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Abstract 

The new Eurocode standard requires adjustments in construction planning offices 
in the respect that staff must learn to use and comply with this standard. When 
designing connections in steel there is support available in terms of calculation 
methods and manuals, but there is still no extensive help on how to handle them 
with the Eurocode standard. Although the design process of connections is very 
important during the design of steel structures, there is currently a too slow pro-
cess compared to what it could be. Therefore it would be good if an easier and 
faster way to design connections in accordance with the Eurocode standard were 
found. 

Interviews have shown that the design process had worked so that calculations 
were done by hand, by a designer according to BKR's rules, and then plotted in 
3D by another designer who finally get their plans reviewed by a third person. 

Through case studies, of the standard connection BP1, an improved design pro-
cess were sought after, compared to the one the interviews described. In the case 
studies BP1 was designed by hand and with the programs Autodesk Robot Struc-
ture Professional Analysis 2011 and was modeled with Tekla Structures 16.0, at all 
times in accordance with the Eurocode standard. Thanks to that a new and more 
effective design processes was found. 

Tekla and Robot are popular applications on the market and strong tools for en-
gineers. The programs can be very helpful in the design of connections in steel. 
Robot is for advanced calculations and does it very well, but could be improved 
through a greater variety of connections. With Tekla the user can make exact 
drawings of the connection, but the settings of the measurements are complicated 
to understand. 

If the designer would start using the program Robot in the process, he would gain 
time, less information loss, a reduction in paper handling and a tidier information 
base to provide to the next step in the process. After that the designer quickly 
does drawings with high quality in Tekla and finally all the material would be avail-
able to the examiner who gets a better overview. 

It is not possible to transfer the connections from Robot to Tekla, but if it was 
possible, more time could be saved through a more efficient process. 
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Sammanfattning 

Den nya standarden Eurokod kräver omställningar på byggprojekteringskontoren 
i det hänseende att personalen måste lära sig att använda och följa denna standard. 
För knutpunkter i stål har det hittills funnits stöd i form av beräkningsmetoder 
och handböcker, men ännu har inte någon utförlig hjälp om hur man hanterar 
dem med Eurokod utkommit. Trots att dimensioneringsprocessen av knutpunk-
terna är mycket viktig vid projektering av stålkonstruktioner är processen lång-
sammare än den kan vara. Därför vore det bra om man fann ett enklare och 
snabbare sätt att dimensionera knutpunkter i enlighet med Eurokod. 

Intervjuer har visat att dimensioneringsprocessen hittills fungerat så att beräkning-
arna sker för hand av en konstruktör enligt BKR:s regler, för att sedan modelleras 
i 3D av en projektör som slutligen får sina ritningar granskade av en tredje person. 
Genom fallstudier av standardknutpunkten BP1 söktes en förbättrad dimensioner-
ingsprocess jämfört med den som intervjuerna beskrev. I fallstudierna dimension-
erades BP1 för hand och med programmen Autodesk Robot Structure Profess-
ional Analysis 2011 och modellerades med Tekla Structure 16.0, hela tiden i enlig-
het med Eurokod. Tack vare det hittades nya och effektivare dimensioneringspro-
cesser. 
Tekla och Robot är vanliga program på marknaden och användbara verktyg för 
konstruktörer och projektörer. Programmen kan vara till stor hjälp vid dimension-
ering av knutpunkter i stål.  Robot är till för avancerade beräkningar och klarar det 
mycket bra, men skulle kunna bli bättre genom ett större utbud av knutpunkter. 
Med Tekla kan man göra exakta ritningar på knutpunkten, men inställningarna av 
måtten är komplicerade att förstå.  
Om konstruktören skulle börja använda programmet Robot vid dimensionering-
en, görs en stor tidsbesparing, mindre informationsförluster, en minskad pappers-
hantering samt prydligare underlag att lämna till projektören. Projektören gör se-
dan snabbt ritningar med hög kvalitet i Tekla och slutligen finns allt material till 
hands hos granskaren som får en bättre överblick.  
Det är inte möjligt att överföra knutpunkter från Robot till Tekla, men om det 
ändå vore möjligt skulle mer tid sparas genom den effektivare processen. 

Nyckelord 
Knutpunkt, Stål, Dimensionering, SBI, Eurokod, Tekla, Robot 
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1 Inledning 
Stålkonstruktioner används flitigt i hela världen och sedan början av 1900-talet 
sammanfogas stålbalkarna och stålpelarna med svetsar och skruvar. Dessa sam-
manfogningar mellan olika delar kallas för knutpunkter. Eftersom det är de som 
håller samman byggnaden är det viktigt att de blir rätt dimensionerade. Dimens-
ioneringen har hittills skett enligt Boverkets Konstruktionsregler (BKR), men vid 
årsskiftet 2010-2011 infördes en ny standard, som kallas Eurokod, i Sveriges 
byggbransch. I och med den omställningen saknas fortfarande handböcker och 
beräkningsrutiner, därför finns det en önskan om att en bättre och gärna snabbare 
dimensioneringsprocess tas fram, när processen ändå tvingas till förändring. 

Denna rapport, som är framtagen som ett led i den treåriga utbildningen till byg-
gingenjör på Tekniska högskolan i Jönköping, redovisar ett arbete där ett förslag 
till nya dimensioneringsprocesser tagits fram. 
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1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Från och med årsskiftet 2010-2011 ersattes Boverkets Konstruktionsregler (BKR) 
med nationella val i föreskriftsserien EKS och de s.k. Eurokoderna (de Europeiska 
KonstruktionsStandarderna). Hittills i Sverige har dimensioneringen av stålkon-
struktioner många år styrts av Boverkets Konstruktionsregler (BKR). [1] Boverket 
är en myndighet som har till uppgift att genomföra riksdags- och regeringsbeslut 
gällande Plan- och Bygglagen, Byggnadsverkslagen, delar av miljöbalken och bo-
stadsförsörjningslagen. [2]   

Eurokoderna är framtagna av CEN (The Committee for European Standardizat-
ion) [3] Denna nya standard är snarlik i alla europeiska länder som antagit den och 
bidrar precis som andra standarder till en trygghet i kvalitet och till sänkta pro-
duktionskostnader, med enda skillnaden att det nu sker på internationell nivå, för 
att öka handelsutbytet så att konstruktörer kan arbeta i flera länder. [4] Euroko-
derna är över lag mer omfattande än BKR, men i vissa delar som rör säkerhetsfrå-
gor, saknas motsvarigheter till BKR i Eurokoderna och därför har delar av BKR 
skrivits in i EKS. EKS innehåller också de nationella valen av de 58 Eurokoderna. 
Valen baseras på det aktuella landets förutsättningar vad gäller geografi, klimat, 
levnadssätt och säkerhetsnivå. I Sverige har t.ex. de Eurokoder som berör kon-
struktion med hänsyn till jordbävningar valts bort. [5] 

Eurokoderna består av tio kapitel som har listats i Boverkets författningssamling 
BFS 2010:28 EKS7 tillsammans med dess svenska beteckning, titel, utgåva och 
dess s.k. EN-standard. Kapitel tre är det kapitel som handlar om stålkonstruktion 
och del 1-8, i det kapitlet, behandlar regler för knutpunkter.[6] 
Skiftet från BKR till Eurokod är positivt för Europa, men för det enskilda kon-
toret medför det nya beräkningssystemet till en början problem i och med att per-
sonalen måste skolas om och beräkningsprogrammen måste ges nya inställningar. 
En annan effekt av denna övergång är att dimensioneringsreglerna blir an-
norlunda. På WSP Byggprojektering i Borlänge finns mycket kunskap om knut-
punkter i stål enligt BKR och Eurokod, men erfarenheten att arbeta med Eurokod 
är låg och en önskan om ökad erfarenhet och en förenklad dimensioneringspro-
cess via digitala beräkningsprogram finns på företaget. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet som beskrivs i denna rapport är att förbättra dimensionerings-
processen av standardknutpunkter i stål enligt Eurokod. 
Målet är att ta fram förslag på en förbättrad dimensioneringsprocess som innefat-
tar användning av de programvaror som är vanliga på konstruktionskontor idag. 
Målsättningen uppnås genom att följande frågeställningar besvaras: 

1. Hur sker dimensioneringsprocessen av standardknutpunkten idag? 
2. Hur kan de programvaror, som är vanliga på konstruktionskontor idag, an-

vändas vid dimensionering av standardknutpunkter i stål? 
3. Hur skulle dimensioneringsprocessen av standardknutpunkter i stål utveck-

las genom en bättre användning av dessa programvaror? 
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1.3 Metoder 
De tre frågeställningarna som presenteras i föregående delkapitel har besvarats 
genom olika metoder. Därför beskrivs metoderna separat till varje frågeställning. 

1.3.1 Hur sker dimensioneringsprocessen av standardknutpunkten 
idag? 

Frågeställningen om hur dimensioneringsprocessen av standardknutpunkter ser ut 
idag besvaras genom intervjuer. Intervjuerna baserades på ett par huvudfrågor, för 
att få fart på kommunikationen och för att kunna styra tillbaka till ämnet om nå-
gon svävade ut. Det gav respondenterna stor frihet att berätta om sitt arbete med 
processen ur sitt perspektiv och ta upp sådant som de upplevde som mest rele-
vant. Svaren från respondenterna nedtecknades först för hand och skrevs sedan 
rent i datorn direkt efter avslutad intervju. På detta sätt fick jag en god bild av hur 
dimensioneringsprocessen kan se ut idag. (se kapitel 4.1) 

1.3.2 Hur kan de programvaror, som är vanliga på konstruktionskontor 
idag, användas vid dimensionering av standardknutpunkter i stål? 

För att besvara frågan om hur vanliga programvaror kan användas till dimension-
eringen av knutpunkter krävdes flera delsteg. Först gjordes en undersökning av 
vilka program som finns tillgängliga hos WSP. Detta skedde genom korta inter-
vjuer av anställda och utforskande av deras interna hemsida. Steg två var att sor-
tera ut de programvaror som var relevanta för bearbetning av knutpunkter. Detta 
skedde också framför allt genom intervjuer av anställda men också genom inform-
ationssökningar om programmen på deras respektive hemsidor. Steg tre var att för 
hand, själv, strikt enligt Eurokod beräkna den knutpunkt som är föremål för fall-
studien. Därefter provade jag att modellera och beräkna samma knutpunkt i de 
utvalda programmen, för att slutligen kunna besvara om och hur programmen kan 
användas i dimensioneringsprocessen av knutpunkter. 

1.3.3 Hur skulle dimensioneringsprocessen av standardknutpunkter i 
stål utvecklas genom en bättre användning av dessa programvaror? 

Metoden, för att besvara frågan om hur dimensioneringsprocessen av knutpunkter 
i stål skulle kunna utvecklas med hjälp av olika programvaror, var att först utgå 
från resultatet av frågeställning ett, för att kunna se i vilka hänseenden den existe-
rande processen kunde utveckla. Utifrån det gavs idéer om och behovet av ut-
veckling. Därefter användes resultatet av den andra frågeställningen, för att kunna 
se vilka och hur programvarorna kan uppfylla dessa behov. Det sista steget var att 
pröva om dessa teorier om utveckling verkligen fungerade som förväntat. Detta 
gjordes genom en scenariobeskrivning där en standardknutpunkt dimensionerades 
med de program och de delprocesser som tagits fram med fallstudier i besvarandet 
av frågeställning två. 
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1.4 Avgränsningar 
Arbetet utgår från en fallstudie av en specifik knutpunkt för att finna metoder och 
fakta som är tillämpbara på knutpunkter i stål generellt. P.g.a. den för arbetet av-
satta korta tidsrymden är den specifika knutpunkten som valts till fallstudien en av 
de enklaste och vanligaste knutpunkterna som används i Sverige idag. Det finns 
varianter på denna knutpunkt, vilka inte beräknas. 
Det finns oändligt med programvaror på marknaden att välja mellan i utgångsläget 
och av dem kan med stor säkerhet ett flertal vara användbara som stöd vid di-
mensionering av knutpunkter, men för att begränsa urvalet och underlätta arbetet 
sker urvalet av programvaror utifrån vilka programvaror som värdföretaget WSP 
erhåller. Vissa program är mer omtyckta och används mer frekvent, vilket gör att 
mer stöd finns att få för dessa program. Därför undersöks endast ett fåtal pro-
gram. Något mer ryms inte inom tidsramarna.  
Metoderna för dimensionering av knutpunkter i stål kan skilja sig något i riket, 
men för att inte behöva göra omfattande enkäter, har värdföretaget WSP:s kontor 
i Borlänge antagits vara ett normalt konstruktionskontor som ger en bra bild av 
hur det kan gå till att dimensionera en knutpunkt i dagsläget. Detta kontor an-
vänds alltså som en del i fallstudien och representerar Sveriges kontor, på samma 
sätt som endast en knutpunkt beräknas och ändå ger en generell bild av läget. 
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1.5 Disposition 
Denna rapport inleds med en sammanfattning som kortfattat beskriver rapportens 
innehåll som helhet. Om svårigheterna som Eurokoderna orsakar på dimensioner-
ingsprocessen av knutpunkter i stål och om de möjligheter som finns att under-
lätta svårigheterna. Efter sammanfattningen följer en inledning som beskriver rap-
portens sammanhang följt av bakgrunden till problemen och de frågeställningar på 
vilka rapporten baseras. Detta leder till nästa del, en definition av examensarbetes 
syfte och en tydlig uppställning av de frågor som rapporten besvarar. I föregående 
kapitel, Avgränsningar, följer en förklaring på under vilka förutsättningar som ar-
betet utförts och vilka frågor som inte besvaras i rapporten.  
Kapitel två, teoretisk bakgrund, berättar om de kunskaper och historiska händelser 
som ligger till grund för examensarbetet, d.v.s.. en sammanfattning av det som 
redan är känt inom ämnet ”dimensioneringsprocessen för knutpunkter i stål”. Ka-
pitel tre beskriver sedan hur arbetet genomfördes och kapitel fyra beskriver resul-
tatet att det finns flera sätt att använda programvarorna Robot och Tekla för di-
mensionering av knutpunkter och hur man med hjälp av dessa kan förbättra den 
nuvarande processen, vilken också beskrivs i kapitlet. Rapportens text avslutas 
med en diskussion av hela rapporten som beskriver de tankar som uppkommit 
under arbetet och de slutsatser som man kan dra utifrån resultaten. Allra sist i rap-
porten kommer en uppställning av referenslitteraturen, sökord och bilagorna med 
handberäkningarna av BP1, intervjuerna med de anställda på WSP byggprojekte-
ring i Borlänge och Resultatet av beräkningen av BP1 i Robot. 
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2 Teoretisk bakgrund 
Det är väldigt mycket fakta som ligger till grund för att ens den enklaste knut-
punkt skall vara möjlig. Därtill finns det många regler och vanliga metoder för att 
konstruera en knutpunkt och i detta kapitel följer en kort sammanfattning av dessa 
fakta och bakgrunden till reglerna och metoderna. 

2.1 Stålet i Sverige 
Stål är en legering av olika metaller, då allra främst järn som utgör nästan 100 % av 
volymen. Järnframställningens historia började för ca 4000 år sedan i Kaukasus 
varifrån kunskapen spred sig via Asien till Europa. Till vårt hemland Sverige 
nådde kunskapen fram först för ca 2400 år sedan. Så småningom lyckades man ta 
fram stålet, men fram till 1900-taltets början användes nästan enbart nitning som 
sammanfogningsmetod, eftersom det var först då som svetsning och skruvför-
band utvecklades.  
Sedan dröjde det inte länge innan den första stålbyggnadsnormen, den s.k. Järnbe-
stämmelser kom ut år 1919.[7] År 1938 gavs Järnbestämmelser ut som Statens 
offentliga utredningar och gällde i första hand broar, men kunde också tillämpas 
på andra byggnadstyper. Det var en med dagens mått mycket kort skrift. Då räckte 
83 sidor till för att behandla allt om stålkonstruktioner och laster.  
Järnbestämmelser ersattes sedan år 1970 med stålbyggnadsnorm 70, som sedan i 
sin tur ersattes av den första utgåvan av Bestämmelser för stålkonstruktioner 
(BSK) år 1987. Idag går däremot tusentals sidor åt för att täcka upp samma äm-
nesområde. [8] Den 1 juli år 1988 slogs Bostadsstyrelsen ihop med Statens plan-
verk till det som idag är myndigheten Boverket med huvudkontor i Karlskrona. [9] 
Idag är det Boverket som tillsammans med Trafikverket har ensamrätt att ge ut 
föreskrifter om byggande, s.k. föreskriftsrätt, vilket förhindrar att andra myndig-
heter ger ut föreskrifter, som det var innan. Det är denna föreskriftsrätt som har 
gjort den nya och idag gällande standarden Eurokod bindande.[8]  
 

2.2 Eurokod – den nya byggstandarden i Sverige 
Historien om Eurokoderna började redan år 1975 då EG-kommissionen i Bryssel 
presenterade sitt treåriga projekt om gemensamma standarder för dimensionering 
för byggkonstruktioner. Det var alltså meningen att processen skulle ta tre år, men 
det tog 30 år innan dessa regler fastslogs, vilka skulle underlätta handeln med pro-
dukter och tjänster så att konkurrensen i byggsektorn förbättrades.[8] 
I Sverige har dimensioneringen av stålkonstruktioner många år styrts av Boverkets 
Konstruktionsregler (BKR). Men från och med årsskiftet 2010-2011 ersattes BKR 
med nationella val i föreskriftsserien EKS och de s.k. Eurokoderna (de Europeiska 
konstruktionsstandarderna). [1] Eurokoderna är framtagna av CEN (The Commit-
tee for European Standardization) [3] 
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3 Genomförande 
Arbetet med att besvara frågeställningarna genomfördes med de metoder som 
anges i kapitel 1.3. Detta kapitel är en närmare beskrivning av hur dessa metoder 
utfördes. 

3.1 Intervjuer 

3.1.1 Intervjuer av anställda på WSP Byggprojektering, Borlänge 

Under arbetet gjordes ett antal intervjuer med de anställda på WSP i Borlänge. 
Värdföretaget WSP antas vara normalt och därför tillåts det representera ett ty-
piskt konstruktionskontor. På kontoret är det 19 anställda. Sju stycken av dessa 
har arbetat mycket med dimensioneringsprocessen av knutpunkter i stål, varför 
endast de sju har intervjuats. Kontoret har stor mångfald och bakgrund, mängden 
erfarenhet och ålder varierar stort mellan de sju respondenterna, men det fanns 
inga kvinnor med erfarenhet av knutpunkter i stål på kontoret.  
Intervjufrågorna var direkt kopplade till den första frågeställningen om hur di-
mensioneringsprocessen av knutpunkter i stål ser ut idag, våren 2011. Eftersom 
det redan fanns god kännedom om och kontakt med alla respondenter hade inter-
vjuerna semi-strukturerad karaktär. Det fanns huvudintervjufrågor att leda inter-
vjun med, men respondenterna gavs stort utrymme att själva utveckla ämnet. Hu-
vudintervjufrågorna var fyra till antalet och de två första var av administrativ ka-
raktär för att ge god giltighet till intervjuerna. I de två första intervjufrågorna upp-
ger respondenten sitt namn, yrke och att han godkänner att hans svar används i 
denna rapport. De två resterande frågorna uppmanar respondenterna att berätta 
vilka delar av dimensioneringsprocessen de generellt är delaktiga i och hur de i sin 
tur arbetar med dessa delar av sitt arbete. I några fall ställdes följdfrågor, anpas-
sade till respektive intervju, för att få med allt av intresse för denna fallstudie. 
Intervjuerna skedde muntligen på plats på WSP: kontor med alla utom en respon-
dent som valde att hellre besvara frågorna via e-post. För de muntliga intervjuerna 
togs snabba anteckningar för hand under själv intervjun. Direkt efter intervjun i 
skrevs anteckningarna rent medan jag hade dem färskt i minnet, så att doku-
mentationen blev så komplett och utförlig som möjligt. Dessa renskrivna inter-
vjuer finns presenterade som bilaga 2 i rapportens slut. 
Efter alla intervjuer lästes alla svaren igenom och utifrån den helhetsbild som då 
gavs skrevs kapitel 4.1, som svarar på den första frågeställningen om hur dimens-
ioneringsprocessen av knutpunkter i stål ser ut idag våren 2011. 
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3.1.2 Övriga intervjuer 

Förutom de regelrätta muntliga intervjuerna, av de anställda på WSP och med 
syfte att besvara den första frågeställningen, så har jag löpande under arbetets gång 
stött på mindre frågor eller problem som besvarats av de anställda på WSP i Bor-
länge och via mailkorrespondens eller telefonkontakt med olika företag. De flesta 
av dessa företag och den information de har lämnat presenteras tillsammans lö-
pande i rapporten i de fall informationen har varit av nytta för resultatet. Sedan 
har det också förekommit en rad tekniska fel som jag fått hjälp att lösa, men som 
inte används eller presenteras som källor i rapporten. Alla som ställt upp och sva-
rat på frågor eller varit till annan hjälp är dock tackade och presenterade i föror-
den, för den som är mer intresserad av vilka som varit inblandade. 
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3.2 Fallstudie av SBI:s Knutpunkt BP1 
BP står för Balk-Pelarinfästning och ettan står för knutpunktens nummer. BP1 är 
den första av 8 typer som SBI:s handbok presenterar. I handboken [10] på sidan 
11 beskrivs BP1 enligt följande ”BP1 är en ledad infästning av I-balk eller Q-balk 
till I-pelare”. Enligt SS-EN 1993-1-1 § 5.1.2 (2) och SS-EN 1993-1-8 § 5.1.1 (2) 
överför en ledad infästning inte något böjmoment mellan balk och pelare. 
Infästningen består av en ändplåt som svetsas till balkänden och en upplagsklack 
som är svetsad till pelaren och två skruvar. [10] (se Figur 1) I Byggkonstruktion 
[11], en bok baserad på Eurokod, presenteras BP1 som ”Figur 11.1” och beskrivs 
vara ett vanligt sätt att koppla en balk till en pelare. I övrigt är den översiktliga 
beskrivningen av knutpunktens utseende identisk med SBI:s beskrivning. Värt att 
notera är att man i Byggkonstruktion använder SBI:s handbok som källa till denna 
knutpunkt. 
Från början täckte ändplåten alltid hela balkprofilen och upplagsklacken låg helt 
synlig under balken. I SBI:s handbok låter man upplagsklacken döljas bakom bal-
ken. Detta ger framför allt en förskönad knutpunkt eftersom upplagsklacken inte 
syns och därför att den då inte blir i vägen för infästning av stomkomplement. Ett 
resultat av att upplagsklacken flyttas upp är dock att ändplåtens höjd minskas. 
Detta är det viktigt att känna till därför att ändplåten enligt kapitel 11.2.2 i Bygg-
konstruktion [11], måste ha tillräcklig höjd för att den tvärkraft som överförs skall 
kunna fångas upp i balklivet. [11] Det är alltså balk-och pelardimensionen och 
tvärkraftens storlek som avgör om det är möjligt att gömma hela upplagsklacken 
inom balkhöjden.  
SBI rekommenderar att upplagsklacken och ändplåten görs 30 mm tjock. [10] Att 
tänka på är att tjocka plåtar i knutpunkter inte behöver betyda att man räknat på 
säkra sidan, eftersom tunnare plåtar medger mer rörelse i knutpunkten, vilket in-
nebär att det blir mindre tvångskrafter i kopplingen. Fast för tunna plåtar ger istäl-
let brott eller stora deformationer i konstruktionen. 
I beräkningen av BP1 kan man välja att låta upplagskraften tas upp helt av skru-
varna eller helt av upplagsklacken. Vanligen väljer man att låta upplagsklacken ta 
krafterna och då används skruvarna för att stabilisera i sidled. SBI rekommenderar 
ändå att man alltid har skruvar med minst 20 mm diameter. [10] Dock klarar inte 
beräkningsprogrammet ”Robot” av att räkna på upplagsklacken och därför frångår 
detta arbete SBI:s rekommendationer. Se vidare i kapitel 3.5 och Bilaga 1. 
SBI gav också rekommendationer om ändplåten som säger att den bör vara minst 
lika bred som balken. Deras rekommendationer om beräkningen av ändplåtens 
höjd säger att plåtens höjd beror av balkens livtjocklek enligt följande formel: 

h	 ≥ 	V/(tw ∗ fyd) 
där  
V=tvärkraften 
 tw=livtjockleken  
fyd=dimensioneringsvärde för sträckgräns.  
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SBI förordar en upplagsklacksbredd som är 30 mm mindre än pelarens bredd. 
Vad gäller svetsningen av upplagsklacken så tycker SBI att det är att föredra att 
svetsa klacken på tre sidor eftersom det blir billigare och oftast fungerar utmärkt. 
Att svetsa på fyra sidor blir mycket dyrare då svetsen måste sänkas ned för att 
ändplåten skall ligga bra. Fyrsidig svetsning används endast då miljön är så korro-
siv att det kvävs att det blir helt tätt mellan upplagsklacken och pelarfläns. SBI 
säger att ett svetsmått på högst 5 mm är att föredra och de har gjort en tabell med 
hur mycket tvärkraft en tre- respektive fyrsidigt 5 mm svetsad upplagsklack klarar 
för olika mått på höjd och bredd. För andra svetsmått har de angett en formel 
som ger tvärkraftskapaciteten.  
Vid svetsningen av ändplåten rekommenderar SBI att den svetsas till flänsen med 
dubbla 4 mm kälsvetsar och att man skall använda dubbla kälsvetsar av storlek aw 
till livet, där aw beräknas med en formel. Dock kan man ju undra hur ekonomiskt 
det är att ha två olika svetsstorlekar på samma plåtbit. 
I handboken tillhör skruvarna skruvförbandsklass S1. S1 finns inte i Eurokod och 
därför måste S1 ”översättas” till den skruvförbandstyp som bäst beskriver förban-
det enligt Eurokod. I SS-EN 1993-1-8 § 3.4 beskrivs typ-indelningen enligt Euro-
kod. Eftersom skruvarna inte utsätts för dragkrafter översätts S1 bäst till för-
bandstyp A: Hålkantförband.  
I övrigt beskriver SBI BP1 som en knutpunkt som går snabbt att montera och att 
balkens upplagsreaktion ger en excentrisk normalkraft i pelaren som det måste tas 
hänsyn till vid dimensioneringen av pelaren. Med balkar på båda sidor om pelaren 
kan upplagsreaktionerna balanseras till stor del. Då blir momentet av den excent-
riska normalkraften mindre. [10] 

