‾
――
235

fy

Balkliv Tk1 Tk2 Tk3

≔cw ⋅2 123 ≔Tk1 ⋅72 ε ≔Tk2 ⋅83 ε ≔Tk3 ⋅124 ε

≔tw 8.5 =Tk1 42.019 =Tk2 48.438 =Tk3 72.365

≔βw ―
cw

tw

=βw 28.941 Tillhör Tk1

Balkfläns
Tk1 Tk2 Tk3

≔cf −−150 27 4.25
≔Tk1 ⋅9 ε ≔Tk2 ⋅10 ε ≔Tk3 ⋅14 ε

≔tf 14
=Tk1 5.252 =Tk2 5.836 =Tk3 8.17

≔βf ―
cf

tf

=βf 8.482 Tillhör Tk4

Non-Commercial Use Only



HEA 320

≔fy 690

≔ε
‾‾‾‾
――
235

fy

Balkliv Tk1 Tk2 Tk3

≔cw ⋅2 131 ≔Tk1 ⋅72 ε ≔Tk2 ⋅83 ε ≔Tk3 ⋅124 ε

≔tw 9 =Tk1 42.019 =Tk2 48.438 =Tk3 72.365

≔βw ―
cw

tw

=βw 29.111 Tillhör Tk1

Balkfläns
Tk1 Tk2 Tk3

≔cf −−150 27 4.5
≔Tk1 ⋅9 ε ≔Tk2 ⋅10 ε ≔Tk3 ⋅14 ε

≔tf 15.5
=Tk1 5.252 =Tk2 5.836 =Tk3 8.17

≔βf ―
cf

tf

=βf 7.645 Tillhör Tk3

Non-Commercial Use Only



HEA 340

≔fy 690

≔ε
‾‾‾‾
――
235

fy

Balkliv Tk1 Tk2 Tk3

≔cw ⋅2 139 ≔Tk1 ⋅72 ε ≔Tk2 ⋅83 ε ≔Tk3 ⋅124 ε

≔tw 9.5 =Tk1 42.019 =Tk2 48.438 =Tk3 72.365

≔βw ―
cw

tw

=βw 29.263 Tillhör Tk1

Balkfläns
Tk1 Tk2 Tk3

≔cf −−150 27 4.75
≔Tk1 ⋅9 ε ≔Tk2 ⋅10 ε ≔Tk3 ⋅14 ε

≔tf 16.5
=Tk1 5.252 =Tk2 5.836 =Tk3 8.17

≔βf ―
cf

tf

=βf 7.167 Tillhör Tk3

Non-Commercial Use Only



HEA 360

≔fy 690

≔ε
‾‾‾‾
――
235

fy

Balkliv Tk1 Tk2 Tk3

≔cw ⋅2 146 ≔Tk1 ⋅72 ε ≔Tk2 ⋅83 ε ≔Tk3 ⋅124 ε

≔tw 10 =Tk1 42.019 =Tk2 48.438 =Tk3 72.365

≔βw ―
cw

tw

=βw 29.2 Tillhör Tk1

Balkfläns
Tk1 Tk2 Tk3

≔cf −−150 27 5
≔Tk1 ⋅9 ε ≔Tk2 ⋅10 ε ≔Tk3 ⋅14 ε

≔tf 17.5
=Tk1 5.252 =Tk2 5.836 =Tk3 8.17

≔βf ―
cf

tf

=βf 6.743 Tillhör Tk3

Non-Commercial Use Only



HEA 400

≔fy 690

≔ε
‾‾‾‾
――
235

fy

Balkliv Tk1 Tk2 Tk3

≔cw ⋅2 161 ≔Tk1 ⋅72 ε ≔Tk2 ⋅83 ε ≔Tk3 ⋅124 ε

≔tw 11 =Tk1 42.019 =Tk2 48.438 =Tk3 72.365

≔βw ―
cw

tw

=βw 29.273 Tillhör Tk1

Balkfläns
Tk1 Tk2 Tk3

≔cf −−150 27 5.5
≔Tk1 ⋅9 ε ≔Tk2 ⋅10 ε ≔Tk3 ⋅14 ε

