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Abstract 

Purpose: The purpose of this study is to improve the design process of connections in 

steel structures. Where suggestions are given on an improved dimensional process 

based on the BIM-related computer programs SBI Steel Connections and FEM-design. 

The purpose has been divided in to the following research questions: 

 How do entrepreneurs work today to compute connections in steel construction? 

 How can the most common dimensioning process of steel connections be 

improved? 

 Which benefits appear after the interconnection of the BIM-related computer 

programs SBI Steel Connections and FEM-design? 

Method: The research is based on a case study with several methods. The following 

methods has been used to gather data, semi-structured interviews, literature study, 

document analysis and calculations. 

Findings: This study have revealed how the design process appears for connections in 

steel. The result shows that the design process appears differently depending on 

company. The basic principle is the same for most companies but there are parts in the 

process that are performed in different ways. The dimensional process can both be done 

manually and with computer programs. This can involve human mistakes like 

mistyping or wrong input. This part of the process can be improved by increasing the 

use of self-made templates. There is a development work during spring of 2015 where 

the aim is to create an interconnection between SBI Steel Connections and FEM-design. 

The interconnection will reduce some of the human mistakes that can appear. 

Implications: The study has led to an understanding of both advantages and 

disadvantages of different ways to design steel connections. Companies work in 

different ways and some are aiming for a better development, while some consider 

themselves to work best like they always have done. It has appeared that the human 

factor is something that affects the design process significantly and this is something 

that needs to be reduced. The recommendations that appears in this study is that 

companies should overview the process and renewal opportunities in the building 

sector. It is also recommended to increase the use of the computer programs that are 

used in the design process. 

Limitations: Limitations have been made to limit the study based on the knowledge 

that was acquired from the education. New knowledge has also contributed to a deeper 

level that the education did not include. The study was oriented around connections of 

steel and one of the most common connections were studied. The quality of steel and 

dimensions of the pillars and beams were chosen based on the connection example in 

SBI:s manual publication 186 (PT3). The report only includes the calculation programs 

SBI Steel Connections and FEM-design. This resulted in that only boundaries in 

materials, choice of connections, pillar and beam profiles and loads were done. 

Keywords: Connections, Eurocode, Steel, SBI Steel Connections, FEM-Design, 

Design Process, BIM, Building information modelling, Structural Analysis 
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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med arbetet är att förbättra dimensioneringsprocessen för knutpunkter i 

stålstrukturer. Förslag har getts på en förbättrad dimensionsprocess baserad på de BIM-

relaterade datorprogrammen SBI Steel Connections och FEM-design. Syftet har brutits 

ner till följande frågeställningar: 

 Hur går konsultföretag till väga idag för att beräkna knutpunkter vid 

stålkonstruktioner?  

 Hur kan den vanligaste dimensioneringsprocessen för knutpunkter förbättras? 

 Vilka fördelar blir det vid en sammankoppling av de BIM-relaterade 

datorprogrammen SBI Steel Connections och FEM-design? 

Metod: Arbetet grundar sig i en fallstudie och ett flertal metoder användes för att samla 

in data. Dessa är semistrukturerade intervjuer, litteratursökning, dokumentanalys och 

beräkningar.  

Resultat: Genom arbetet framgår det hur dimensioneringsprocessen ser ut för 

knutpunkter i stål. Resultatet är att processen varierar beroende på företag. Vissa delar 

i processen kan utföras på olika sätt men grundprincipen är densamma för de flesta 

företagen som har intervjuats. Vid dimensionering av knutpunkter som kan ske både 

för hand och med hjälp av ett datorprogram kan det uppstå felslag vid inmatning eller 

felskrivningar. Denna del av processen kan förbättras med hjälp av en ökad användning 

av egengjorda mallar. Det sker ett utvecklingsarbete under våren 2015 där målet är att 

skapa en sammankoppling mellan SBI Steel Connections och FEM-design. Genom 

denna sammankoppling reduceras några av de fel som anses tillhöra den mänskliga 

faktorn. 

Konsekvenser: Undersökningen har medfört en förståelse med både fördelar och 

nackdelar för olika sätt att dimensionera knutpunkter i stål. En del företag stävar efter 

en större utveckling, medan andra anser sig jobba bäst på det sätt som de alltid har gjort. 

Det framgår att den mänskliga faktorn är något som påverkar 

dimensioneringsprocessen märkbart och dessa fel behöver reduceras. De 

rekommendationer som framgår i arbetet är att företag ska se över processen och de 

förnyelsemöjligheter som finns i branschen. Det rekommenderas även en större 

användning av de datorprogram som används vid dimensioneringsprocessen. 

Begränsningar: Avgränsningar gjordes utifrån de kunskaper som erhållits i 

utbildningen för att studien inte skulle bli alltför omfattande. Däremot har ny kunskap 

bidragit till ett större ämnesdjup som utbildningen inte berört. Studien orienterades 

kring knutpunkter av stål och en av de vanligaste knutpunkterna studerades. Stålkvalitet 

och dimensioner på pelare och balk valdes utifrån knutpunktsexemplet i SBI:s handbok 

publikation 186 (PT3). Rapporten behandlar enbart beräkningsprogrammen SBI Steel 

Connections och FEM-Design. Detta medförde endast avgränsningar på material, val 

av knutpunkt, pelar- och balkprofiler samt laster. 

Nyckelord: Knutpunkt, Eurokod, Stål, SBI Steel Connections, FEM-Design, 

Dimensioneringsprocess, BIM, Byggnadsinformationsmodellering, Strukturanalys 
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1 Inledning 
Detta är ett examensarbete inom ämnet byggnadsteknik som en del i utbildningen på 

programmet Byggnadsutformning med arkitektur och genomfördes på Tekniska 

högskolan i Jönköping. Examensarbetet behandlar användning av BIM-relaterat 

beräkningsprogram vid strukturanalys. Kurser som arbetet berör är byggmekanik och 

hållfasthetslära, konstruktionsteknik 1, 2 och datorstödd konstruktion. 

1.1 Bakgrund 
Byggnadsinformationsmodellering (BIM) växer och blir mer aktuellt inom 

byggbranschen. Hur kan arbetet effektiviseras genom samordning av olika BIM-

relaterade program, både CAD-program och beräkningsprogram? Det finns många 

olika BIM-relaterade dataprogram för byggnadskonstruktioner och det blir ett allt 

vanligare sätt att arbeta på (Ekholm, Blom, Eckerberg, Lownertz & Tarandi 2013).  

BIM är ett begrepp med flera innebörder. Enligt studien av Eastman, Teicholz, Sacks 

och Liston (2008) kan BIM definieras som byggnadsinformationsmodell som anses 

vara en teknik och en modell. BIM definieras även som 

byggnadsinformationsmodellering där det är arbetsmetoden som förklarar begreppet. I 

studien framgår det att BIM är ett sätt att hantera information som tas fram under en 

konstruktions- och designprocess. Det är även ett redskap för förvaring av modellen 

hela vägen från första idé till färdig produkt.  

1.2 Problembeskrivning 
Enligt studien av Ingemansson (2012) är det ett problem för många företag att ta del av 

ny kunskap och samtidigt arbeta med kunskapen de redan har. Det är också svårt att 

implementera nya kunskaper i gamla rutiner och beprövade beräkningsmetoder. Detta 

framgår även i studien av Linderoth (2013). Linderoth menar även att branschen 

fortfarande tror att användningen av BIM-projektering tar längre tid.  

Dimensioneringsarbetet för framtagning av knutpunkter i stålkonstruktioner är ett svårt 

och tidskrävande moment. Byggbranschens behov är framförallt att spara tid. Bosch-

Sijtsema nämner i sin studie att byggbranschens fokus är att spara tid och öka 

produktiviteteten och effektiviteten. Även enligt Azhar (2011) har arkitektur, 

konstruktion och byggnadsindustrin försökt hitta tekniker för att minska byggprojekts 

tid, kostnader och förbättra byggnadens kvalitet. Han menar att BIM-utvecklingen är 

en av de mest lovande inom konstruktion och arkitektur som hjälper dem att identifiera 

designen. Enligt Hooper och Ekholm (2012) har dock nya BIM-verktyg bidragit till en 

förvirring av vilken information som faller under BIM:s användningsområden.  

Vid traditionell dimensionering där endast Stålbyggnadsinstitutets (SBI) handböcker 

för handberäkningar används tar det onödigt mycket tid. Det kan leda till att företag 

istället använder standardlösningar för att det är smidigare och därmed uppstår tidsvinst. 

Att använda handböckerna kan leda till att konsulter inte följer normerna till 100 %.   

Utifrån ett telefonsamtal med Stålbyggnadsinstitutet (2015) vid arbetets början 

framgick det att för många företag uppstår felskrivningar vid indata av laster till 

knutpunktsberäkningen. Detta leder till fel resultat i slutändan. . I avhandlingen av 

Fröderberg (2014) har effekten av den mänskliga faktorn inom byggnadskonstruktion 

undersökts . Det framgår att en stor del av alla fel uppkommer på grund av brist på 

kunskap samt val av oförutsedda och olämpliga datoriserade hjälpmedel. Det framgår 
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utifrån samtalet med SBI att det är ett problem att optimera en knutpunkt fullt ut i 

dagens dimensioneringsprocess för knutpunkter i stål. Enligt Lee, Bae och Cho (2012) 

är det svårt att optimera byggnadskonstruktionen och hitta den mest optimala lösningen. 

I detta arbete har en utredning om programmen gjorts för att undersöka vilka fördelar 

som uppstår genom användning av datorprogrammet SBI Steel Connections i stället för 

handberäkningar. Under våren 2015 startade ett utvecklingsarbete där målet är att 

sammankoppla två BIM-relaterade datorprogram, SBI Steel Connections och FEM-

design 3D-structure. En utredning om vilka fördelar detta utvecklingsarbete kommer 

ge gjordes i denna rapport.  

BIM-relaterade datorprogram kan generera och hantera IFC-filer. Detta filformat står 

för ”industry foundation classes” och utgör en förmåga att utbyta information mellan 

aktörer inom byggbranschen genom datorprogram (buildingSMART International Ltd 

2015).  

1.3 Mål och frågeställningar 

1.3.1 Mål 
Målet med arbetet är att ge förslag på en förbättrad dimensionsprocess för knutpunkter 

i stålkonstruktioner baserad på de BIM-relaterade datorprogrammen SBI Steel 

Connections och FEM-design.  

Frågeställningarna som besvaras i denna studie är följande: 

 Hur går konsultföretag till väga idag för att beräkna knutpunkter vid 

stålkonstruktioner?  

 Hur kan den vanligaste dimensioneringsprocessen för knutpunkter förbättras? 

 Vilka fördelar blir det vid en sammankoppling av de BIM-relaterade 

datorprogrammen SBI Steel Connections och FEM-design? 

1.4 Avgränsningar 
Avgränsningar som gjorts och det studien innefattar är en fallstudie av den vanligaste 

knutpunkten, vilket är en momentstyv pelartopp. Pelartoppen är anslutningen mellan en 

pelare och en balk på en treledsram. Materialen i knutpunkten är av stålkvaliteten 

S355J2. Pelarna och balkarna är av I-Profil och knutpunkten har dimensionerats efter 

”Pelartopp PT3” i SBI:s handbok publikation 186. Andra material och 

knutpunktsberäkningar har uteslutits i fallstudien. Vindlasten på strukturen har 

uteslutits då tiden för dessa beräkningar inte fanns inom tidsramen för ett 

examensarbete. Även en eventuell påkörningslast på pelarna i ramen har uteslutits. 