 

 
Figur 1: 3D-bild på BP1 (Källa: Eget material utifrån inledningsbild i ka-

pitel 3 i referens 10) 
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3.2.1 Förutsättningar för beräkning av BP1 

Följande motiverade antaganden har gjorts angående SBI:s standardknutpunkt 
BP1 utifrån SBI:s publikation 103 [10], för att möjliggöra konsekventa beräkning-
ar: 

· Standardknutpunkten beräknas i denna rapport enbart enligt standardutfö-
rande enligt SBI:s publikation 103. Inga av de i referenslitteraturen presen-
terade alternativa utformningarna beräknas.  

· I SBI:s publikation 103, som publicerades 1988, finns ett beräkningsexem-
pel för beräkning av BP1 enligt dåvarande gällande standarder i BSK87 och 
SBN avd. 2A från 1979. I detta beräkningsexempel används stålprofilen 
HEB180 till både pelare och balk. Eftersom denna balkprofil fortfarande 
finns med i dagens gällande standard, EN 10034 för toleranser och SS 
212751 för dimensioner, används HEB180 i både pelare och balk även i 
beräkningarna av BP1 i denna rapport. (se Figur 2) 

· I beräkningsexemplet i SBI:s publikation 103 sker beräkningarna av balk, 
pelare, upplagsklack och ändplåt med stålsort SS 2132 vilken idag motsva-
ras ungefärligt av S 355 i dagens gällande standard EN 10025-2: 2004. 
HEB-profiler och plattstång (dvs. ändplåt och upplagsklack) tillverkas van-
ligen i S 355J2 enligt Tibnors Konstruktionstabeller [12]. Därför väljs stål-
sort S 355J2 till balk, pelare, upplagsklack och ändplåt i denna fallstudies 
beräkningar. 

· I beräkningsexemplet i SBI:s publikation 103 sker beräkningarna av BP1 
med utgångspunkt i att infästningen befinner sig i en flervåningsbyggnad 
och att den tvärkraft, V, som verkar på balken är V=185kN (se Figur 2). 
Beräkningsexemplet förklarar ingenstans på vilka grunder dessa antaganden 
har gjorts, men beräkningsexemplet bedöms rimligen kunna motsvara en 
verklig situation. Samma förutsättningar väljs därför i denna rapport för att 
ge ökad jämförbarhet. 

· Eftersom förgående punkt antar att BP1 i denna rapport verkar i en flervå-
ningsbyggnad kan det också antas att miljön, i vilken infästningen befinner 
sig, är torr och icke-korrosiv. Då behöver upplagsklacken enligt SBI:s pub-
likation 103 endast svetsas på 3 sidor dvs. undersida och kanter. Detta gör 
montering och svetsning enklare då inga fasningar och nedsänkta svetsar 
behövs.  

· Antaget är också att alla svetsar i BP1 är utförda i fabrik och därför inte får 
en försämrad kvalitet. 
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Figur 2: BP1:s Balk- /pelarprofiler och tvärkraft (Källa: Eget material 
skapat utifrån: Tom Treiberg, SBI, ”Balk-pelarinfästning” i handboks-

serien Stålbyggnadsdetaljer, SBI, sid.13 3.1.3 Beräkningsexempel, Stockholm: 
januari 1988, Publikation 103) 

· Det vanligaste är att upplagskraften helt får tas upp av upplagsklacken och 
så utformas knutpunkten också i SBI:s publikation 103:s beräkningsexem-
pel. Därför väljs den utformningen också till beräkningarna i denna rap-
port.  

· Eftersom BP1 i SBI:s publikation 103 presenteras med balk endast på pela-
rens ena sida väljs detta i beräkningarna i denna rapport. Det orsakar dock 
en större excentrisk normalkraft i pelaren.  

· SBI:s publikation 103 rekommenderar också att skruvdiametern där upp-
lagstrycket tas upp av upplagsklacken bör vara minst M20, och i Eurokod 
är M20 en vanlig skruv [13], så Ø20mm väljs till de båda skruvarna att utgå 
ifrån i beräkningarna och i enlighet med ”Stål- och Träkonstruktioner”[14, 
sid S123, kap. S8.2.5] ger det en håldiameter på 22mm. I enlighet med 
Eurokod fås då de minsta tillåtna kantavstånden e1 och e2 till 
1,2*d0=1,2*22=26,4 mm från skruvens centrum. (se Figur 3) 

· I SBI:s handbok är skruvarna av klass 8.8 och vi väljer samma klass i detta 
arbete. I [13] anges att större delen av Europa använder klass 10.9, men att 
t.ex. Storbritannien vanligen väljer 8.8. Enligt en konstruktör på WSP:s 
kontor i Borlänge, är 8.8 också den vanligaste klassen i Sverige, för enkla 
ledade knutpunkter som BP1. Därför väljs klass 8.8. 
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3.2.2 BP1:s dimensioner enligt Eurokod 

I de handberäkningar som presenteras närmare i bilaga 1 har mått på BP1 beräk-
nats för hand enligt Eurokod. Dessa mått presenteras sammanfattat med de på 
följande sidor Tabell 1, Figur 4 och Figur 5. Det är med dessa mått som BP1 mo-
delleras och beräknas i de olika programmen i detta arbete.  
  

 
Figur 3: Avståndskrav enligt Eurokod (Källa: Mohammad Al-Emrani, Marie Jo-
hansson, Peter Johansson, Stål- och Träkonstruktioner, Jönköping: Avdelningen 
Byggnadsteknik på Tekniska högskolan i Jönköping; 2009, sidan S124) 
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Tabell 1: Beräknade mått på knutpunkt BP1 (Källa: Eget Material) 

Knutpunktsdel Mått i mm 

Ändplåtens höjd 140 

Ändplåtens bredd 150 

Ändplåtens tjocklek 10 

Upplagsklackens höjd 30 

Upplagsklackens bredd 150 

Upplagsklackens tjocklek 20 

Avstånd hålcentrum – överkant ändplåt 70 

Avstånd mellan hålcentrum 90 

Avstånd hålcentrum - kant 30 

Alla svetsars a-mått 4 

 

 
 

 
Figur 4: Beräknade mått på BP1, Vy 1 (Källa: Eget material) 
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Figur 5: Beräknade mått på BP1, Vy 2 (Källa: Eget material) 
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3.3 Kartläggning av programvaror till fallstudien 
I detta kapitel beskrivs hur frågeställning två, ”Hur kan de programvaror, som är 
vanliga på konstruktionskontor idag, användas vid dimensionering av standard-
knutpunkter i stål?”, besvarades. I kapitlet beskrivs kartläggningen av vilka pro-
gramvaror som finns tillgängliga och urvalet av de intressanta programmen.  

3.3.1 Utbudet av programvaror 

Från WSP valdes respondenter till de intervjuer, som tidigare beskrivits, därför att 
WSP ansågs kunna representera ett vanligt konstruktionskontor. Av samma an-
ledning väljs programvaror utifrån WSP:s utbud. WSP har för sina anställda en 
intern hemsida och där har de bl.a. listat alla beräkningsprogram de kan tillhanda-
hålla och vilka normer den stöder. Totalt anger de 62 olika program. [15] I detta 
arbete utgår alla beräkningar från den gällande standarden Eurokod och då fram-
för allt Eurokods kapitel 3 om stålkonstruktioner (EK3). Därför sållas listan så att 
endast de åtta programvaror som stöder EK3 blir kvar. (se Tabell 2) 
Tabell 2: Programvaror som WSP har våren 2011 som stöder EK3 (Källa: 
Egen tabell utifrån referens 15) 

Programvara Norm den stöder 

EBPlate assesses the critical stresses associated to 
the elastic buckling of plates loaded in their plan.  

EK3 programversion 
2.01 

FEM-Design 9, FEM analysprogram      	 EK0+NA EK1+NA 
EK2+NA EK3+NA   

LTBeam is a software to be used for the Design of 
Steel Structures. Deals with the elastic "Lateral 
Torsional Buckling of Beams" under bending ac-
tion about their major axis.        

EK3Programversion 
1.08 

Revit Structure 2010 CAD-program      EK1 EK2 EK3         

Revit Structure 2011       EK1 EK2 EK3         

Robot Structural Analysis Pro 2011 FEM 
beräkningsprogram  

BSK BBK EK0+NA 
EK1+NA EK2 
EK3+NA             

RSTAB FEM analysprogram för byggnadskon-
struktörer     

EK0 EK1 EK2 EK3 
 

WIN-Statik, FrameAnalysis 8 BKR BSK BBK   
EK2+NA EK3+NA  
EK5+NA 
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Tabell 2 visar huvudsakligen de program som är avsedda för beräkningar. Till pro-
jekteringen används vanligen olika CAD-program. Antalet olika ritprogram är 
dock långt färre till antalet än beräkningsprogrammen och därför har WSP inte 
gjort någon tabell över dessa. Enligt IT-ansvarig Christer Sjöberg på WSP bygg-
projektering i Borlänge används huvudsakligen programvarorna Tekla Structure, 
Auto-CAD och Revit Structure vid projektering vid WSP. WSP:s interna hemsida 
kompletterar med att nämna Microstation som ytterligare ett CAD-program som 
används inom företaget [16]. Microstation används dock nästan enbart av WSP 
Samhällsbyggnad och kan därför uteslutas i denna fallstudie enligt IT-ansvarig 
Christer Sjöberg.  
Programmen MathCAD och Microsoft Excel används också ibland till beränk-
ningar av knutpunkter, men i detta arbete räknas den typen av program där man 
gör mallarna själv som likställda med handberäkning, även om de effektiviserar 
beräkningar som upprepas något. 

3.3.2 Valet av programvaror 

Valet av lämpliga programvaror till detta arbete sker vidare utifrån dessa alternativ 
som getts i föregående kapitel. På kontoret i Borlänge används framför allt Tekla, 
Robot, Revit och AutoCAD och det är vanliga program som många redan hante-
rar. Att i första hand välja att titta på dessa ger många fördelar för projektet. De 
ger bl.a. en eventuellt funnen förbättrad process mer slagkraft i verkligheten ef-
tersom de anställda hos WSP osannolikt väljer att lära sig nya program enbart där-
för att knutpunkterna är lätta att dimensionera med dem. Det har bekräftas av IT-
ansvarig Christer Sjöberg på WSP byggprojektering i Borlänge.  
Av beräkningsprogrammen i Tabell 2 ovan är det bara Robot Structural Profess-
ional Analysis som kan för väntas vara användbart vid dimensionering av knut-
punkter i stål i detta projekt. EBPlate och LTBeam är specialprogram avsedda för 
balkar och plåtar som inte är anpassat till knutpunkter alls. FEM-design och WIN-
Statik är också programvaror som inte hanterar knutpunkter. RSTAB FEM är ett 
program som klarar att beräkna knutpunkter, men att det enligt Emil Brink på 
WSP i Stockholm kräver en modul som WSP inte har tillgång till och därför måste 
RSTAB FEM väljas bort i detta arbete. Revit har WSP tagit med i listan trots att 
det främst är ett ritprogram som inte används till att beräkna knutpunkter. 
Därför väljs det i detta projekt mellan programvarorna Tekla, Revit, AutoCAD 
och Robot, vilkas potential att vara användbara i projektet utvärderas närmare i 
följande stycken. 
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Tekla Structure 16.0 

Tekla är ett avancerat projekteringsverktyg som är avsett att användas i BIM-
projekt (BIM = Building Information Model). Tekla är en objektbaserad program-
vara där all projektering sker i 3D. [17] IT-ansvarig, Christer Sjöberg på WSP i 
Borlänge tillägger att programmet främst är framtaget för stålkonstruktioner och 
projektering av prefabricerad betong. Tekla tycks ha mycket få begränsningar sär-
skilt om man läser på deras egen hemsida [18] och i Frida Olssons och Anna 
Svensson Hööks examensarbete [19], men det tycks också vara den generella upp-
fattningen om man lyssnar till samtal om programmet. IT-ansvarig blev tillfrågad 
vilka begränsningar programmet har och svarade att det är särskilt svårt att göra 
platsgjuten betong i Tekla och att det är komplicerat att göra bra 2D-detaljer. 
Även om det är möjligt är det betydligt enklare att göra 2D-detaljerna i AutoCAD. 
Christer Sjöbergs uttalande bekräftar alltså att programmet har ett enormt an-
vändningsområde och få begränsningar. (se Figur 6) 
 

 
På WSP:s Borlängekontor modelleras många av knutpunkterna i Tekla. När knut-
punkten är beräknad får de som modellerar resultatet som underlag. Ibland (sär-
skilt vid komplicerade knutpunkter) är underlaget komplett med alla mått som helt 
enkelt förs över till programmet. Enklare infästningar levereras endast med t.ex. 
antal skruvar, skruvdimension och plåtars tjocklek. Då använder de vad de kallar 
för ”tumregler från BSK”, som t.ex. formeln e2≥1,5d från tabeller i BKR som gäl-
ler avstånd till kant från skruv. Med hjälp av ”tumreglerna” laborerar de med pro-
grammet tills det godkänner knutpunkten genom att redovisa en grön kon på 
skärmen. Knutpunkten granskas sedan när modellen blivit färdig ritning. Detta 
enligt intervjuerna med anställda på kontoret.  

 
Figur 6: Del av avancerad stålkonstruktion modellerad i Tekla (Källa: IT-ansvarig 
Christer Sjöberg, WSP i Borlänge) 
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När man modellerar en knutpunkt i Tekla utgår man från en katalog med knut-
punkter. Från denna katalog väljer man sedan den knutpunkt som mest liknar den 
knutpunkt som man vill modellera och kopplar den till de balkar som knutpunk-
ten skall hålla ihop. Därefter kan man ändra väldigt mycket i knutpunktens ut-
formning. Programmet ger med hjälp av färgkoder stöd i utformningen av knut-
punkten, men bara vad det gäller generella mått. Det är viktigt att inte försöka an-
vända programmet till dimensioneringen av knutpunkten då programmet inte gör 
några som helst beräkningar, utan bara markerar om ett mått verkar orimligt oav-
sett lastpåverkan. Däremot kan man göra en beräkning först och sedan modellera 
den i programmet och om Tekla då inte godkänner knutpunkten kan det vara ett 
tecken på att knutpunkten inte är korrekt utformad. 
Inställningarna av knutpunkten i Tekla är många och inte alltid lätta att förstå, 
men de erbjuder oändligt med möjligheter. När en projektör hanterar programmet 
blir det bra och tydliga ritningar där knutpunktens alla delar kommer med och 
möjligheten att modellera knutpunkter i 3D ger Tekla klara fördelar i jämförelse 
med att t.ex. rita knutpunkten i flera olika vinklar i AutoCAD. Från Tekla kan 
olika vyer och sektioner snabbt tas ut när knutpunkten är färdig samt att pro-
grammet kan lista stålsorter, längder och dimensioner för alla delar i konstruktion-
en efter de inställningar som har gjorts. Detta ger också en extra trygghet då listor 
och ritningsunderlag automatiskt stämmer överens.  
Alltså väljs Tekla till ett av de program som undersöks, därför att det är det vanlig-
aste programmet på kontoret och därför att det under intervjuerna fick mycket 
positiv kritik just för modelleringen av knutpunkter i stål. (se Figur 7) 

 

Figur 7: Två knutpunkter som har modellerats med Tekla (källa: IT-ansvarig 
Christer Sjöberg, WSP Borlänge) 
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Autodesk Robot Structural Professional Analysis 2011 

Robot är ett analysprogram som framför allt används för att dimensionera stora 
och komplicerade statiska och dynamiska konstruktioner, men som givetvis också 
används med fördel även till små och enkla konstruktioner. Johan Carlsson, 
Gruppchef på WSP i Borlänge förklarar att programmet är ett 3D-baserat FEM-
program (Finita Element Metoden) som klarar av att ta hänsyn till alla krafter och 
spänningar samtidigt, samt rörliga laster. Detta ger programmet fördelar eftersom 
när samma konstruktions skall dimensioneras i 2D-krävs en massa förenklingar 
och varje förenkling ger en liten överdimensionering.  
Robot är ett mycket användbart verktyg för konstruktörerna därför att beräkning-
arna blir mer exakta än om man gör dem för hand och därför att material kan spa-
ras. Robot är också bra därför att det ger konstruktören möjligheter att visualisera 
beräkningen. Förr innebar datoriserade beräkningar mest ”siffror in och siffror ut” 
[Johan Carlsson, WSP, 2011-04-20]. Programmet har precis som Tekla få be-
gränsningar inom sitt område, men att göra beräkningar på komplicerade betong-
konstruktioner är det inte alltid som programmet klarar. 
Programmet ägs av Autodesk och är gjort för att fungera i BIM-projekt tillsam-
mans med Autodesk Revit Structure och för att samverka med AutoCAD för att 
göra ritningar och listor till fabriken. [20] Beräkningsresultat skickas lätt till t.ex. 
Microsoft Excel eller Microsoft Word. Programmet klarar Eurokod och flera län-
ders nationella val. Det ska också klara av att beräkna olika samverkanskonstrukt-
ioner.[20]  
Robot är till för att lägga in laster och göra beräkningar, men ändå är det ytterst 
viktigt att man modellerar allting väldigt noga. Om programmet får fel förutsätt-
ningar så räknar det också fel. Det är ett mycket exakt program och det finns tu-
sentals parametrar att lägga in som programmet kan ta hänsyn till. 
Robot är enligt intervjuerna ett bra, lätthanterat och pålitligt program som an-
vänds mycket. De övriga beräkningsprogrammen som klarar EK3 arbetar dessu-
tom främst med enskilda balkar, pelare eller fackverk. Robot är ett mycket mer 
avancerat program där alla delar i konstruktionen kan beräknas tillsammans. Där-
för väljs Robot till att bli en del av detta arbete. 

AutoCAD 

AutoCAD är ett 2D-program, vilket kräver att man ritar varje vy av knutpunkten 
för sig. Det har gjorts så många studier av 2D-program jämförda med 3D-
program att deras entydiga resultat, om 3D-programmens fördelar, numera räknas 
som allmän kännedom. Genom att använda ett 3D-porgram sparar man alltså 
mycket tid eftersom man bara behöver modellera knutpunkten en gång och sedan 
göra flera ritningar utifrån samma knutpunkt. I 3D-programmen följer också en 
ändring i modellen med på alla ritningar, medan man i ett 2D-program är tvungen 
att göra alla ändringar för hand på varje vy, vilket också kan orsaka olika informat-
ion på olika ritningar. P.g.a alla fördelar med 3D var WSP:s senaste förbättring av 
dimensioneringsprocessen för knutpunkter i stål just att frångå AutoCAD till 
Tekla. Det är alltså för att det skulle vara ett steg bakåt, tvärt emot detta arbetes 
syfte att använda 2D-program, som AutoCAD väljs bort. 
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Revit Structure 2011       

Revit är ett utpräglat BIM-program, vilket är det som är programmets stora fördel. 
Det går att använda det enbart till att göra ritningar men det är för att man vill 
arbeta med BIM i sina projekt som det används. Några av de anställda på WSP i 
Borlänge använder Revit i sitt arbete och beskriver programmet som lätt och lo-
giskt och om man kan AutoCad sedan innan lär man sig snabbt eftersom det är 
samma utvecklare till de båda programmen. Enligt de som använder Revit på WSP 
Borlänge har det alltså många fördelar, men det är enligt dem mycket svårt att 
modellera knutpunkter i det. Det går att göra knutpunkter men det finns ingen 
katalog med färdiga knutpunkter som i Tekla och Robot, utan varje del av knut-
punkten måste modelleras för sig. Därför väljs inte Revit till de program som an-
vänds i detta arbete. 

Andra program 

En anställd på WSP:s kontor i Stockholm, Simon Sjögren, har planer på att under 
sommaren och hösten 2011 själv eller i samarbete med köpta programmerings-
tjänster utveckla ett program som utgår från en mall i MathCad som räknar fram 
knutpunktens alla dimensioner. Hans tanke är att hans program skall hämta dessa 
uppgifter från MathCad och sedan modellera upp knutpunkten i Tekla. Eftersom 
programmet ännu inte existerar kan det inte användas till fallstudierna i detta ar-
bete, och väljs därför bort.  
Det finns ett stort företag som heter Bentley som har gjort ett program som de 
kallar för RAM Connections, som är speciellt framtaget för att dimensionera 
knutpunkter i stål. [21] Det är dock oklart om programmet stöder Eurokod över 
huvud taget och det tycks inte ha anpassningar till svenska normer enligt sökning-
ar på hemsidan [21]. WSP har inte heller licenser till detta program och därför kan 
det inte väljas i detta projekt. 