≔tf 19
=Tk1 5.252 =Tk2 5.836 =Tk3 8.17

≔βf ―
cf

tf

=βf 6.184 Tillhör Tk3

Non-Commercial Use Only



HEA 450

≔fy 690

≔ε
‾‾‾‾
――
235

fy

Balkliv Tk1 Tk2 Tk3

≔cw ⋅2 181 ≔Tk1 ⋅72 ε ≔Tk2 ⋅83 ε ≔Tk3 ⋅124 ε

≔tw 11.5 =Tk1 42.019 =Tk2 48.438 =Tk3 72.365

≔βw ―
cw

tw

=βw 31.478 Tillhör Tk1

Balkfläns
Tk1 Tk2 Tk3

≔cf −−150 27 5.75
≔Tk1 ⋅9 ε ≔Tk2 ⋅10 ε ≔Tk3 ⋅14 ε

≔tf 21
=Tk1 5.252 =Tk2 5.836 =Tk3 8.17

≔βf ―
cf

tf

=βf 5.583 Tillhör Tk2

Non-Commercial Use Only



HEA 500

≔fy 690

≔ε
‾‾‾‾
――
235

fy

Balkliv Tk1 Tk2 Tk3

≔cw ⋅2 200 ≔Tk1 ⋅72 ε ≔Tk2 ⋅83 ε ≔Tk3 ⋅124 ε

≔tw 12 =Tk1 42.019 =Tk2 48.438 =Tk3 72.365

≔βw ―
cw

tw

=βw 33.333 Tillhör Tk1

Balkfläns
Tk1 Tk2 Tk3

≔cf −−150 27 6
≔Tk1 ⋅9 ε ≔Tk2 ⋅10 ε ≔Tk3 ⋅14 ε

≔tf 23
=Tk1 5.252 =Tk2 5.836 =Tk3 8.17

≔βf ―
cf

tf

=βf 5.087 Tillhör Tk1

Non-Commercial Use Only



HEA 550

≔fy 690

≔ε
‾‾‾‾
――
235

fy

Balkliv Tk1 Tk2 Tk3

≔cw ⋅2 218 ≔Tk1 ⋅72 ε ≔Tk2 ⋅83 ε ≔Tk3 ⋅124 ε

≔tw 12.5 =Tk1 42.019 =Tk2 48.438 =Tk3 72.365

≔βw ―
cw

tw

=βw 34.88 Tillhör Tk1

Balkfläns
Tk1 Tk2 Tk3

≔cf −−150 27 6.25
≔Tk1 ⋅9 ε ≔Tk2 ⋅10 ε ≔Tk3 ⋅14 ε

≔tf 24
=Tk1 5.252 =Tk2 5.836 =Tk3 8.17

≔βf ―
cf

tf

=βf 4.865 Tillhör Tk1

Non-Commercial Use Only



HEA 600

≔fy 690

≔ε
‾‾‾‾
――
235

fy

Balkliv Tk1 Tk2 Tk3

≔cw ⋅2 236 ≔Tk1 ⋅72 ε ≔Tk2 ⋅83 ε ≔Tk3 ⋅124 ε

≔tw 13 =Tk1 42.019 =Tk2 48.438 =Tk3 72.365

≔βw ―
cw

tw

=βw 36.308 Tillhör Tk1

Balkfläns
Tk1 Tk2 Tk3

≔cf −−150 27 6.25
≔Tk1 ⋅9 ε ≔Tk2 ⋅10 ε ≔Tk3 ⋅14 ε

≔tf 25
=Tk1 5.252 =Tk2 5.836 =Tk3 8.17

≔βf ―
cf

tf

=βf 4.67 Tillhör Tk1

Non-Commercial Use Only



HEA 650

≔fy 690

≔ε
‾‾‾‾
――
235

fy

Balkliv Tk1 Tk2 Tk3

≔cw ⋅2 254 ≔Tk1 ⋅72 ε ≔Tk2 ⋅83 ε ≔Tk3 ⋅124 ε

≔tw 13.5 =Tk1 42.019 =Tk2 48.438 =Tk3 72.365

