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Abstract
The following report is a result of our thesis in the spring of 2009. The report contains
a proposal for a new design of Scandinavium in Gothenburg, one of the most popular 
indoor arenas in Sweden. 

The reason for the choice of topic is that Gothenburg wants to market the city as the 
"City of Events", but for that the arena must reach up to a better standard.
Regarding the capacity of audience, Scandinavium lies in only third place, behind 
Malmö Arena and Globen in Stockholm. To measure up with this competition we
have placed a new grandstand with 2500 new seats on the entrance side of the 
building. This gives Scandinavium a higher capacity of audience then Globen.

Issues that have been raised and analyzed during this project, among others, are how 
the competition from other arenas is today and how to increase the number of seats to 
reach the goal: the largest indoor arena in Sweden? 

One of the major components of the project has been the design of the building, 
including large surfaces of glass in the exterior and space for a new outdoor café. To 
bring out the importance of ice hockey events, we have placed segments of the home 
team Frölunda´s colors red and green in the facade.

To increase the capacity of audience we had to lift up the roof and a part of the project 
has been the design and some rough estimates about the construction of the new roof. 
After an evaluation of two alternative suggestions we have chosen to let the roof be 
held up by a square of lattice girders. 

During this project, we have been in contact with our mentors in the School of 
engineering, Kaj Granath and Peter Johansson, and especially with Sven Junkers, 
manager at Skanska Technology, department Building Design. 
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Sammanfattning
Följande rapport är resultatet av vårt examensarbete under våren 2009. Rapporten 
innehåller ett förslag på en ombyggnation av en av Sveriges mest populära 
inomhusarenor, Scandinavium i Göteborg. 

Anledningen till ämnesval är att Göteborg gärna marknadsför sig som 
”Evenemangsstaden” och staden behöver därför en inomhusarena som kan stå upp 
mot den nationella konkurrensen. Vad gäller publikkapacitet ligger Scandinavium
idag endast på en tredje plats, efter den nyproducerade Malmö Arena och Globen i 
Stockholm. För att mäta sig med dessa arenor har vi planerat in en ny läktare på
arenans entrésida, med 2500 nya sittplatser, vilket ger Scandinavium högre
publikkapacitet än Globen.

Frågeställningar som tagits upp och analyserats under arbetets gång är bland andra 
vilken konkurrens som finns från andra arenor idag och hur kan vi utöka antalet 
sittplatser för att nå målet: Sveriges största inomhusarena?

Huvudparten av projektet har ägnats åt utformningen av arenan, med stora glasytor i 
exteriören och plats för en ny uteservering. För att framhäva arenans betydelse för 
ishockeyevenemang har vi placerat inslag av hemmalaget Frölundas färger rött och 
grönt i fasaden. 

För att möjliggöra en högre publikkapacitet måste taket på arenan höjas och en del av 
projektet har bestått i utformning och överslagsmässiga konstruktionsberäkningar av 
det nya taket. Efter utvärdering av två olika alternativ bärs den slutliga 
takkonstruktionen upp av en ram av stålfackverksbalkar.

Till vår hjälp med examensarbetet har vi dels haft våra handledare på Tekniska 
Högskolan, Kaj Granath och Peter Johansson, men framförallt Sven Junkers, chef på 
Skanska Teknik, Hus och Bostad.
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1 Inledning
I följande rapport går att läsa om ett förslag till om- och utbyggnation av 
inomhusarenan Scandinavium i Göteborg.

Projektet har varit ett examensarbete, och en avslutande del i utbildningsprogrammet 
Byggnadsutformning, inriktning arkitektur, på Tekniska Högskolan i Jönköping. 

Framförallt riktar förslaget in sig på ett utökat antal sittplatser samt en mer attraktiv 
fasad och entré.
För en högre publikkapacitet har taket höjts, och vi har gjort överslagsmässiga 
beräkningar för den balkkonstruktion som bär upp det nya taket.

Då en modernisering av Scandinavium sedan en lång tid tillbaka varit ett aktuellt 
ämne har vi även uppmärksammat byggnadens historia, med bland annat vilka planer 
som tidigare funnits för arenan.

1.1 Bakgrund
Skånegatan i Göteborg är stadens så kallade Evenemangsstråk. Här finns Ullevi, 
Svenska Mässan, Universeum, Världskulturmuseet, Liseberg, biografen Bergakungen, 
Valhallabadet och en av Sveriges mest kända inomhusarenor; Scandinavium. 

Sedan Malmö Arena stod klar i november 2008, med en publikkapacitet på 15 000
sittplatser (12 500 vid ishockeymatcher), får Scandinavium nöja sig med en 
tredjeplats vad gäller publikkapacitet. 
Att vara näst störst, efter Globen i Stockholm som tar in 16 000 besökande (13 850
vid ishockeymatcher), har tidigare varit acceptabelt, men att även stå i skuggan av 
Malmö Arena är inte förenligt med stadens marknadsföring. För att Göteborg ska
kunna fortsätta kalla sig för Evenemangsstaden måste en ombyggnation av 
Scandinavium ske, bland annat för en högre publikkapacitet. Idag har arenan
möjlighet att vid ishockey- och andra sportevenemang, ta emot 12 044 besökare och 
upp till 14 000 personer vid konserter. Detta innebär cirka 2000 färre platser än 
konkurrenten Globen.

På grund av detta har vi, på uppdrag från Skanska i Göteborg, tagit fram ett förslag på 
en ombyggnation av arenan som tillåter ett utökat antal sittplatser och ger arenan en 
mer tilltalande fasad.
Denna rapport är främst en presentation av arenans uppfräschade exteriör, men består 
även av överslagsmässiga beräkningar över det nya taket, som även håller för större 
laster från upphängd utrustning.
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1.2 Syfte och mål
Syftet med examensarbetet att göra Scandinavium större är att Göteborg gärna 
marknadsför sig som ”Evenemangsstaden” och staden behöver därför en 
inomhusarena som kan leva upp till det ryktet. Scandinavium ligger idag på en tredje 
plats vad gäller publikkapacitet, efter den nyproducerade Malmö Arena och Globen i 
Stockholm. 

För att nå målet att göra Scandinavium till Sveriges största inomhusarena fordras 
alltså att publikkapaciteten i Globen, med 16 000 personer (13 850 personer vid 
ishockeymatcher) överstigs,1 vilket motsvarar 2000 platser på Scandinavium. 
Detta kräver vidare en ökad takhöjd på arenan, för att rymma en ny läktare. Det nya 
taket ska också klara större påfrestningar från bland annat strålkastare och annan tung 
upphängd utrustning. Vi kommer att utföra överslagsmässiga beräkningar på det nya 
takets konstruktion för att visa att projektet är praktiskt genomförbart.