Sammanfattning 

Till denna studie väljs alltså Tekla och Robot, därför att de är de programvaror 
som funnits ha den största potentialen att i detta arbete användas i och förbättra 
dimensioneringsprocessen för knutpunkter i stål. 

3.3.3 Överföring av information 

Det finns ytterligare anledningar till att valet faller just på Tekla och Robot. Föru-
tom att de båda är välbeprövade med stora möjligheter, så skall de i enlighet med 
Teklas support vara möjligt med överföringar mellan de olika programmen, vilket 
undersöks närmare när projektering av BP1 prövats i de båda programmen. Om 
en sådan överföring är möjlig, finns det med säkerhet ett svar på frågeställningen 
om dimensioneringsprocessen kan utvecklas eftersom knutpunkter i så fall bara 
behöver modelleras en gång, vilket sparar mycket tid. 
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3.3.4 Övriga synpunkter på programmen 

Nu är vi i Sverige visserligen mycket duktiga på engelska och visst är det livsviktigt 
att klara av detta andra språk i byggbranschen eftersom det är få byggföretag som 
inte har internationella kontakter. Trots allt är ändå de flesta svenskar mer hem-
tama med sitt modersmål och jag kände att engelskan ibland var ett problem un-
der arbetet med Robot och Tekla. Även den erfarne programanvändaren behöver 
ibland göra nya saker i programmet och träffar därför på nya ord och uttryck. 
Dessa program är nu så spridda i Sverige att det bör vara lönsamt att översätta 
dem. Jag anser att detta ytterligare skulle öka konstruktörers och projektörers ef-
fektivitet. Allt har två sidor, för att om man använder programmen på engelska 
medför det att de som arbetar med programmen får bättre kunskaper i engelska. 
Dock frågar jag mig vad som är mest värt att bevara, det svenska språket som ger 
ökad effektivitet på kontoren och att engelskan måste läras in vid andra tillfällen 
eller att engelskastudier integreras med konstruktörs- och projektörsarbetet. Per-
sonligen är min åsikt att man bör få åtminstone Tekla översatt. Alla klagar på tids-
brist och engelskan möter man varje dag ändå och därför är den ökade effektivite-
ten som ges av att arbeta på modersmålet mycket värdefull samtidigt som det inte 
skapar några förluster. 
Både Tekla och Autodesk har kontaktats via mail med frågan om hur de ställer sig 
till att byta språk på programmen för bättre anpassning till den svenska mark-
naden, men ingen av dem har valt eller eventuellt hunnit svara under de två måna-
der mellan mailutskicket och skrivande stund.  
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3.4 Modellering av BP1 i Tekla Structures 16.0 

I kapitel 3.3.2 valdes Tekla till ett av de program som används i fallstudien av BP1 
därför att det är ett vanligt program med stor kapacitet och därför att intervjuer 
med anställda på WSP Borlänge säger att Tekla är ett bra program att använda för 
att modellera knutpunkter. I detta kapitel beskrivs genomförandet av fallstudie av 
BP1. BP1 modelleras i nedan beskrivna fallstudie utifrån de mått som handräk-
ningarna med Eurokod gav i kapitel 3.2.2. 

3.4.1 Att modellera ramen 

Innan man kan modellera en knutpunkt i Tekla måste man modellera de element 
som knutpunkten skall foga samman d.v.s pelare och balk. I detta fall modelleras 
en hel ram, som får vara konstruktionen i vilken knutpunkten bara är en liten del. 
Detta gör man genom att dubbelklicka symbolen ”Create column” i verktygsfältet. 
Då får man upp dialogrutan ”Column properties” där alla inställningar för Pelaren 
görs. I de verkliga projekten ute på Sveriges kontor används mängder av pelare 
och då är det viktigt att alla rutor i denna dialogruta fylls i rätt så att varje pelare 
sedan kan identifieras. I denna fallstudie av BP1 behövs bara två pelare som man 
lätt själv kan hålla ordning på och därför ignoreras alla rutor utom ”Profile” och 
”Material”, vilka har betydelse för detta arbete. För att ställa in HEB180 väljer 
man ”select” och letar rätt på den profilen. (se Figur 8) På samma sätt ställer man 
in rätt stålkvalitet S355J2. 

 

 
Figur 8: Dialogruta för att göra inställningar för pelare i Tekla (Källa:Eget 
material) 
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Pelarna modelleras genom att deras starthöjd och sluthöjd skrivs in under fliken 
”Position” i dialogrutan. Pelarna placeras sedan ut genom att klicka i stomlinjenä-
tet. Därför bör man ha ställt in stomlinjenätet med de mått som önskas mellan 
pelarna, för att underlätta arbetet, men det går också att placera ut pelarna med 
olika avstånd från nätets linjer. Stomlinjenätets inställningar görs genom att dub-
belklicka på stomnätet så att dialogrutan ”Grid” dyker upp där alla inställningar 
kan göras. 
För balken gör man inställningarna på samma sätt. Man dubbelklickar på symbo-
len ”Create beam” och får upp en dialogruta som är snarlik ”Create column”, där 
alla inställningar görs på exakt samma sätt som för pelaren förutom att höjderna 
inte behöver skrivas in. När man klickat på ”OK”, klickar man där man önskar ha 
balkens ändar och då modellerar Tekla balken. Då har man modellerat hela ramen 
och kan börja med knutpunkten. (se Figur 9) 

 

Figur 9: 3D-bild på ramen i Tekla (Källa: Eget material) 
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3.4.2 Att modellera knutpunkten 

För att modellera knutpunkten BP1 går man först till det som kallas ”Component 
Catalog” via > Detailing > Component > Component catalog (Create compo-
nent)> Då får man upp en dialogruta där man kan välja sin knutpunkt. Projektörer 
på WSP i Borlänge har modellerat BP1 förut och vet att komponent nr 144 är den 
som är lättast att omforma till BP1 och därför dubbelklickar man på ”End plate 
144” och får upp ytterligare en dialogruta där BP1:s inställningar kan göras. (se 
Figur 10) 

 

Figur 10: Teklas Component Catalog och fönstret för inställningar av knutpunkten 
(Källa: Eget Material) 
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Upplagsklacken finns inte att välja till och därför måste den modelleras som en 
separat plåt på slutet. Att göra inställningar av en knutpunkt i den dialogruta som 
syns i Figur 10, så att det blir rätt i första försöket, är i det närmaste omöjligt. Det 
finns extremt många rutor att välja att fylla i och det händer lätt att man fyller i två 
uppgifter som enligt programmet motsäger varandra, varför den knutpunkt som 
sedan visas blir helt annorlunda mot vad man tänkt. Därför krävs det att projektö-
ren för varje knutpunkt helt enkelt måste testa sig fram tills det blir rätt. Det in-
ställningar som gör att BP1:s ändplåt, skruvar och mellanlägg blir rätt visas i Figur 
11, Figur 12 och Figur 13. I de övriga flikarna, ”Stifferners”, General”, ”Haunch”, 
”Noch”, ”Design type”, ”Holes”, ”Angle box” och ”Analysis”, behöver inga änd-
ringar göras för BP1. 
 

 

 
Figur 11: Inställningar för BP1 i Tekla, fliken "picture" (Källa: Eget material) 
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Figur 12: Inställningar för BP1 i Tekla, fliken "Plates" (Källa: Eget material) 

 
Figur 13: Inställningar för BP1 i Tekla, fliken ”Bolts” (Källa: Eget material) 
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När alla inställningar är rätt införda är det viktigt att man väljer ”apply” innan man 
stänger rutan och om man gjort en ändring i en redan modellerad knutpunkt är 
det viktigt att välja ”modify”. För att knutpunkten skall synas i konstruktionen 
måste den modelleras och det görs genom att man väljer >Detailing > Compo-
nent > Create Current Connection> och därefter klickar först på pelaren och se-
dan på balken. Då modellerar Tekla knutpunkten. I denna fallstudie visas en gul 
kon över knutpunkten. (se Figur 14) Helst ska konen var grön men detta är okej 
eftersom vi beräknat knutpunkten så noggrant och vet att de givna måtten funge-
rar. Hade konen varit röd däremot är felen mycket stora och röda koner bör där-
för aldrig ignoreras på detta sätt. Som sagt kommer inte upplagsklacken med var-
för den måste modelleras separat. 
 

 
För att modellera upplagsklacken börjar man med att dubbelklicka på symbolen 
”Create contour plate” så att man får upp en dialogruta liknande den för balkar 
och pelare. Dialogrutan hanteras också på samma sätt som de tidigare. Man skri-
ver in PL20 som profil, väljer S355J2 som stålsort och klickar på ”apply” och 
”OK”. Därefter ritar man med musklick ut hörnen för plåten. Man har god hjälp 
av ändplåten för att rita bredden. När rektangeln är sluten modelleras  
 upplagsklacken. Det är lämpligt att genast kontrollera placering och mått. Stäm-
mer alla mått är knutpunkten färdig. (se Figur 15) 
 

 
Figur 14: 3D-bild på BP1 utan upplagsklack och med den 
gula kon som indikerar att något mått kan vara felaktigt 

(Källa: Eget material) 
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Figur 15: 3D-bild av den färdiga BP1 i Tekla (Källa: Eget material) 
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3.5 Beräkning av BP1 i Autodesk Robot Structural 
Analysis professional 2011 
I kapitel 3.3.2 valdes Robot till ett av de program som används i fallstudien av BP1 
därför att det är ett vanligt program med stor kapacitet och därför att intervjuer 
med anställda på WSP Borlänge säger att Robot är ett program som de tror kan 
användas till att beräkna knutpunkter. I detta kapitel beskrivs genomförandet av 
fallstudie av BP1.  
Trots att Robot både modellerar och beräknar förefaller det lättare att förstå och 
modellera rätt i Robot än i Tekla. Bildsymbolerna är lätta att följa i Robot. Jag 
hade aldrig använt programmet förut och ändå hade jag på relativt kort tid modell-
lerat BP1. När jag gör en ändring i inställningarna i Robot upplever jag att Robot 
ändrar det som jag menat att ändra på, till skillnad från Tekla där en ändrad in-
ställning sällan ger det resultat jag förväntat mig. 
En upptäckt som snart gjordes var att det inte går att modellera upplagsklacken i 
Robots knutpunkter. Det går inte heller enligt Robots Hjälp (som för övrigt är 
mycket informativ) att lura programmet genom att göra en svetsad knutpunkt med 
en plåt mot pelaren, då Balk-Pelar-knutpunkter endast kan beräknas med I-
profiler i Robot.  
Eftersom det därför inte går att räkna BP1 precis som det gjordes i handberäk-
ningarna, måste man tänka om och göra så som man gör i Europa och som man 
gjorde förr, vilket ger en negativ påverkan på eventuella nya dimensioneringspro-
cesser. Man låter skruvarna ta hela kraften och sedan modellerar man på ritningen 
dit en upplagsklack vars enda syfte är att underlätta montage. Att göra denna änd-
ring och strax få en fungerande knutpunkt vars krafter tas i skruvarna är åtgärdat 
med några klick. Man ökar skruvstorleken och skruvens hållfasthet och beräknar 
sedan. Håller det fortfarande inte läser man i de meddelande som programmet ger 
och flyttar skruvarna lite enligt meddelandena, klickar på beräkna igen och vips så 
har man ett färdigt underlag att lämna till projektören. 

3.5.1 Att modellera och beräkna ramen 

Man kan öppna File < New Project< Connection design om man enbart skall 
modellera en knutpunkt, men i verkliga livet görs vanligen knutpunkterna som en 
del i en större konstruktion. I denna fallstudie eftersöks så stor likhet som möjligt 
med en verklig dimensioneringsprocess och därför väljs <file<New Pro-
ject<Frame 3D Design. (se Figur 16) 
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Det första man gör är att gå in under <Tools> Job Preferences och kontrollerar så 
att programmet använder Eurokod och svenska normer överallt. Klicka en gång 
på Metric för att få alla mått man skriver in i mm. Klicka på materials. Eftersom vi 
skall ha samma stålkvalitet överallt i fallstudien, ställer man in det här under fliken 
”Steel:”. I Databases kontrollerar man att det är inställt på Sverige och Eurokod. 
Likaså går man i ”design codes” igenom så att det står EN i alla rutor. I de övriga 
behöver inga inställningar göras. 
Till dimensioneringen av knutpunkten behövs en enkel konstruktion. Denna mo-
delleras genom att 4 noder sätts ut först. Detta gör man genom att klicka på den 
tredje symbolen ovanifrån i det högra verktygsfältet. Då får man upp en dialogruta 
där nodernas koordinater fylls i så att noderna bildar en 5x5 m stående kvadrat. I 
denna fallstudie används två stycken fem meter höga pelare som modelleras ge-
nom att man klickar på symbolen för bars, som är placerad direkt under symbolen 
för noder. Därefter klickar man på de noder som man vill sammanbinda med en 
stålprofil, så att man får två stående pelare. En balk modelleras in mellan de båda 
pelarnas centrum. (se Figur 17) 
 

 
Figur 16: Bild från uppstart av Robot (Källa: Eget material) 
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När konstruktionens struktur är klar väljer man vilka profiler som varje 
balk/pelare skall ha. Detta görs genom att man fortsätter att följa programmets 
logik och betar av symbolerna i höger verktygsfält uppifrån och ner. Nu använder 
man symbol nummer sex ”Sections”. (objekts kan man hoppa över). I den dialog-
rutan som där kommer upp hämtar man de sektioner som man har intresse av 
genom att klicka på symbolen för ”öppna mapp” i dialogrutans övre vänstra hörn. 
Till fallstudien hämtas HEB180. (se Figur 18) 
 

 

 
Figur 17: 3D-bild på ramen modellerad i Robot (Källa: Eget material) 

Figur 18: Val av stålprofiler i Robot (Källa: Eget material) 
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Under symbolen för balkprofil finns symbolen för materialval. Materialet för allt 
stål är redan valt i ”Job properties”, men det är bra att gå in under materialval och 
kontrollera så att rätt stålkvalitet är ifylld. 
Därefter kan man enkelt högerklicka på de olika stålprofilerna och välja objekt 
properties för att kontrollera att material och profil stämmer. (se Figur 19) 
 

 
Nästa steg är att sätta in någon form av stöd på konstruktionen. Detta görs genom 
att åter igen välja nästa symbol ”supports”. Då får man upp en dialogruta där man 
kan välja ”fixed” eller ”pinned”. Fixed betyder fast in-spänd på svenska och Pin-
ned är ledad. Fixed är det som väljs till denna fallstudie. Vad som väljs i denna 
fallstudie påverkar inte knutpunkten eftersom den är ledad. En typ av stöd måste 
dock väljas för att programmet skall kunna göra beräkningar och valet fixed med-
för mer stabilitet i konstruktionen.  
Längst ner på skärmen finns ett antal symboler som gör att konstruktionen pre-
senteras på olika sätt och genom att klicka ur symbol nummer fem från vänster fås 
en trådmodell. I detta format är det lättare att hitta noderna och därmed också 
lättare att sätta ut stöden. När man har markerat vilken typ av stöd man vill sätta 
ut, klickar man helt enkelt på respektive nod och programmet markerar att det 
finns stöd. (se Figur 20) 
 

Figur 19: Kontroll av material och stålprofil i Robot (Källa: Eget material) 
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Den sista och mycket avgörande inställningen för konstruktionen är att tala om 
för programmet att balken ska vara leda i ändarna (vilket är jätteviktigt eftersom 
detta arbete handlar om en ledad knutpunkt). Detta görs genom att gå in i skroll-
listan i det övre verktygsfältet och välja ”Bars”. Då får man ett nytt verktygsfält till 
höger där man väljer den tionde symbolen ovanifrån. Därefter väljer man ”Pin-
ned-Pinned” i den nya dialogrutan och klickar på balken. (Se Figur 21) 

Figur 20: Utsättning av stöd i trådmodell av ramen i Robot (Källa:Eget material) 
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Figur 21: Att göra balkens ändar ledade (Källa: Eget material) 
 
Nu har alla inställningar för konstruktionen gjorts och lasten läggs på. Detta görs 
genom att välja symbolen ”Load Types”, som finns direkt under symbolen för 
stöden. I dialogrutan som man får upp ska man fylla i lastens nummer, typ, etikett 
och namn. För fallstudien finns bara en last så den får nummer 1. Förutsättning-
arna för fallstudien säger att BP1 verkar i ett flerbostadshus och därmed bör tvär-
kraften höra till kategori A: rum och utrymmen i bostäder, enligt tabell ”A1.1 – 
Rekommenderade värden för Ψ-faktorer för byggnader” i SS-EN 1990 (sid 46). 
Lasten ges etiketten V som ju enligt Eurokod är beteckningen för tvärkraft, viket i 
sin tur blir dess namn. 
 
Därefter kan man stänga ner dialogrutan för ”Load types” och öppna nästa sym-
bol som gjorts tillgänglig genom föregående operation. Där väljer man hur kraften 
skall verka och till fallstudien väljs <bar<bar force (överst till höger). Därefter får 
man upp en ny dialogruta där man fyller i hur stor lasten är. Vår tvärkraft är 185 
kN i nedåtgående riktning. För att få programmet att räkna med 185 kN i varje 
ände av balken placeras en last med storleken 2x185=370 kN mitt på balken. Det 
är viktigt att lasten skrivs in som negativ, så att den får riktning neråt. (se Figur 22) 
Sedan klickar man på ”Add” och klickar på den balk på vilken lasten skall verka. 
Lasten placerar sig automatiskt på mitten och visas som en rosa pil. (se Figur 23) 
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Det näst sista man gör innan det är dags att modellera upp knutpunkten är att ro-
tera pelarna så att flänsarna är mot balken. Detta görs genom att markera pelaren 
och ändra dess inställning ”gamma” till 90° i dess ”properties” nere till vänster på 
skärmen. 
Det sista man gör är att klicka på symbolen ”Calculation” som ser ut som en mi-
niräknare i verktygsfältet i sidhuvudet.  

3.5.2 Att modellera och beräkna knutpunkten separat 

Nu är det dags att modellera knutpunkten. Det kan man göra på flera sätt. Dels 
kan man direkt koppla en knutpunkt till ramen eller så kan man modellera och 
beräkna knutpunkten för sig. Först testar denna fallstudie beräkning av BP1 sepa-
rat från konstruktionen. 

För att modellera och beräkna en knutpunkt separat i programmet väljer man den 
sjätte symbolen nerifrån i höger verktygsfält och då får man upp en ny ruta med 
fyra flikar och nya symboler i verktygsfältet. Bland dem väljer man den femte röda 
symbolen ovanifrån i högerkanten ”Defines a ’Column – Beam’ connection” (se 
Figur 24).  

 
Figur 22: Inställning av lasttyp och storlek i Robot (Källa: Eget material) 

 
Figur 23: Lasten syns som en rosa pil mitt på balken (Källa: Eget material) 
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När man klickar på den kommer en ny bild upp där man gör knutpunktens in-
ställningar. Robot är inget svenskt program och det går inte att välja till upplags-
klacken. Därför tvingar programmet oss i detta fall att dimensionera knutpunkten 
så att skruvarna tar all last.  I den nya dialogrutan som kommer upp finns flera 
alternativ där knutpunktens dimensioner lätt kan fyllas i: ”Geometry”, ”Plate”, 
”Brackets”, ”Bolts”, ”Welds” och ”Code parameters” (se Figur 25). Dessa ändras 
dock och blir färre om man skulle klicka i ”Welded connection”. I fliken ”Geo-
metry” ställer man in så att man får den profil och stålsort som skall användas i 
knutpunkten. 

 
För fallstudien görs följande inställningar i denna dialogruta: 

”Bolted connection” väljs eftersom beräkningen skall kontrollera skruvarnas. Pre-
cis som i Tekla och handberäkningen används profilen HEB180 till balk och pe-
lare. Enbart S335J2 finns inte att välja i Robot och därför väljs S355J2H. Därefter 
fortsätter man med nästa flik ”Plate”. Här ställer man in ändplåtens dimensioner 
enligt handberäkningarna. Det visas tydligt på bilden till höger hela tiden, vilka 
mått som avses med varje bokstav. Måtten som ställs in är alltså: 

 
Figur 25: Dialogrutan "Definition of Beam- to- Column connection" i Robot (Källa: 
Eget material) 

 
Figur 24: Symbolen för "Defines a 'Column - 

Beam' connection" i Robot (Källa: Eget material) 
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h= 140 mm               
b= 150 mm              
t=  10  mm                     
epu= - 7 mm                  
epd= - 33 mm (ställer in sig själv när man gett programmet övriga mått)     
Material= S355J2H 

BP1 har inga så kallade ”Brackets”, så därför ta man bort dem i fliken med samma 
namn. Fliken efter det heter ”Bolts” och där fyller man i den information som 
man valt om knutpunktens skruvar. I BP1 beräknades det att skruvarna är M20 i 
klass 8.8. Det är en skruvrad och två skruvkolonner. Höjd från kanten är 70 mm 
och avståndet mellan skruvarna 90 mm. 

Livavstyvningar bör alltid vara med om man är osäker och i fliken ”Stiffeners” 
väljer man var och vilken typ av livavstyvningar som önskas. I fallstudien av BP1 
är lasterna så små att dessa inte är nödvändiga och därför har livavstyvningar här 
valts bort, då det råder stor säkerhet i frågan. Nästa flik heter Welds, dvs. svetsar. 
Här fyller man i svetsarnas a-mått. Precis som i beräkningen finns det möjlighet att 
välja olika svetsmått för svetsen mot flänsen och svetsen mot livet. Båda svetsarna 
ska vara 4 mm. Sista rutan ”Code parameters” kan man låta vara som den är. Nu 
har man alltså modellerat knutpunkten. Klicka på ”Apply” och sedan ”OK”. 

Nu syns på skärmen en flik som heter ”Scheme”. Denna flik visar två ritningar på 
knutpunkten man just har skapat. (se Figur 26) Om man gjort det rätt skall alla 
mått stämma med inställningarna. Om man vill ändra mått kan man göra det ge-
nom att klicka på de olika delarna eller måttlinjerna så blir de blåmarkerade och en 
dialogruta kommer upp där man kan fylla i de önskade måtten. 
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Längst ner i vänstra hörnet finns knutens ”properties” och där kommer de upp 
meddelanden som man kan klicka på och då visas de varningar som programmet 
ger (se Figur 27). Robot säger att ändplåten är för låg, vilket beror på att vi utgått 
från en knutpunktstyp där ändplåten sticker ut på alla sidor om balken och alltså 
är det som programmet tror är det rätta. Handberäkningen är dock kontrollerad 
mot Eurokod så därför kan Robots kommentarer i detta fall ignoreras.  
 

 
Figur 26: Fliken "Scheme" för ritad knutpunkt i Robot (Källa: Eget material) 
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Nästa flik som heter ”Connection View” visar knutpunkten i 3D och här kan man 
också upptäcka om något verkar fel med knutpunktens dimensioner (se Figur 28). 
Knutpunkten kan roteras genom att man klickar med höger musknapp i bilden 
och väljer ”fri rotate 3D”. 