≔βw ―
cw

tw

=βw 37.63 Tillhör Tk1

Balkfläns
Tk1 Tk2 Tk3

≔cf −−150 27 6.75
≔Tk1 ⋅9 ε ≔Tk2 ⋅10 ε ≔Tk3 ⋅14 ε

≔tf 26
=Tk1 5.252 =Tk2 5.836 =Tk3 8.17

≔βf ―
cf

tf

=βf 4.471 Tillhör Tk1

Non-Commercial Use Only



HEA 700

≔fy 690

≔ε
‾‾‾‾
――
235

fy

Balkliv Tk1 Tk2 Tk3

≔cw ⋅2 270 ≔Tk1 ⋅72 ε ≔Tk2 ⋅83 ε ≔Tk3 ⋅124 ε

≔tw 14.5 =Tk1 42.019 =Tk2 48.438 =Tk3 72.365

≔βw ―
cw

tw

=βw 37.241 Tillhör Tk1

Balkfläns
Tk1 Tk2 Tk3

≔cf −−150 27 7.25
≔Tk1 ⋅9 ε ≔Tk2 ⋅10 ε ≔Tk3 ⋅14 ε

≔tf 27
=Tk1 5.252 =Tk2 5.836 =Tk3 8.17

≔βf ―
cf

tf

=βf 4.287 Tillhör Tk1

Non-Commercial Use Only



HEA 800

≔fy 690

≔ε
‾‾‾‾
――
235

fy

Balkliv Tk1 Tk2 Tk3

≔cw ⋅2 304 ≔Tk1 ⋅72 ε ≔Tk2 ⋅83 ε ≔Tk3 ⋅124 ε

≔tw 15 =Tk1 42.019 =Tk2 48.438 =Tk3 72.365

≔βw ―
cw

tw

=βw 40.533 Tillhör Tk1

Balkfläns
Tk1 Tk2 Tk3

≔cf −−150 30 7.5
≔Tk1 ⋅9 ε ≔Tk2 ⋅10 ε ≔Tk3 ⋅14 ε

≔tf 28
=Tk1 5.252 =Tk2 5.836 =Tk3 8.17

≔βf ―
cf

tf

=βf 4.018 Tillhör Tk1

Non-Commercial Use Only



HEA 900

≔fy 690

≔ε
‾‾‾‾
――
235

fy

Balkliv Tk1 Tk2 Tk3

≔cw ⋅2 337 ≔Tk1 ⋅72 ε ≔Tk2 ⋅83 ε ≔Tk3 ⋅124 ε

≔tw 16 =Tk1 42.019 =Tk2 48.438 =Tk3 72.365

≔βw ―
cw

tw

=βw 42.125 Tillhör Tk1

Balkfläns
Tk1 Tk2 Tk3

≔cf −−150 30 8
≔Tk1 ⋅9 ε ≔Tk2 ⋅10 ε ≔Tk3 ⋅14 ε

≔tf 30
=Tk1 5.252 =Tk2 5.836 =Tk3 8.17

≔βf ―
cf

tf

=βf 3.733 Tillhör Tk1

Non-Commercial Use Only



HEA 1000

≔fy 690

≔ε
‾‾‾‾
――
235

fy

Balkliv Tk1 Tk2 Tk3

≔cw ⋅2 369 ≔Tk1 ⋅72 ε ≔Tk2 ⋅83 ε ≔Tk3 ⋅124 ε

≔tw 16.5 =Tk1 42.019 =Tk2 48.438 =Tk3 72.365

≔βw ―
cw

tw

=βw 44.727 Tillhör Tk1

Balkfläns
Tk1 Tk2 Tk3

≔cf −−150 30 8.25
≔Tk1 ⋅9 ε ≔Tk2 ⋅10 ε ≔Tk3 ⋅14 ε

≔tf 31
=Tk1 5.252 =Tk2 5.836 =Tk3 8.17

≔βf ―
cf

tf

=βf 3.605 Tillhör Tk1

Non-Commercial Use Only