1.5 Disposition 
Rapporten inleds med en sammanfattning som redogör hur dimensioneringsprocessen 

av knutpunkter går till idag och hur den kan förbättras. Sedan följer en inledning med 

en beskrivning av bakgrunden och problemet med dagens dimensioneringsprocess för 

knutpunkter i stål. Här framgår även rapportens mål och frågeställningar. I denna del 

beskrivs också rapportens avgränsningar, vad rapporten fokuserar på och vilka avsnitt 

som har uteslutits.  

Kapitel två beskriver hur arbetet har genomförts, vilka vetenskapliga metoder som 

användes och hur dessa tillämpades.  
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I kapitel tre redogörs det teoretiska ramverket för arbetet. I detta arbete är det framför 

allt BIM, finita elementmetoden och Normer och standarder som arbetet grundar sig 

på.  

Kapitel 4 beskriver empirisk data i arbetet. 

Efter det följer analys och resultat i kapitel 5. Här har resultaten samlats och analyseras 

utifrån de frågeställningar som framkommer i kapitel 1. Resultaten har analyserats med 

en koppling till insamlad empirisk data och det teoretiska ramverket.  

Rapporten avslutas i kapitel 6, Diskussion och slutsatser. Här står författarnas tankar 

om resultatet och de valda metoderna. Det nämns också förslag till vidare forskning 

inom området. 
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2 Metod och genomförande 
Detta kapitel omfattar vilka vetenskapliga metoder som användes och hur de 

tillämpades.  

2.1 Undersökningsstrategi 
I detta arbete har en huvudkategori använts utifrån problemformuleringen, nämligen 

kvalitativ forskning.  

De kvalitativa undersökningarna användes för att besvara samtliga frågeställningar. 

Holme och Solvang (1997) anser att ett samspel sker i forskningsprocessen mellan de 

valda teorierna och empirin, mellan undersökarnas aspekter och den undersökta 

situationens aspekter för att nå ett resultat.  

I arbetet gjordes en fallstudie. Enligt Ejvegård (2009) är fallstudiens syfte att undersöka 

en liten del av ett stort förlopp och genom detta representera fallet i verkligheten. Enligt 

studien är dock svårigheterna med endast ett fall per studie att det sällan kan 

representera verkligheten fullt ut. Därför bör den som gör en fallstudie vara försiktig 

med slutsatserna som dras. Vinsten som genereras i rapporten genom fallstudien är en 

uppfattning om knutpunkten PT3.  

Litteratursökning har gjorts för att kartlägga kunskapsfronten som bildar det teoretiska 

ramverket samt ge kunskap om de BIM-relaterade datorprogrammen. 

Ejvegård (2009) skriver att litteratur avser allt tryckt material som böcker, artiklar, 

rapporter och uppsatser men även elektroniska uppgifter och information från internet. 

Det står att en litteratursökning är en övergriplig sökning efter litteratur för att se nivån 

på tidigare forskning.  

Det är bra att använda bibliotekens databaser och titta på innehållsförteckningar, 

sökord, nyckelord och sammanfattningarna för att hitta forskningsbaserade verk som är 

lämpliga. Ejvegård menar att den som gör en litteratursökning bör titta på referenserna 

och kartlägga dess ursprung för att ringa in vilka verk som är relevanta.  

Bell (2006) skriver att det är viktigt att ha koll på vad som är upphovsrättsskyddat eller 

får användas. Genom att skriva ner webbadresser tappas inte referensen bort och att 

skriva referenser tydligt från vilken källa materialet hittats gör att plagiat undviks.  

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

De tre frågeställningarna som presenterades i det tidigare kapitlet besvarades nedan 

genom olika metoder.  

2.2.1 Hur går konsultföretag tillväga idag för att beräkna knutpunkter 
vid stålkonstruktioner? 

Denna frågeställning besvarades genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer. För 

att få svar på frågeställningen och för att få en klarare bild av hur kunskapsfronten ser 

ut idag för dimensioneringsprocessen gjordes det även dokumentanalys och 

litteratursökning. 
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2.2.2 Hur kan den vanligaste dimensioneringsprocessen för 
knutpunkter förbättras? 

För att besvara frågeställningen utfördes en fallstudie på knutpunkt PT3 och 

beräkningar på knutpunkt PT3 i de BIM-relaterade datorprogrammen SBI Steel 

Connections och FEM-design. För att utföra beräkningarna på knutpunkt PT3 användes 

lånelicenser på SBI Steel Connections och FEM-design från Strusoft. Beräkningarna i 

datorprogrammen jämfördes och verifierades med handberäkningar. Det gjordes även 

intervjuer om dimensioneringsprocessen som bidrog till svaret på denna frågeställning. 

2.2.3 Vilka fördelar blir det vid en sammankoppling av de BIM-
relaterade datorprogrammen SBI Steel Connections och FEM-design? 

För att besvara denna frågeställning gjordes en kvalitativ analys av problemområdet 

som framgår under problembeskrivningen i avsnitt 1.2 i detta arbete. Analysen gjordes 

utifrån dagens dimensioneringsprocess för knutpunkter vid stålkonstruktioner samt 

utifrån data från det teoretiska ramverket. För att besvara frågeställningen och se hur 

programvarorna uppfyller behoven användes materialet från tidigare frågeställningar. 

Genom en intervju med Stålbyggnadsinstitutet gavs en djupare förståelse om 

utvecklingsarbetet. 

2.3 Valda metoder för datainsamling 

2.3.1 Semistrukturerade intervjuer 
Enligt Blomkvist och Hallin (2014) är semistrukturerade intervjuer den vanligaste 

intervjuformen och intervjun är då strukturerad kring ett antal frågeområden. Enligt 

Ejvegård (2009) kan följdfrågor tillkomma, men det är viktigt att samma frågor och 

frågeområden används som utgångspunkt i alla intervjuer.  

Det är viktigt att noggrant välja ut vilka som ska intervjuas för att passa in på det fall 

som ska undersökas. Evjegård (2009) skriver att intervjuaren bör berätta om sig själv, 

om projektet och hur materialet kommer att användas. Det bör frågas om namn och 

företag får publiceras i rapporten eller om respondenten vill vara anonym. Ejvegård 

rekommenderar användning av bandspelare under intervjuer för att kunna gå tillbaka 

och lyssna på svaren i efterhand. Anteckningar förs alltid och tid ska reserveras för detta 

både under och efter intervjun. Ett sammandrag av intervjun skickas till den intervjuade 

för att säkerställa att rätt svar angivits. 

2.3.2 Dokumentanalys 
För att få ytterligare förståelse om dimensioneringsprocessen för knutpunkter i stål har 

kunskaper som erhållits från utbildningen samt handböcker om knutpunkter använts.  

I litteraturen av Blomkvist och Hallin (2014) står det att en dokumentinsamling ska 

göras på primära och sekundära källor. Dessa kan vara officiella dokument och  

dokument från organisationer. Det står det att dokumentanalys är en metod för att samla 

in data för att öka kunskapen medan litteratursökning är en sökning efter vetenskapliga 

publikationer. 

2.3.3 Beräkningar 
För att kunna utföra fallstudien för knutpunkt PT3 har beräkningar utförts i de BIM-

relaterade datorprogrammen SBI Steel Connections och FEM-design samt med hjälp 

av handberäkningar. Alla beräkningar är utförda enligt Eurokod. 
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2.4 Arbetsgång 
Dokumentationen av undersökningen gjordes löpande och presenteras i kronologisk 

ordning enligt följande.  

2.4.1 Intervjuer 
Data samlades in genom intervjuer med sex konsultföretag som arbetar med 

stålkonstruktioner. Företagen som intervjuades var J3M Byggkonsult AB i 

Smålandsstenar, Tyréns i Malmö, BSV arkitekter & konstruktörer AB i Jönköping, 

SoliBer Ingenjörer AB i Jönköping, WSP Sverige AB i Malmö och INTEGRA 

Engineering i Huskvarna. Ett par huvudfrågor samt eventuella följdfrågor gjordes innan 

intervjuförfrågan skickades ut till konsultföretagen. Frågorna skickades ut till 

respondenterna några dagar innan intervjun för att de skulle kunna förbereda sig och 

reda ut eventuella oklarheter.  

Det gjordes en intervju med Stålbyggnadsinstitutet med andra frågor än de som ställdes 

till konsultföretagen för att få en större helhetsbild om användningen av datorprogram 

vid dimensioneringsprocessen för knutpunkter.  Intervjun gjordes även för att få en 

djupare förståelse i vad utvecklingsarbetet för SBI Steel Connections och FEM-design 

går ut på.  

Under intervjuerna gjordes anteckningar samt inspelningar om respondenten godkände 

det. Intervjuerna gicks igenom direkt efteråt eftersom det är lätt att glömma saker som 

sagts under intervjun. Det skrevs ett sammandrag av intervjuerna som skickades till 

respondenterna för att säkerhetsställa att rätt svar angetts.  När alla intervjuer var 

avklarade lästes svaren igenom för att få en tydligare helhetsbild och för att kunna 

besvara frågeställningarna.  

2.4.2 Litteratursökning om de BIM-relaterade datorprogrammen 
För att få ökad kunskap om de programvaror som användes i arbetet gjordes en 

litteratursökning om dessa. Eftersom Tekniska högskolan i Jönköping gav ut en kurs 

som behandlade FEM-design fanns redan kunskaper inom denna programvara. För att 

få djupare förståelse gjordes en litteratursökning om datorprogrammet. Vid inlärning 

av FEM-design användes en manual från kursen datorstödd konstruktion. Manualen 

heter Training guide to FEM-design 13.0 och är en träningsguide från StruSoft 

(StruSoft, 2014).  

Vid dimensionering av knutpunkter mellan konstruktionselementen i stål behövdes ett 

datorprogram som behandlar beräkningarna för knutpunkten. Programvaran SBI Steel 

Connections valdes eftersom programmet bygger på beräkningar som anges i SBI:s 

handböcker som är ett vanligt hjälpmedel vid knutpunktsdimensionering. Ytterligare en 

anledning till valet var utvecklingsarbetet mellan SBI Steel Connections och FEM-

design som påbörjades våren 2015.  

2.4.3 Fallstudie av SBI:s knutpunkt PT3 
På SBI:s hemsida (2015) framgår det att Stålbyggnadsinstitutet (SBI) är en organisation  

som arbetar med stålbyggnadsforskning och praktiska erfarenheter. Det står att 

organisationen är finansierad via Svensk stålbyggnadsforskning, industri samt 

nationella och internationella forskningsfinansiärer. 
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I diskussion med handledaren på skolan valdes det att beräkna SBI:s standard knutpunkt 

PT3. Knutpunkten är en pelartopp vilket är en av de vanligaste knutpunkterna. Se Figur 

1.  

 

Figur 1. Momentstyv knutpunkt PT3 

2.5 Trovärdighet 
Enligt Blomkvist och Hallin (2014) innebär validitet att rätt ämne undersöks och 

reliabilitet att ämnet undersöks på rätt sätt. 