 

 
Figur 28: Fliken "Connection wiew" som visar knutpunkten i 2D i Robot 
(Källa: Eget material) 

 
Figur 27: Knutpunktens "properties" och med-
delanden från Robot (Källa: Eget material) 
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Tredje fliken visar konstruktionen i sin helhet i 3D och den fjärde fliken visar re-
sultaten för knutpunkten efter att man låtit beräkna den. För att beräkna den 
klickar man på ”Forces in bars” som finns att välja i knutpunktens ”properties” 
(se t.ex. Figur 27 och Figur 26). Då dyker det upp en dialogruta där man fyller i de 
krafter som verkar på knutpunkten. I denna fallstudie blir det 185 kN som fylls i 
bakom beteckningen Vb1,Ed. (se Figur 29) 

När alla laster är korrekt ifyllda väljer man ”Calculations” i dialogrutans nedre 
högra hörn (se Figur 29). Då visas resultaten av beräkningen under huvudfliken 
”Results”. Resultaten visar alla parametrar och beräkningar med hög detaljerings-
grad. För fallstudien finner programmet att skruvarna håller med 77 % utnyttjan-
degrad (se Bilaga 3). Handberäkningarna gav en utnyttjandegrad på 95 % och skil-
landen beror på att handberäkningarna är gjorda med en förenklad formel jämfört 
med den formel som Robot använt. Robots beräkningar är alltså mer exakta och 
här påvisas alltså att man spara material på att använda programmet robot ef-
tersom man i handberäkningarna skulle ha gått upp en skruvdimension, då man 
inte gärna använder skruvar som utnyttjas med än 80-90 %. 

3.5.3 Att modellera och beräkna knutpunkten kopplad till ramen 

För att koppla en knutpunkt till ramen går man till väga ungefär på samma sätt 
som när man modellerar knutpunkten separat. Man utgår från läget när ramen är 
färdig och väljer först den sjätte symbolen nerifrån i höger verktygsfält och då får 
man upp en ny ruta med fyra flikar och nya symboler i verktygsfältet.  

 
Figur 29: Dialogrutan för att lägga laster på en knut-
punkt i Robot (Källa: Eget material) 
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För att kunna koppla en knutpunkt till konstruktionen gäller det att konstruktion-
en i övrigt är beräknad efter senaste ändringen. Annars dyker det upp en ruta som 
säger att ”Results is out of date”. Om Ramen är beräknad efter senaste ändringen 
börjar man med att markera en balk och en pelare. Sedan väljer man i det övre 
verktygsfältet symbolen för ”Create new connetion for selected bars” (se Figur 
30). 
 

 
 
Automatiskt dyker samma dialogruta upp som vid den separata beräkningen och 
alla inställningar görs på samma sätt, förutom att balk och pelare redan är förvalda 
efter de profiler som man modellerat och inte går att ändra. 
När knutpunkten är helt modellerad finns det en symbol i det övre verktygsfältet 
som heter ”Design of connections from a structure” (se Figur 31). När man klick-
ar på den får man upp en dialogruta ”Connection Calculations” (se Figur 32). Dia-
logrutan fylls i automatiskt och man kan klicka på ”Calculations” direkt. 

 
Figur 31: Symbolen för "Design of 

connections from a structure" i Robot 
(Källa: Eget material) 

 
Figur 32: Dialogrutan "Connection 

Calculations" i Robot                  
(Källa: Eget material) 

 
Figur 30: Symbolen för "Create new connection 
for selected bars" i Robot (Källa: Eget material) 
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Precis som när man gör beräkningar för en knutpunkt separat dyker nu resultatet 
av beräkningen upp under fliken ”Results”. De laster som presenteras av Robot 
efter en beräkning i fallstudien stämmer väl överens med handberäkningarna.(se 
Figur 33) 
 

 
Denna beräkningsmetod är den som bör användas i första hand under verkliga 
projekt eftersom programmet klarar av att ta hänsyn till alla faktorer, medan man 
lätt missar någon om man genomför beräkningen separat.  

 
Figur 33: De laster som verkar på BP1, enligt Robot, när den beräknas tillsam-
mans med ramen (Källa: Eget material) 
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3.6 Överföring av BP1 från Robot till Tekla 
Enligt Frida Olsson och Anna Svensson Höök [19] går det bra att överföra mo-
dellfiler från Tekla till Robot. Enligt dem är det t.ex. fördelaktigt att lägga in alla 
laster och lastkombinationer i Tekla och sedan överföra till Robot. Robot utför då 
en analys av konstruktionen och återför informationen om resultatet till Tekla. 
[19] Deras metod sparar mycket tid eftersom deras konstruktioner inte behöver 
modelleras två gånger. Däremot måste de göra flera överföringar mellan program-
varorna. Ju fler överföringar, ju fler informationsförluster finns det risk för. De 
modellerar sin konstruktion först och räknar den sedan. Det innebär att de måste 
modelleras om, ifall konstruktionen inte håller. De lägger också in alla laster i 
Tekla vilket kräver en ny överföring till Robot för varje ändring som krävs under 
beräkningen.  
Innan datoriseringen skedde beräkningen först. Det var först sedan när alla di-
mensioner och konstruktionslösningar var bestämda som man gjorde ritningarna. 
Trots datoriseringen är detta fortfarande en logisk arbetsgång. Därför vill jag i 
detta arbete finna ett sätt att överföra modellfiler från Robot till Tekla, dvs. be-
räkna först och göra ritningar sedan. På det sättet skulle antalet överföringar och 
risken för fel minskas. Om en referensmodell från arkitekten kan överföras direkt 
till Robot skulle effektiviteten öka ytterligare då mycket inte skulle behöva model-
leras ens i Robot. 
Enligt kontakt via mail med Teklas huvudkontor i Västerås är den önskade över-
föringen från Robot till Tekla möjlig genom att man i Tekla väljer att importera 
filer från Robot. För att Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2011 
skall finnas att välja i Tekla krävs dock att en länk kallad Robot Millenium laddas 
hem. Denna länk återfinns på något som kallas för Teklas Extranät som kräver 
inloggningsuppgifter och godkännande från Tekla. Jag har fått tag på länken ge-
nom Dan Christensen på WSP:s kontor i Karlstad och har godkännande via mail-
kontakt med Teklas support, vilka också hjälpte till att få länken att fungera kor-
rekt. 

3.6.1 Genomförande av överföringen 

Först testades att göra överföringen med en robotmodell där knutpunkten beräk-
nats separat, men Tekla kan inte hitta de fria knutpunkterna. Därefter testades att 
föra över en modell med enbart en beräknad ram och det gick utmärkt. Steg tre 
var att överföra en beräknad ram med knutpunkter kopplade, men bara ramen 
följer med.  
Förhoppningen med dessa tester var som sagt att finna en metod som effektivise-
rar dimensioneringsprocessen av knutpunkter mycket genom att knutpunkten bara 
behöver modelleras en gång. Testerna visar dock att förhoppningen inte uppfylls 
därför att programmen ännu inte har kapacitet att förstå varandras detaljer. 
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Som ovan nämnt fungerar ändå överföringen bra för enklare objekt vilket gör att 
denna process ändå är en god upptäckt eftersom den funna processen är tillämp-
bar på konstruktionen i helhet. Att göra denna överföring sparar alltså tid i de de-
lar av projektörens arbete som ligger utanför denna rapports ramar. Detta är av 
vikt för knutpunktsprocessen ändå eftersom projektören kan välja att använda den 
insparade tiden till att göra bättre knutpunkter och därför beskrivs nedan kortfat-
tat hur denna överföring görs. 
Som nämnt innan måste först en länk fås av Tekla, men när det programmet är 
installerat är överföringen enkel. Det är dock viktigt att den robotmodell som man 
önskar överföra är ordentligt sparad och att programmet Robot inte är öppet un-
der överföringen. 
Överföringen inleds med att man har en sparad modellfil öppen i Tekla. Sedan går 
man in under < File < import < FEM <. Då får man upp en dialogruta som heter 
”Import Models”. I den väljer man knappen ”New” och får upp dialogrutan 
”New Import Model”. Där väljer man ”Properties” och får genast upp en tredje 
dialogruta med rubriken ”Tekla Structutes Import FEM”. Den nya dialogrutan har 
många flikar och det är för överföringen endast intressant med fliken ”Parame-
ters”. (se Figur 34) 

 
Figur 34: Överföring av Robotmodell till Tekla - Delfigur 1 (Källa: Eget material) 
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Under parameters klickar man på den lilla rutan med tre prickar bakom titeln 
”Import file” och letar rätt på den fil man önskar överföra. I rullgardinen bakom 
rubriken ”Type” väljs ”Autodesk Robot Structural Analysis [1.53] (Analysis Appli-
cation”. (se Figur 35) 

 
När detta är klart väljer man ”Apply” och ”OK”. Därefter väljer man ett namn åt 
sin hämtade fil i dialogrutan ”New Import Model” och klickar på ”OK”. Då dyker 
namnet upp i dialogrutan ” Import Models” och där markerar man namnet och 
klickar på ”Import” som blir möjligt att välja i dialogrutans nedre vänstra hörn när 
man valt en fil.  
Därefter måste Tekla tänka en stund medan den importerar modellen och ibland 
öppnar den Robot flyktigt däremellan. Slutligen framträder på skärmen dialogru-
tan ”Import Model Info” där man måste välja ”Accept All”. (se Figur 36) 

 

Figur 35: Överföring av Robotmodell till Tekla - 
Delfigur 2 (Källa: Eget material) 

 

 
Figur 36: Överföring av Robotmodell till Tekla - Delfigur 3 

(Källa: Eget material) 
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Slutligen uppträder en liten dialogruta som ställer frågan ”Do you want to save the 
import model for subsequent imports?” och på det är det viktigt att man svarar 
”NO”. Sedan är överföringen klar och modellen från Robot placerar sig i stomnä-
tet enligt de koordinater man gett pelarna i Robot. (se Figur 37) 
 

 
 
 

Figur 37: Överföring av Robotmodell till Tekla - Delfigur 4 (Källa: Eget material) 
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4 Resultat  
I detta kapitel presenteras de direkta svaren på de frågeställningar som presentera-
des i kapitel 1.2. Svaret till varje fråga presenteras med frågan som rubrik. 

4.1 Hur sker dimensioneringsprocessen av standard-
knutpunkten idag? 
Dimensioneringsprocessen av knutpunkter i stål sker idag i tre steg: 

· Beräkningen 

· Uppritningen 

· Granskningen 
Metoden för att genomföra dessa steg har ändrats många gånger under århundra-
det som har varit. Förändringarna har berott på utökad kunskap, ny teknik eller 
förändrade regler. Våren 2011 betyder ännu en förändring i denna process, då 
Sverige fått en ny standard; Eurokod. 
På WSP:s kontor för byggprojektering i Borlänge, våren 2011, hade dimensioner-
ingsprocessen för knutpunkter i stål följande utseende, (baserat på intervjuer med 
de anställda): 

4.1.1 Beräkningsprocessen 

Beräkningsprocessen föregås av en rad händelser och beslut som påverkar knut-
punktens utseende och material. I helt nya konstruktioner krävs det först att man i 
samråd med beställaren gör ett stomval utifrån arkitektritningarna. Därefter måste 
pelarna placeras ut och lasterna som verkar på byggnaden beräknas, följt av en 
lastnedräkning. Det är först när man har tagit fram dimensionerna på alla pelare 
och balkar som man oftast väljer vilken typ av knutpunkt som är lämplig. Valet av 
knutpunkt beror i första steget av vilka element som ska kopplas samman och 
sedan på hur ledad knutpunkten skall vara. 
Det är först då alla förutsättningar har tagits fram som själva beräkningen tar vid. 
Hittills har konstruktören under beräkningen, oftast följt de beräkningsmetoder 
som presenteras i SBI:s handböcker, men ibland tvingas konstruktören hitta på 
egna knutpunkter för att kunna få knutpunkten att fungera efter de unika förut-
sättningarna. BP1 har hittills räknats nästan uteslutande enligt SBI:s publikation 
103. Det är framför allt ändringar av befintliga konstruktioner som kräver special-
lösningar och en särskild montageordning för att kunna få skruvar och svetsar på 
plats. 
För att kunna göra bra knutpunkter och samla kunskap kan konstruktören också 
studera äldre knutpunkter, som fungerat bra, både i dokument och via studiebe-
sök. Seminarier, Tibnors kataloger, tidskriften Stålbyggnad, SBI:s hemsida och 
dokument utgivna av SBI är också källor till kunskap som konstruktörer använder 
för att hålla sig uppdaterade i branschen och lära sig att konstruera bättre knut-
punkter. 
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Konstruktören gör vanligen sina beräkningar av knutpunkter för hand med penna 
och papper eller med hjälp av datorprogrammet Math-Cad, beroende på vad kon-
struktören känner sig mest bekväm med. Ibland kan vissa delar av en knutpunkt 
anpassas efter en beräkningsmodell och då har konstruktören hjälp av Strusofts 
program som t.ex. Frame Analysis 6.0. Vissa konstruktörer har stor användning av 
programvaran Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2011 vid fördel-
ningen av lasterna. 
En knutpunkt är nästan alltid svåra och komplexa att beräkna, om man t.ex. jäm-
för med att göra beräkningar på en balk. Det kan vara mycket svårt att förstå hur 
krafterna verkar i knutpunkter och konstruktören har nytta av att kunna tänka sig 
knutpunktens olika delar som ett fackverk för att få bättre förståelse för kraftöver-
föringen. Att få med allt som påverkar svetsarnas och skruvarnas hållfasthet samt 
att få knutpunkten lätt att montera och kontrollera kan också vara problem under 
beräkningsprocessen. 
De brister som konstruktörerna kan se i dimensioneringsprocessen som helhet är 
att det är olika personer som räknar och modellerar. Konstruktörerna tror att fler 
fel skulle upptäckas om de fick titta på den knutpunkt som de har beräknat efter 
att den blivit modellerad. Samtidigt är det en kvalitetssäkring och en av WSP:s 
största förtjänster att flera olika personer arbetar med samma sak därför att olika 
personer också ser olika fel. Att ändra så att konstruktören gör allt är alltså inget 
alternativ men om konstruktören fick titta på knutpunkten innan granskning 
kanske fler fel skulle upptäckas. 
Vanliga misstag under beräkningen, som har sin orsak i att konstruktören är för 
försiktig, är att beräkningarna görs på en ledad knutpunkt medan det är en fast 
inspänd som modelleras. En ledad knutpunkt är beroende av att plåtarna är till-
räckligt tunna så att de kan deformeras och av att det bara är två skruvar. Det in-
nebär för ledade knutpunkter att man inte ökar säkerheten och funktionaliteten 
genom att lägga till material. En för tjock plåt eller extra skruvar ändrar förutsätt-
ningarna för de element som fogas samman. Då överförs laster fast det inte har 
beräknats vilket kan orsaka brott i konstruktionen. 
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4.1.2 Uppritningen 

Syftet med denna del av processen är att göra en presentation av knutpunkten för 
dem som skall bygga den, d.v.s. göra tydliga och läsbara ritningar. 
När knutpunkten är beräknad lämnas vanligen arbetet vidare som underlag till en 
projektör vars huvudsakliga uppgift är att modellera konstruktioner och ta fram 
ritningar. I undantagsfall modellerar konstruktören, vars främsta uppgift är att 
göra beräkningar, själv upp den knutpunkt som denne har beräknat. Underlaget 
har olika detaljeringsgrad beroende på projektörens erfarenhet, knutpunktens 
komplexitet och hur mycket tid konstruktören har haft på sig att ta fram underla-
get. Det vanligaste som saknas i underlaget är placeringen av skruvarna. Om un-
derlaget inte är komplett så använder projektörerna hjälpmedel i de programvaror 
de använder, sin erfarenhet eller tabeller i Tibnorskatalogen och tumregler från 
BKR, samt SBI:s handböcker från 1988 för att få alla mått. De projektörer med 
störst erfarenhet rättar till det mesta på egen hand och reagerar på konstigheter. 
De konsulterar bara konstruktören vid viktiga eller komplicerade knutpunkter, 
medan de med mindre erfarenhet nästan alltid frågar konstruktören eller andra 
kollegor vid oklarheter. Projektörerna understryker dock att för det allra mesta är 
underlaget som de får mycket bra och detaljerat. 
På kontoret i Borlänge används vanligen programvarorna Tekla 16.0, Revit 2011 
och AutoCAD. Tekla och Revit är program där man arbetar i 3D och det innebär 
att många små fel på ritningarna elimineras i jämförelse med AutoCAD som är ett 
2D-program. I Tekla följer alla ändringar med på alla ritningar till skillnad från 
AutoCAD där man måste komma ihåg att ändra på alla ställen. Projektörerna upp-
skattar också Tekla som hjälpmedel därför att programmet ger tips och varningar 
om någon knutpunkt inte verkar fungera. Programmet möjliggör också kollisions-
kontroll, så att krockar kan upptäckas i ett tidigt skede och på så sätt spara stora 
pengar i projektet. Andra positiva omdömen om Tekla är att det är mycket lätt att 
göra ändringar och att mycket tid kan sparas på att modellera precis allt i Tekla 
istället för att komplettera med AutoCAD. 
Svårigheterna i denna delprocess är främst att projektörerna kan tycka att det är 
svårt att modellera upp vissa knutpunkter, men de hävdar att detta beror på att de 
inte hunnit lära sig hantera programmen tillräckligt bra och inte på knutpunkterna 
som sådana. Generellt är det tekniken som är orsaken till de problem som finns i 
detta skede, då t.ex. Tekla kan ge felmeddelanden på knutpunkter som projektören 
vet är rätt. Men när projektörerna ser på processen som helhet och tittar utanför 
sitt eget arbete anser de att det som är mest besvärligt är att det är så svårt för 
konstruktörerna att hinna med att beräkna knutpunkterna, samt att de själva ofta 
har ont om tid. 
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4.1.3 Granskningen 

Granskning av knutpunkten bör ske kontinuerligt under beräkningen och upprit-
ningen genom att en dialog hålls mellan granskare, konstruktör och projektör. I de 
fall där konstruktören och/eller projektören inte är så erfarna ser granskaren gärna 
närmare på konstruktionen i en 3D-modell, så att denne lättare kan se helheten. 
Granskningen av de ritningar som beskriver knutpunkten sker alltid av mycket 
erfaren personal. Först kontrollerar de att allt ser rätt ut och att det går att mon-
tera. I huvudet gör de en rimlighetsanalys vad det gäller t.ex. storlekar på skruvar, 
muttrar och plåtar. Granskaren kontrollerar också att den angivna stålkvaliteten på 
stål, skruvar, muttrar och brickor är den rätta. Han/hon kontrollerar också att 
kraven på hållfasthet uppfylls och om det går att underhålla. Det kontrolleras 
också om längder och storlekar på skruv, brickor och muttrar är angivna och de 
rätta. Hålstorlekar, montagetoleranser och mellanlägg måste också vara rätt och 
angivna. Om det är flera knutpunkter i konstruktionen (vilket det i princip alltid 
är) så kontrolleras att alla knutpunkter är med och att de är på rätt plats. Om det i 
något område finns stora laster tittar granskaren extra på de knutpunkter som 
finns där. Knutpunkter som utsätts för dragkrafter kontrolleras också extra noga. 
En liten sak som är viktigt att minnas i dimensioneringsprocessens alla delar är att 
kontrollera att det blir rätt skruvlängder enligt reglerna, då för långa skruvar orsa-
kar extra kostnader i inköp av brickor och för korta skruvar omöjliggör montage. 
Måttsättningen är också extra viktig att kontrollera eftersom fel på måttsättningen 
på stål är svåra att korrigera i efterhand då det är dyrt och mödosamt att svetsa 
eller såga stål på plats. I alla steg måste man också veta att knutpunkten uppfyller 
kraven på hållfasthet, att den går att montera och att den går att underhålla sedan i 
bruksskedet. Svetsmarkeringarna och plåt-tjocklekar tittar granskaren också ofta 
lite extra på. 
Inte heller denna delprocess är helt perfekt och några brister däri har därför påpe-
kats. Ett problem med granskningen som varje enskild granskare måste övervinna 
är att de upplever att granskningen är jobbig i det hänseendet att de hela tiden 
måste framföra brister hos andra. Som granskare kan det också vara svårt att be-
jaka alternativa lösningar jämfört med granskarens favoritlösningar. Problem med 
granskningsprocessen som till större delen ligger utanför granskarens egen kon-
troll är tidsbristen. Detta var för några år sedan ett mycket stort problem hos 
WSP, men med stora insatser till kontorets planeringar har problemet minskats till 
ett långt bättre fungerande system, då granskarna har fått mer tid på sig att utföra 
granskningen korrekt. Det gällde framförallt att hitta en balans mellan de anställ-
das övertid och kvaliteten som levereras till kunden. Kunden måste alltid få minst 
det den betalar för, men de anställda är mycket lojala och sitter alltid kvar tills alla 
fel har rättats till. Detta gör att granskaren vill lämna sina synpunkter så tidigt som 
möjligt på dagen och dessutom måste undvika att anmärka på fel utan betydelse. 
Granskningen är mycket viktig och därför är det bra om tid kan vinnas i de tidi-
gare skedena till detta moment, samt att granskningen i sig också bör ta kortare tid 
att genomföra. 
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4.1.4 Alternativ process 

Vid stor tidspress och mycket enkla knutpunkter förekommer en alternativ di-
mensioneringsprocess som är omvänd mot den vanliga. Metoden fungerar så att 
en projektör med lång erfarenhet modellerar upp knutpunkten så som denne tror 
fungerar, d.v.s. han/hon modellerar en knutpunkt som han/hon vet har fungerat 
bra i likande konstruktioner. De påstår att man efter ett tag som projektör får en 
känsla av vad det är som håller. Sedan lämnas den modellerade knutpunkten till 
konstruktören som kontrollräknar att det fungerar. 
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4.2 Hur kan de programvaror, som är vanliga på kon-
struktionskontor idag, användas vid dimensionering av 
standardknutpunkter i stål? 
Två programvaror som bedömdes ha förutsättningar till att förbättra den process 
som beskrivs i föregående delkapitel har testats i jakt på dessa förbättringsmöjlig-
heter. Det ena programmet är Tekla Structures 16.0 och det andra är Autodesk 
Robot Structural Professional Analysis 2011. Testerna visar att båda dessa pro-
gram kan förbättra processen. I detta kapitel beskrivs testresultatet och hur pro-
grammen kan användas vi dimensioneringen av knutpunkter. 

4.2.1 Tekla Structures 16.0 

Genom fallstudien som beskrivs närmare i kapitel 3.4 har det undersökts hur 
Tekla Structures 16.0 kan användas vid dimensionering av knutpunkter i stål. Ne-
dan beskrivs resultatet av denna fallstudie. 

Positiva resultat 

Det finns oändligt med möjligheter för att modellera knutpunkter i Tekla. Genom 
att man arbetar i 3D blir knutpunkten mycket realistisk och exakt. Ändringar följer 
med på alla ritningar och eftersom det är ett objektbaserat program innehåller 
programmet också all erforderlig information om knutpunkten (om projektören 
lagt in dem). Tekla används redan med stora fördelar till uppritning av knutpunk-
ter i stål och det finns därför många som hanterar programmet bra och effektivt. 
Tekla är alltså ett mycket användbart program för att göra exakta 3D-modeller av 
knutpunkter på kort tid. Det ska vara möjligt att göra egna så kallade intelligenta 
kopplingar i Tekla om det är någon särskild knutpunkt man använder ofta eller 
som inte finns i deras katalog. 

Negativa resultat  

Det är mycket komplicerat dels att finna en lämplig knutpunktstyp att utgå ifrån 
och dels att förstå vilka mått programmet faktiskt vill att man ska fylla i. Modelle-
randet av en knutpunkt skulle kunna gå betydligt enklare och fortare om knut-
punkterna fick tydligare namn och organiserades efter var i konstruktionen de sit-
ter på samma sätt som programmet Robot och SBI:s handbok för stålbyggnadsde-
taljer har gjort. En ombearbetning av programmet så att symbolerna vid skapandet 
av en knutpunkt blir tydligare och bättre fungerande skulle också förbättra projek-
teringen av knutpunkter väldigt mycket. 