Utan fasadbelysning under evenemang och högtider är arenan enligt vår mening grå 
och tillintetsägande och arenans exteriör är därför i behov av en renovering. En stor 
del av förslaget är att med den nya takhöjden skapa en uppfräschad exteriör med en ny 
design av arenans fasad samt tillbyggnader på entrén som skapar ett modernt och 
tilldragande uttryck. Tanken är att integrera arkitektur och teknik i såväl 
konstruktionslösningar som fasadarbeten.

Scandinaviums målgrupp är väldigt bred och består av allt från hårdrocksfans och 
ishockeysupportrar till besökare av Göteborg Horse Show och Disney on Ice. I och 
med den ökade publikkapaciteten måste vi också beakta det ökade servicebehovet 
med serveringar, toaletter samt med plats för media och fler V.I.P-loger.
Målsättningen är att kompromissa mellan olika önskemål och krav för att göra så stor 
del av målgruppen nöjd. 

Det slutliga resultatet presenteras i aktuell rapport i form av text, figurer, beräkningar 
och framförallt genom ritningar och en visuell gestaltning av förslaget.

                                               
1 Globen; http://www.sgafastigheter.se/portals/0/documents/globen.pdf
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1.3 Avgränsningar
Rapporten innefattar endast överslagsmässiga beräkningar på det nya takets 
huvudbalkar och redovisar inga dimensioner på pelare eller mindre tvärgående balkar.

Vi har inte analyserat hur rumsakustiken har förändrats av takets utformning utan 
endast tagit upp aspekter som kan bidra till önskade ljudeffekter.

Det slutliga resultatet, med rapport och ritningar, kommer inte kunna användas som 
bygghandlingar, utan kommer endast utgöra en presentation av förslaget.

1.4 Disposition
Rapporten är i stor mån uppbyggd enligt projektets händelseförlopp, med början på 
frågeställningar, problemformuleringar och vilka avgränsningar vi valt. Därefter går 
det att läsa om projektets tillvägagångssätt, förundersökningar och olika 
referensobjekt.

Det slutliga förslaget beskrivs i resultatdelen med hjälp av text och beräkningar
medan perspektivbilder och ritningar över förslaget ligger som bilagor till rapporten.
Övriga bilagor är takkonstruktionsberäkningar och ett urval idéskisser.

Det hela knyts samman med en diskussion i rapportens slut följt av hänvisningar till 
de referenser vi använt oss av.



8

2 Genomförande
Genom att studera befintliga och planerade arenor, med hänsyn till bland annat 
materialval och utformning har vi samlat inspiration och kunskap till projektet. 

I projektets inledningsskede diskuterades huruvida en omlokalisering av arenan, till 
andra sidan Vallhallagatan, skulle vara lämplig. Vi beslöt dock att dagens läge, med
nära kontakt till övriga sevärdheter på Evenemangsstråket och integrationen med 
Svenska Mässan, var att föredra.

Figur 1
Översikt

För att bestämma hur ut- och ombyggnationen skulle kunna ske, gjordes en analys 
över Scandinavium som byggnaden ser ut idag. Därför besökte vi bygglovsarkivet på 
Stadsbyggnadskontoret i Göteborg, varifrån vi fick tillgång till Poul Hultbergs 
handritade plan-, fasad- och sektionsritningar.
För att avgöra graden av lutning på arenans kommande läktare tog vi kontakt med 
Anders Thorén, informationschef på Förvaltnings AB Framtiden, Scandinaviums 
ägare. 

Till vår förundersökning, med en analys av befintliga arenor och annan liknande 
arkitektur, kunde vi genom Högskolebiblioteket i Jönköping beställa hem böcker i
ämnet. Vi fick även hjälp med att finna tidsskrifter på internet om all tänkbar 
arkitektur och konstruktion.

Även i övrigt har internet varit till stor hjälp; vi har hittat översiktskartor över 
byggnaden och området, vi har fått information om liknande projekt, både nationella, 
internationella, pågående och färdigställda. 

Vi har använt oss av våra kunskaper i konstruktionsteknik för att dimensionera 
takbalkarna. 
Ett val gjordes mellan två konstruktionslösningar; att placera balkarna som en 
fyrkantsram eller i v-form, där vi pågrund av balkarnas erforderliga höjd valde det 
förstnämnda alternativet. Båda alternativen innefattade fackverksbalkar av stål.
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Merparten av projektets tid har vi lagt ner på utformningen av arenan med 
arbetsgången från idéskisser och planering till uppritning av 3D modell, 
perspektivbilder i verklig miljö och ritningar.
Programvaror vi arbetat i är ArchiCAD 12, AutoCAD Architecture 2008 och Adobe 
Photoshop CS3.

3 Förundersökning
3.1 Scandinaviums byggnadshistoria

3.1.1 Arenan byggs

1948 presenterades de första ritningarna till vad som kallades ”Valhalla 
Inomhusarena”. Ritningarna, framtagna av Poul Hultberg på Nils Olssons 
arkitektkontor i Göteborg, omfattade från början en bad- och idrottsanläggning. 
Projektets största problem var finansieringen, liksom för många kommunala 
byggprojekt, och det skulle dröja drygt tio år innan något beslut fattades. På grund av 
den då lokala bristen av badhus var det den delen av anläggningen som först skulle 
komma att behandlas, och 1956 öppnade Valhallabadet.

1971 fyllde Göteborg stad 350 år, och det beslöts att idrottsarenan skulle stå klar att
invigas detta år, för att skapa ett minnesvärt jubileumsår.
Poul Hultberg fick uppdraget att se över och revidera sina 23 år gamla ritningar och 
skapa ”Nordens största centrum för kultur, näringsliv och idrott”. Kostnaderna 
beräknades till 23 miljoner kronor, och trots våldsamma debatter sattes projektet 
slutligen igång. 

Komplikationerna fortsatte och följde sedan projektet under hela byggtiden. 
Byggstarten försenades till exempel med en månad då när man i maj 1969 skulle ta 
första spadtaget och det stod klart att man i brådskan glömt att söka bygglov. 
I byggets slutskede blev också koncentrationen av brandfarliga gaser så hög att 
explosionsrisken var överhängande.

Scandinavium stod mot alla odds klar för invigning i maj 1971 med en sluträkning på
31 miljoner kronor. Överskridningen av budgeten, med 8 miljoner kronor, 
tillsammans med den orangea fasadfärgen, gjorde många av stadens invånare 
skeptiska till den nya arenan. 