För att arbetet skulle bli tillförlitlig och få ökad reliabilitet har följande åtgärder 

tillämpats:  

 Genom att spela in intervjuerna gör svaren mer trovärdiga. Svaren har 

sammanfattats och lyssnats på ett flertal gånger av båda gruppmedlemmarna.  

 En sammanställning av varje intervju skickades till respektive 

intervjurespondent för att säkerställa att svaren sammanfattats på rätt sätt. 

Revideringar utifrån respondentens önskemål gjordes för att få svaren rätt som 

möjligt. Detta kan kallas för respondentvalidering enligt (Bryman, 2002) och 

utgör ett kriterium för trovärdighet. 

 Handberäkningar för ramen har genomförts och resultatet har kontrollerats av 

båda författarna. Även författarnas handledare har gått igenom 

handberäkningarna av snittkrafterna för att säkerställa att det gjorts på rätt sätt.  

 En granskning av alla beräkningar i arbetet gjordes efteråt för att se att samma 

resultat fås vid en ytterligare undersökning. 

För att uppnå validitet i arbetet, att svaren gett det som faktiskt undersöks har följande 

åtgärder tillämpats: 

 En genomgång av intervjufrågorna gjordes ett flertal gånger innan de användes.  

 Huvudfrågorna skickades till intervjurespondenterna några dagar innan 

intervjun för att de skulle få möjlighet att komma med eventuella frågor innan 

intervjun.  

 Handberäkningarna har jämförts med det beräkningsexempel som finns i SBI:s 

handbok. Detta visar att handberäkningen har god validitet då 

beräkningsgången överensstämmer med beräkningsexemplet.  Observera att 

beräkningsexemplet använder andra värden för dimensionerande tvärkraft och 

moment än fallstudien om knutpunkt PT3. Därför visar resultatet skillnader 
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även om värdena för tvärkraft och moment för fallstudien är näst intill likvärdigt 

med beräkningsexemplet i SBI:s handbok. 
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3 Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel beskrivs teorier och verktyg i form av olika datorprogram som används 

för att besvara frågeställningarna och uppnå arbetets mål. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Frågeställning 1 som handlar om hur konsultföretag går till väga idag för att beräkna 

knutpunkter vid stålkonstruktioner är kopplat till alla teorier. Dessa är BIM, Finita 

elementmetoden och Normer och standarder.  

Frågeställning 2 handlar om hur den dimensioneringsprocessen av den vanligaste 

knutpunkten kan förbättras. Beräkningar på den vanligaste knutpunkten är kopplade till 

BIM, finita elementmetoden och Normer och standarder.  

I frågeställning 3 ska det analyseras vilka fördelar som uppstår vid en sammankoppling 

av de BIM-relaterade datorprogrammen SBI Steel Connections och FEM-design. 

Denna frågeställning kopplas framförallt med teorin om BIM. Teorin om Normer och 

standarder och finita elementmetoden kan till viss del kopplas in eftersom 

datorprogrammen som utvecklingsarbetet handlar om är uppbyggda på dessa teorier.  

3.2 BIM  
I studien av Bosch-Sijtsema (2013) anses projekteringen vara en av den mest komplexa 

delen i ett byggprojekt och det gäller att information och data hanteras väl för att 

undvika felprojektering och missuppfattningar samt för att underlätta 

informationsöverföringen. Hon menar att projekteringsprocessen kan förbättras genom 

ökad användning av datoriserade hjälpmedel i form av BIM. Det gäller dock att detta 

skapar en ökad kunskap och en bättre process hos företagen. Hon menar även att det 

krävs att det finns kunskap om programmen.  

Det framgår i studien av Ingemansson (2012) att byggbranschen anses vara en 

konservativ bransch som är dålig på att förnya sig. I studien av Hooper och Ekholm 

(2012) framgår det att många konsulter visar ett starkt intresse för BIM-användning 

men att det finns en kunskapsbrist för att kunna utnyttja BIM-tekniken. Studien visar 

även att om BIM ska implementeras måste hänsyn tas till resurserna som finns och det 

värde som kan förväntas på olika projekt. I Fröderberg (2014) framgår det att det finns 

undersöknigar som påvisat att 44 % av alla konstruktionsfel uppkommer på grund av 

brist på kunskap. 

Enligt Ingemansson (2012)  behöver det ske en kunskapsutveckling hos företag för att 

kunna använda dessa produkter eller metoder, det är då ett erfarenhetsutbyte vid ett 

avslutat projekt som idag formar kunskapsutvecklingen. Hon menar att förnyelse kräver 

fokuserade satsningar och att det finns en förmåga att samverka mellan olika aktörer 

inom byggbranschen. Enligt studien behövs det idag en mer intern kunskapsutveckling 

där medarbetare lär varandra. Det är sällan företag har externa eller interna kurser och 

på detta sätt öka kunskapen om nya produkter eller metoder.  

Ingemansson (2012) menar dock att de senaste åren har framförallt stora företag blivit 

mer mottagliga för förnyelser som sker i branschen och att användningen av 

datoriserade hjälpmedel har ökat. Mindre konsultföretag kan ha svårare med förnyelse 

inom dessa områden vilket kan bero på att det kräver investeringar i hård- och mjukvara 

samt kompetensutveckling (Ingemansson 2012). De hinder som finns mot en förnyelse 
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anses enligt Ingemansson (2012) bero på höga priser på datorprogram, att företag inte 

hinner med och har svårt att se en ekonomisk poäng då kunden endast betalar för det 

utförda arbetet och inte vägen dit. I studien av Hooper och Ekholm framgår det att det 

finns en oro hos konsulter gällande tekniskt relaterade frågor om BIM. Det framgår att 

konsulter bortser från de vinster som bidrar till en optimerad konstruktion och i stället  

får bilden av att mer tid behöver läggas ned. Enligt Lee et al. (2012) och Hare et al. 

(2013) är det viktigt med en ökad effektivitet, få mer optimala lösningar och ett 

optimerat resultat bland annat för att förbättra byggbarheten och minska kostnaderna. I 

Fröderberg (2014) framgår det att mänskliga fel inom byggnadskonstruktion påverkar 

kostnaderna. Lee et al. (2012) skriver även att det finns många begränsningar inom 

konstruktionsområdet som måste övervinnas för att åstadkomma en bättre effektivitet 

och produktivitet. 

Många konstruktionsfel kan enligt Fröderberg (2014)  uppstå på grund av feltolkningar, 

felbedömningar och brister. Genom att förbättra de kommunikationsbrister som finns 

mellan olika aktörer menar han att fel kan reduceras och projekteringen kan 

effektiviseras. Han menar även att genom användning av BIM- relaterade datorprogram 

kan aktörernas modeller kopplas ihop och identifiera fel. Lu, Peng, Schen och Li (2013) 

menar att BIM-användningen kan öka genom empiriska bevis på att det är ett bra 

arbetssätt. Användning av BIM leder till högre kvalitet, kortare projekttider och färre 

fel (buildingSMART International Ltd 2015). För att det ska ge de vinsterna krävs ett 

öppet leverantörsobundet format som kallas IFC (buildingSMART International Ltd 

2015). Formatet klarar av kraven för att få ett fritt utbyte av information mellan aktörer 

inom byggbranschen. 

I artikeln av Lee et al. (2012) är BIM för konstruktörer en teknik med information om 

bl.a. geometrier, upplagsstöd, laster, material och lastkombinationer. Det står även att 

genom användning av Bim-relaterade beräkningsprogram för konstruktörer ökar 

konstruktionens säkerhet. Det finns många BIM-relaterade datorprogram för 

konstruktörer på marknaden, både modelleringsprogram och beräknings- och 

analysprogram. I Tabell 1 framgår flera BIM-relaterade datorprogram och deras 

användningsområden. Enligt Fröderberg (2014) är datoriserade verktyg ett kraftfullt 

hjälpmedel för byggnadsingenjörer som möjliggör en effektivare process. Han skriver 

även att verktygen minskar osäkerheten eftersom det ger en mer exakt beskrivning av 

konstruktionens verkliga beteende. Det blir dock svårare för ingenjören att upptäcka fel 

på grund av inmatning. Fröderberg säger även att ju mer avancerade verktygen är desto 

mer kunskap krävs från ingenjören där en förståelse av teorin bakom programmen 

behövs.  

Fröderberg (2014) skriver att resultatet blir olika om flera ingenjörer hade utfört samma 

uppgift. Detta beror på hur indata uppfattas, hur värden avrundas och vilka förenklingar 

som görs. 
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Tabell 1. Ett flertal BIM-relaterade programvaror inom byggbranschen och dess 

användningsområde 

 

3.2.1 Datorprogrammet SBI Steel Connections 
Utifrån textmaterial på Stålbyggnadsinstitutets [SBI] (2015) hemsida framgår det att 

SBI Steel Connections är ett beräkningsprogram som utvecklades parallellt med 

eurokodanpassningen av SBI:s handböcker och det är ett tillägg till den tredje 

generationen av SBI:s handböcker. Beräkningsprogrammet dimensionerar knutpunkter 

mellan konstruktionselement av stålstommar och bygger på de beräkningar som anges 

i handböckerna. SBI Steel Connections möjliggör snabba kontroller och jämförelser av 

typlösningar (SBI 2015). Det finns totalt sju handböcker som beräkningsprogrammet 

byggs på vilket omfattar följande knutpunkter: Pelartopp (ramhörn), balkskarv, 

stånginfästning, balk- balkinfästning, pelarfot, pelarskarv och balk- pelarinfästning. 

3.2.2 Datorprogrammet FEM-design 
FEM-design är ett objektorienterat datorprogram. Utifrån Mathiassen, Munk-Madsen, 

Nielsen och Stage (2001) framgår det att i en objektorienterad datamodellering finns 

det objekt som motsvarar saker i verkligheten men också klasser och metoder. Ett objekt 

i FEM-design är självständigt och kan till exempel bestå av en balk, en pelare eller ett 

stag. Dessa objekt har olika egenskaper såsom tvärsnitt, material och längd, som i sin 

tur kan bestå av flera element för en noggrannare beräkning. FEM-design grundar sig 

på finita elementmetoden och är en programvara för avancerad datamodellering 

(Strusoft, 2015). Det är ett beräkningsprogram för FEM-analys och design av bärande 

strukturer i materialen betong, stål och trä. All beräkning i programmet sker enligt 

Eurokod. Resultaten är anpassade efter valda konstruktionselement som stänger, balkar, 

plattor, pelare och väggar, valda klasser för laster med mera och valda analysmetoder 

(Strusoft, 2015). Uppdelningen till mindre element gör resultatet noggrannare och mer 

pålitligt och därmed ökar kostnaderna i form av längre beräkningstider. 

3.3 Finita elementmetoden 
Finita elementmetoden (FEM) är en kraftfull och flexibel metod. Den anses vara den 

mest dominerande analysmetoden för bl.a. hållfastighetsberäkningar. Enligt Sunnersjö 

Programvaror

SBI Steel Connections

(Inom utveckling)

FEM-design

Robot structural analysis

Tekla structures

AutoCad

Revit

Solibri

2D-Cad 

3D-modellering

Analys och visualiseringprogram

Användningsområde

Beräkningsprogram för knutpunkter i stål.

3D-baserat beräkningsprogram för FEM-analys 

vid stomdimensionering. 