Sammanfattning 

Tekla Structures 16.0 kan med fördel användas i dimensioneringsprocessen för 
knutpunkter i stål. Det kan inte användas till beräkningsprocessen annat än till 
förberedelser genom att allt inklusive laster modelleras i Tekla för att sedan beräk-
nas i ett annat program. Detta är dock inget användningsområde som effektivise-
rar eller förbättrar beräkningsprocessen. 
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Tekla är istället ett mycket bra verktyg att använda vid projekteringen och gransk-
ningen av knutpunkter i stål. Projektören kan använda Tekla till att modellera upp 
knutpunkten mycket exakt och granskaren kan använda Tekla i det hänseendet att 
han/hon genom att titta i projektörens modellfil lättare får en överblick och kan 
vrida och zooma knutpunkten för att upptäcka fel. 

4.2.2 Autodesk Robot Structural Professional Analysis 2011 

En fallstudie av BP1 gjordes som sagt också i Robot och den beskrivs närmare i 
kapitel 3.5 ”Beräkning av BP1 i Autodesk Robot Structural Analysis professional 
2011”. Nedan beskrivs resultatet av denna fallstudie. 

Positiva resultat 

Robot är ett bra och tillförlitligt program. Det är lätt att modellera och beräkna 
genom att följa de tydliga symbolernas ordning. Om det är något man ändå inte 
förstår är hjälpfilen i programmet mycket utförlig och lätt att hitta i. Genom att 
dimensionera knutpunkter direkt i Robot kan konstruktören vinna oerhört mycket 
tid. 

Negativa resultat 

Robot är inte ett program med svenskt ursprung och även om Autodesk har ord-
nat så att Robot använder Sveriges nationella val vid beräkningarna, så är knut-
punkterna inte svenska. Just för beräkningen av knutpunkter finns ett antal be-
gränsningar som gör det omöjligt att beräkna just BP1. Det går inte att lägga till en 
upplagsklack och programmet klarar inte av att beräkna knutpunkter där en andra 
profiler än I-profiler ingår. Av alla SBI:s standardknutpunkter mellan balk och 
pelare så är det bara BP4, BP5 och BP6 som bör gå att modellera exakt i Robot. 
Autodesk som äger programmet har kontaktats via mail med förfrågan om man 
kan skapa egna knutpunkter i programmet vilket är möjligt i Tekla om man är 
kunnig i programmet, men Autodesk har inte svarat i skrivande stund. Om det är 
möjligt bör Autodesk gå ut med information om att det är möjligt och hur man 
gör eftersom det skulle väsentligt öka Robots användbarhet vid dimensionering av 
knutpunkter i stål. Annars bör Autodesk själva ta fram fler vanliga svenska knut-
punkter för att ge programmet konkurrenskraft och större användning. 

Sammanfattning 

Programmets beräkningar av knutpunkten förefaller vara pålitliga och programmet 
kan med fördel kunna användas vid dimensionering av knutpunkter. Brister finns 
dock i att det inte går att välja vanliga svenska knutpunkter som t.ex. BP1. Kon-
struktören är den som ha mest att vinna på att Robot används i processen då be-
räkningarna går snabbare och lättare att göra samt att de blir mer exakta än om 
man gör samma beräkningar för hand. Robot är också särskilt användbart för 
konstruktören då denne direkt får färdigt underlag till projektören vid beräkning. 
Projektören har ingen användning av Robot för egen del, men har ändå nytta av 
att programmet används i processen eftersom denne då alltid får ett komplett un-
derlag, vilket minskar antalet frågor och effektiviserar projektörens arbete. 
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Till och med granskaren får ett underlättat arbete genom att konstruktören använt 
Robot då processen som helhet blir mer sammanhållen och överblickbar, samti-
digt som granskaren får en prydlig sammanställning av beräkningarna att granska 
och jämföra med ritningarna. 
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4.3 Hur skulle dimensioneringsprocessen av standard-
knutpunkter i stål utvecklas genom en bättre använd-
ning av dessa programvaror? 
Det finns flera sätt att utveckla dagens (våren 2011) dimensioneringsprocess av 
knutpunkter i stål. Alla de nya dimensioneringsprocesserna förväntas spara mycket 
tid och förbättra processen för informationsöverföring mellan de olika skedena så 
att mängden fel och missförstånd minskar. Ingen av processerna skall ge någon 
försämring av processen jämfört med dagens process. Vilken av de nya processer-
na som är den bästa beror huvudsakligen på konstruktörens och projektörernas 
erfarenhet. I följande stycken beskrivs de funna nya dimensioneringsprocessena 
närmare. 

4.3.1 Robot à Tekla: med traditionellt underlag 

Tidigare har majoriteten av alla beräkningar av knutpunkter i stål skett genom be-
räkningar för hand med papper och penna eller MathCAD. En erfaren konstruk-
tör skulle spara mycket tid genom användning av Autodesk Robot Structural Pro-
fessional Analysis 2011. En erfaren konstruktör har en känsla för hur en funge-
rande knutpunkt ser ut och kan därför direkt göra en kvalificerad gissning av vilka 
mått knutpunkten har och föra in dessa i Robot tillsammans med de beräknade 
lasterna. Konstruktören får råd av programmet om någon dimension från början 
tycks strida mot Eurokoden och Sveriges Nationella val. Därefter ges hela beräk-
ningen av ett knapptryck. Konstruktören behöver då bara kontrollera resultaten 
och deras rimlighet. Om knutpunkten då uppfyller kraven kan konstruktören lätt 
öppna beräkningsresultatet i Microsoft Word eller Microsoft Excel och skicka 
underlaget digitalt till en projektör. Projektören får då alltid ett komplett underlag 
att utgå från vid uppritningen i Tekla Structure 16.0. 
Fördelarna med denna metod är alltså att konstruktören sparar tid genom en 
snabbare beräkningsprocess. Konstruktören får samtidigt med den färdiga beräk-
ningen ut ett komplett underlag som kan lämnas till projektören digitalt. Beräk-
ning helt i Robot samt det digitala underlaget ger en positiv sidoeffekt genom att 
mängden pappershantering i processen minskar, vilket sparar på miljön. En del 
papper kommer dock alltid att behöva skrivas ut för arkiveringsändamål, men 
mängden onödiga papper minskar.  
Att projektören också får en överblick av beräkningen kan också ses som en för-
del. Dels förvinner då ingen information om knutpunkten och projektören får 
möjlighet att få mer förståelse för konstruktörens arbete och knutpunktens ver-
kan. Att projektören får del av all information gör också att denne ges större möj-
lighet att i ett tidigt skede upptäcka eventuella fel. 
Även granskaren får en bättre överblick på processen med denna metod då even-
tuella informationsförluster längs vägen försvinner samt att beräkningarna blir 
lätta att kontrollera genom den prydliga uppställningen som Robot skapar.  
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Negativt med denna metod är att konstruktörerna och projektörerna behöver lära 
sig eller förbättra sina kunskaper i programmen Robot och Tekla, att användarli-
censerna medför en kostnad för företaget och att Robot har hämmande begräns-
ningar i utbudet av knutpunkter. 
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4.3.2 Handberäkning àRobot à Tekla 

Denna process är mer lika den process som används idag än den föregående pro-
cessen. Här inleds processen precis som i dagens process med handberäkningar, 
men tanken är att beräkningarna görs mycket mer överslagsmässigt än tidigare. 
Sedan modelleras knutpunkten upp i Robot som alltså används för att kontrollera 
resultatet av handberäkningen. Resterande del av processen är identisk med före-
gående föreslagna process då underlaget är Robots resultat som lämnas till en pro-
jektör som modellerar upp den i Tekla. 
Denna process har samma fördelar som den föregående, men det som skiljer dem 
åt är att denna process tar längre tid då den har ett extra led och ger lite mer pap-
persåtgång. Det som gör att denna process också presenteras som en bra process, 
trots att den är t.ex. långsammare, är att den faktiskt kan vara den snabbare pro-
cessen för en mer oerfaren konstruktör. En erfaren konstruktör vet vilka dimens-
ioner som brukar fungera och kan gissa rätt på dimensionerna direkt i Robot i de 
flesta fall. En oerfaren konstruktör har däremot nytta av att använda denna pro-
cess därför att denne då får ett förslag på dimensioner att föra in i Robot så att det 
lättare blir rätt snabbt. Att slumpmässigt gissa och ändra i programmet tills det blir 
rätt kan ta lång tid. Att i början göra beräkningar för hand gör också att konstruk-
tören får förståelse för vilka beräkningar Robot gör. 
Genom att använda denna process bygger den oerfarna konstruktören upp käns-
lan och förståelsen för hur en knutpunkt fungerar, så att denne kan se om något 
blivit fel i Robot och se om resultatet är rimligt. Det är ingen mening att använda 
Robot om man inte förstår resultatet. 
Denna process har samma negativa sidor som den första. 

4.3.3 Robot à Tekla: Direkt överföring mellan programmen 

Vid starten av detta arbete var en av förhoppningarna att finna en process som till 
och med vore effektivare än de båda ovan beskrivna. En av de brister som finns i 
dessa processer är att knutpunkten måste modelleras upp två gånger. En gång i 
Robot och sedan igen i Tekla. Processen skulle alltså kunna effektiviseras ytterli-
gare om knutpunkten fördes över direkt till Tekla från Robot så att projektören 
inte behöver modellera upp den från grunden. Då skulle projektören kunna lägga 
sin tid på att ta fram bättre produktionsunderlag istället. Ännu går det dock inte att 
överföra knutpunkter direkt från Robot till Tekla och därför är denna process 
omöjlig. 
Fallstudien visade dock att denna process är möjlig för all annan dimensionering. 
Balkar och pelare går enkelt att överföra från Robot till Tekla. Denna överfö-
ringsmöjlighet kan alltså användas för att effektivisera delar av det arbete som fö-
rekommer på konstruktionskontor.  
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Att detta omnämns, trots att processen är omöjlig vid dimensioneringen av själva 
knutpunkten, beror på att dimensioneringsprocessen av knutpunkter har mycket 
att vinna på att denna process tillämpas vid dimensionering av konstruktionen 
som helhet. Ett problem med den nuvarande processen är att det saknas tid till 
hela processen och om tid kan sparas på andra håll genom snabbare dimensioner-
ingsprocess för övriga element blir det mer tid över till att dimensionera bra knut-
punkter. 
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5 Diskussion och slutsatser 
I det föregående kapitlet presenteras de konkreta fakta och resultat som arbetet 
producerat. Här följer därför ett kapitel med mina reflektioner, tankar, slutsatser 
kring resultat och metoder samt rekommendationer för hur man kan bygga vidare 
på detta arbete. 

5.1 Resultatdiskussion  
Denna rapport har tagits fram med syftet att förbättra dimensioneringsprocessen 
för standardknutpunkter i stål och målet var att ta fram ett förslag på en förbättrad 
dimensioneringsprocess som innefattar användning av de programvaror som är 
vanliga på konstruktionskontor idag. Målet har uppnåtts, men inte helt på det sätt 
som förväntades. Varje resultatanalys presenteras med de tre frågeställningarna 
från kapitel 1.2 som rubriker. 

5.1.1  Hur sker dimensioneringsprocessen av standardknutpunkten 
idag? 

Kartläggning av den nuvarande processen bjöd inte på några överraskningar. Även 
om det slutgiltiga resultatet var väntat och svaren på intervjuerna hängde samman, 
var det spännande att upptäcka att det fanns så många individuella sätt att se på 
och arbeta med knutpunkter.  

5.1.2 Hur kan de programvaror, som är vanliga på konstruktionskontor 
idag, användas vid dimensionering av standardknutpunkter i stål? 

Tekla 

Tekla är ett mycket exakt projekteringsverktyg, men dialogrutorna för att fylla i 
knutpunktens mått var överraskande dåliga. Det som är positivt med Tekla är att 
det har ett mycket större utbud av knutpunkter än Robot och att möjligheterna att 
forma om dem är betydligt större. Dock finns få vanliga svenska knutpunkter i 
Teklas katalog. 
Generellt har Tekla uppfyllt förväntningarna och när man lyckats modellera t.ex. 
en knutpunkt blir resultatet också tilltalande för ögat genom 3D-modellen med 
olika färger för olika element som underlättar orienteringen och möjligheten att 
upptäcka fel och misstag. Jag är en ovan Tekla-användare och tycker vissa kom-
mandon är besvärliga att utföra, men när man observerar en användare med större 
vana ser man varför vissa kommandon kräver fler inställningar. Det är dessa in-
ställningar som gör att projektören kan modellera verklighetstroget. 

Robot 

I Robot finns problem med att det inte går att modellera de svenska standarknut-
punkter som har en upplagsklack, därför att det inte finns någon upplagsklack att 
välja. Det vore ju bra om Autodesk tog fram de svenska varianterna. Jag har varit i 
kontakt med CAD-Q och försökt kontakta Autodesk angående detta, men inte 
kunnat få några svar.  
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En alternativ lösning är att man i Sverige börjar använda de internationella lös-
ningarna i större utsträckning. De alternativ som går att välja är vanliga knutpunk-
ter för det övriga Europa. Kuntpunkterna beräknas i enlighet med Eurokod. Pro-
blemet med BP1 är att upplagsklacken inte finns med. För de konstruktörer som 
lärt sig grunderna i Robot och väljer att beräkna sina knutpunkter i Robot har 
oerhörd tidsvinst att vänta sig. Det tar bara någon minut att modellera upp knut-
punkten och skriva in lasterna, sedan är allt direkt uträknat! 
Det var en besvikelse att Robot enbart klarar I-profiler vid knutpunkterna och att 
det inte går att modellera dit en upplagsklack. Först insåg jag att en upplagsklack 
var omöjlig, men tänkte då att det skulle gå att lura programmet genom att göra 
två olika knutpunkter, en för att kontrollera skruvarna och en för att kontrollera 
svetsarna med hjälp av laster på en plåt som balk. Jag hoppades på att det skulle gå 
att göra så eftersom det ändå skulle göra beräkningsprocessen mycket enklare än 
att göra beräkningarna för hand. Detta gick dock inte just p.g.a. att Robot bara 
klarar I-profiler. 
Robot bör också kunna användas för att utveckla granskningsprocessen. Genom 
att ha en särskild lista för granskning av knutpunkter som granskaren kan följa och 
bocka av, för att få större säkerhet och mindre oro över om allt är kontrollerat. 
Kanske kan det resultat som ges i Robot användas som denna checklista. I Robot 
får man precis alla dimensioner och information om knutpunkten. Genom att 
skriva ut detta får man ju direkt en checklista till granskningen, så att det bara är 
att kontrollera att måtten stämmer överens på ritning och beräkning. Genom 
denna återkoppling till beräkningsresultatet kanske man också kan skapa den upp-
följning som konstruktörerna upplevde ofta fattades dem. 

5.1.3 Hur skulle dimensioneringsprocessen av standardknutpunkter i 
stål utvecklas genom en bättre användning av dessa programvaror? 

Att det ens har varit möjligt att finna nya bättre processer beror på att de digitala 
hjälpmedlen förbättras fortare än konstruktörerna och projektörerna hinner med 
att lära sig.  
De nya processer som hittades är bättre i flera hänseenden, men en av förhopp-
ningarna när arbetet inleddes var att processen skulle ta kortare tid att genomföra 
därför att knutpunkten bara behövde modelleras en gång. Detta visade sig inte 
vara möjligt ännu och därför måste knutpunkten fortfarande modelleras två 
gånger. Mina förväntningar på programvarornas kompabilitet var helt enkelt för 
höga. Dock är det inte omöjligt att detta blir möjligt inom en snar framtid, då ut-
vecklingen av tekniken hela tiden fortsätter.  
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5.2 Metoddiskussion 
De metoder som beskrivs i inledningskapitlet har varit olika lätt och svårt att ge-
nomföra. De har också för- och nackdelar. I detta kapitel beskrivs de tankar som 
uppkommit kring de metoder som använts. 

5.2.1 Hur sker dimensioneringsprocessen av standardknutpunkten 
idag? 

Det är svårt att göra intervjuer på ett bra sätt och jag drar mig ofta för att göra 
sådana, men intervjuerna gick över förväntan, beroende på att jag redan kände alla 
de intervjuade. På så vis blev det en mer avslappnad spänning och lättare att hålla 
en god dialog. Jag upplever att respondenterna svarade ärligt och professionellt på 
alla frågor.  

5.2.2 Hur kan de programvaror, som är vanliga på konstruktionskontor 
idag, användas vid dimensionering av standardknutpunkter i stål? 

Det finns mycket hjälp att få på WSP:s kontor i Borlänge och tack vare det lärde 
jag mig snabbt hur man använder programmen. Fallstudierna var överraskande 
lätta att genomföra, dock stötte jag ständigt på tekniska problem, så som att något 
blivit fel så att jag fick begränsad åtkomst av dokument och filer hos företaget. 
Andra exempel var att den dator som jag lånat av företaget ibland saknade kapa-
citet att genomföra beräkningar i Robot, vilket medförde att jag blev tvungen att 
låna andra datorer, eller att inställningarna i Tekla var fel, så att det tog en halv dag 
innan skruvarna syntes som de skulle. 
Jag har försökt att dokumentera alla fallstudier så noggrant och exakt som möjligt, 
så att även denna metod får en god validitet och så att andra lätt skall kunna göra 
om samma tester.  

5.2.3 Hur skulle dimensioneringsprocessen av standardknutpunkter i 
stål utvecklas genom en bättre användning av dessa programvaror? 

När jag väl med hjälp av Teklas support lyckats få tag på den länk som skapar 
kompabiliteten mellan Robot och Tekla var det inte särskilt svårt att pröva om det 
fungerade som förväntat. Överföringen går fort om man har fått instruktioner om 
vad man ska svara på de frågor man får. Det syntes också direkt att knutpunkterna 
inte följer med, så därför upplevdes metoderna för att besvara frågeställning 
nummer tre som de lättaste. 
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5.2.4 Rapportskrivning 

Att skriva själva texten i rapporten är den del av arbetet som kommit lättast till 
mig. Det mesta känns givet vad som skall vara med och hur det bör vara berättat. 
Jag har dock känt att de olika rubrikerna flyter ihop mer än vad jag förväntat mig 
från början. Jag har alltså upplevt det lite komplicerat att veta vilken information 
som skall höra till vilken rubrik. Särskilt gäller denna förvirring Teoretisk bak-
grund och Metod och genomförande, samt hur mycket som bör vara med i det 
inledande kapitlet, men jag tycker att jag lyckades lösa det problemet. 
Det har varit svårt att hitta litteratur om Eurokod. Eftersom standarden är så ny 
finns få publikationer som anpassats efter Eurokod. Jag hade önskat att fler av 
mina källor varit översatta till svenska. Som tur är, är standarden i sig mycket in-
formativ och SIS och SBI har undertecknat flera engelskspråkiga dokument, vilket 
bekräftar dokumentens giltighet i Sverige. 
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5.3 Slutsatser och rekommendationer 
När man arbetar med ett arbete av den här arten stöter man på långt mer inform-
ation än det finns utrymme att nämna i rapporten och under arbetets gång upp-
kommer många tankar. I detta delkapitel beskrivs först de slutsatser som tankarna 
kring arbetet mynnat ut i och rekommendationer av andra metoder för att nå rap-
portens syfte eller för att utveckla detta arbete. 

5.3.1 Slutsatser 

Syftet med denna rapport var att förbättra dimensioneringsprocessen för stan-
dardknutpunkter i stål enligt Eurokod. Målet var att finna ett förslag på en förbätt-
rad process där vanliga programvaror används. Genom att undersöka hur proces-
sen ser ut sedan tidigare kunde dess brister identifieras. De största bristerna var att 
processen tog lång tid och att informationsflödet inte alltid fungerade fullt ut. Där-
för var det främst dessa punkter som jag försökte utveckla processen.  
Tekla och Robot är program som kan användas i dimensioneringsprocessen och 
med hjälp av dem upptäcktes nya sätt att dimensionera knutpunkter.  De proces-
ser som hittades i detta arbete är inte optimala, men de är mycket effektivare än 
den nuvarande. Många konstruktionskontor i Sverige skulle ha stor nytta av att 
byta till dessa nya processer. Dels underlättar processerna inlärningen av Eurokod, 
dels kan mycket tid sparas redan från början. Tid är pengar, brukar man ju säga, 
varför ett kontor också skulle göra ekonomiska vinster genom att använda de nya 
processerna, förutom vinsten i ökad informationsåterföring, minskad pappersåt-
gång och lättare uppföljning i granskningsprocessen. 
Man kan slutligen sammanfatta slutsatserna av detta arbete i punktform: 

· Dagens dimensioneringsprocess är i behov av utveckling. 

· Problemen som identifierats är för stor tidsåtgång och förluster vid in-
formationsöverföringar. 

· Det finns skillnader i hur en knutpunkt bör beräknas om man jämför BKR 
med Eurokod. 

· Det finns många program på marknaden som har potential att vara till 
hjälp i dimensioneringsprocessen. 

· Tekla Structures 16.0 och Autodesk Robot Structural Professional Analysis 
2011 är vanliga program, som kan vara till stor hjälp och som många kon-
struktörer redan hanterar grundläggande. 

· Tekla har oändliga möjligheter när det gäller att modellera en knutpunkt, 
men programmet skulle behöva utvecklas för att arbetet skall gå riktigt 
smidigt. 

· Robot är ett avancerat beräkningsprogram som är överraskande lätt att 
hantera, men som har brister därför att de knutpunkter som kan beräknas 
inte är vanliga i Sverige. 
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· Det går att överföra element, t.ex. balkar och pelare, från Robot till Tekla, 
men inte knutpunkter. 

· Autodesk och Tekla som äger de båda i projektet använda programmen 
Robot och Tekla bör sträva efter ökad kompabilitet så att knutpunkter 
också kan överföras direkt från Robot till Tekla.  

· Om man använder Robot till beräkningarna och för att skapa prydliga un-
derlag och använder Tekla för att modellera knutpunkten, använder man 
en ny dimensioneringsprocess som är effektivare och bättre än den gamla. 

· Den funna processen där man arbetar direkt i Robot och sedan i Tekla är 
avpassad för mer erfarna konstruktörer. 

· Den nya process som inleds med handberäkningar bör i första hand an-
vändas av mer oerfarna konstruktörer. 

5.3.2 Rekommendationer 

Under arbetets gång har jag under kartläggningen programvaror och i sökandet 
efter utvecklingsmöjligheter kommit i kontakt med en anställd på WSP:s kontor i 
Stockholm, Simon Sjögren, som har planer på att under sommaren och hösten 
2011 själv eller i samarbete med köpta programmeringstjänster utveckla ett pro-
gram som utgår från en mall i MathCAD som räknar fram knutpunktens alla di-
mensioner. Hans tanke är att hans program skall hämta dessa uppgifter från Math-
CAD och sedan modellera upp knutpunkten i Tekla. Detta är ett arbete som man 
bör följa med intresse då ett fungerande sådant program ytterligare skulle förenkla 
beräkningsprocessen. Konstruktörens arbete med knutpunkten blir då enbart att 
välja knutpunktstyp och fylla i laster och andra faktorer som påverkar knutpunk-
ten. Programmet skulle spara ännu mer tid åt projektören som inte ens behöver 
modellera knutpunkten. Då skulle den tid som idag finns avsatt för knutpunkterna 
räcka till för att göra riktigt bra knutpunkter. Så en potentiell fortsättning på detta 
arbete är att testa och utveckla detta nya program. 
Man skulle också kunna ta reda på mer om programvaran ”RAM connection” 
som säljs av Bentley och kolla upp om är bra och om det går att anpassa till 
Svenska normer. 
Ett annat sätt att fortsätta detta arbete är att göra samma sak som i detta arbete 
med andra och mer komplicerade knutpunkter än BP1, för att verifiera resultaten i 
denna rapport. 
Ytterligare ett sätt att bygga vidare på detta arbete är att modellera och beräkna 
BP1 i andra programvaror än Tekla och Robot och pröva andra typer av överfö-
ringar, som kan vara en utveckling av processen, så att tid och energi sparas. 
Att arbeta med att utveckla Tekla, så att symbolerna blir mer lättförståeliga och 
knutpunkterna lättare att modellera, är också ett sätt att bygga vidare mot denna 
rapports syfte. 
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Ett sista förslag på hur man kan arbeta vidare för att uppnå detta arbetes syfte är 
att ta fram svenska knutpunkter med upplagsklack som alternativ, både i Tekla 
och Robot. 