Figur 2
Scandinavium, orginalfasad
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Bara 1500 personer kom för att höra landshövding Erik Huss invigningstal, varav 
många lämnade arenan i förtid efter problematik med ljud- och ljusanläggningen. 

Lyckan skulle inte vända förrän i september, då operaföreställningen AIDA fyllde 
arenan fler kvällar i rad. Senare samma månad föll även det första ishockeymålet, 
inlagt at dalmasen Hans Hansson i landskamp mot Tjeckoslovakien, till ett jubel av 
14 000 åskådare.2

3.1.2 Ekonomisk kris

Under början av 1990-talet stred Scandinavium och dess ägare med svåra ekonomiska 
problem. Kommunen, som majoritetsägare av aktierna i Scandinavium, fick under fler 
år täcka stora förluster för arenan, där ombyggnationer med bland annat en ny entré 
stod för stora kostnader. Mellan åren 1990 och 1992 rörde det sig om underskott på 
runt 38 miljoner kronor. Detta utökades till 20 miljoner kronor bara under året 1993
och ännu högre belopp året därpå. 

Publiksiffrorna dalade under ekonomikrisen och Scandinaviums situation diskuterades 
vid ett par tillfällen av kommunens högsta politiker. 1995 stod det klart att även de 48
procent av aktierna, som tidigare ägts av näringslivet, köpts upp av kommunen. Under 
samma period tog kommunägda Framtiden över själva byggnaden och ekonomin 
skulle senare stabiliseras.

3.1.3 Fasadrenovering

Efter att arenan stod färdig 1971, stod Scandinavium med sin orangea fasad i 35 år 
innan det var dags för en uppfräschning. Scandinaviums yta målades 2006 om i en 
silverskimrande nyans.

Figur 3
Scandinavium, renoverad fasad 

Anledningen till färgvalet var framför allt att knyta samman kvarteret och skapa ett 
enhetligt intryck tillsammans med Svenska Mässan och hotellen. Dessutom gjorde 
den nya silverskimrande färgen det möjligt att belysa fasaden i olika färger, beroende 
på till exempel evenemang eller högtid.

                                               
2 Aida ”räddade” Scandinavium; http://webnews.textalk.com/se/article.php?id=888&context=
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Beslutet om fasadrenoveringen togs av kommunägda Framtiden-koncernen, som i sin 
tur äger Scandinavium.

I senare skeden har Göteborgslokaler, som ingår i Framtiden-koncernen, kritiserats för 
att uppdrag av stora belysningsarbeten, vid till exempel jul, inte upphandlats enligt 
LOU, Lagen om Offentlig Upphandling.

I planeringsskedet av arenan fanns ursprungligen ett förslag om att bygga arenan med 
en stor glasfasad ut mot Skånegatan och Vallhallagatan, någonting som skulle bli 
alltför kostsamt. Detta förslag togs åter upp när flera visioner om staden Göteborg
togs fram år 2000, och igen innan beslutet om den ommålade fasaden togs. Förslaget 
föll dock återigen på grund av den stora kostnaden som det skulle medföra. Däremot 
skulle insidan av Scandinavium denna gång förändras genom att väggen ovanför en 
av läktarna, mot kongresshallens foajé, byttes ut mot ett glasparti. Detta medförde fri
sikt mellan arenan och Svenska Mässans grannhus. Även detta gjordes för att bättre 
knyta sammans de olika verksamheterna i kvarteret. 
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3.2 Referensobjekt
Genom att studera befintliga arenor, deras tekniska lösningar, materialval och 
utformning, har vi samlat inspiration och kunskap till vårat eget projekt.

3.2.1 The Allianz Arena

Efter en arkitekttävling och ett vinnande förslag med motiveringen om den mest 
spektakulära fasaden, stod The Allianz Arena klar lagom till VM 2006. Fasaden 
består av 2874 luftfyllda ”foliekuddar” som kan ljussättas för att ge arenan olikfärgad 
fasadbelysning, exempelvis rött för Bayern Münchens och blått för 1860 Münchens 
hemmamatcher. 

Figur 4      Figur 5
The Allianz Arena   The Allianz Arena

The Allianz Arena vann i maj 2004 även ”2003 German Fire Prevention Award” för 
sin perfekta utrymningsplan.3

Från detta referensobjekt har vi fått inspiration av materialet, som är något i likhet 
med polykarbonat, ett hållbart och modernt byggnadsmaterial med tacksamma 
egenskaper vad gäller hållbarhet och belysning. Att låta färg hylla arenans hemmalag 
skapar en känsla av sammanhållning och gemenskap.

                                               
3 The Arup Journal 1/2006; The Allianz Arena



13

3.2.2 Color Line Arena

År 2002 öppnades Color Line Arena i Hamburg. På arenan arrangeras rock- och 
popkonserter, utställningar och sportevenemang som boxning, motorcross och 
basketbollmatcher. Color Line Arena har samma publikkapacitet som Scandinavium, 
14000 platser.

Figur 6
Color Line Arena

Arenans utformning är enligt oss inte mycket uppseendeväckande, med sett till 
åskådareservice och serveringsutbud har arenan 3 stora restauranger samt 4 barer och 
totalt 17 snabbmatskassor, 1 ”backstage”-restaurang och 3 V.I.P barer.4 Detta kan 
jämföras med Scandinavium, som har 2 större och 2 mindre restauranger samt en Mc 
Donald´s servering. I och med detta vill vi utöka Scandinaviums serveringsutbud och 
samtidigt byta ut Mc Donald´s för att skapa en trevligare servering som även andra än 
arenans besökare har tillgång till.

3.2.3 Beijing National Indoor Stadium

Arenans välvda former påminner om Scandinavium. Takskärmar är placerade runt om 
byggnaden och skapar ett estetiskt tilldragande uttryck i anslutningen mellan vägg och 
tak. I fasaden ligger även synliga fackverk som gör att byggnaden upplevs kraftfull 
och stabil. Vi vill på Scandinavium skapa ett kraftfullt uttryck i anslutningen mellan 
tak och fasad, exempelvis med hjälp av skarp kontrast mellan olika material.

Figur 7
Beijing National Indoor Stadium

                                               
4 Color Line Arena; http://www.teckentrup.eu/Reportage-om-ob.356+M5d637b1e38d.0.html
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3.2.4 Sprint Center – Kansas City

Arenans fasad är klädd i oregelbundet placerade transparenta och gula glaspartier. 
Byggnadens underkant är belyst vilket skapar en känsla av att byggnaden svävar. Likt
Sprint Center vill vi klä Scandinavium i delvis färgade glaspartier, röda alternativt 
gröna för att hylla hemmalaget Frölunda.