3D-baserat beräkningsprogram för FEM-analys 

vid stomdimensionering. Inkluderar även 

knutpunktsberäkningar.

3D-modellering för konstruktion

http://strusoft/
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(1999) framgår det att FEM-teorin är en matematisk lösningsalgoritm för partiella 

differentialekvationer som ofta används för att beskriva fysiska fenomen och inte en 

teori. Den tillämpas inom flera olika forsknings- och ingenjörsområden. I litteraturen 

står att det var år 1956 som Ray Clough och hans kollegor presenterade den 

vetenskapliga uppsatsen ”Stiffness and Deflection Analysis of Complex Structures”, J 

Aeronautical Sci 23, 1956, som var startskottet för finita elementmetoden. I litteraturen 

finns ytterligare ett flertal namn som förknippas med metodens utveckling. De är Irons, 

Wilson, McNeal, Langefors och Asplund.  

I litteraturen av Samuelsson och Wiberg (1988) står det att finita elementmetodens 

genombrott gav nya möjligheter för noggranna och snabba spänningsanalyser. För 

verkliga ingenjörsproblem är FEM en approximativ numerisk lösning. Det går att 

minska antalet fel men det går aldrig få exakta lösningen. Med rätt handhavande ger det 

en tillfredsställande noggrannhet för dimensionering (Samuelsson och Wiberg 1988). 

Enligt Samuelsson och Wiberg (1988) bygger metoden på att det analyserade objektet 

delas upp i mindre finita delområden eller rättare sagt element. Ju fler element objektet 

delas upp i desto noggrannare blir resultatet. Alltså beräknas massvis av små element i 

ett objekt som sedan sätts ihop till ett nät. I varje element finns ett antal linjära 

ekvationer som anger relationerna mellan förskjutningar och krafter i nodpunkterna. 

Varje finit element har fyra noder som har sex frihetsgrader, tre för förskjutning och tre 

för vridning. Samuelsson och Wiberg (1988) anser att detta medför enorma matriser 

vilket nästan är omöjligt att lösa förhand. Enligt Samuelsson och Wiberg (1988) är det 

nästan omöjligt att konstruera konkurrenskraftiga produkter med hög begäran på styrka 

eller låg vikt utan att ta hjälp av Finita elementmetoden. 

Sunnersjö (1999) skriver att analysen i FEM-teorin vanligtvis grundas på linjärelastiska 

beräkningsmodeller. Hookes lag är den huvudsakliga ekvationen för problemställningar 

som denna. Hookes lag är sammanhanget för resultatet av divisionen på spänning och 

töjning vid linjärt elastiskt material, vilket är konstant. Hookes lag uttrycks enligt 

ekvationen.  

𝜎 = 𝐸 𝜀       (1) 

Sunnersjö (1999) nämner att denna formulering endast gäller för linjärt elastiskt 

material.  

Eftersom stålkonstruktioner plasticerar vid en viss spänningsnivå och armerade 

betongkonstruktioner spricker, anser Sunnersjö (1999) att linjära elastiska material inte 

kan användas rakt av. Då används metoden för icke-linjära materialsamband. 

Sunnersjö (1999) skriver även att med förskjutningar som är proportionella emot den 

pålagda lasten, det vill säga ett statiskt linjärt system, framgår styvhetsmatrisen enligt 

ekvationen.  

𝑓 = 𝐾 𝑢       (2) 

Ekvation (2) kan formuleras där en konstruktion med styvheten ”K” blir belastad med 

kraften ”f” kommer detta ge en deformation i form av utböjning eller nedböjning 

motsvarande ”u”. Det finns ingen proportionalitet mellan förskjutningar och laster vid 

ett statiskt olinjärt system (Sunnersjö, 1999). Därför kan inte relationen mellan 
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belastningen och förskjutningar skrivas enligt ekvation (2) utan skrivs istället enligt 

ekvationen nedan.  

𝐹 = (𝐾(𝑢))𝑢     (3) 

Enligt Sunnersjö (1999) är syftet med FEM-teorin att säkerställa att produkten som 

dimensioneras uppfyller funktionskraven som har framförts från första början. Han 

anser att resultatet kan bero på användarens skicklighet till minst lika stor del som på 

den matematiska lösningsmetoden. Ingenjörerna bör enligt litteraturen ha förståelse för 

de ingenjörsmässiga problem som analyseras. Här avses hur konstruktionen fungerar, 

kunskap om FEM-teorin och förmåga att använda de aktuella programvaror som 

behandlar detta. 

3.4 Normer och standarder  
Normer och standarder är regler och rekommendationer som styr dimensioneringen, 

mått och utförandesätt (Uppsala Universitet). Deras utformning skiljer sig mellan 

länder. Inom den svenska byggbranschen används bland annat EKS, BBR och SS-EN 

som standard. SS-EN (Europeiska konstruktionsstandarder) består av Eurokoder. 

Eurokoderna och EKS (Boverkets konstruktionsregler) skapar ett regelsystem som 

används vid dimensionering av byggnadskonstruktioner (Boverket 2016). 

Fröderberg (2014) beskriver i sin avhandling att när det finns tidspress på ett projekt 

kan det orsaka att konstruktören bortser från normer och gör otillräckliga 

egenkontroller, överdimensionerar eller gör förenklingar. Studien menar att 

konstruktörer lätt bortser från normer som de anser är onödiga. Fröderberg menar även 

att det kan vara dåliga erfarenheter från tidigare projekt där normer inte behövts 

användas som gör att det vid senare projekt ansets vara onödigt. 

Fröderberg (2014) skriver även att normer och standarder för projekteringsstadiet har 

utvecklats för att sträva efter en effektiv materialanvändning och de skapar ett uttryck 

om noggrannhet. Det framgår att konstruktionsregler som finns idag t.ex. Eurokod är 

ett komplext regelverk som kräver mycket tid för att förstå och behärska. Enligt 

Angelino, Agarwal, Shave och Denton (2014) ska standarder vara lätta att förstå och 

lätta att använda för att reducera feltolkningar och mänskliga fel i 

dimensioneringsprocessen. De standarder och normer som finns nu är skapade utifrån 

tidigare fel men eftersom normerna/standardernas uttryck ibland är komplexa och svåra 

att tolka kan de leda till att nya fel uppstår (Fröderberg 2014). 

Angelino et al. (2014) skriver att konstruktionsstandarder är väldigt komplexa vilket 

skapar en negativ återspegling på standarderna. Detta i sin tur har gjort att det finns 

idéer om att till år 2020 ta fram en förbättrad kvalitet på dessa standarder för att öka 

användningen av dem.  

3.4.1 Eurokoder 
Vid dimensionering av byggnadskonstruktioner finns det rekommendationer som bör 

följas. På ”Swedish standards institut” SIS:s hemsida står det att Eurokoder är den nya 

gemensamma benämningen på standarder för de europeiska dimensioneringsreglerna 

för bärverk. Det framgår att Eurokoderna är mer omfattande och noggrannare än de 

tidigare svenska normerna (SIS 2015). Eurokoderna gör att kompetensen hos företagen 

bör öka för att bidra till högre och bättre kvalitet på byggnader (SIS 2015). De 
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Eurokoder och delar som används i detta arbete är Eurokod 1 – Laster på bärverk och 

Eurokod 3 - Dimensionering av stålkonstruktioner, del 1-8.  

3.4.2 SBI:s handböcker för dimensionering av knutpunkter 
SBI har en handboksserie med sju delar för dimensionering av knutpunkter och förband. 

Alla handböcker (SBI, 2011) bygger på normer och rekommendationer som ges i 

Eurokoderna tillsammans med nationella val enligt boverkets föreskrifter, EKS och 

tillhörande utförandestandard för stålkonstruktioner, SS-EN 1090-2. I varje handbok 

finns beräkningsexempel som visar olika steg i processen och vilken indata som behövs.   

3.5 Sammanfattning av valda teorier 
Beroende på om företag använder sig av BIM-relaterade program eller endast 

handberäkningar ser sammankopplingen av teorierna olika ut. Användning av BIM-

relaterade datorprogram är växande hos företag speciellt medelstora till stora företag. 

Eftersom branschen anses vara dålig på att förnya sig sker implementering av nya 

datorprogram inte hos alla företag framförallt inte hos mindre företag. För företag där 

BIM-relaterade program används ser sammankopplingen ut enligt Figur 2. Här 

samordnas BIM med både finita elementmetoden samt Normer och standarder. I detta 

arbete förklaras de BIM-relaterade programmen FEM-design och SBI Steel 

Connection. FEM-design använder finita elementmetoden för FEM-analyser. För att 

göra beräkningar i de BIM-relaterade programmen behövs det dimensionerande laster. 

Dessa laster fås från beräkningar som görs utifrån regler och formler i ”Eurokod 1 laster 

på bärverk”. I de BIM-relaterade datorprogrammen SBI Steel Connections och FEM-

design sker beräkningarna för kapacitet i detta arbete enligt Eurokod 3.  

 

Figur 2- En typisk sammankoppling av teorier och verktyg för dimensionering av ett bärverk. 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/St%C3%A5lbyggnad
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4 Empirisk data 
I detta kapitel beskrivs empirisk data som samlats in för detta arbete. 

4.1 Semistrukturerade intervjuer 
I arbetet har det empiriska materialet mestadels byggts upp genom semistrukturerade 

intervjuer. Intervjuerna med konsultföretagen var organiserade kring 

dimensioneringsprocessen. 

En intervju gjordes även med SBI för att ta reda på mer fakta om utvecklingsarbetet. 

Utvecklingsarbetet handlar främst om en sammankoppling mellan datorprogrammen 

SBI Steel Connections och FEM-design. Denna sammankoppling ska kunna föra över 

laster automatiskt från FEM-design till SBI Steel Connections. 

I bilaga 1 presenteras intervjuerna. Intervjuerna gav kunskaper som är relevanta för 

arbetet om dimensioneringsprocessen och utvecklingsarbetet.  

Grundmässigt ser dimensioneringsprocessen ungefär ut på samma sätt hos de 

intervjuade företagen men stegen i processen skiljer sig beroende på företag. 

Respondenterna har arbetat olika länge inom branschen och hur ofta de dimensionerar 

knutpunkter varierar. Någon konsult dimensionerar knutpunkter varje vecka och i varje 

projekt medan andra gör det någon gång per månad eller ännu mer sällan. Definieringen 

på hur ofta knutpunkter beräknas skiljer eftersom knutpunkterna finns i varje projekt 

men inte alltid beräknas då standardlösningar oftast används. 

Intervjurespondenten på SBI anser att det lätt kan bli fel vid inmatning av indata till 

datorprogrammen. Det tillhör den mänskliga faktorn att göra fel och är därför inte ett 

säkert moment i arbetet. Respondenten menar att genom utvecklingsarbetet strävas det 

efter det mest ekonomiska och fördelaktiga sättet att arbeta på för att minimera både 

material och arbetstid. Respondenten säger även att i och med utvecklingsarbetet ska 

en optimering av knutpunkten vara möjlig. Om detta görs idag med de parametrar som 

behövs för att optimera knutpunkten blir det för avancerat. Respondenten menar att det 

är svårt att optimera en knutpunkt utan ett beräkningsprogram. Byggbranschen är en 

konservativ bransch där vissa företag tycker att det är skrämmande med nya 

datorprogram och är nöjda med metoderna de redan har. Ur intervjun framgår det att 

vissa företag implementerar ny teknik (t.ex. programvaror) och nya metoder väldigt 

snabbt till en organisation. För vissa organisationer tar det längre tid och en del gör inte 

någon form av implementering. Att använda datorprogrammen för 

dimensioneringsarbetet är ofta kostsamt och är en kännbar kostnad framförallt för små 

företag.  