5.3.3 Uppföljning 

Under det avslutande arbetet med denna rapport har utvecklingen och arbetet 
med att anpassa SBI:s knutpunkter till Eurokod gått frammåt. I skrivande stund 
har SBI skrivit om och gett ut 4 stycken handböcker för beräkning av knutpunkter 
enligt Eurokod. [22] Och samtidigt arbetar Tekla med att, allt eftersom nya hand-
böcker kommer ut, ta fram färdiga inställningar till SBIs standardknutpunkter, så 
att man i Tekla ska kunna välja inställningar direkt genom att i en rullista välja den 
knutpunkt man skall modellera (t.ex. BP1). Detta enligt mailkontakt med Niklas 
Kilén på Tekla Strucures som också skickade ut en kopia på en Teklamodell där 
alla balkskarvar var färdiga, så att jag verkligen fick se hur det kommer att fungera. 
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Standarder som använts 
Varje standard har ett unikt namn och alla utgåvor av respektive standard är därför 
identisk med de andra. Alla standarder som gäller i Sverige ges ut av SIS och är 
tillgängliga genom dem. I denna rapport har alla standarder lånats ut till mig av 
WSP som i sin tur köpt dem av SIS. Eftersom varje standard kan identifieras med 
sitt namn och har samma källa refereras det till respektive standard direkt i löptex-
ten genom hela rapporten. Dock följer här en sammanställning av de standarder 
som använts och på vilka sidor hänvisning till dem står att finna: 

Normer 
BFS 2010:28 EKS7 ................................................................................................... 7 
EN 10025-2: 2004 .......................................................................................... 17, 3, 17 
EN 10034 .................................................................................................................17 
SS 212751 .................................................................................................... 17, 3, 5, 6 
SS-EN 1090-2:2008 .................................................................................................18 
SS-EN 14399-4: 2005 ................................................................................................ 4 
SS-EN 1990 ......................................................................................................... 3, 12 
SS-EN 1993-1-1 ............................................................................................... 15, 1, 2 
SS-EN 1993-1-8 ................................................................ 15, 16, 1, 2, 5, 9, 14, 15, 17 
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CEN ............................................ 7, 12 
dimensioneringsprocess ... 2, 6, 8, 9, 53, 

61, 65 
Eurokod 2, 6, 7, 11, 12, 22, 2, 3, 6, 7, 9, 

12, 14, 18 
hål .................................. 18, 4, 6, 9, 10 
Järn ................................................. 12 
knutpunkt ... 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

15, 16, 17, 24, 31, 36, 41, 46, 53, 55, 
56, 57, 61, 63, 1, 2, 6, 11, 12, 18 

pelare ........ 15, 16, 17, 18, 29, 37, 6, 14 

program . 2, 8, 9, 10, 22, 23, 27, 54, 58, 
65 

Robot ........ 2, 26, 49, 50, 54, 59, 61, 63 
skruv 6, 15, 18, 24, 36, 43, 46, 54, 4, 6, 

9, 11, 12 
skruvförband .............................. 12, 16 
stål ..................................... 6, 12, 17, 3 
stålkonstruktion ............ 2, 7, 12, 22, 24 
svets ... 12, 15, 16, 17, 43, 5, 14, 15, 17, 

18 
Tekla ... 2, 24, 25, 29, 49, 55, 58, 61, 63 
upplagsklack .. 15, 16, 17, 34, 7, 14, 16, 

19 
ändplåt . 15, 16, 17, 32, 42, 1, 2, 5, 6, 7, 
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8 Bilagor 
Bilaga 1  Handberäkning av BP1 
Bilaga 2  Alla intervjuer som gjordes med anställda på WSP Borlänge 
Bilaga 3  Resultatet av beräkning av BP1 i programmet Robot 
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Handberäkning av BP1 

Det finns många parametrar att ta hänsyn till när man beräknar en knutpunkt. Det 
är inte bara att den ska hålla samman trots alla krafter som påverkar den, den ska 
också ha god funktion och livslängd. En knutpunkt bör också vara så billig som 
möjligt samt att den ska gå lätt att montera och kontrollera. Dessutom ska den 
enligt intervju med Johan Carlsson passa in i alla detaljlösningar. Johan Carlsson 
säger också att väl genomtänkta knutpunkter ger bättre ekonomi i hela projektet. 
Därför beskriver detta kapitel hur varje del av knutpunkten BP1 har tänkts igenom 
noga, så att alla ovanstående krav uppfylls. Den följande handberäkningen skall 
också vara så exakt att resultatet från de testade beräkningsprogrammen kan jäm-
föras med resultatet från denna beräkning samt att beräkningsprogrammet då kan 
bedömas vara tillförlitligt om det finner samma svar som denna beräkning av de 
olika delarnas mått. (se Figur 1)

 

Ändplåtenens dimensioner 
I SS-EN 1993-1-1 och SS-EN 1993-1-8 behandlas inte alla ändplåtens dimension-
er och därför används formler för beräkning hämtade från NCCI: Initial sizing of 
simple end plate connections: SN013a-EN-EU [1], eftersom detta dokument är godkänt 
av SBI och skall enligt uppgift vara förenligt med Eurokod.  

Ändplåtens höjd 

Enligt denna källa [1] beräknas ändplåtens höjd på en momentstyv knutpunkt 
snarlik SBI:s knutpunkt BP5 med följande formel: 
 

 
Figur 1: Knutpunktens delar (Källa: Eget material) 
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Figur 2: De mått som används i 
formeln för beräkning av ändplå-
tens höjd (Källa: Eget Material) 

 
 

där:  
d  är höjden av den raka delen av 

balklivet,    dvs. avstån-
det mellan radierna mot flänsarna 
      
     (se Figur 2) (mm) 

fy är stålets sträckgräns (N/mm²) 
h är balkens höjd (se Figur 2) (mm) 
hp är ändplåtens höjd (mm) 
tw är balklivets tjocklek (se Figur 2) 

(mm) 

VEd är den tvärkraft som verkar på konstruktionen (kN) 
 
SBI säger att BP1 är ledad, vilket enligt SS-EN 1993-1-1 § 5.1.2 (2) och SS-EN 
1993-1-8 § 5.1.1 (2) innebär att BP1 inte överför något moment. Att denna formel 
kan tillämpas på BP1 trots att den hör till en annan typ av knutpunkt beror på att 
momentet inte ingår i formeln. Denna formel tar bara hänsyn till att tvärkraften 
kan överföras till ändplåten från balklivet. Överföringen av tvärkraft ser precis 
likadan ut hos BP1 som den i Eurokods exempel. Formeln är också snarlik den 
formel för beräkning av ändplåtens höjd som används i SBI:s exempel:  

 
Det som skiljer formlerna åt är bl.a. den övre 
gränsen hp≤d. Att den formel, som används 
till Eurokod, har en övre gräns beror på att 
formeln baseras på ett exempel där ändplåten 
inte kan vara högre än balklivets helt raka del. 
I BP1 är ändplåten inte begränsad i höjdled 
vilket gör att det inte behöver beräknas hp≤d i 
denna fallstudie. (se Figur 3) 
Vid genomförandet av en beräkning med 
NCCI:s formel användes de faktorer som ver-
kar i fallstudien: 

  
Figur 3: De mått som behövs för 
att beräkna ändplåtens höjd hos 
BP1 (källa: Eget material) 
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I fallstudien används balkprofilen HEB180 vars mått hämtas från SS 212751. 
HEB180 har måtten: 

h	=	180mm	
tw	=	8,5mm	
Enligt det exempel som följs är allt stål i knutpunkten är i stålsort S355J2 och 
sträckgränsen fy hämtas i EN 10025-2: 2004. I tabell 7 (sid 24) finner man att stål 
S355J2 med tjockleken ≤16 mm har sträckgränsen:  

fy	=	355	N/mm²	
I det exempel som följs är tvärkraften given:  

Ed	 = 	185	 	 	
Med alla faktorer i formeln uträknade och hämtade kan ändplåtens höjd beräknas: 

ℎp1 ≥
1900	× 	185
355	 × 	8,5 = 116,487 … 

	ℎp2 ≥ (	0,6 × 180) = 108,0 

ℎp1 > ℎp2 	och det ger att ℎp ≥ 116,487 …	 

Eftersom 117 ≤ hp och exemplet rekommenderar att man avrundar uppåt till 
närmsta hela 10 mm väljs: 

ℎp =	120mm 	
I SBI:s exempel har man kommit fram till att den minsta höjden som krävs på 
ändplåten är 68 mm och i exemplet har SBI valt höjden 150 mm. Här skiljer sig 
alltså BKR och Eurokod åt eftersom Eurokod kräver en mycket större minsta 
höjd på ändplåten. Det finns ingen text i SBI:s handbok som förklarar deras motiv 
till att välja en plåt som är mer än dubbelt så hög som det minimikrav de kommit 
fram till, men det kan antas att det beror dels på att de vill ha 20 mm plåt ovanför 
flänsen så att svetsen får plats och dels därför att skruvarna skall kunna sitta så att 
man kommer åt att dra åt dem. En skillnad finns dock, mellan Eurokod och BKR, 
som kan ha betydelse för det oväntade resultatet och det är att BKR gör tillägg för 
säkerhetsklassen i SBI:s beräkning, medan denna beräkning, i enlighet med Euro-
kod, förutsätter att säkerhetsklassen är inräknad i den dimensionerade tvärkraften. 
Som nämnt i tidigare kapitel ställer Eurokod i SS-EN 1990 (kap 2.1, sid 23) krav 
på att hänsyn tas också till ekonomisk vinning och därför är det motiverat att i 
denna fallstudie använda en så liten plåt som möjligt, eftersom det ger en minskad 
materialåtgång, vilket ger en mindre kostnad och dessutom en mindre miljöpåver-
kan. Så om man kan väljer man det mått som man kommit fram till i beräkningar-
na ovan, vilket i detta fall är 120 mm. För att kunna välja detta mått och inte 
tvingas till större dimensioner gäller det att man vid kontroll kan svara ”Ja” på 
följande frågor: 

· Kan man komma åt att dra åt skruvarna? 

· Finns det plats för alla svetsar? 
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117 mm måste ligga an mot balklivet eftersom det är den sträckan som har beräk-
nats och enbart livet som överför tvärkraften. Enligt mailkontakt med företaget 
BSM (Bergkvists Svets och Mek. AB), som gör mycket stålmontage, finns det inga 
givna minsta mått som krävs för att man skall komma åt att dra åt skruvarna. En 
granskare hos WSP i Borlänge berättar att det minsta måttet som krävs beror på 
skruvens storlek. Ett större skruvhuvud kräver givetvis större verktyg. När denna 
granskare granskar kontrollerar han att tillräcklig plats finns för åtdragning av mut-
tern med formeln:  

 
där: 
l är avståndet mellan hålcentrum och godset (se Figur 4) 
s är skruvskallens bredd mellan de raka kanterna (se Figur 4) 
d  är håldiametern (se Figur 4) 
 

 
Håldiametern  är  för  hålen  i  denna  fallstudie  beräknad  till  22  mm  och  för  M20-
skruvar slås s-måttet upp i SS-EN 14399-4: 2005 och finner att s = 32 mm. Detta 
ger då l:  

 
Tillgänglig höjd är 117 mm och ska få plats med l och e1:  

 
Figur4: Minsta mått för att komma åt att dra åt skruv 

(Källa: Eget material) 
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Plåtens höjd behöver alltså inte utökas p.g.a. platsbrist. 
I Balkens överkant låter SBI som sagt ändplåten sticka upp 20 mm för att ge plats 
åt svetsen. Dessa uppstickande 20 mm kommer med stor sannolikhet att vara i 
vägen vid montage av stomkomplement, så att urtag måste göras i de anslutande 
delarna. Att göra urtag kostar också pengar och arbetstid, varför det är ekono-
miskt att undvika klacken som bildas av den uppstickande ändplåten. Så länge bal-
kens fläns är tillräckligt tjock kan den uppstickande klacken undvikas som önskat. 
Genom att istället sänka ner ändplåten och svetsa i flänsens ände istället för över-
kant blir det ingenting som sticker upp. Detta är möjligt idag därför att svetsning-
en sker i fabrik, vilket ger utförandet hög precision. 
Det som avgör om flänsen är tillräckligt tjock är svetsens storlek. De svetsar som 
förbinder ändplåten till balkens överfläns antas inte ta upp några krafter, utan dess 
enda funktion är att fästa ändplåten på flänsen. Därför behöver denna svets håll-
fasthet inte beräknas. SBI rekommenderar här ett svetsmått på 4 mm och i SS-EN 
1993-1-8 § 4.5.2 (2) säger Eurokod att det effektiva a-måttet inte bör vara mindre 
än 3 mm. Därför uppfyller SBI:s rekommendationer i detta fall Eurokodens krav 
då det är rimligt att välja svetsar med a-mått 4 mm, för att säkerhetsställa att det 
effektiva svetsmåttet inte understiger 3 mm. 
När svetsens storlek är känd kan det beräknas hur mycket plats svetsen tar och om 
ändplåten sänks ner bakom flänsen. Om svetsens a-mått är 4 mm krävs det enligt 
vanlig triangelgeometri 4 × √2 mm i båda riktningar från hörnet för att svetsen ska få 
plats. (se Figur ) 

 4 × √2 = 5,7	mm 

Flänsen på en HEB180 är 14 mm (enligt SS 212751) och således finns det plats 
för 5,7 mm svets. (se Figur 5) Eftersom det finns 8,3 mm över när minimikravet 
är uppfyllt väljs att flytta ner ändplåten till flänsens centrum, så att det blir 1,3 mm 
tillgodo för svetsen. En HEB180-balks radie är 15 mm och ändplåten sticker upp 
bakom flänsen med 7 mm. Detta gör att det måste tillkomma 22 mm till ändplå-
tens höjd, förutom de 117 mm som krävs för att överföra tvärkraften från 
balklivets raka del. Då ger det en ny minimihöjd för ändplåten på 139 mm, vilket 
kan avrundas till 140 mm. 
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Ändplåtens bredd och tjocklek  

När ändplåtens höjd är känd, finns det en tabell i exemplet i referens 13: NCCI: 
Initial sizing of simple end plate connections: SN013a-EN-EU, (sid 4) där man kan hämta 
bredd och tjocklek på ändplåten. Tabellen är dock endast rekommendationer på 
mått och gäller endast för plåtar med M20 skruvar, men eftersom det är den 
skruvtyp som används i fallstudien blir valet att utgå från tabellen. Eftersom den 
funna ändplåtshöjden är mindre än 500 mm ges det ur tabellen bredden 150 mm 
och tjockleken 8 eller 10 mm.  
I SBI:s handbok, med exemplet som följs, rekommenderar man att ändplåten görs 
minst lika bred som balken. SBI motiverar inte denna rekommendation, men ett 
antagande kan göras om att denna rekommendation baseras på att det är lättare att 
svetsa ändplåten till flänsen om ändplåten sticker ut runt om balken. Om knut-
punkten utsätts för tryckkrafter är det också fördelaktigt att ha en bredare ändplåt 
eftersom kraften då fördelas på en större yta på pelaren och därmed minskas ris-
ken för deformationer. 
Valet i fallstudien blir dock att följa NCCI:s rekommendationer om ändplåtsbred-
den 150 mm. Detta dels därför att Eurokod är den gällande standarden, dels där-
för att det går utmärkt att svetsa ändplåten runt om när plåten är indragen på alla 
sidor och dels därför att det sparar material. Den främsta anledningen till att den 
mindre bredden väljs är dock att knutpunkten i denna fallstudie inte utsätts för 
några tryckkrafter som kan kräva en större fördelningsyta.  
Dock måste man åter igen kontrollera att det finns plats att dra åt skruvarna och 
att de kan sitta tillräckligt långt från kanten för att inte drabbas av hålkantbrott. 
Balkens liv är 8,5 mm enligt gällande standard SS 212751 och utrymmet som finns 
över i horisontalled för skruven blir då: 

 
Figur 5: Kontroll att svetsen får plats vid nedsänkning av ändplåten bakom pelarfläns 
(Källa: Eget material) 
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− , = 70,75mm	  

Utrymmet som minst krävs är: 

38 + 26,4 = 64,4	mm 

Eftersom 64,4	 < 70,75	mm behöver ändplåten inte göras bredare än 150 mm 
för att skruvarna skall få plats. 
Referens 13 ger oss möjligheten att välja mellan 8 och 10 mm tjocklek på ändplå-
ten. Även om 8 mm tjocklek sparar material så finns 10 mm plåtar lagerhållna på 
ett annat sätt som gör att 10 mm plåt är lättare att få tag på. Denna standardisering 
av plåttjocklekar gör att 10 mm plåtar blir det ekonomiskt fördelaktiga alternativet 
trots den ökade materialåtgången eftersom kostnader för specialbeställningar för-
svinner.  
SBI rekommenderar dock i sin presentation av BP1 (sid. 11) att ändplåten skall 
vara 30 mm tjock. Denna rekommendation är inte motiverad i handboken, men 
de har för att monteringen skall bli enkel valt att låta upplagsklacken vara 30 mm 
tjock och därför antas det att de tycker att det är lämpligt med lika tjock ändplåt 
som upplagsklack, så att de då kan slippa mellanlägg. Eurokodens exempelknut-
punkt har ingen upplagsklack att ta hänsyn till, men 10 mm tjocklek på ändplåten 
är tillräcklig för att föra över krafterna och eventuella skillnader i tjocklek mellan 
ändplåt och upplagsklack kan korrigeras med mellanlägg vid monteringen.  
Mellanlägg är också helhetsmässigt mer kostnadseffektivt än en tjock plåt. Ett en-
skilt mellanlägg är givetvis dyrare i sig själv jämfört med en ökad plåttjocklek, men 
att försöka ge en balk exakta mått lönar sig sällan. Även om man har en tjockare 
plåt kan det komma att krävas mellanlägg eftersom placering av pelare aldrig blir 
helt exakt och då får man en kostnad som är summan av de båda alternativen. Att 
kapa en balk som är för lång p.g.a. inåtlutande pelare kostar långt mycket mer än 
att ha en kortare balk från början och fylla ut skillnader med mellanlägg. För att 
kapa en balk som är för lång fraktas den oftast tillbaka till smeden som ibland 
finns långt ifrån bygget, så redan bränsleförbrukningen under transporten till sme-
den äter upp vinsten. Sedan ska balken kapas och fraktas tillbaka. Sedan tillkom-
mer också extra krankostnader och arbetskraft, samt att bygget riskerar att förse-
nas. Därför väljs mellanlägg före en tjockare plåt. 
Vi har nu kommit fram till ändplåtens mått (se Figur 6): 
Höjd: 140 mm 
Bredd: 150 mm 
Tjocklek: 10 mm 
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Figur 6: 3D-vy av ändplåten och dess beräknade dimensioner 
(Källa: Eget material) 
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Hålens placering 

I tidigare kapitel valdes skruvar med storleken M20, vilket i sin tur gav en 
hålstorlek på 22 mm. I enlighet med Eurokod gavs då de minsta tillåtna kant-
avstånden e1 och e2 till 1,2*d0=1,2*22=26,4 mm från skruvens centrum. (se Figur 
3 i rapporten) 
I tabellen på sidan 4 i NCCI: Initial sizing of simple end plate connections: SN013a-EN-
EU, som vi använde för att hitta ändplåtens bredd och tjocklek, finner vi också ett 
rekommenderat mått på 90 mm i centrumavstånd mellan skruvarna. 
Det av Eurokoden rekommenderade måttet 90 mm i centrumavstånd mellan 
skruvarna är också rimligt att följa. Minsta tillåtna kantavstånd från hålcentrum 
(enligt Figur 3 i rapporten) har räknats fram till 26,4 mm. Minsta centrumavstånd 
mellan hål är markerat som p2 på Figur 3 i rapporten och enligt Eurokod [SS-EN 
1993-1-8: 2005, tabell 3.3, sid. 24] beräknas p2 med formeln nedan. Dock gäller 
denna formel egentligen för hål som inte något mellan sig. I detta fall finns balkli-
vet mellan hålen och avstyvar plåten. Därför kan det mått som formeln ger för-
modligen ökas kraftigt hos BP1 utan ökade risker. Formeln nedan används ändå 
eftersom det ger ett riktmärke att följa och eftersom svaret på beräkningarna inte 
medför några risker om man följer det. 

2,4 × 0 ≤ 2 ≤ (14 ; 200 ) 
där: 
d0  är håldiametern 
t är plåttjockleken 
Om vi beräknar detta får vi: 

2 ≥ 2,4 × 22 = 52,8	mm 

14 × 10 = 140	mm 
Detta ger att 52,8 ≤ p2 ≤ 140 och 90 mm uppfyller detta krav och därmed fören-
ligt med Eurokod. Det måste dock också kontrolleras att dessa uträknade mått 
ryms inom bredden: 

− p2 − 2 × e ≥ 0 

	150 − 90 − 2 × 26,4 = 7,2	 ≥ 0 
Med 90 mm mellan hålens centrum ges också tillräckligt med utrymme att dra åt 
skruvarna då 90 − 8,5 ≥ 2 × 38 = 81,5 > 76 då minsta avstånd för åtdragning 
av skruvar är 38 mm. 
Centrumavståndet 90 mm ger då kantavståndet: 

 = 30	mm. 
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Det som återstår att beräkna är hålens placering i höjdled. Mellan skruv och över-
fläns gäller också 38 mm i minsta avstånd för åtkomst av åtdragning av skruv och 
minsta kantavstånd 26,4 mm i enlighet beräkningar i kapitel 3.2.1. Där har också 
plåtens höjd getts till 140 mm, varav 7 mm göms bakom flänsen. Det ger minsta 
avstånd till ändplåtens överkant:  

Eftersom inga övriga restriktioner finns vad gäller hålens placering i detta fall, är 
det lämpligt att välja placeringen med estetiska och monteringsgynnande motiv. 
Att placera hålen centrerat på ändplåten uppfyller kraven på minsta tillåtna av-
stånd både uppåt mot överflänsen och nedåt mot ändplåtens kant då:  

 
Hålens beräknade placering beskrivs alltså med följande mått: 
Överkant – hålcentrum: 70 mm (se Figur 7) 
Ytterkant – hålcentrum: 30 mm (se Figur 7) 
Centrumavstånd hål: 90 mm (se Figur 7) 

 
  

 
Figur 7: Hålens placering och mått (Källa: Eget material) 
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Skruvarna 
Eftersom vi väljer att låta all last tas upp av upplagsklacken blir det försumbara 
krafter i skruvarna, varför skruvarnas funktion enbart blir att hålla balken på plats i 
sidled. Följande stycken beskriver närmare vilka krafter som kan komma att verka 
på skruvarna, när de uppkommer och varför de är försumbara i detta fall. Dock 
klarar inte beräkningsprogrammet Autodesk Robot av att räkna knutpunkter med 
upplagsklack och därför har skruvarnas tvärkraft beräknats för hand, så att den 
manuella och automatiska beräkningen skall kunna jämföras lättare.  