Figur 8
Sprint Center

3.2.5 Arsenal Football Club

Arsenal Football Club i London renoverade sin norra läktare 1993. Fasaden som klär 
denna läktare har inslag av rött, vilket är hemmalagets identitetsfärg. 5

Figur 9
Arsenal Football Club

Inspiration hämtas från fasadens stora glaspartier samt den röda inslagsfärgen som 
syns tydligt men som ändå inte tar överhanden.

                                               
5 Arsenal Football Club; http://www.arsenal.com/history/arsenal-stadium-highbury/arsenal-stadium-a-
history
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3.2.6 Löfbergs Lila Arena

Löfbergs Lila Arena (LLA) byggdes 2001 i Karlstad, hemmaarena för Färjestads BK. 
Arenan har ungefär hälften så stor publikkapacitet som Scandinavium med 8250 
platser vid hockey och 9600 vid konserter. Trots sin ringa storlek har LLA en 
högklassig åskådarservice, någonting som vi eftersträvar till Scandinavium. 6

Huvudrestaurangen har platser för 340 personer där åskådarna kan sitta med sikt över 
arrangemanget. Det finns även två sportbarer med storbilds-TV samt två stycken 
caféer. Dessutom finn det 22 kiosker, en souvenirbutik och 80 ”mediaplatser” med 
tillgång till trådlöst nätverk, tv och telefon. 
20 besökare kan under besöket sitta i en inglasad bastu med utsikt över aktuell 
tillställning, vilken i sin tur är integrerad med en relaxavdelning.

Arenan har 38 stycken inglasade V.I.P loger med plats för totalt 500 personer. 
Logerna är möblerade med egna minibarer, bredband och tv.
Dessutom finns det en exklusiv restaurang för klubbens privata gäster med egen 
servering.

En läktare är specialanpassad för förälder med barn. Innanför läktaren finns det ett 
lekutrymme och ett kök för matlagning.7

Figur 10
Löfbergs Lila Arena

                                               
6 Löfbergs Lila Arena; http://www.olaandreassen.net/Ishockey/Kaffepalatset.html
7 Färjestads BK; www.farjestadsbk.se



16

4 Resultat
4.1 Funktioner
För utformning och placering av de nya funktionerna, såsom serveringar och 
WC-inrättningar, se bilagor med planritningar A-005 och A-006.

4.1.1 Allmänt

Scandinavium arrangerar framför allt tre större evenemang; ishockey, musikkonserter 
och Göteborgs Horse Show. 

För att skapa en attraktiv upplevelse för åskådarna är det viktigt, förutom att givetvis 
följa alla krav på säkerhet och tillgänglighet, att ta tillvara på vad publiken anser vara
viktigt. Vi har bland annat tagit del av ett arenaförslag, skapat av AIK-alliansen 2006, 
där de framför sina önskemål och krav för vilka kvaliteter en bra arena med dess 
läktare bör ha. 

Delar som spelar in är bland annat; lutning på läktaren, sittplatsernas bredd, avstånd 
till själva arrangemanget, antal och bredd av ingångar till de olika sektionerna och
bredd av trappor.

Ett klart samband finns mellan sportevenemangspublik och ett önskemål om 
gemenskap och samhörighet bland åskådarna på läkaren. Där finns anspråk om så få
sektionsingångar och så smala trapplopp som möjligt, just för att skapa ett mer 
sammanhållet och kompakt publikhav.

”För att få en arena så attraktiv som möjligt måste den främja stämning och atmosfär 
på bästa sätt. En arena i sig skapar ingen stämning. Publiken skapar stämning. En 
bra arena får publiken att delta och vara en del i stämningen snarare än att enbart
njuta och uppleva den.”8

I vår utformning ska vi försöka hitta en kompromiss mellan detta och vad som känns 
bekvämt för de besökande som kommer för att exempelvis se en konsert. 
Gemensamt för de båda målgrupperna är krav på god sikt, detta medför en 
konstruktion som utesluter pelare samt en viss lutning på läktaren för att sikten inte 
ska skymmas av framförsittande åskådare.

                                               
8 Arenaförslag av AIK Alliansen; http://www.aiktifo.se/arenaforslag.pdf, sid 2
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4.1.2 Entré och fasad

För att skapa en arena som inte bara rättfärdigar utan också förstärker en 
marknadsföring av Göteborg som Sveriges Evenemangsstad räcker det inte med ett 
utökat antal sittplatser, det krävs också en uppfräschning och omformning av själva 
ytan.  

Figur 11
Scandinaviums nya fasad och entré

För en attraktiv och tilldragande arena har vi till dagens fasad lagt till ett exteriört 
”glasskal”, som skapar ett vackert intryck och som även skyddar köande besökande på 
väg in till arenan från väder och vind. Ett likadant utformat glasparti finns på andra 
sidan entrén och avslutas genom att i form av en 5 meter bred trappa förena sig med 
markplanet. Via trappan är det möjligt för både arenans besökare och andra 
förbipasserande att nå upp till Scandinaviums nya uteservering, placerad ovanför 
entréportarna. Tanken är att denna servering ska ersätta och dessutom locka fler gäster 
än den nuvarande Mc Donald´s restaurang som finns idag. 

I den nya utformningen integrerar konstruktion och arkitektur genom att 
fackverksbalkarna i taket syns genom stora glaspartier och stämmer överens med 
stålprofilerna i fasaden.

Det nya våningsplan som skapas ovanför entrén har plats för bland annat uteservering, 
bar, restaurang, fler toaletter, en butikslokal utrymme för media samt nya VIP loger. 
Upp till den nya våningen installeras en hiss som rymmer bår och tillåter vändning 
med rullstol.
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4.1.3 Läktare

En stor konkurrent för dagens arenor är hemmets komfort. Det ständigt utökande 
medieutbudet möjliggör dessutom allt från surroundsystem till storbilds tv-apparater 
med 3D-effekter. Detta ökar arenornas krav på en extraordinär ”live”-upplevelse. Här 
spelar siktförhållandena en stor roll. 

En åskådare vill självklart kunna se över huvudet på personen som sitter i stolsraden 
framför, vilket kräver en viss höjdskillnad mellan sittplatserna. En alltför låg lutning 
på läktaren, orsakad av låga nivåskillnader mellan platsraderna, skapar också ett 
längre avstånd till själva evenemanget. Dock får läktarens lutning inte bli så hög att 
den skapar ett obehag för besökarna.