Från intervjuerna framgår det att knutpunktsprocessen startar efter att dimensioneringen 

av huvudsystemet i byggnaden är klar. Knutpunkten anses vara den mest kritiska delen 

i en byggnad.  

Ur intervjuerna sker dimensioneringsprocessen utifrån följande steg: Framtagning av 

dimensionerande laster, skissning av knutpunkten, beräkningar av knutpunkten, 

modellering av knutpunkten, ritning och montagehandlingar för knutpunkten och till 

sist en granskning av handlingarna och beräkningarna.  
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4.1.1 Framtagning av dimensionerande laster 
Det första som görs i dimensioneringsprocessen för knutpunkter är att ta fram 

dimensionerande laster på knutpunkten. I Tabell 2 framgår det hur de intervjuade 

företagen dimensionerar laster. Det används framförallt ett flertal beräkningsprogram 

för lastframtagning och lastnedräkning, men det beror på projektets komplexitet. 

Datorprogrammen som används skiljer sig mellan företag, men grundar sig på samma 

sätt. De datorprogram som används är t.ex. Ramanalys, FEM-design och Autodesk 

Robot, varav de två sistnämnda är BIM-relaterade datorprogram. Det görs även 

handberäkningar vid enklare lastnedräkningar i Excel, Mathcad eller helt för hand. 

Utifrån lasternas storlek och det farligaste lastfallet görs en beräkning av maximala 

tvärkrafter och moment. Ibland används olika datorprogram eller arbetssätt för olika 

delar i byggnaden. I detta skede kan det vara svårt för konstruktören att bestämma de 

ideala kraftspelen eller kraftfördelningarna mellan flänsar och liv i anslutande delar av 

konstruktionen i en knutpunkt. 

Tabell 2. Procentsats vid framtagning av laster för de intervjuade företagen 

 

4.1.2 Skissning av knutpunktens geometri för beräkning 
Detta skede kan ibland påbörjas redan innan lasterna beräknats men i de flesta fall 

påbörjas skissningen först efteråt. Om skissningen av knutpunkten sker efter att 

framtagningen av dimensionerande laster är gjord har det framkommit följande av 

intervjuerna. 

I skissningsskedet fastställs geometrin. Det är fördel att ha tillgång till en strukturmodell 

i form av en DVG-fil, vilket är en fil som kan överföras mellan olika datorprogram och 

användare. Det börjas med att göras en lättare skiss i form av skissning och utsättning 

av geometrin. Arbetet sker på de flesta konsultföretagen som intervjuats oftast för hand. 

Vissa använder även modelleringsprogram att skissa i. Här används det också 

standardknutpunkter från handböcker samt tidigare lösningar för att kunna 

dimensionera knutpunkten på smidigaste sätt. Standardskisser anpassas sedan för 

aktuellt projekt. Målet med detta skede är att påträffa de smidigaste lösningarna utan 

att behöva göra för avancerade beräkningar. Företagen vill inte arbeta med för många 

olika typer av knutpunkter i ett projekt, utan det strävas efter ett rationellt utförande. Ur 

konstruktörens synvinkel kan allt svetsas men då blir monteringen besvärligare. Det är 
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därför viktigt med en dialog mellan aktörerna. Vad för knutpunkt som väljs och hur den 

ska dimensioneras beror på bland annat väder och vind, om knutpunkten sitter inomhus 

eller utomhus, monteringen och projektets sluttid.  

4.1.3 Dimensionering av knutpunkten 
Knutpunktens kapacitet beräknas och jämförs med dimensionerande laster som är 

framtagna från beräkningsprogram eller handberäkningar i ett tidigare skede. Det är 

framförallt tvärkraft och moment som används för beräkning av kapaciteten hos 

knutpunkten beroende på om den är momentstyv eller ledad. Först bestäms områdena i 

knutpunkten som anses vara mest kritiska och där momentet är störst. Enkla 

knutpunkter i mindre projekt görs ofta för hand och kräver inte mycket beräkningar 

medan i större projekt använder sig företagen mer utav beräkningsprogram. Tabell 3 

visar vilket arbetssätt de intervjuade företagen oftast har vid dimensionering av 

knutpunkten. SBI:s handboksserie används ofta för handberäkning eller som jämförelse 

med de egna handberäkningarna. Det finns ingen anledning att utnyttja knutpunkterna 

fullt ut eller gå in för djupt i en knutpunktsberäkning i ett vanligt byggprojekt. Det 

kostar mer än vad som sparas i material. Däremot om det gäller en knutpunkt i en 

serieproduktion är det mer lönsamt att lägga ner extra tid på en mer avancerad beräkning 

för att spara material eftersom det blir lönsammare för hela projektet. Det är viktigt att 

se till helheten vid dimensioneringen av knutpunkter.  

Tabell 3. Arbetssätt för de intervjuade företagen vid framtagning av dimensioner för 

knutpunker 

 

Vissa tillverkare i byggbranschen har beräkningsprogram som är anpassade för deras 

produkter och dessa används i specifika fall. Excel och Mathcad används vid 

dimensioneringsprocessen. Företagen har ibland egengjorda tabeller, mallar och 

program som används för skruvar, svetsar, hålkantstryck och fotplåtar. Dessa används 

sedan som standardlösningar i nya projekt. Egengjorda mallar används oftast inte för 

övrig beräkning av knutpunkter. Se Tabell 4. 
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Tabell 4. Användning av egengjorda mallar och tabeller 

 

Görs arbetet för hand kan det bli en interaktionsprocess mellan skissningsskedet och 

skedet för dimensionering av knutpunkter. Skissningen av knutpunkten kan behöva 

ändras när beräkningen har påbörjats.  

Dimensionering av knutpunkter sker enligt Eurokod 3. Införandet av Eurokod tillförde 

i början en del svårigheter för dimensioneringsarbetet. Bland annat tillkom en beräkning 

av T-styckeflänsar som kan vara svår att förstå sig på samt att vissa delar i Eurokoderna 

var diffusa och komplexa. T-styckeflänsar är en teoretisk modell där en fiktiv T-

styckefläns för knutpunkten omvandlas för att beräknas om och beakta de bändkrafter 

som uppstår för knutpunkten.  Vissa anser dock att när Eurokod infördes kartlade detta 

istället arbetet med T-styckeflänsar. Arbetet med Eurokod blev tydligare ju längre tiden 

gick. Respondenterna tyckte att beräkningsformlerna är ungefär likvärdiga nu som 

innan och det som skiljer är att fokus läggs olika på vart säkerheten finns. Dessutom 

har utbudet av beräkningsprogram för beräkning av knutpunkter ökat sedan Eurokod 

infördes. 

4.1.4 Uppritning av knutpunkten 
Uppritningen sker utefter de mått, skruv- och svetsdimensioner som beräkningarna har 

gett. I detaljmodelleringen sätts knutpunkterna in i datormodellen för hela bärverket. 

Modelleringen sker enbart i 3D-modelleringsprogram i t.ex. Tekla. Knutpunkter kan 

inkluderas/importeras automatiskt genom Teklas egna databaser. Det är sedan utifrån 

denna modell som ritningar och montagehandlingar görs. 

4.1.5 Framställning av ritning- och montagehandlingar för 
knutpunkten 

Montering ska ske på ett säkert och smidigt sätt och det ska inte gå att göra fel. Detta 

är ett svårt moment för oerfarna inom branschen. Skruvlängder är dock något som är 

svårt för både erfarna och oerfarna konstruktörer att bestämma. Även om skruvlängder 

erhålls i t.ex. beräkningsprogrammet SBI Steel Connections måste konstruktören veta 

att den beräknade längden kommer fungera även vid montering. I montagehandlingar 

och ritningar ska allt vara korrekt, det är viktigt att utförandet blir som det har beräknats.  
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4.1.6 Granskning av handlingar och beräkningar för knutpunkten 
Granskningen av knutpunkten bör ske både under beräkningen och uppritningen. Vissa 

företag har en extern granskare som inte är med i projektet och det måste ske av erfarna 

konstruktörer. Den externa granskaren kontrollerar rimligheten av resultaten genom att 

göra någon form av överslagsberäkning. De som utför dimensioneringen av 

knutpunkten gör även en egenkontroll på beräkningar och detaljritningar. Det är viktigt 

att det står rätt information på ritningarna.  

4.2 Dokumentinsamling av SBI:s knutpunkt PT3 
Från materialet i SBI:s handbok hämtades relevant fakta för att förstå hur den valda 

knutpunkten var utformad, vad den har för behov, hur infästningen ska ske och hur 

kraftfördelningen var i knutpunkten generellt. 

Pelartopp är den knutpunkt som är längst upp på en pelare i anslutning till en balk. 

Anslutningen ser olika ut beroende på om pelartoppen är momentstyv eller ledad. Det 

statiska verkningssättet ligger till grund för vilken pelartopp i SBI:s handbok som väljs 

(Stålbyggnadsinstitutet, 2011). I detta arbete valdes det att räkna på en treledsram med 

momentstyva pelartoppar. Se Figur 3. 

 

Figur 3. Treledsram 

I Stålbyggnadsinstitutets handbok publikation 186 (2011) framgår det att PT3 är en 

knutpunkt för pelare och balkar av I-profil. PT3 är en skruvad knutpunkt med 

vinkelkapade I-profiler och diagonala ändplåtar. Balken och pelaren svetsas till var sin 

ändplåt och dessa bultas ihop. Eftersom svetsning på plats inte behövs underlättas 

monteringen. 

I handboken framgår det att det behövs utrymme för utstickande ändplåtar. De skruvar 

där det uppstår dragkraft placeras utanför ytterflänsarna och de tryckta placeras 

innanför. Se Figur 1. Ett knap placeras på ändplåten som är svetsad till pelaren. Detta 

underlättar vid montering då balken lättare ligger på plats (Stålbyggnadsinstitutet 

2011). 

4.2.1 Förutsättningar för knutpunkt PT3  
Följande antaganden har gjorts för beräkning av knutpunkt PT3: 

 Treledsramen finns i en hallbyggnad med måttet 10x20m. Byggnaden är 8,88 

m hög i nock med en taklutning på 10°. Byggnadens bärande struktur består av 

treledsramar med största c/c avstånd på 6m. Knutpunkten finns i båda 
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ramhörnen. Pelarna är stagade mot knäckning i veka leden eftersom 

väggplåtarna är fästa mot pelarna (Al-Emrani, Engström, Johansson & 

Johansson 2010).  

 

 Laster som belastar ramen är egentyngd, egenvikt för taket och snölast. 

Byggnaden ligger i Jönköping och snölasten dimensioneras efter snözon 2,5 och 

inga snöfickor har beaktats. Taket på byggnaden är ett plåttak med en antagen 

egenvikt på 0,5 kN/m2. Plåttaket fästs i ramarnas balkar och styvar därmed av 

de övre flänsarna på balkarna i ramen. Se bilaga 2 för beräkning av 

dimensionerande laster. 