Dragkraft  

I en korrekt monterad knutpunkt (BP1), som inte deformeras, utsätts skruvarna 
inte för några dragkrafter. I detta exempel har vi bara en tvärkraft, men om det 
förekommer andra krafter i andra fall måste man givetvis räkna med dessa. Drag-
krafter uppkommer enbart i skruvarna om det blir vinkeländringar i balken eller 
pelaren. (Se Figur 8). Dessa vinkeländringar måste bli mycket stora innan krafterna 
inte längre är försumbart små. Så stora vinkeländringar betyder i regel för stora 
deformationer eller fel i konstruktionen att konstruktionen inte längre är brukbar. 
Därför kan man räkna med att eventuella vinkeländringar i knutpunkten blir för-
sumbart små.  

 

 
Figur 8: Exempel på vinkeländringar som orsakar dragkrafter i skruvarna (Källa: Eget 
material) 
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Skjuvkraft  

Skruvarna kommer endast att utsättas för skjuvkraft om det blir ett glapp (se Figur  
9) mellan upplagsklacken och ändplåten eller om upplagsklacken tas bort. För ex-
tra säkerhet kan man välja att dimensionera upp skruvarna så att de klarar en så-
dan skjuvkraft. Det vanligaste är att man väljer att åtminstone på något sätt kon-
trollera att skruvarna ensamma klarar ett sådant monteringsfel. I stället för att 
noggrant beräkna skruvarnas alla egenskaper kan man t.ex. se vilken tvärkraft bal-
ken klarar och sedan välja två skruvar med ungefär likvärdig tvärkraftskapacitet. 
Balken är ju alltid dimensionerad innan så att den skall klara lasten och därför kla-
rar skruvarna också lasten om de har samma kapacitet. 
I Eurokod SS-EN 1990 (kap 2.1, sid 23) ställs ett krav på att bärverk ska dimens-
ioneras också med hänsyn till ekonomi och inte bara till brukbarhet och hållbar-
het. Därför måste vi fråga oss om det är ekonomiskt försvarbart att ha överdi-
mensionerade skruvar. Idag sker ju tillverkningen av knutpunkter som BP1 nästan 
alltid på fabrik, vilket ger god precision och passning. Därför sker sådana mon-
tagefel eller tillverkningsfel mycket sällan. Är ritningen rätt ska tillverkningen 
också bli det. Därför är det i de allra flesta fall inte nödvändigt och ekonomiskt 
försvarbart att dimensionera upp skruvarna.  
Däremot skall konstruktören ha tillräcklig kompetens, vilket bl.a. innebär att 
denne vid sådana ställningstaganden reflekterar kring konstruktionens slutgiltiga 
användning. Om balken t.ex. är en del av ett bjälklag som belastas mycket hårt, 
t.ex. med truckar, kan det vara rimligt att välja att ha en extra säkerhet genom ökad 
hållfasthet i skruvarna. I denna studie följer vi dock SBI:s exempelberäkning av 
BP1, vilket innebär att BP1 i detta fall verkar i ett flerbostadshus. Bjälklag i flerbo-
stadshus förväntas inte vara utsatta för extrema eller ovanliga lastfall. Därför kan 
vi anta att tillverkningen går rätt till och att skruvarna också i verkligheten endast 
får en stabiliserande verkan. Dessutom är en av förutsättningarna i det exempel 
som vi följer att ”eventuellt brott i infästningen leder till skador av begränsad om-
fattning”[sid 13 i 2]. 
Ett annat alternativ för att undvika glapp är att göra hålen avlånga, så att skruvarna 
inte är lika låsta i höjdled och därmed ger säker anliggning på klacken. Detta är ett 
alternativ som fungerar bra om skruvarna inte dras för hårt. I en kort extra inter-
vju med en konstruktör på WSP i Borlänge sägs att denna lösning är ovanlig. I alla 
fall på deras kontor. 
Beräkning av skruvars skjuvkraftskapacitet sker enligt tabell 3.4 i SS-EN 1993-1-8 
och har för BP1 beräknats nedan: 
 
 
Där: 
α = 0,6 (enl. tab. 3.4 i SS-EN 1993-1-8 för kvalitet 8.8) 

γM2 = 1.2 (enl. Nationellt val i EKS7) 

A = Skruvens spänningsarea = som för två stycken M20 är 468 mm2 
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fub = 800 för kvalitet 8.8 (enl. SS-EN 1993-1-8 tab. 3.1) 
 
Det ger för BP1: 

 
 
 
Eftersom skruvarnas kapacitet överskrider tvärkraften som för BP1 här är 185 kN 
håller skruvarna då de utnyttjas till 95 % (Fv,Ed/Fv,Rd). 
 

 
  

 
Figur 9: Montagefel eller tillverkningsfel som får skruvarna att ta upp kraft (Källa: 

Eget material) 
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Svetsarna 
I förutsättningarna bestämdes att upplagsklacken svetsas på tre sidor, för att slippa 
nedsänkta svetsar eller urfasning. Detta innebär att alla svetsar i förbandet är käl-
svetsar. 
Dimensionen på de svetsar som fäster ändplåten till balkens överfläns bestämdes i 
samband med dimensioneringen av ändplåten till 4 mm. Svetsarna mellan ändplåt 
och balkliv och svetsarna mellan upplagsklacken och pelaren är dock svetsar som 
tar upp krafter och därför måste de beräknas mer noggrant: 

Svetsar mellan ändplåten och balklivet 

SBI beräknar i publikation 103 a-måttet på svetsarna mot balklivet med formeln: 

w ≥
w

2
×

yd

wd
 

I sitt exempel kommer SBI fram till a-måttet 4 mm.  
I det motsvarande exemplet i NCCI: Initial sizing of simple end plate connections: 
SN013a-EN-EU [1], som skal uppfylla Eurokods krav väljs a-måttet ur en tabell 
(table 6.1 sid. 5) utifrån stålkvalitet och balklivets tjocklek. I denna fallstudie är 
stålkvaliteten S355J2 och livtjockleken 8,5 mm som avrundas till 9 mm. Då läser vi 
av tabellen och får a-måttet 4 mm. 
Uppgifterna måste i denna fallstudie kontrolleras mot Eurokoden. I SS-EN 1993-
1-8 § 4.5.3.1 (1) står det att man kan beräkna en kälsvets bärförmåga på två sätt. 
Dessa sätt är komposantmetoden och förenklade metoden, vilka båda finns be-
skrivna i SS-EN 1993-1-8 § 4.5.3. I fallstudien väljs att kontrollera svetsen med 
den förenklade metoden. 
Den förenklade metoden kontrollerar endast att svetsen tål skjuvspänningarna, 
vilket fungerar bra eftersom svetsen är svagare mot skjuvning jämfört med drag 
och tryck. Beräkningen sker lite mer på säkra sidan än med komposantmetoden 
och ger därför något större svetsar. [Enligt en intern föreläsning om dimensioner-
ing av svetsar ledd av Jonas Johansson WSP, Byggprojektering, Borlänge] 
Den förenklade metoden säger att svetsen har tillräcklig bärförmåga om följande 
villkor uppfylls: 

Fw,Ed ≤ Fw,Rd 

där: 
Fw,Ed är dimensioneringsvärdet av kraften per längdenhet 

Fw,Rd är svetsens dimensionerande bärförmåga per längdenhet 

I SS-EN 1993-1-8 § 4.5.3.3 (2) antas det att Fw,Rd = vw.d	×a där fvw.d är den di-
mensionerande skjuvhållfastheten för svetsen och beräknas genom: 

vw.d =
u/√3

w × M2
 

där: 
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fu är nominell brottgräns för den svagare av de ingående konstruktionsdelarna 
βw är en koefficient som hämtas i tabell 4.1 i SS-EN 1993-1-8 (sid 44) 
γM2 är en partialkoefficient 
Fw.Ed beräknas genom att resultanten till alla krafter divideras med svetsens effek-
tiva längd. Den effektiva längden leff är enligt SS-EN 1993-1-8 § 4.5.1 (1) svetsens 
hela längd minus 2 gånger a-måttet. 
Det ursprungliga villkoret kan då skrivas om till: 

VEd

eff
≤

u/√3
w × M2

×  

Om vi nu skall tillämpa denna formel på vår knutpunkt BP1 får faktorerna föl-
jande värden: 
fu = 510 N/mm2 för S355J2 enligt tabell 7 i EN 10025-2:2004 (sid 24) 
βw = 0,9 för S355J2 enligt tabell 4.1 i SS-EN 1993-1-8 (sid 44) 

γM2 = 0,9 × u

y
	 dock max 1,1 = 0,9 × = 1,3	 > 1,1 à γM2 = 1,1 

VEd = 185 kN enligt det exempel som följs i SBI:s handbok 
a = 4 mm enligt tabell 6.1 i NCCI: Initial sizing of simple end plate connections: SN013a-
EN-EU [1] (sid 5) 

leff = 2 × (117 − 2 × 4) mm = 218 mm 
Sätts dessa värden i formeln så fås: 

185 × 10³
218

≤
510/√3
0,9 × 1,1

× 4 

= 

848,62 < 1189,70 
Det rekommenderade värdet i NCCI: Initial sizing of simple end plate connections: 
SN013a-EN-EU [1] (sid 5) uppfyller alltså Eurokodens krav och resultatet blir att 
använda dubbel kälsvets 4 mm för att sammanfoga balklivet med ändplåten.  
Detta resultat innebär att det blir samma svetsstorlek vid balklivet som vid balk-
flänsen vilket är ekonomisk fördelaktigt eftersom alla svetsar mellan ändplåt och 
balk då kan utföras samtidigt. 

Svetsar mellan upplagsklack och pelarfläns 

Eftersom knutpunkten inte förväntas utsättas för särskild korrosiv miljö, valdes 
svetsar på tre sidor av upplagskraften. SBI har i sitt exempel kommit fram till svet-
sar med a-mått 5 mm. De har räknat med att svetsen har full styrka runt om och 
de har inte räknat med att tvärkraften är en utbredd last som skapar ett moment 
som ger drag i svetsen.  
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I verkligheten kommer tvärkraften ner i upplagsklacken som en utbredd last som 
motsvarar ändplåtens utbredning. Detta gör då att den last som kommer ner i 
upplagsklackens ytterkant vill vrida upplagsklacken, dvs. hävarmen skapar ett 
moment. (se Figur  10) Eftersom upplagsklacken bara är någon cm tjock blir 
hävarmen mycket kort och bara en mindre del av lasten verkar längst ut på klack-
en. Därför anses detta moment blir försumbart denna fallstudie. Vid stora laster, 
tjocka upplagsklackar och/eller osäkerhet, bör dock momentet beräknas som 
dragkrafter på svetsens övre halva.  

 
För att kunna beräkna om svetsen håller behöver ett svetsmått antas och måtten 
på upplagsklacken. Förutom att det ska hålla för lasten är det önskvärt enligt 
Eurokod att konstruktionen ska vara ekonomiskt försvarbar och aldrig har det 
varit fel när något är estetiskt tilltalande. Upplagsklacken blir praktisk med en bra 
estetik om den kan gömmas bakom balken. Om den görs så liten som möjligt går 
det också åt mindre material, vilket är ekonomiskt. Därför väljer vi upplags-
klackens höjd utifrån att den ska få plats bakom balken. Det utrymme som återstår 
bakom balken beräknas genom: 

 
Då antas en höjd på upplagsklacken på 30 mm. 
I SBI:s exempel blir upplagsklackens bredd 150 mm därför att de rekommenderar 
att upplagsklacken bör vara 30 mm smalare än pelaren. Denna rekommendation 
antas SBI ha gjort för att ge utrymme till svetsen. Det är ett rimligt argument och 
eftersom inga liknande förhållningar tycks finnas i Eurokod, följs i fallstudien 
SBI:s råd och bredden 150 mm väljs. 

 
Figur 10: Tvärkraftens påverkan på upplagsklacken  (Källa: Eget material) 
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Av ekonomiska skäl utgår fallstudien ifrån att den minsta godkända svetsstorleken 
håller och därför väljer vi att räkna med en svets med a-mått 4 mm.  
Med upplagsklackens dimensioner valda kan vi beräkna svetsens längd till: 

  = 2 × 30 + 150 = 210	mm 
Vilken effektiv svetslängd som väljs att räkna med beror på vilken svetsmetod 
som antas användas vid utförandet. Endera utförs svetsen som en lång svets runt 
hela upplagsklacken, vilket gör att svetsen får fullstor styrka runt hörnen. Det 
andra alternativet är att varje sida svetsas för sig, vilket gör att svetsen blir försva-
gad vid hörnen. Det senare alternativet bör användas vid osäkerhet eftersom det 
blir en beräkning på säkra sidan när en mindre andel av svetsen tas med som full-
stark. 
I denna fallstudie har en stålmontör (BSM) via mail rådfrågats om deras svetsme-
toder och de säger att de alltid svetsar enligt de ritningar de fått och om det inte 
står något om fullgod svets runt hörn svetsar de var sida för sig. Ett antagande är 
att de gör så därför att det blir billigare och enklare för dem. En liten text om extra 
svets försvinner lätt och därför väljer vi att räkna på den säkra sidan med den ef-
fektiva svetslängden: 

eff = L − 6 ×  

eff = 210 − 6 × 4 = 	186	
När måtten att utgå ifrån är valda kan svetsens hållfasthet kontrolleras med Euro-
kods förenklade metod [SS-EN 1993-1-8 § 4.5.3.3]. Beräkningen utförs på samma 
sätt som för svetsarna mellan balklivet och ändplåten: 

Fw,Ed ≤ Fw,Rd 

Fw,Rd = vw.d	×a 

Fw,Rd =
VEd

eff
	

vw.d =
u/√3

w × M2
 

Detta ger att ekvationen kan skrivas om till: 

VEd

eff
≤

u/√3
w × M2

×  

De faktorer som behövs till denna ekvation är för denna svets: 
fu = 510 N/mm2 för S355J2 enligt tabell 7 i EN 10025-2: 2004 (sid 24) 
βw = 0,9 för S355J2 enligt tabell 4.1 i SS-EN 1993-1-8 (sid 44) 

γM2 = 0,9 × u

y
	 dock max 1,1 = 0,9 × = 1,3	 > 1,1 à γM2 = 1,1 

VEd = 185 kN enligt det exempel som följs SBI:s handbok 
a = 4 mm enligt vårt val ovan 
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leff =210 − 6 × 4 = 	186 mm  
Sätts värdena in i ekvationen fås: 

185 × 10³
186

≤
510/√3
0,9 × 1,1

× 4 

= 

994,62 < 1189,70 
Då fås resultatet att svetsarna håller med a-måttet 4 mm.  
Detta är en mindre svets än vad SBI:s exempel kommit fram till. Skillnaden kan 
antas bero på extra säkerhetsmarginaler i SBI:s tabell förutom de olika standarder-
na. Det är dock ett överraskande resultat då SBI räknat med en lång fullgod svets 
runt om, medan denna fallstudie räknar på säkra sidan med en mycket kortare 
svetslängd och mindre andel effektiv svets. En skillnad finns dock, mellan Euro-
kod och BKR, som kan ha betydelse för det oväntade resultatet och det är att 
BKR gör tillägg för säkerhetsklassen i SBI:s beräkning, medan denna beräkning, i 
enlighet med Eurokod, förutsätter att säkerhetsklassen är inräknad i den dimens-
ionerade tvärkraften. Ytterligare en anledning till resultatet kan vara att SBI vill 
försäkra sig om att ingen svets utnyttjas mer än till 70 %, varför SBI låtit överdi-
mensionera svetsen. I BKR krävs nämligen extra kontroller för svetsar med sta-
tiska laster som har en utnyttjandegrad över 70 % och för svetsar med utmattings-
last som utnyttjas mer än 50 % enligt en intern föreläsning om svetsar på WSP i 
Borlänge. Vanligen är det billigare att ha extra mycket svets än att utföra de extra 
kontrollerna och det medför att överdimensionering väljs av ekonomiska skäl. 
I Eurokod finns inget sådant krav. Istället beror andelen oförstörande prövningar 
på kälsvetsens mått och svetsens utförandeklass. Dessa provningar är billiga och 
kräver för de flesta fall provning av endast 5 % av knutpunkterna enligt tabell 24 i 
SS-EN 1090-2:2008 (sid 91).  För att undkomma kontroller enligt Eurokod måste 
dimensionerna minskas, vilket man i regel inte kan, eller gå ner i utförandeklass 
vilket oftast inte heller går eftersom den lägsta är den vanligaste och gäller om 
inget annat anges enligt SS-EN 1090-2:2008 § 4.1.2. Detta innebär att det i Euro-
kod inte finns anledning att överdimensionera för att spara pengar. 
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Upplagsklackens dimensioner 
Vid beräkningen av svetsarna gavs upplagsklackens höjd och bredd till 30x150 
mm. Dock måste dess tjocklek också bestämmas. Eftersom ändplåt och upplags-
klack tar samma laster och är i samma material så håller 10 mm tjocklek lika bra 
för upplagsklacken som för ändplåten, dock har upplagsklacken ytterligare funkt-
ioner än att bara hålla ihop. Upplagsklacken ska också underlätta monteringen 
genom att balken skall kunna läggas upp på den medan skruvarna dras. 1 cm är 
därför litet för lite utrymme att lägga av den stora balken på. Ju tjockare klack, ju 
bättre blir det för monteringen, men detta måste också vägas mot den ökande 
materialåtgången som blir i och med större tjocklek på klacken och extra mellan-
lägg mellan pelare och ändplåt. Jonas Johansson som är en mycket erfaren kon-
struktör på WSP byggprojektering i Borlänge säger att han vanligen använder upp-
lagsklackar som är 20 mm eller ibland 30 mm. Han säger att 20 mm räcker för att 
ge underlättad montering och Eurokod säger inte att det är otillåtet. 20 mm är 
också en plåttjocklek som är mycket lättare och billigare att få tag i än t.ex. 18 mm. 
Alltså väljs tjockleken på upplagsklacken till 20 mm eftersom det ger god ekonomi 
samtidigt som upplagsklacken kan uppfylla alla sina funktioner. 
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Totala resultatet av handberäkningen 
När alla beräkningar är genomförda är knutpunkten komplett och dess mått kan 
sammanställas i följande Tabell 1, Figur 11, Figur 12: 
Tabell 1: Beräknade mått på knutpunkt BP1 (Källa: Eget Material) 

Knutpunktsdel Mått i mm 

Ändplåtens höjd 140 

Ändplåtens bredd 150 

Ändplåtens tjocklek 10 

Upplagsklackens höjd 30 

Upplagsklackens bredd 150 

Upplagsklackens tjocklek 20 

Avstånd hålcentrum – överkant ändplåt 70 

Avstånd mellan hålcentrum 90 

Avstånd hålcentrum - kant 30 

Alla svetsars a-mått 4 

 

 

 
Figur 11: Beräknade mått på BP1, Vy 1 (Källa: Eget material) 
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Figur 12: Beräknade mått på BP1, Vy 2 (Källa: Eget material) 
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Bilaga 3: Intervjuer på WSP Borlänge 

Intervjuer med anställda på WSP Byggprojektering, 
Borlänge 
Med syfte att ta reda på hur dimensioneringsprocessen går till i nuläget (våren 
2011) har ett antal personliga intervjuer genomförts med några av de anställda på 
WSP Byggprojektering i Borlänge. Nedan redovisas dessa intervjuer med yrke och 
namn samt plats och datum för utförandet av intervjun i rubriken. Frågorna som 
besvarades är publicerade i fet stil och den intervjuades svar följer därefter i med 
icke-fet stil. Frågorna delgavs den intervjuade före intervjun.  
Projektör, Jakob Hedegård-Hurri, WSP Borlänge, 2011-03-01 

Vem är du? 
Jakob, Projektör 
Godkänner du att dina svar publiceras i min examensrapport? 

Ja 
Vilken del av dimensioneringsprocessen av knutpunkter i stål kommer du i 
kontakt med i ditt arbete? 
Underlaget jag får av konstruktören skall redovisas på ritning 
Vilka är dina uppgifter angående knutpunkter i stål och hur går du tillväga 
för att lösa dem? 

Min uppgift är bara att rita upp dem. Jag räknar ingenting. Inga kontrollberäkning-
ar eller något sådant. Jag tittar på underlaget och ritar upp det med hjälp av pro-
grammet.  
Följdfråga: Om underlaget inte skulle vara komplett 

Oftast frågar jag, om det är något som är konstigt så frågar jag, för det kan hända 
alla att de missar något. Kantavstånd och sådant för skruvarna kollar jag upp själv 
ibland i tabeller. 
Följdfråga: Vilka programvaror använder du? 

AutoCAD, Revit 2011 och Tekla 16.0 
Följdfråga: Är det något som du upplever som svårt eller som skulle kunna 
bli bättre? 

Vissa knutpunkter upplever jag är svårare än andra att rita, men det beror i regel 
på att det jag inte har tillräcklig kompetens vad gäller hanteringen av programmen. 
Jag vet att det går att rita knutpunkten, men inte hur. 
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Projektör, Christer Sjöberg, WSP Borlänge, 2011-03-07 

Vem är du? 
Christer Sjöberg, Projektör 
Godkänner du att dina svar publiceras i min examensrapport? 

Ja 
Vilken del av dimensioneringsprocessen av knutpunkter i stål kommer du i 
kontakt med i ditt arbete? 

Jag får underlag från Johan eller Jonas och så modellerar jag utifrån det. 
Vilka är dina uppgifter angående knutpunkter i stål och hur går du tillväga 
för att lösa dem? 

Ibland modellerar jag först som jag tror, därför att konstruktörerna inte har haft 
tid att räkna innan, så kontrollräknar de det sedan. Oftast är dock underlaget 
mycket bra och endast informationsfattigt när det är extremt stressigt. När jag 
modellerar före det att konstruktörerna har tittat på det så går jag på erfarenhet 
och Tibnorskatalogen. Går på känsla. Efter ett tag får man en känsla för vad som 
håller. Sedan när man ritat upp det finns det ju något där som sedan kan ändras 
när det blivit kontrollräknat. Från Johan kommer oftast en typknutpunkt som man 
använder överallt där det är likartade förutsättningar. Om förutsättningarna skiljer 
sig mycket åt tar jag upp det med resp. konstruktör och så tittar vi på det tillsam-
mans. 
Följdfråga: Vilka program använder du? 

Tekla och ADT, men mest Tekla. I Tekla blir det mycket mindre fel än när man 
jobbar med 2D i ADT. I Tekla dyker det ju upp varningar om det t.ex. är för små 
kantavstånd eller för lite plats att dra åt bulthuvudena. I Tekla får man tips och 
varningar. Ibland får man dock felmeddelande även fast man vet att det är rätt. I 
Tekla kan man ställa in parametrar för programmet att beräkna och ta hänsyn till 
och så kan man göra en kollisionskontroll, vilket är mycket bra. 
Följdfråga: Är det något i designprocessen av knutpunkter som är extra 
bra/dåligt, lätt/svårt?  

Det som är mest besvärligt med knutpunkter är att det är svårt för konstruktörer-
na att hinna med att beräkna dem. 
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Projektör, Göran Gustafsson, WSP Borlänge, 2011-03-07 

Vem är du? 
Göran Gustafsson, Projektör och Bitr. Handläggare 
Godkänner du att dina svar publiceras i min examensrapport? 