Lutningen på Scandinaviums befintliga läktare är 30-33 grader. För goda siktlinjer på 
de nya läktarna, som är placerade högre upp, eftersträvas en brantare lutning. Enligt 
DIN EN norm; DIN EN 13200-1 ”Spectator facilities” får lutningen inte överstiga 39 
grader.9 För att undvika obehag hos besökarna bör inte heller stigningen mellan
gradängstegen10 vara mer än 700 mm.11

Den nya läktaren kommer att rymma 2500 nya sittplatser i totalt 19 platsrader
placerade ovanför befintlig läktare på byggnadens entrésida. Mellan varje platsrad 
sker en stigning på 600 mm, detta ger en lutning av läktaren på 36 grader. Läktaren
nås via trappor från det nya våningsplanet över entrén samt från 2 anslutningspunkter 
från befintliga läktare.
Vi har valt att påbörja platsraderna längs läktarens ytterkant och låta dem gå mot 
mitten (figur 11), detta skapar det exteriöra uttryck, med ett stort utskjutande glasparti, 
på det sätt vi är ute efter.

Figur 12
Platsuppställning, alternativ 1

                                               
9 Anders Thorén
10 Gradänger är de trappformade bjälklag, i detta fall av betong, varpå stolsitsar monteras
11 Sverker Björklund
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En alternativ platsuppställning (figur 12) skulle vara att utgå ifrån läktarens innerkant 
och låta platsraderna fyllas på bakåt. Detta skulle visserligen medge ett större antal 
platser med bättre siktförhållande, men det förändrar också formspråket i exteriören, 
och vi anser inte att vi då kan uppnå samma estetiska uttryck. 

Figur 13
Platsuppställning, alternativ 2
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4.1.4 Restauranger och serveringar

På den nya våningen ovanför entrén kommer det finnas nya serveringar. 
En restaurangdel inne på arenan och en uteservering med bardisk utomhus. Kök till 
dessa kommer att placeras i mitten av den nya våningen för att vara tillgängligt från 
båda håll.

I uteserveringen finns en 15 meter lång bar. Mellan baren och utplacerade bord ryms 
en 4 meter bred gångpassage för att tillgodose tillgängligheten för hela 
uteserveringen. 

Figur 14
Uteservering sedd från toppen av trappan

4.1.5 VIP-loger och mediautrymme

Nya loger för VIP-gäster och utrymme för media kommer att byggas på plan två av 
byggnadens nya del, ovanför den nya restaurangen. Dessa utrymmen nås via trappa 
från restaurangplanet. Hiss kan installeras istället och ersätta trappan för att anpassa 
logerna till funktionshindrade. VIP-logerna planeras så att såväl pentry som toalett 
kan rymmas.
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4.1.6 Övrig åskådarservice

Förslag på åskådarservice som kan tänkas inrättas i arenans nya butikslokaler är:

• Souvenir- och presentaffär

• Utställningshall, med plats för montrar av troféer, diplom, fotografier och 
andra föremål som relaterar till arenans och dess hemmalags historia

• Informationscenter, med kartor över arenan, programblad för aktuellt och 
kommande evenemang och försäljning av biljetter.

• Plats för spel och vadslagning

• Uthyrning av kikare och sittkuddar

4.1.7 Toaletter

Antalet toaletter för varje sektion på arenan måste stå i förhållande till hur många 
åskådare de är tänkta att tillgodose. Besökarna ska inte behöva ta sig för lång sträcka 
eller köa alltför lång tid till toaletterna. För god standard ska varje toalett delas av 
högst 150 besökande.12 Detta medför att vi, med vår utökade publikkapacitet på 2500
sittplatser behöver 16,6 nya toaletter. 

17 nya WC-inrättningar kommer därför att installeras med anledning av 
ombyggnationen. Dessa kommer att, med spridd placering för att minska risken för 
köbildning, ordnas i anslutning till det nya läktaretaget.

Undersökningar har visat att kvinnor i allmänhet tar upp mot dubbelt så lång tid på sig 
under sina toalettbesök i jämförelse med män, vilket måste beaktas även vid 
evenemang som kan tyckas typiskt manliga. För att lösa uppdelningen på bästa sätt
inrättar vi faciliteter som kan varieras mellan dam och herr, bortsett från inrättade 
urinoarer.

Toaletterna kommer att byggas enligt svensk standard, med minsta mått på 600x1050 
mm.

                                               
12 Sverker Björklund
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4.1.8 Utrymning13

Perontätheten på Scandinaviums nya läktare är 2,5 personer/m2 vilket 
överensstämmer med Boverkets dimensioneringstabell.14

Besökare i den mittre delen av läktaren kommer att utrymmas via de trappor som 
används för entré, och vidare ner för den stora entrétrappan alternativt en brandtrappa 
på uteserveringens västra sida. 
Personer på läktarens sidor har utrymningsvägar ut via brandtrappor på fasaden. 
Dessa, samt den trappan ned från uteserveringens västra sida, har en lutning på 55 
grader och ett förhållande mellan trapplängd och trapphöjd på 0,70. 15

Samtliga utrymningsvägar förses med en bredd på 2,0 meter med undantag från 
brandtrappan på den östra fasaden, där en ny brandtrappa sammanförs med en 
befintlig. Den gemensamma delen för de båda trapporna breddas och förstärks 
ytterligare för att klara påfrestningen från båda utrymningsvägarna.

De gäster som befinner sig på restaurangplanet utryms direkt ut via uteserveringen. 
Vilket enligt Boverkets utrymningsdimensioneringsrapport 2004 är acceptabelt. 16

Dörrarna ut mot serveringen kommer att vara öppningsbara inifrån, men kommer att 
förses med larm för att stoppa obehöriga besökare.

                                               
13 För plan över utrymningsvägar, se bilaga: ritning A-008
14 Boverket, utrymningsdimensionering; http://www.ebd.lth.se/fileadmin/energi_byggnadsdesign
/images/Utbildning/ABV012_096__BT_3/Utrymningsdimensionering.pdf, sid. 27
15 Weland, trappor; www.weland.se
16 Boverket, utrymningsdimensionering; sid. 15
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4.2 Material
Vi vill göra Scandinavium mer tilltalande, såväl interiört som exteriört. Därigenom är 
förhoppningen att även locka personer till arenan, som inte ska besöka något egentligt 
evenemang. För att åstadkomma detta använder vi oss av en attraktiv design, med en 
innovativ stål- och glasfasad. 

I samspel med entré och fasad har vi utformat en ny uteservering med kommunikation 
både ut mot gångbanan och in mot själva arenan. Detta är tänkt att bli en mötesplats 
för människor som samlas inför ett kommande arrangemang på arenan, eller som helt 
enkelt vill ta en paus mellan sevärdheterna på Evenemangsstråket. 