 

 Snittkrafter för ramhörnen har beräknats för det farligaste lastfallet i 

datorprogrammet FEM-design. Snittkrafterna för knutpunkten är tvärkraft 

(VEd), moment (MEd) och normalkraft (NEd). Dessa snittkrafter användes sedan 

för dimensionering av knutpunkt PT3. De användes både till handberäkning och 

beräkning i datorprogrammet SBI Steel Connections.  I detta arbete beräknades 

en momentstyv infästning av pelartopp och normalkraft, moment och tvärkraft 

är dimensionerande och knutpunktens kapacitet beräknades utifrån detta 

antagande.  

 

 Beräkningsformler som behövdes för handberäkning av knutpunkt PT3 

hämtades ur SBI:s handboksserie publikation 186. Alla beräkningar i 

handboken är anpassade efter Eurokod 3 som behandlar dimensionering av 

stålkonstruktioner. I publikation 186 finns det beräkningsexempel till nästan 

varje knutpunkt. Beräkningsexemplet för knutpunkt PT3 har använts för att 

underlätta handberäkningen av knutpunkten samt för att ge en tydligare 

förståelse innan beräkningen av knutpunktens kapacitet påbörjades. I arbetet 

eftersträvades att välja en ramdimension med belastning som ger ungefär 

samma värden på tvärkraft och moment som i beräkningsexemplet i SBI:s 

handbok. Dessa värden är VEd= 110 [kN] och MEd=165 [kNm].  

Antaganden som gjorts utifrån tabeller i SBI:s handbok publikation 186 är följande 

(Stålbyggnadsinstitutet, 2011): 

 Knutpunkten beräknades i säkerhetsklass 3.  

 Stålkvaliteten S355J2 användes i beräkningarna för knutpunkten. Värden på 

stålets nominella sträckgräns och brottgräns har hämtats utifrån denna kvalitet.  

 Plåttjocklek valdes till 30 mm. 

 Svetsen antogs till minst 3 mm då den tar upp kraft. 

 Koefficient för kälsvets är för S355J2: 𝛽𝑤 = 0,9 

 Hållfasthetsklass för skruvar har valts till 8.8 då det är den vanligaste klassen i 

Sverige.  

 En skruvdimension, M20 antogs för prövning. Fyra dragna och två tryckta 

skruvar antogs vid beräkningen. 

 Ramen ligger i en icke korrosiv miljö då ramen anses vara inomhus. 

 Avstånd mellan skruvar och kantavstånd valdes för att underlätta vid montering 

samt för att kapaciteten skulle bli så hög som möjligt. 
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4.3 Beräkningar av SBI:s knutpunkt PT3 
Beräkningar gjordes för att samla in empirisk data till fallstudien om knutpunkt PT3. 

4.3.1 Datorberäkning av ramen med FEM-design 
Figur 4 visar beräkningsmodellen med de rätta dimensionerna. Resultatet av krafter från 

FEM-design samt beräkningsgång finns tillgänglig i bilaga 3. 

 

Figur 4. Treledsram i FEM-design 

Resultat av ramberäkningen visade att dimensionerande normalkraft, tvärkraft och 

moment är följande:  

VEd= 108 [kN] 

MEd= -259 [kNm] 

NEd= -115 [kN] 

Resultatet från FEM-design verifierades med handberäkningar för ramen där skillnaden 

blev marginell. Dessa finns tillgängligt i bilaga 4.  

Under beräkningsgången i FEM-design framgick det att goda kunskaper krävs inom 

både Finita elementmetoden och programvaran för att få rätt resultat samt att det ska 

bli lönsamt. Då måttlig kunskap fanns hos författarna uppstod en osäkerhet kring 

resultatet och det krävdes därför en kontinuerlig kontakt med Strusofts support.  

4.3.2 Handberäkning av knutpunkt PT3  
I avsnitt 3.3.2 i SBI:s handbok för knutpunkter publikation 186 ges en beskrivning för 

dimensionering av en pelartopp med momentstyv infästning. I bilaga 5 finns en 

beskrivning av arbetsgången vid dimensionering av knutpunkt PT3 för detta arbete. 

Handberäkningen av knutpunkten var ett tidskrävande moment där en stor kunskap om 

kraftspelen och kraftfördelningen krävs och en inblick i monteringsskedet. 

Beräkningsskedet består av många olika steg och det uppstod ett flertal slarvfel som 

påvisar att risk för detta finns. 
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Då skruvdimensionen M20 antogs till prövning med fyra dragna skruvar och två tryckta 

framgick det att dimensionen inte höll. En större skruvdimension M24 valdes därför att 

prövas. 

4.3.3 Datorberäkning av knutpunkt PT3 med SBI Steel Connections 
I Tabell 5 framgår resultatet av beräkningen på knutpunkt PT3. Detta resultat 

överensstämmer med de resultat som framgår i bilaga 5 Handberäkningar av knutpunkt 

PT3. Arbetsgången och resultatet av datorberäkningarna i SBI Steel Connections 

presenteras i bilaga 6.  

Tabell 5. Resultat av dimensioner och antal i knutpunkt PT3 

 

Vid inmatning av indata och ändringar i programmet uppstod otydligheter och 

svårigheter vid t.ex. val av skruvlängder. Dessa svårigheter uppkom till viss del av 

ovana då kunskap om programmet samt mer erfarenhet inom ämnet krävs.  

4.4 Sammanfattning av insamlad empirisk data 
Mycket av empirin har samlats in genom intervjuer. Empirin från intervjuerna användes 

för att få djupare förståelse hur olika företag arbetar idag och hur de tänker vid 

dimensionering av knutpunkter. Data från intervjuerna användes för att besvara 

samtliga frågeställningar. Dokumentinsamlingen och beräkningarna på knutpunkt PT3 

bidrog till en större del av den insamlade empirin för att utföra fallstudien. 

Knutpunkt PT3 tillhörande delar Antal st/knutpunkt Mått [mm]

Plåtstorlek 2 PL30x320x480

Dragna skruvar 4 M24

Tryckta skruvar 2 M24

Svets yttre fläns 2 9+9

Svets inre fläns 2 6+6

Svets liv 2 5
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5 Analys och resultat 
I detta kapitel analyseras empirisk data i relation till det teoretiska ramverket. Analysens 

syfte är att besvara frågeställningarna för arbetet. 

5.1 Analys 
Det framgår utifrån intervjuer och i studien av Ingemansson (2012) att byggbranschen 

är en konservativ bransch med liten förnyelse. Ur intervjuerna framgår det att vissa 

företag står kvar vid att räkna endast med hjälp av handberäkningar och anser att de 

arbetar bäst på detta sätt. Grundmässigt ser arbetsprocessen likadan ut för alla de 

intervjuade företagen. Däremot skiljer innehållet i varje skede i arbetsprocessen. Det 

framgår att endast en del av de intervjuade företagen använder sig utav egengjorda 

mallar, tabeller och lathundar. 

Från intervjuerna framgick det att större företag i storstäderna är mer etablerade med 

en snabbare utveckling när det gäller dimensioneringsprocessen, jämfört med mindre 

företag i småstäder. Ingemansson (2012) anser att det kan bero på faktorer som t.ex. 

kostnader vid införskaffande av datorprogram, att företagen inte har tillräcklig tid för 

att sätta sig in i och lära sig de nya programmen och inte heller ser någon ekonomisk 

vinst i det, för att kunden endast betalar för det utförda arbetet. Det framgår även i 

intervjuerna att det blir en kännbar kostnad framförallt för små företag att implementera 

nya datorprogram. 

Det framkommer under intervjuerna att flera av företagen menar att processen för 

knutpunkter är diffus, att knutpunkter finns med i varje projekt men räknas inte alltid 

utan ofta används standardlösningar för att de inte tjänar på att göra för avancerade 

beräkningar. Fröderberg (2014) skriver att konstruktören ibland bortser ifrån normer 

p.g.a. tidsbrist och därmed överdimensionerar och gör förenklingar. Detsamma gäller 

där konstruktören efter tidigare erfarenheter inte behövt använda sig utav en del normer. 

Dimensioneringsprocessen för knutpunkter har under de senaste åren utvecklats med 

hjälp av implementering av nya program och ny kunskap. En av anledningarna är när 

Eurokoder infördes i Sverige. Utifrån intervjuer framgår det att införandet av Eurokod 

tillförde en del svårigheter samt att arbetet i Eurokod blev väldigt komplext och diffust. 

Detsamma framgår i Fröderberg (2014) och Angelino (2014) där arbetet i Eurokod 

anses vara komplext. Angelino et al. (2014) skriver att standarder ska vara lätta att förstå 

och att använda för att undvika feltolkningar och mänskliga fel. De nämner även att det 

krävs tid för förståelse av standarderna. Även Fröderberg menar att det kan uppstå fel 

vid beräkningen eftersom Eurokoderna är komplexa och svåra att tolka. 

Arbetsgången för de olika stegen vid dimensionering av knutpunkter som framgår i 

dokumentanalysen stämmer överens med arbetsgången för knutpunkter i praktiken. Det 

framkom ur intervjuerna att det finns vissa moment inom dimensioneringsprocessen för 

knutpunkter som är svårare än andra. Under beräkningarna i fallstudien uppkom en del 

svårigheter och otydligheter när det gäller inmatningen av indata och val av ändringar 

för bland annat skruvlängder. Svårigheterna uppkom visserligen på grund av ovana 

medan svårigheterna enligt intervjuerna uppkommer i praktiken. 

Intervjurespondenterna menar även att vid användning av datorprogram finns det dock 

alltid en risk för fel indata, som visserligen är en mänsklig faktor vilket även Fröderberg 

(2014) påpekar. Enligt fallstudien anses risken vara större vid användning av 

handberäkningar då det finns fler steg som felskrivningar och felslag på miniräknare. I 

avhandlingen av Fröderberg (2014) framgår det att resultat blir olika beroende på vem 
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som utför uppgiften. Detta beror på att aktörer uppfattar information samt avrundar och 

gör förenklingar på olika sätt.  

En sammankoppling och en form av informationsöverföring mellan SBI Steel 

Connections och FEM-Design är under utveckling. Detta kommer utifrån intervjun med 

SBI att reducera risken för felslag vid överföring av dimensionerande laster från FEM-

design till SBI Steel Connections. Det framgår under intervjun att utvecklingsarbetet 

ska uppnå en automatisk optimering av knutpunkten. Detta görs för att processen ska 

bli så billig som möjligt och få det mest ekonomiska och fördelaktiga alternativet. 

Svetsning är ett exempel på en av de mest kostsamma parametrarna då det tar tid att 

utföra arbetet. Det framgår utifrån intervjuerna att det framförallt är tid och pengar som 

kan sparas in genom branschens utveckling. Genom att övervinna begränsningarna kan 

detta enligt studien av Lee et al. (2012) och Hare et al. (2013) göra arbetet mer effektivt, 

få mer optimala lösningar och öka produktiviteten, som därmed minskar kostnaderna. 

Fröderberg (2014) anser att kostnaderna påverkas av mänskliga fel som uppkommer 

p.g.a. brist på kunskap, feltolkningar, felbedömningar och brister i konstruktionsarbetet. 