Ja eller Nja – om jag inte säger något dumt 
Vilken del av dimensioneringsprocessen av knutpunkter i stål kommer du i 
kontakt med i ditt arbete? 
Jag ritar och granskar knutpunkter. 
Vilka är dina uppgifter angående knutpunkter i stål och hur går du tillväga 
för att lösa dem? 

Jag ritar med eller utan underlag beroende på hur komplicerad knutpunkten är. 
Ibland ändrar jag också småsaker jämte mot det underlag jag fått. När jag ritar 
själv utgår jag oftast helt från erfarenhet. Ibland tar jag hjälp av SBI:s handböcker 
för stålbyggnadsdetaljer. Vanligen ritar jag bara topplåtar och fotplåtar eftersom 
jag bara jobbar med AutoCAD. Balkinfästningar och sådant är inget som man 
vanligen ritar i AutoCAD längre. Jag ritade väldigt mycket stål i en period före 
innan Tekla kom, men nu ritas nästan allt stål av de som kan Tekla. 
Följdfråga: När du granskar, vad tänker du extra på? Hur går du till väga? 

Framför allt kontrollerar jag att allt ser rätt ut och att det går att montera. I huvu-
det gör man en rimlighetsanalys vad gäller storlekar och så. Jag vet vad som är 
rimligt av erfarenhet. Jag lärde mig jättemycket när jag ritade förut. Från allra 
första början lärde man sig genom att titta på det andra hade gjort och genom att 
slå i handböcker. 
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Projektör, Stefan Norberg, WSP Borlänge, 2011-03-07 

Vem är du? 
Stefan Norberg, Projektör 
Godkänner du att dina svar publiceras i min examensrapport? 

Ja 
Vilken del av dimensioneringsprocessen av knutpunkter i stål kommer du i 
kontakt med i ditt arbete? 
Jag ritar bara. 
Vilka är dina uppgifter angående knutpunkter i stål och hur går du tillväga 
för att lösa dem? 

För det mesta ritar jag från underlag. Riktigt enkla saker ritas erfarenhetsmässigt 
på säkra sidan. Allt granskas ju i alla fall så då kan eventuella fel fångas upp. 
Följdfråga: Vilka programvaror använder du? 

Tekla till 95 %, ibland i AutoCAD för att det är en riktigt simpel knutpunkt eller 
för att det är ett önskemål från kunden. 
Följdfråga: Är det något i designprocessen av knutpunkter som är extra 
bra/dåligt, lätt/svårt? 

Ibland är det väl svårt att rita vissa knutpunkter, men det beror då på programtek-
niska problem. Underlagen är bra och lätta att följa. 
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Konstruktör, Jonas Johansson, WSP Borlänge, 2011-03-09  

Vem är du? 
Jonas Johansson, Konstruktör 
Godkänner du att dina svar publiceras i min examensrapport? 

Ja 
Vilken del av dimensioneringsprocessen av knutpunkter i stål kommer du i 
kontakt med i ditt arbete? 
Jag jobbar med alla delar, både räknar, ritar och granskar. 
Vilka är dina uppgifter angående knutpunkter i stål och hur går du tillväga 
för att lösa dem? 

När man skall beräkna en knutpunkt är processen innan ganska lång. Om det är 
en helt ny konstruktion så börjar man med att titta på A-ritningarna för att kunna 
göra ett stomval i samråd med beställaren. När man gjort det måste pelarna place-
ras ut och de laster som verkar på byggnaden beräknas och en lastnedräkning gö-
ras. Det är sedan när man har en färdig dimension på pelare och balkar som man 
väljer vilken typ av knutpunkt som behövs. Valet går först efter vilka element den 
ska koppla samman och sedan efter hur ledad den skall vara. Ofta kan man följa 
beräkningarna exakt efter SBI:s handböcker och tabeller. Men ibland får man lov 
att hitta på egna knutpunkter. BP1 Räknas främst med stöd av SBI: handbok pub-
likation 103. Jag räknar främst mina knutpunkter för hand. Ibland kan vissa delar 
av knutpunkten tänkas som en balk och då händer det att jag tar hjälp av pro-
grammet Frame Analysis 6.0. 
När jag ritar börjar jag med att rita upp stommen. Jag ritar bara i 2D i AutoCAD 
och bara med lösa linjer. Jag har aldrig intresserat mig för att verkligen lära mig 
programmet bättre. Jag ritar som när jag ritade på ritbordet fast i datorn. Oftast tar 
jag hjälp av tabeller för att välja måtten. Nu för tiden ritar jag bara sådant som jag 
har beräknat själv. För länge sedan fick jag ibland underlag av andra. Det som är 
viktigt att tänka på när man ritar är att det blir rätt skruvlängder enligt reglerna. 
För långa skruvar till exempel ger ett glapp så att det krävs många brickor innan 
skruven får full funktion. Man måste också tänka på att knutpunkten uppfyller 
hållfasthet, tekniken, att den går att montera, underhålla och att det går att svetsa 
och dra åt skruvar. Något som kan vara extra svårt är när man arbetar med änd-
ringar av en befintlig konstruktion då det kan vara svårt att få dit skruvar och dra 
åt dem. Då krävs det ofta att man får göra speciallösningar. Det är också viktigt att 
man tänker på montageordningen. Om man t.ex. ska sätta ihop två balkar till en 
pelare kanske det krävs att de monteras i en viss ordning för att man skall komma 
åt överallt med skruvar och svets. 
När man granskar en ritad knutpunkt så kollar man att kvaliteten på stål, skruv, 
brickor och mutter är rätt. Man kollar ju samma saker som när man ritar: Hållfast-
het, montage, teknik och underhåll. Man kollar längder på skruv och att brickor 
och muttrar är med. Man kollar hålstorlek, montagetoleranser, mellanlägg så att de 
finns med och är rätt. Man tittar också så att rätt koppling är på rätt plats och så 
att alla är med. 



Bilaga 2 

6 

Ibland är det brister i processen. Jag får sällan se resultatet av det jag räknat för att 
det är en annan som ritar och ytterligare en annan som granskar. Det skulle sanno-
likt bli mindre fel om jag fick titta på knutpunkten som jag beräknat när den är 
ritad, för då kan jag upptäcka uppenbara fel. Då skulle jag kunna se och lära mig 
vad i underlaget som jag varit otydlig med. 
Jag antar också att det blir en del som blir annorlunda snart. Jag har inte hunnit 
göra något alls nästan i Eurokod ännu, särskilt inte någon knutpunkt. Det finns ju 
inte så mycket handböcker och annan hjälp om Eurokod på svenska än, men jag 
har hört att det planeras en ny utgåva av SBI:s stålbyggnadsdetaljer som baseras på 
Eurokod. 
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Projektör, Magnus Norberg, WSP Borlänge, 2011-03-29 (via mail)  

Vem är du? 
 Jag heter Magnus Norberg. 
Jag är utbildad byggnadsingenjör vid Högskolan Dalarna.  
(Tekn. Kand. inom bygg- och underhållsteknik/industriell ekonomi) 
Jag jobbar här på WSP som projektör/konstruktör och i bland som bitr. handläg-
gare. 
Godkänner du att dina svar publiceras i min examensrapport? 

Det är OK att du publicerar mina svar om du behöver det. 
Vilken del av dimensioneringsprocessen av knutpunkter i stål kommer du i 
kontakt med i ditt arbete? 
Jag löser oftast dimensionering av knutpunkter i stål själv om inte projektet kräver 
andra lösningar. D v s vid större och mera komplicerade lösningar som vid t ex 
traverser etc. Då tar jag hjälp av andra på kontoret eller i företaget, helt eller delvis 
beroende på uppgiften. Granskning görs oftast av resp. handläggare i projektet, 
eller av någon annan än jag själv. Det blir bättre så. 
Vilka är dina uppgifter angående knutpunkter i stål och hur går du tillväga 
för att lösa dem? 
Svar som ovan. Det är oftast så att man förtillverkar alla ståldetaljer på verkstaden 
för att sedan enbart kunna monteras på byggplatsen. Detta kräver att all svetsning 
helst sker på verkstad (brandkrav etc.) och att skruvförband utförs så att det blir så 
enkelt som möjligt att montera ståldetaljerna på plats. Svetsning på byggplats för-
söker vi undvika så långt det går. Projektering av stål kräver oftast att det görs full-
ständiga tillverkningsritningar där alla mått, dimensioner och kvalitet framgår. Pro-
jektering utförs mer och mer i 3D, t ex Tekla. 
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Uppdragsledare & Projekteringsledare, Johan Carlsson, WSP Borlänge, 2011-
04-20 

Vem är du? 
Johan Carlsson, Gruppchef sedan 2 år. Har varit på WSP i 12 år. 
Godkänner du att dina svar publiceras i min examensrapport? 

Ja 
Vilken del av dimensioneringsprocessen av knutpunkter i stål kommer du i 
kontakt med i ditt arbete? 
Främst beräkningar och granskningen. Det gör jag nästan enbart just nu. För 4 år 
sedan ritade jag dock dagligen. 
Vilka är dina uppgifter angående knutpunkter i stål och hur går du tillväga 
för att lösa dem? 

Beräkningen: När jag beräknar så gör jag alla delar. Jag dimensionerar svetsar, bul-
tar, plåtar och gör lastfördelningar. Till hjälp använder jag flera olika program. När 
jag arbetar med knutpunkter gör jag till största delen beräkningarna för hand i 
Math-Cad, medan lasterna uteslutande fördelas med hjälp av Robot.  
För att kunna göra bra beräkningar tittar jag jättemycket på äldre handberäkningar 
och exempel på knutar som bevisat fungerar bra. Jag gör kontinuerliga efterforsk-
ningar för att hitta bra lösningar. Efterforskningarna görs delvis via studiebesök, 
men mycket sker genom deltagande i seminarier och så läser jag mycket i tidskrif-
ten Stålbyggnad där det finns många avancerade resultat. Tidningen håller mig 
uppdaterad om vad som händer inom byggbranschen, vilket kan vara svårt annars. 
Dessutom tycker jag mycket om stål. Jag läser ganska mycket på SBI:s hemsida 
också. WSP har en prenumeration hos SBI så att vi får olika dokument kontinuer-
ligt och jag är noga med att verkligen läsa igenom allt som de skickar ut. När jag 
räknar har jag jättestor hjälp av SBI:s handböcker för Stålbyggnadsdetaljer. Tib-
norskatalogerna är också till stor hjälp. Där står väldigt mycket om stålets egen-
skaper som seghet och liknande. 
Knutpunkter är nästan alltid komplexa och svåra att beräkna. Det svåraste är att få 
ordning på hur krafterna verkar i knutpunkten. Det gäller att försöka tänka i fack-
verksmodeller hela tiden – även i plåtar. Svets och bultar ställer också till mycket 
besvär så fort det händer något, någon stor last eller ett moment. Det kan bli hål-
kantbrott eller sådant och det är inte bara att sätta ut fyra skruvar med kapacitet 40 
kN om man har 100 kN i last. Dessutom måste man också tänka på att knuten 
skall gå att kontrollera och utföra vilket gör att man måste kunna se knuten på 
ytterligare två sätt än bara hållfasthetsmässigt. 
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Uppritningen: När jag ritade knutpunkter förut använde jag Tekla till 95 %. Jag 
har i flera år varit med i olika grupper för att utveckla Tekla och har hållit på jät-
temycket med det. Ibland kompletterar man med Cad. Det som är lätt och bra 
med uppritningen är att Tekla är som gjort för att göra knutpunkter. Det går väl-
digt lätt att göra ändringar och få den typ av knutpunkt man vill genom att lura 
Tekla. Jag använde alltid Tekla fullt ut och fyllde i allt där: varenda stålkvalitet och 
svets, då jag upplever att man spar tid och precision på det. Det var ganska vanligt 
att man bara ritade in huvudelementen i Tekla och sedan kompletterade med jät-
temycket i Cad efteråt, men jag tycker att man tjänar på att göra allt på ett ställe. 
Tekla är förutom att det är roligt att arbeta med också gynnande för miljötänket. 
Man kan rotera konstruktionen i 3D och då kan man lätt se om en hand eller 
ringnyckel får plats. 
Granskning: Granskningen sker i flera faser och ska helst ske genom en kontinu-
erlig dialog under hela processen. Den första fasen är att man tittar på helheten 
och ser efter så att allt sitter ihop och verkar hålla. När det gäller knutpunkter tittar 
man särskilt på de knutpunkter som verkar i områden med stora laster. Man letar 
också särskilt efter knutar som är utsatta för dragkrafter vilka man vill titta extra 
på. När jag arbetar med mindre erfarna konstruktörer och projektörer så gör jag 
tidigt en letning efter fel i en 3D-modell. Sedan granskas ritningarna. Där kollas 
särskilt måttsättning och möjligheter till utförande. Som granskare lär man känna 
de enskilda konstruktörernas kapacitet och vet på vad och när man bör titta extra 
på något. Att ha en dialog under hela processen är som sagt viktigt. 
Hårdgranskningen är jobbig på flera sätt. Dels så är det jobbigt att komma med 
kommentarer, för det finns många som inte tycker om att bli granskade. På ett 
sådant här kontor måste man lära sig att alla gör fel hela tiden, även om en del gör 
mindre fel och en del fler. Vissa har svårt att lära sig det. Det är också viktigt som 
granskare att kunna skillnaden på konkreta fel och ”så här tycker jag-fel”. Man 
måste kunna släppa iväg annorlunda lösningar än vad man själv har valt. Det kan 
vara svårt att bejaka annorlunda eller alternativa lösningar, så det gäller att tänka på 
det hela tiden. 
En annan grej som är svårt med granskningen är att det är så snålt med tid att 
hinna med att granska och för projektören att rätta till felen. För ett par år sedan 
var det ett jättestort problem och det har krävts stora insatser i planering för att få 
det så bra som det är nu. Det har varit diskussioner om hur ”dåligt” granskade 
dokument man kan lämna till kunden. Det är ju viktigt att vara lojal mot kunden 
och lämna ifrån sig bra arbeten. De lägger ju ut mycket pengar på sina projekt och 
de måste ju få minst det som de betalar för. Det är alltså viktigt att det blir tillräck-
ligt bra granskat, men ett annat problem som granskaren upplever med tidsbristen 
är att de anställda är så lojala. De flesta sitter kvar och lämnar inget förrän det är 
klart innan de går hem om dagarna och då vill man som granskare lämna sina 
kommentarer så tidigt på dagen som möjligt så att de hinner åtgärda dem innan de 
går hem, vilket ju medför en intern tidspress på grund av omtanken om varandra. 
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När det särskilt gäller granskning av knutpunkter är svetsarna viktiga att titta på så 
att det är rätt svetsmarkeringar överallt. Plåttjocklekarna tittar man också på. I 
BSK så ger låg utnyttjandegrad (mindre än 70 %) på svetsarna mindre antal och 
kostsamma kontroller, men det ger också större svetsar och därför gör man alltid 
ett övervägande om det är rimligt att ha de överdimensionerade svetsarna för att 
slippa extra kontroller. Det är ganska komplext att granska en knutpunkt. Mått-
sättningen är dock det allra viktigaste att kolla eftersom det är så svårt att ändra 
måtten på stål ute på plats. Toleranser är också något som man tar hänsyn till, den 
svenska standaren är så bra idag att det inte är så besvärligt nu som förr. 
  
Följdfråga: Är det något som du vill tillägga om ditt arbete med knutpunk-
ter? 

Man glömmer ofta att knutpunkten ska passa in i detaljlösningarna sedan, med 
paroc-element och så. Det är det viktigt att komma ihåg. En väl genomtänkt knut 
ger god ekonomi i projektet. 
Ett vanligt problem vid beräknandet att konstruktören är för försiktig. Man räknar 
med en ledad knutpunkt men gör en fast inspänd knut. Man sätter dit fyra skruvar 
istället för två, för att man tänker att det ska hålla bättre då, men då blir knuten 
fast inspänd och alla beräkningar är plötsligt fel eftersom moment och andra kraf-
ter överförs mellan pelare och balk. Eller så ökar man tjockleken på plåten för 
vara på säkra sidan, men i en ledad punkt krävs att plåten kan deformeras något 
och det kan inte för tjocka plåtar göra, vilka börjar överföra krafterna till pelaren 
eller i värsta fall drabbas av sprött brott. De flesta tror att man alltid räknar på 
säkra sidan när man lägger till material. 
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Bilaga 2: Resultatet av beräkning av BP1 i 
programmet Robot  

 

Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2011  
Design of fixed beam-to-column connection  
EN 1993-1-8:2005/AC:2009 

 

Ratio  
0,77 

 

1.1 General 
Connection no.: 1 
Connection name: Column-Beam 

 
1.2 Geometry 
 
1.2.1      Column 
 
Section: HEA 180 
a = -90,0 [Deg] Inclination angle  
hc = 171 [mm] Height of column section  
bfc = 180 [mm] Width of column section  
twc = 6 [mm] Thickness of the web of column section  
tfc = 10 [mm] Thickness of the flange of column section  
rc = 15 [mm] Radius of column section fillet  
Ac = 45,25 [cm2] Cross-sectional area of a column  
Ixc = 2510,00 [cm4] Moment of inertia of the column section  
Material: S355J2G3 
fyc = 355,00 [MPa] Resistance  
 
1.2.2     Beam 
 
Section: HEA 180 
a = 0,0 [Deg] Inclination angle  
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a = 0,0 [Deg] Inclination angle  
hb = 171 [mm] Height of beam section  
bf = 180 [mm] Width of beam section  
twb = 6 [mm] Thickness of the web of beam section  
tfb = 10 [mm] Thickness of the flange of beam section  
rb = 15 [mm] Radius of beam section fillet  
rb = 15 [mm] Radius of beam section fillet  
Ab = 45,25 [cm2] Cross-sectional area of a beam  
Ixb = 2510,00 [cm4] Moment of inertia of the beam section  
Material: S355J2G3 
fyb = 355,00 [MPa] Resistance  
 
1.2.3     Bolts 
 
d = 20 [mm] Bolt diameter  
Class = 8.8  Bolt class  
FtRd = 141,12 [kN] Tensile resistance of a bolt  
nh = 2  Number of bolt columns  
nv = 1  Number of bolt rows  
h1 = 70 [mm] Distance between first bolt and upper edge of front plate  
Horizontal spacing ei = 90 [mm] 
Vertical spacing pi = [mm] 
 
1.2.4     Plate 
 
hp = 140 [mm] Plate height  
bp = 150 [mm] Plate width  
tp = 10 [mm] Plate thickness  
Material: S355J2G3 
fyp = 355,00 [MPa] Resistance  
 
1.2.5     Fillet welds 
 
aw = 4 [mm] Web weld  
af = 4 [mm] Flange weld  
 
1.2.6     Material factors 
 
gM0 = 1,00  Partial safety factor [2.2] 
gM1 = 1,00  Partial safety factor [2.2] 
gM2 = 1,25  Partial safety factor [2.2] 
gM3 = 1,25  Partial safety factor [2.2] 

 
1.3     Loads 
 
Ultimate limit state 
Case: Manual calculations. 
Vb1,Ed = 185,00 [kN] Shear force in the right beam  
 
1.4     Results 
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1.4.1    Beam resistances 
 
SHEAR 
Avb = 14,47 [cm2] Shear area EN1993-1-1:[6.2.6.(3)] 
Vcb,Rd = Avb (fyb / Ö3) / gM0  
Vcb,Rd = 296,58 [kN] Design sectional resistance for shear EN1993-1-1:[6.2.6.(2)] 
Vb1,Ed / Vcb,Rd £ 1,0 0,62 < 1,00 verified (0,62) 

 
1.4.2     Column resistances 
 
WEB PANEL - SHEAR 
Mb1,Ed = 0,00 [kN*m] Bending moment (right beam) [5.3.(3)] 
Mb2,Ed = 0,00 [kN*m] Bending moment (left beam) [5.3.(3)] 
Vc1,Ed = 0,00 [kN] Shear force (lower column) [5.3.(3)] 
Vc2,Ed = 0,00 [kN] Shear force (upper column) [5.3.(3)] 
z = 72 [mm] Lever arm [6.2.5] 
Vwp,Ed = (Mb1,Ed - Mb2,Ed) / z - (Vc1,Ed - Vc2,Ed) / 2  
Vwp,Ed = 0,00 [kN] Shear force acting on the web panel [5.3.(3)] 
Avs = 14,47 [cm2] Shear area of the column web EN1993-1-1:[6.2.6.(3)] 
Avc = 14,47 [cm2] Shear area EN1993-1-1:[6.2.6.(3)] 
Vwp,Rd = 0.9*( fy,wc*Avc+fy,wp*Avp+fys*Avd ) / (Ö3 gM0)  
Vwp,Rd = 266,92 [kN] Resistance of the column web panel for shear [6.2.6.1] 
Vwp,Ed / Vwp,Rd £ 1,0 0,00 < 1,00 verified (0,00) 

 
1.4.3     Connection resistance for shear 
 
av = 0,60  Coefficient for calculation of Fv,Rd [Table 3.4] 
Fv,Rd = 120,64 [kN] Shear resistance of a single bolt [Table 3.4] 
Ft,Rd,max = 141,12 [kN] Tensile resistance of a single bolt [Table 3.4] 
Fb,Rd,int = 186,20 [kN] Bearing resistance of an intermediate bolt [Table 3.4] 
Fb,Rd,ext = 166,07 [kN] Bearing resistance of an outermost bolt [Table 3.4] 
Vj,Rd = nh Min(Fv,Rd ,Fb,Rd,ext) + nh nv-1 Min(Fv,Rd ,Fb,Rd,int) [Table 3.4] 
Vj,Rd = 241,27 [kN] Connection resistance for shear [Table 3.4] 
Vb1,Ed / Vj,Rd £ 1,0 0,77 < 1,00 verified (0,77) 

 
1.4.4    Weld resistance 
 
Aw = 21,28 [cm2] Area of all welds [4.5.3.2(2)

] 

Awy = 10,32 [cm2] Area of horizontal welds [4.5.3.2(2)
] 

Awz = 10,96 [cm2] Area of vertical welds [4.5.3.2(2)
] 

Iwy = 736,6
8 [cm4] Moment of inertia of the weld arrangement with respect to the hor. 

axis 
[4.5.3.2(5)

] 
s^max=t^max 
= 0,00 [MPa

] Normal stress in a weld [4.5.3.2(5)
] 

s^=t^ = 0,00 [MPa
] Stress in a vertical weld [4.5.3.2(5)

] 

tII = 168,8
0 

[MPa
] Tangent stress [4.5.3.2(5)

] 

bw = 0,90  Correlation coefficient [4.5.3.2(7)
] 

Ö[s^max
2 + 3*(t^max

2)] £ fu/(bw*gM2) 0,00 < 435,56 verified (0,00) 
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Ö[s^max
2 + 3*(t^max

2)] £ fu/(bw*gM2) 0,00 < 435,56 verified (0,00) 
Ö[s^2 + 3*(t^2+tII

2)] £ fu/(bw*gM2) 292,36 < 435,56 verified (0,67) 
s^ £ 0.9*fu/gM2 0,00 < 352,80 verified (0,00) 

 
1.4.5     Connection stiffness 
 
There are no axial forces or moments in the connection. For such a case, the program does not calcu-
late stiffness of the connection.  

 
1.4.6     Weakest component: 
 
BOLTS - SHEAR  
 
1.5     Remarks 
 
Plate height is too small. 163 [mm] > 140 [mm] 

   

   

Connection conforms to the code Ratio 0,77 
 
 
 