Vi använder oss av glasade och öppna ytor som skapar visuellt behagliga utrymmen 
samtidigt som transparensen och öppenheten bevarar kontakten med omvärlden och 
förhindrar en instängd känsla.

Våra mest framträdande material är glas och stål. Tekniken inom glasindustrin har 
utvecklats enormt och idag kan man skapa glaspartier i princip i vilka konstellationer 
som helst. Stål har en hög hållfasthet i förhållande till sin vikt samtidigt som vi anser 
att det skapar ett stilrent och elegant uttryck. Vi har valt att använda oss av material 
från ”Space Decks Systems Ltd” och ”Skandinaviska Glassystem AB”.

4.2.1 Glas

”Space Decks Systems Ltd” är ett engelskt företag som är specialiserade på 
konstruktion och installation av stål- och glasfasader. Deras konstruktionslösningar 
används idag på många arenor i Nordamerika och Storbritannien. Ett av ”Space
Decks” projekt är City of Manchester Stadium, och det är ett bra exempel för att se 
glasets många olika konstruktionsmöjligheter. I stort sett hela arenan är täckt av en 
glasfasad, det finns två inglasade huvudingångar, fyra trappuppgångar i glas, glasgolv 
och till och med rök och ventilationskanaler av glas.

Figur 15
City of Manchester Stadium
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Scandinaviums entré kommer att prydas av en elegant glasyta som sträcker sig  längs 
med arenans västra sida. Ett av ”Space Decks” system som vi bekantat oss med är 
deras högpresterande Lite-wall ®-system som tillåter en helt oavbruten glasyta. 
Systemet är uppbyggt med hjälp av en struktur av fyra eller fler rostfria stålrör som 
endast är fästa i det inre bladet av dubbelglaset.

Figur 16
Produkter från Space Decks

Inne på arenan är justering av ljuset och att undvika bländning en viktig faktor, för 
såväl spelare, artister och åskådare. Vi kommer att använda oss av elektriskt 
justerbara persienner för att kontrollera ljusinsläppet. Detta är också viktigt för att 
kunna reglera temperaturen och på så vis minska energikostnaderna.

Det nya läktaretaget som ska byggas kommer att omges helt av en stål- och glasfasad. 
Skandinaviska glassystem är erkänt i hela världen som en av de ledande innovatörerna 
av glasfasader. Scandinaviums nya läktarfasad kommer att konstrueras av balkar och 
strukturella ramar för att inte störa glas- och ljusintrycket.

Vi har valt ett system kallat SG 2000 bygg-systemet, detta ger oss fria händer att välja 
glas, ram och geometrisk utformning. Det är detta system också ”Space Decks”
använder sig av, med dubbelglasade enheter förseglade med silikon och med 
mekanisk infästning i det inre glaset. Glaset kan sedan fästas i till exempel pelare, 
balkar eller golvplattor.17

Då vi använder oss av många och stora glasytor är vi väldigt mån om att använda 
slagtåligt material, dels ur säkerhetssynpunkt och dels med tanke på vandalism som 
kan tänkas förkomma mot arenan. Polykarbonat är en transperenn termoplast med hög 
hållfasthet och låg vikt. Materialet levereras som plattor eller folie, men är lätt att
ända till den form som önskas.18

                                               
17 Skandinaviska glassystem; www.skandglas.se
18 Vink plastprodukter; www.vink.se
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4.2.2 Stål

Stålet är bland de mest mångsidiga och traditionella byggmaterial på dagens marknad. 
Det har en hög kvalitet som klarar stora spännvidder vilket gjorde det möjligt för oss 
att låta fantasin flöda samtidigt som vi fått en produktionssäker lösning. 

Tack vare ett modernt korrosionssystem kan stålstrukturer få relativt lång livslängd 
samtidigt som ett betydande restvärde kan uppnås vid återvinning. Behandling av stål 
sker bland annat genom sågning, klippning, slipning, bockning och svetsning som 
tillåts utan att stålets egenskaper försämras.

Vi kommer att använda oss av stål tillsammans med prefabricerade betongelement 
vilket är en erkänt fördelaktig lösning både med hänsyn tagen till ekonomi och till 
tidsåtgång.

Stål har god hållfasthet i jämförelse till dess vikt och kan därför ge ett elegant uttryck, 
även vid stora spännvidder. För mindre spännvidder och begränsad nedböjning kan 
med fördel en lägre stålkvalitet användas (exempelvis S275J2) men för ett projekt av 
Scandinaviums dimensioner, med spännvidder upp emot 110 meter är det i alla 
hänseenden nödvändigt att välja ett högvärdigt stål, S355J2.19

Scandinaviums tak och i detta den upphängda utrustningen kommer i huvudsak att 
bäras upp av två stålfackverksbalkar samt mindre avlastande tvärgående balkar. 
Stålkonstruktionen är tänkt se imponerande och kraftfull ut samtidigt som den 
stämmer överens med uppbyggnaden av den nya fasaden.

                                               
19 Culley, Peter & Pascoe, John; Stadium Engineering
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4.3 Tak

4.3.1 Akustik

Akustiken på en arena är en avgörande faktor för i huvudsak tre frågor:

• Stämningen bland åskådarna vid sportevenemang

• Förstärka utan att otydliggöra en talares framförande

• Förbättra ljudkvaliteten vid musikevenemang

Besökare av konserter och även andra evenemang förväntar sig en bra ljudkvalitet. 
Det finns dock flera komplikationer vid ansatser att åstadkomma detta. Noggranna 
genomgångar av ljudkvalitet och miljö fordras då bullernivågränserna utanför arenan 
har sänkts. Omgivningen runt arenan får med andra ord inte i alltför stor utsträckning 
bli störd av pågående evenemang. 
För att fastställa lämplig ljudisolering i byggnadens fasad bör konserter användas som 
riktlinje, då dessa skapar den högsta ljudnivån. Mätperioden bör även vara minst 15 
minuter för att uppmäta den högsta ljudnivån för att säkerställa att inte nå upp till 
riskzonen för hörselskador. 20

Även ekonomiska aspekter spelar in då fler och fler arenor anordnas för att kunna 
arrangera underhållning av olika slag. Tanken är att skapa kommersiellt lönsamma 
anläggningar, vilket också ställer högre krav på dess ljudanläggningar och akustiska 
förhållanden. 