Enligt Bosch-Sijtsema (2013) kan projekteringsprocessen förbättras genom användning 

av BIM men det kräver att företagen har en ökad kunskap om programmen. Hon menar 

även att data måste hanteras väl för att reducera felprojektering. Fröderberg (2014) 

skriver att datoriserade hjälpmedel möjliggör en effektivare process. Han menar dock 

att det är svårt för ingenjören att upptäcka fel av bl.a inmatning och det krävs därför 

både kunskap om det BIM-relaterade dataprogrammet och om byggnadskonstruktion. 

Genom beräkningarna av knutpunkt PT3 har det framgått att det finns svårigheter med 

att förstå hur de olika BIM-relaterade datorprogrammen används utan riktig kunskap 

om dem. FEM-design är ett komplicerat datorprogram där det behövs kunskap inom 

finita elementmetoden för att förstå hur det ska användas. Utöver att kunskap om finita 

elementmetoden behövs det också kunskaper om datorprogrammets olika inställningar, 

men framförallt måste det även finnas en vilja att lära sig den nya tekniken. Att lära sig 

ny teknik anses enligt Ingemansson (2012) vara svårare för en del inom branschen. 

Enligt beräkningarna på knutpunkt PT3 i fallstudien är det vid användning av SBI Steel 

Connections svårt att förstå vilka ändringar som behöver göras, vad ändringarna medför 

och varför.  

Efter att utvecklingsarbetet är klart finns en chans att användningen av dessa BIM-

relaterade datorprogram kommer att öka. Lu et al. (2013) skriver att BIM-användningen 

även kan öka genom att det finns empiriska bevis på bra arbetssätt.  

Det framgår i intervjuerna att det finns svårigheter inom branschen att ta hänsyn till 

monteringsskedet vilket kan skapa fel och krångligheter ute på byggarbetsplatsen. 

Enligt Ingemansson (2012) kan problemet vara att konservativa företag arbetar i sina 

gamla vanor och därmed inte förnyar sig. Alltså att oerfarna nyanställda börjar arbeta i 

samma vanor som de erfarna, vilket bidrar till att inte hänsyn tas till monteringsskedet 

mer än översiktligt.  

5.2 Hur går konsultföretag till väga idag för att beräkna 
knutpunkter vid stålkonstruktioner?  

Genom intervjuer med olika konsultföretag och dokumentanalys av SBI:s handböcker 

framgår det att dimensioneringsprocessen består utav ett flertal skeden: Framtagning av 

laster, skissning av knutpunkten, beräkningar av knutpunkten, modellering av 
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knutpunkten, ritning och montagehandlingar för knutpunkten och till sist en granskning 

av handlingarna och beräkningarna. Varje skede beskrivs mer utförligt i kapitel 4. 

5.3 Hur kan den vanligaste dimensioneringsprocessen för 
knutpunkter förbättras? 

Enligt intervjuerna är det viktigt att förbättra själva dimensioneringsprocessen i de olika 

skedena. Det framgår även från intervjuerna samt av Fröderberg (2014) och Bosch-

Sijtsema (2013) att det även är viktigt att förbättra informationsöverföringen för att 

reducera tidsåtgången i ett projekt. 

Utifrån intervjuerna och studien av Fröderberg (2014) är förbättringar av 

dimensioneringsprocessen varierande beroende på konstruktör. Detta beror framför allt 

på hur mycket kunskap konstruktören har och hur långt konsultföretaget har kommit i 

utvecklingen.  

Genom beräkningarna i fallstudien och avhandlingen av Fröderberg (2014) kan 

knutpunktdimensioneringsprocessen även förbättras genom att minimera risken för 

mänskliga fel, vilket påverkar kostnaderna positivt.  Utifrån intervjuerna framgår det 

att detta kan göras genom ökad användning av t.ex. egengjorda mallar i MathCad eller 

Excel, istället för traditionell beräkning för hand. Eftersom det arbetas med 

standardlösningar hade processen blivit effektivare med en större användning av mallar. 

Utifrån beräkningarna i fallstudien och Fröderberg (2014) framgår det att om 

kunskapen för de BIM-relaterade datorprogrammen finns hos konsulten skulle 

användningen vara ett alternativ för att minimera konstruktionsfel. Dessa fel kan dock 

inte reduceras helt på detta sätt då det alltid finns en risk för fel indata i ett datorprogram. 

Fröderberg skriver även att om kunskapen inte finns hos konstruktören skapar det en 

större risk för mänskliga fel vid användningen av dessa datorprogram.  

Fröderberg (2014) och Angelino et al. (2014) menar att feltolkningar och mänskliga fel 

uppkommer på grund av standardernas komplexitet. En förbättring av standarderna gör 

dem lättare att förstå och att använda och därmed reduceras mänskliga fel. 

Utifrån beräkningarna i fallstudien kan det endast dimensioneras efter de inställningar 

som finns i datorprogrammet. Däremot om beräkningar istället görs i mallar finns det 

möjlighet till en bredare anpassning. Intervjurespondenterna menar att när det gäller 

dimensionering av varierande knutpunkter är det tidskrävande att skapa en mall. Men 

när det sker upprepning av en knutpunkt är det mer lönsamt. 

Enligt intervjuerna kan dimensioneringsprocessen förbättras genom att konsulter inom 

byggnadskonstruktion besöker byggarbetsplatsen och följer monteringsskedet. Detta 

gör att knutpunkten kan anpassas bättre. 

5.4 Vilka fördelar blir det vid en sammankoppling av de BIM-
relaterade datorprogrammen SBI Steel Connections och FEM-
design? 

Under våren 2015 startades ett utvecklingsarbete hos SBI för att skapa en 

sammankoppling mellan SBI Steel Connections och FEM-Design och därmed optimera 

arbetsprocessen för knutpunktsdimensionering. Utifrån intervjun med SBI kommer det 

i och med sammankopplingen förhoppningsvis ske en automatisk överföring av 

resultatet mellan datorprogrammen. Överföring av data mellan datorprogrammen 



Analys och resultat 

26 

kommer leda till att antalet fel vid införandet av indata kommer minskas. Bosch-

Sijtsema och Fröderberg skriver att information och data ska hanteras väl för att 

undvika fel. För att detta ska vara lönsamt krävs goda kunskaper om programmen. 

Fröderberg (2014) och Ingemansson (2012) menar att okunskap leder till att konsulter 

är osäkra på användningen av BIM-relaterade datorprogram. Även kostnaden av de 

BIM-relaterade datorprogrammen och att vissa konsulter vill arbeta som de alltid har 

gjort är en bidragande faktor till att konsulter är tveksamma till implementering enligt 

Ingemansson (2012) vilket även framgår i intervjuerna. 

SBI menar även att det i utvecklingsarbetet strävas efter en automatisk optimering av 

knutpunkten. Framförallt när det t.ex. gäller svetsning av knutpunkten som är en av de 

mest kostsamma parametrarna. En optimering av processen bidrar till det mest 

ekonomiska och fördelaktiga alternativet enligt Lee et al. (2012) och Hare et al. (2013).  

Genom beräkningarna i fallstudien kan en sammankoppling av SBI Steel Connection 

och FEM-design minimera antalet steg i dimensioneringsprocessen för knutpunkter. 

Eftersom att laster kommer överföras automatisk från FEM-design till SBI Steel 

Connection utesluts skissningsskedet av knutpunktens geometri för beräkning. Detta 

leder till att tid sparas in och dimensioneringsprocessen blir effektivare.  

5.5 Koppling till målet 
Eftersom byggbranschen är en konservativ bransch bör någon form av utveckling ske. 

Även om ett företag anser att en viss arbetsmetod fungerar bäst finns det garanterat 

metoder som fungerar bättre. 

I dagsläget kan det genom en större användning av programmen ske en förbättring av 

dimensioneringsprocessen. Detta gäller främst efter att utvecklingsarbetet hos SBI är 

avslutat. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Här framgår en kort sammanfattning av studiens resultat, slutsats, rekommendationer 

och begränsningar som gjorts i arbetet. 

6.1 Resultatdiskussion 
Målet med rapporten har uppnåtts då ett förslag till en förbättrad 

dimensioneringsprocess tagits fram. Förslaget är enbart baserat på de BIM-relaterade 

datorprogrammen som användes i detta arbete. Resultatdiskussionen redovisas efter 

varje frågeställning som arbetet behandlar och det framgår tydligt vad det är som har 

undersökts.  

6.1.1 Hur går konsultföretag till väga idag för att beräkna knutpunkter 
vid stålkonstruktioner?  

Då endast sex konsultföretag intervjuades kunde resultatet sett annorlunda ut om andra 

eller fler företag hade intervjuats.  

Varje intervju som gjordes var en lärdom och ju fler intervjuer som gjordes desto mer 

kunskap erhölls. Detta ledde till att följdfrågorna kunde anpassas bättre på de sista 

intervjuerna. Svaren från intervjuerna ha god reliabilitet i och med en återkoppling 

skedde från respondenterna efter sammanfattade intervjuer. Hade inte respondenterna 

tillåtit inspelning vid intervjun hade det tagit längre tid och förståelsen hade inte blivit 

lika djup. Det hade också uppstått missuppfattningar vilket skulle leda till en längre 

arbetsprocess samt eventuellt okorrekta resultat. Vid kartläggning av 

dimensioneringsprocessens nuläge blev svaret på den första intervjun oväntat då det 

framgick att inga handberäkningar användes. Svaren som framkom i de resterande 

intervjuerna var ingen större överraskning, då de var ungefär den 

dimensioneringsprocess som förväntades av författarna utifrån den kunskap som 

erhållits i utbildningen.  

6.1.2 Hur kan den vanligaste dimensioneringsprocessen för 
knutpunkter förbättras? 

Arbetet med dimensioneringen av den valda knutpunkten anses ha god reliabilitet. 

Eftersom att genomgångar av handberäkningarna har skett flera gånger av författarna 

anses resultatet vara trovärdigt och beräkningarna fullständiga utifrån de avgränsningar 

som gjordes. Eftersom resultatet från handberäkningarna och datorberäkningarna i 

FEM-design på ramen för att beräkna dimensionerande snittkrafter för knutpunkten 

blev likvärdiga anses detta vara en faktor som gör undersökningen mer trovärdig. Även 

resultaten från handberäkningarna av knutpunkt PT3 överensstämmer till större del med 

de från datorprogrammet SBI Steel Connections, vilket ökar reliabiliteten i arbetet. 

6.1.3 Vilka fördelar blir det vid en sammankoppling av de BIM-
relaterade datorprogrammen SBI Steel Connections och FEM-design? 

Det som gör svaret på denna frågeställning trovärdigt är att kommunikation med den 

projektansvarige på Stålbyggnadsinstitutet har funnits under arbetets gång. Det gjordes 

även en intervju med personen som spelades in för att inga missuppfattningar skulle 

ske. En sammanställning gjordes som skickades till den intervjuade på 

Stålbyggnadsinstitutet, vilket ökar reliabiliteten för arbetet.  



Diskussion och slutsatser 

28 

Fördelen med en god kommunikation med den projektansvarige på 

Stålbyggnadsinstitutet var att tillräcklig information kunde fås ut. Informationen kunde 

analyseras och användas för att besvara frågeställningen.  