Generellt för sportevenemang eftersträvas så lång efterklang av ljuden som möjligt. 
Detta för en mer ”verklig känsla, oavsett åskådarens placering på läktaren”, när 
exempelvis en klubba träffar ishockeypucken. Reflekterande ytor (ljudfält) skapas 
därför med hjälp av takets form.
Omvänt, med så kort efterklang som möjligt, gäller för uppfattande av tal och sång. 
Här söks ekofritt akustiskt ljud (fria fält) där det direkta ljudet istället absorberas av 
arenans ytor. Ytterligare bekymmer uppstår vid konserter där det används kraftiga 
ljudanläggningar och där det reflekterande ljudet skapar så stora ekon att ljudet som 
når åskådarna blir fördröjt.21

På grund av detta krävs bland annat möjlighet att akustikreglera anläggningen för att 
tillgodose det aktuella arrangemanget. Man vill tillhandahålla effektiv 
ljudförstärkning och samtidigt bevara lämplig naturlig akustik för en förhöjd 
upplevelse av evenemanget. 

                                               
20 Göteborgs kommunstyrelsen 2004-05-05;
Yttrande över Socialstyrelsens utvärdering om regelverket kring höjda ljudnivåer, Område 2:2
21 Culley, Peter & Pascoe, John; Stadium Engineering
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Arenans akustik styrs främst av storlek, takform och byggnadsmaterial. För att finna
balans mellan ljudfälten och de fria fälten, och för att optimera akustiken för arenans 
olika aktiviteter krävs en akustisk modellering. Ljudets beteende undersöks med hjälp 
av en komplicerad vågteori i kombination med arenans volym. I de allra flesta fall 
används den så kallade ”raytracing-tekniken” (strålspårning), där ljudvågornas vägar 
beräknas samt att bland annat ljudkällornas egenskaper, avstånd, luftabsorption, 
reflektioner, ytors absorptionsförmåga betraktas. 22

4.3.2 Utformning

Utformningen av taket skapas främst av den nya takhöjden som blir högst på 
entrésidan över det nya läktaretaget. Taket går i en båge längs konstruktionens nya 
takbalkar och ut mot sidorna. En skärm skapas ovanför entrén vid anslutningen mellan 
taket och fasadens glasparti. Genom glaset kan man, ovanför läktaren, utifrån se 
takbalkarna.

                                               
22 Culley, Peter & Pascoe, John; Stadium Engineering
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4.3.3 Konstruktion

Idag bärs taket upp med hjälp av ett nät av stålvajrar som täcks av ett ovanliggande 
plåttak. 

Valet av konstruktionslösningen för takets nya bärande balkar stod mellan 
fackverksbalkar i en v-form eller placerade som en fyrkantsram. Det sista alternativet 
valdes på grund av att höjden på balkarna placerade i en v-form blev alltför stor. Det 
nya taket kommer därmed att bäras upp med en fyrkantsram av stålfackverksbalkar. 
Se schematisk figur nedan.

För ett smidigt byggskede har vi tagit i beaktning att det nya taket ska kunna byggas 
ovanpå det befintliga. Det nya taket kan således färdigställas innan det befintliga rivs.

Figur 17
Plan, takbalkar

Beräkningar som redovisar konstruktionens laster och dimensioneringar ligger som 
bilagor till rapporten. Där finns även beräkningarna för den alternativa lösningen.
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4.4 Arenans stabilitet
För stor nedböjning av takbalkarna hanteras genom överhöjning, vilket innebär att 
balkarna konstrueras en aning uppåtböjda. När laster sedan skapar nedböjning på 
balkarna blir de istället raka.

I byggnadens ytterkanter placerar vi fyra stycken stabiliserande kryssverk, svarta 
markeringar. För att föra ut last till dessa kryssverk från huvudbalkarna använder vi 
vind-/stabiliseringsfackverk, gul markering. 

Figur 18
Plan, stabilitetsbeskrivning

De nya bärande huvudbalkarna bärs upp av nya utanförliggande pelare. För att 
undvika sättning grundsätts varje pelare med 25-30 nya markpålar, beräknat på att 
varje påle tar en kraft på cirka 1000 kN.
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5 Slutsats och diskussion
Målet med detta projekt var att öka publikkapaciteten och göra Scandinavium till 
Sveriges största inomhusarena, det Globen varit sedan 1989. För detta krävdes en 
ökad publikkapacitet på 2000 personer. 

Efter en överslagsmässig platsanalys kom vi fram till att en ny läktare med tillräckligt 
många platser skulle rymmas på en av byggnadens kortsidor. Skisser visade att den 
lämpligast placerades ovanför entrésidan, där den heller inte skulle inkräkta över 
Svenska Mässan. 

Med hjälp av nödvändiga sittplatsmått kunde vi räkna ut vilken höjd och djup som 
den nya läktaren behövde ha. 
Utbyggnaden skulle bli 12 meter hög och då det även fanns önskemål om en 
förbättrad bärighet för upphängda installationer beslöt vi att utforma ett helt nytt tak. 

För en så stor ökning av publikkapaciteten ville vi även öka standarden på 
åskådarservice, gällande bland annat toaletter och serveringsutbud. Utrymmet mellan 
den utskjutande nya läktaren och den befintliga entrén skapade naturligt nya 
våningsplan med plats för såväl serveringar, toaletter och plats för VIP gäster och 
media.

Då läktaren och det nya taket gjorde att hela byggnaden fick en helt ny karaktär var 
det viktigt för oss att skapa ett sammanhållande helhetsintryck av byggnaden. Då 
tidigare planer över arenan innefattade många och stora glaspartier vilket gjorde att 
detta kändes som ett naturligt val i utformningen av den nya exteriören. Vi valde även 
stålprofiler mellan glaspartierna för att skapa en samhörighet mellan fasad och 
takkonstruktionens nya stålfackverksbalkar. 

Arbetsgången har under hela projekttiden flutit på bra och vi har kommit i kontakt 
med flera olika berörda parter. Framförallt med Sven Junkers på Skanska Teknik i 
Göteborg, men också Sverker Björklund på A+F Arkitektkontor i Huskvarna. 
Dessutom har vi fått mycket stöd och information från sakkunniga via telefon och 
internetkommunikation.

Positivt med arbetet har varit projektets mångsidighet vilket har gjort att vi fått 
använda oss av många de kunskaper vi samlat på oss under vår utbildning. 

Vi vet att det idag finns en del idéer om om- och utbyggnation, och det skulle vara 
väldigt roligt att få se och jämföra vårat förslag med ett verkligt resultat.
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Konstruktionsberäkningar 

Alternativ 1: 

Fackverksbalkar placerade i v-form med mindre tvärgående balkar som för laster ut mot 
befintliga mindre pelare. 

Balkarnas längd: 110 m. (Figur ej mätbar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laster: 

Tungheter:  γtak = 100 kg/m2   
γsnö = 150 kg/m2 
γinstallationer = 100 kg/m2 

F = m*a  
a = g  
g = 9,82 m/s 

→  qtak = 1 kN/m2 
 qsnö = 1,5 kN/m2 

 qinstallationer = 1 kN/m2 

Egentyngd: 

Vi antar egentyngd för balk: = 25 kN/m  

(qtak + qinstallationer) * lastupptagningsbredd = 2,0 kN/m2 * 30 m = 60 kN/m 

→ Gk = qtak + qinstallationer + qbalk = 85 kN/m 

Fri last: 

qsnö = 1,5 kN/m2 

Faktor för fri last: 1,3  

→ Qk = 1,5*1,3 = 1,95 kN/m2 * 30 m = 51 kN/m 

Moment: 

M = (g*L2)/8 

M = (136*1102)/8 = 206 MNm 

 



 

 

Tvärkraft: 

R = (q*L)/2 

R = (136*110)/2 = 7480 kN 

                 

                   Z = 600 mm 

                    t = 30 mm 

 

  

 

 

 

Figur 12 
Stålprofil, snitt 
 

A = 2*Z*t + 2*((Z-2*t)*t) = 68,4*10-3 m2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 13 
Fackverksbalk, snitt 

M = h*2A*fyd 
fyd = fyk / (γM * γN) 
fyk (S355) = 355 MPa 
→ fyd = 295,8 MPa 

→ h =269,9*106 / (2*68,4*10-3*295,8*106) = 6,7 m 



 

 

Fackverk: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14 
Fackverksbalk, sida 

R = 7480 kN 

Då tvärkraften delas på två profiler: R/2 = 3740 kN 

↕: BC*cos45 + 3740 = 0 

BC = 3750/cos45 = 5290 kN 

↕: 5290*sin45 – AB = 0 

AB = 5290*sin45 = 3750 kN 

BC;  
betraktad som dragen pelare: 

N = fy*A 

A = N/fy = 5290*103/355*106 = 0,0149 m2 

Profil: VKR, rektangulär.a 

Mått: 450x250x16,0 (mm) 

AB;  

betraktad som tryckt pelare: 

σcd = (M2/W) + (N/A) 

N = 3740 kN 

Profil: VKR, rektangulär.a 

Mått: 500x300x16,0 (mm) 

                                                      
a Bröderna Edströms VKR-hålprofiler 
 



 

 

M2 = N*y2 
y2 = (Ncr/(Ncr – N))*eo,d 

eo,d = L/αbow  
αbow = 200 
L = h = 7,6 m 
→ eo,d = 7,6/200 = 33,5*10-3 m 

Ncr = (E*I*п2)/Lc

2 

Lc = βcd*L 
βcd = 1,0 
→ Lc = L = 7,6 m 

E = 210*109 Pa 
I = 367,68*106 mm4 

→ Ncr = 16976 kN 

→ y2 = 0,043 m 

→ M2 = 149 kNm 

W = 2451*103 mm3 

→ σcd = (149*103/ 2451*10-6) + (3740*103/24300*10-6) = 211 MPa 

Kontroll, utnyttjandegrad: 

σcd/fy ≤ 1 

fy = 355 MPa 

211/355 = 0,59 ≤ 1 ← OK! 



 

 

Alternativ 2: 

Fackverksbalkar placerade som fyrkantsram. 

Balkarnas längd: 95 resp. 50 m. (Figur ej mätbar) 

 
Laster: 

Tungheter:  γtak = 100 kg/m2   
γsnö = 150 kg/m2 
γinstallationer = 100 kg/m2 

F = m*a  
a = g  
g = 9,82 m/s 

→  qtak = 1 kN/m2 
 qsnö = 1,5 kN/m2 

 qinstallationer = 1 kN/m2 

Egentyngd: 

Vi antar egentyngd för balk: = 25 kN/m  

(qtak + qinstallationer) * lastupptagningsbredd = 2,0 kN/m2 * 30 m = 60 kN/m 

→ Gk = qtak + qinstallationer + qbalk = 85 kN/m 

Fri last: 

qsnö = 1,5 kN/m2 

Faktor för fri last: 1,3  

→ Qk = 1,5*1,3 = 1,95 kN/m2 * 30 m = 51 kN/m 

Moment: 

M = (g*L2)/8 

M = (136*952)/8 = 153 MNm 

 



 

 

Tvärkraft: 

R = (q*L)/2 

R = (136*95)/2 = 6460 kN 

                 

                   Z = 600 mm 

                    t = 30 mm 

 

  

 

 

 

Figur 12 
Stålprofil, snitt 
 

A = 2*Z*t + 2*((Z-2*t)*t) = 68,4*10-3 m2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 13 
Fackverksbalk, snitt 

M = h*2A*fyd 
fyd = fyk / (γM * γN) 
fyk (S355) = 355 MPa 
→ fyd = 295,8 MPa 

→ h = 201,4*106 / (2*68,4*10-3*295,8*106) = 4,97 m 

 
 



 

 

Fackverk: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14 
Fackverksbalk, sida 

R = 6460 kN 

Då tvärkraften delas på två profiler: R/2 = 3230 kN 

↕: BC*cos45 + 3230 = 0 

BC = 3230/cos45 = 4570 kN 

↕: 4570*sin45 – AB = 0 

AB = 4570*sin45 = 3230 kN 

BC;  
betraktad som dragen pelare: 

N = fy*A 

A = N/fy = 5992*103/355*106 = 0,0168 m2 

→ Profil: VKR, rektangulär.b 

Mått: 400x200x16,0 (mm) 

AB;  

betraktad som tryckt pelare: 

σcd = (M2/W) + (N/A) 

N = 3230 kN 

Profil: VKR, rektangulär.b 

Mått: 500x300x16,0 (mm) 

                                                      
b Bröderna Edströms VKR-hålprofiler, sid 108 
 



 

 

M2 = N*y2 
y2 = (Ncr/(Ncr – N))*eo,d 

eo,d = L/αbow  
αbow = 200 
L = h = 4,97 m 
→ eo,d = 4,97/200 = 24,8*10-3 m 

Ncr = (E*I*п2)/Lc

2 

Lc = βcd*L 
βcd = 1,0 
→ Lc = L = 4,97 m 

E = 210*109 Pa 
I = 367,68*106 mm4 

→ Ncr = 30821 kN 

→ y2 = 0,029 m 

→ M2 = 94 kNm 

W = 2451*103 mm3 

→ σcd = (94*103/ 2451*10-6) + (3230*103/24300*10-6) = 171 MPa 

Kontroll, utnyttjandegrad: 

σcd/fy ≤ 1 

fy = 355 MPa 

171/355 = 0,48 ≤ 1 ← OK! 
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