Utifrån information som erhölls under arbetet har följande fördelar och nackdelar 

framgått: 

Fördelar: 

 En automatisk optimering av knutpunkten 

 Antalet fel vid införandet av data minskas 

 Färre steg i dimensioneringsprocessen  

 En snabbare och effektivare process 

 Ekonomisk vinst för tid och resurser 

Nackdelar: 

 Goda kunskaper om de BIM-relaterade datorprogrammen krävs. 

 Okunskap om de BIM-relaterade datorprogrammen leder till att konsulter inte 

tror på en sammankoppling av detta slag. 

 Kostnad för de BIM-relaterade datorprogrammen 

 Vissa konsulter vill arbeta som de alltid har gjort 

 

6.2 Metoddiskussion 
Metodvalen kändes relevanta för arbetet. Det fanns data att behandla från intervjuerna, 

beräkningarna och dokumentanalysen. Medan data som framgick av dokumentanalysen 

användes till större del för att få en ökad kunskap om knutpunkt PT3 till fallstudien. 

6.2.1 Intervjuer 
Det valdes att göras intervjuer vilket gav ett tydligt resultat och kunskap inom ämnet. 

Med intervjuer var det lätt att ställa följdfrågor till respondenterna om det som behövdes 

tydliggöras. Mycket information och utförliga svar gjorde att mycket data kunde samlas 

in. I och med att alla intervjuer spelades in underlättades arbetsgången avsevärt och 

fokus kunde läggas på att lyssna och förstå. 

6.2.2 Dokumentanalys 
Dokumentanalysen gav mycket hjälp i arbetet. Genom dokumentanalysen erhölls 

kunskap till fallstudien om knutpunkt PT3. Genom att gå igenom SBI:s handböcker 

flera gånger blev förståelsen om beräkningen tydligare. 

6.2.3 Beräkningar 
Beräkningar utfördes för hand och i datorprogram vid både beräkning på krafterna och 

knutpunkten. Detta medförde en större insikt i hur arbetsgången går till och förståelse i 

de resultat som beräkningarna medförde. Genom att använda samma dimensioner och 

ungefär lika stora krafter som i SBI:s beräkningsexempel gjorde det att metoden kunde 

tillämpas mer korrekt än om inget referensobjekt hade funnits att gå efter.  
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6.3 Begränsningar 
I och med avgränsningarna som gjordes för arbetet kunde en noggrannare undersökning 

göras och irrelevanta mellansteg kunde uteslutas. Under arbetets gång gjordes 

ytterligare avgränsningar för att inte tidsramen skulle bli för lång. Resultatet som 

framgått ses som allmängiltigt och är inte riktat till något specifikt företag eller 

organisation.  

Avgränsningar vid framtagning av laster gjordes utifrån de kunskaper som erhållits i 

utbildningen då detta moment inte är det avgörande för arbetet. Däremot har arbetet 

gått ner på ett större ämnesdjup utifrån de kurser som utbildningen behandlat. Ny 

kunskap har erhållits genom framtagning av dimensioner för en knutpunkt. Det tillkom 

även lärdom om ett BIM-relaterat datorprogram som inte behandlades under 

utbildningen.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Undersökningen medförde både fördelar och nackdelar med användning av 

handberäkningar och BIM-relaterade datorprogram vid dimensioneringen av 

knutpunkter i stål. Företag arbetar olika, vissa strävar efter utveckling och är inte rädda 

för att pröva nya beräkningsmetoder medan andra företag är mer konservativa och 

tycker att arbetet fungerar bra som det är. Även om beräkningsprogram används kan 

felskrivningar av indata ske och därmed ge fel svar. Detta undviks med hjälp av 

handberäkningar men då finns det andra aspekter som gör att svaren kan bli fel och 

dimensioner blir större än vad som egentligen behövs. I och med utvecklingsarbetet där 

det sker en sammankoppling av datorprogrammen som arbetet behandlar, minskar 

risken för felskrivning av indata och därmed förbättras dimensioneringsprocessen.  

Rekommendationerna som arbetet bidrar med är att företag ska se över sin process. Det 

finns möjligheter till förnyelse i de flesta företag och mycket att vinna, både tid och 

resurser. Användning av datorprogrammen som används i detta arbete rekommenderas 

om tiden för att lära sig dem finns. Men det är framförallt efter att utvecklingsarbetet 

hos Stålbyggnadsinstitutet är klart som rekommendationen blir extra stark. 

Slutsatserna kan sammanfattas enligt nedan: 

 Företag inom byggbranschen utvecklar sig olika snabbt. 

 I dagsläget är det stor risk för felskrivning vid indata i datorprogram. 

 Vid handberäkningar är det slarvfel vid felskrivningar och felinmatningar i 

miniräknaren som gör att svaret kan bli fel. 

 En sammankoppling av programmen FEM-design och SBI Steel Connections 

kommer leda till färre steg i dimensioneringsprocessen för knutpunkter, vilket 

bidrar till en förbättrad dimensioneringsprocess. 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Vidare forskning av arbetet skulle kunna vara att pröva datorprogrammen när 

sammankopplingen är klar. Att genomföra en undersökning om vilka förbättringar det 

medfört, samt undersöka hur många företag som vill använda sig utav dessa program 

efter sammankopplingen.  
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Branschen är bred och har många datorprogram att tillgå. En ny undersökning skulle 

kunna föra studien till andra datorprogram på marknaden än de som används i denna 

rapport.  
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2015-03-30 

Intervju  
Anders Lagerås, Uppdragsansvarig byggnadskonstruktör på Tyréns AB Malmö 

Går det bra om vi publicerar namn och företag i vår rapport? 
Ja de går bra 

Vilka är dina huvudsakliga befattningar? 
Byggnadskonstruktör, uppdragsledare 

Hur många års erfarenhet har du inom branschen? 
10 år ungefär totalt sett 

Vilket område inom konstruktion arbetar du mest inom? 
Stålstommar och betongstommar till byggnader. 

Hur ofta dimensionerar du knutpunkter? 
Rätt ofta, några gånger varje månad. 

Vilken är den vanligaste knutpunkten? 
Ledad pelarfot. 

Vanlig är också en sådan här, bolted gusset, för infästning av vindstag av konstruktionsrör: 
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Hur ser dimensioneringsprocessen ut? (beräkningar, uppritning osv.) 
1. Ta fram projekteringsförutsättningar och det är ju ofta då word-dokument och skisser i

AutoCad. Det beror på hur man lägger upp det lite. Här räknar man inte och gör sådana saker
utan man ritar och skriver. Förutsättningarna för jobbet alltså vad det är för laster och vilka
funktioner byggnaden har. Till industrier så kanske det inte är alls klart och då tar vi fram
förutsättningar på vad det är vi ska räkna på och rita på. Alltså alla kraven som gäller i princip
och i stort sätt alla funktioner den ska ha och att man sammanställer det innan man börjar så
att man inte får fel hus i slutändan. Man ska ta reda på detta först och det är det som man
använder sen när man bestämmer vilken byggnad som ska göras. Sen när man granskar och
tittar på det så är det ju det man jämför med. Sen om det är olika människor i jobbet ska alla
kunna titta på förutsättningarna, så att det inte blir så mycket missuppfattningar. Men även
för att visa upp det för beställaren så att man är överens om hur det ska vara.

2. Ta fram en basmodell, bestämma systemet i stort, stabilisering etc.
För basmodellen så använder vi Tekla för projektering av stål. Det man gör är att man ritar
upp stommen och hur allting ska lösas, sådana saker som placering av stabiliserande väggar
och vindkryss osv. För industrier och liknande är det styrande, i första hand byggnaden hur
man bygger omkring det stabiliserande. För kontor och sådant så är det många som har
åsikter om hur de vill ha öppningar och vad det ska vara vindkryss och stabiliserande väggar,
så att man har med det så att säga. Det är det man börjar med att rita upp och det gör vi i
Tekla. . I basmodellen ritar man ut de valda profilerna och då ritar man en princip pelare och
man dimensionerar inte.

3. För att dimensionera stommen så är det lite olika beroende på hur, man har ju sådana där
3D-fem program. Men valet av program det beror lite på hur enkel konstruktionen är. Alla de
här programmen är inte lika bra. Program där man ritar allting i 3D kan vara t.ex. sämre för
att dimensionera en pelare. Man får göra avvägningar så att dimensionering blir på ett bättre
sätt. I detta fall är det 3D-effekterna som är det svåraste att hantera t.ex. om det är ett hus
med jätte konstiga former är då det som man får lägga mest krut på. Då får man välja ett
sådant program på bekostnad för att vissa andra former kanske inte blir så optimerade. Vid
en enklare byggnad som är fyrkantig kan man välja att inte använda sig utav 3D-program
utan man räknar varje pelare för sig. För att få dom mer optimerade. Så det beror lite på. När
vi dimensionerar använder vi oss oftast av strusoft-programmen, Fem-design och ramanalys.
Sen har vi vissa andra autodesk robot och cap2000 och etab och så lite olika. Det är inte alltid
samma till hela byggnaden utan det är olika.

4. Sen när det gäller att modellera typdetaljer så är det ofta att när man gör en Tekla-modell, så
använder man det projekteringsverktyg som man har i den modellen för att se hur man kan
göra. Det är liksom i stället för att skissa på ett papper så gör man det i modellen. Eller så
ritar man och försöker lösa de där olika detaljerna. Men inte alla i hela huset utan, oftast
återkommer detaljerna. Då ritar man på ett ställe först och sedan i nästa skede kopierar man
ut de olika detaljerna på alla ställen de ska vara. Man ritar i programmet sen räknar man i
något knutpunktsdimensioneringsprogram. När man gör typdetaljer räknar och löser man en
enda detalj och ritar upp en enda. Sen kan den förekomma 20 ggr på olika ställen i
byggnaden. Typdetaljer är det första steget. De som gör typdetaljer är de som räknar.
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5. Detaljmodellering är när man ritar ut alla detaljer. Detaljmodelleringen är mer ritande och
modellerande jämfört med när man modellerar typdetaljer. Efterhand förfinar man modellen
när man går igenom alla stegen. När man dimensionerar stommen har man sen ändrat på
modellen så den fick helt rätta profilerna efter det förfinar man. Efter det när man kommer
till detaljmodelleringen för man in alla knutpunkter och detaljer. Då är man i princip klar men
man har inga ritningar utan allt är i modellen.

6. Efter detta tar man fram tillverkningshandlingar, det är t.ex. ritningar, materiallistor och
kanske maskinstyrningsfiler och lite olika saker man får ut i Tekla.

7. Sist gör man även montagehandlingar. Så innan det sista steget så har man inga ritningar i
vanlig bemärkelse men sen har man den där 3D-modellen som man kan ta ut vissa DVG-filer
från. I projekteringen får ju de andra som är med kunna använda cad-filer iaf.

Använder du datorprogram när du dimensionerar knutpunkter eller mestadels handberäkningar? 
Beräkningsprogram eller tabeller. Handberäkning, räkna verkligen förhand och skriva för hand 
används aldrig. Det mesta manuella är Excel eller Mathcad. Det vi vad använder för dimensionering 
av knutpunkter är: 

• BuildSoft Powerconnect
• SBI Steel Connections
• The Green Books
• SteelConstruction.info Gusset plate designer
• SBI Detaljhandboksserien P183 - P189 (utöver ihop med SBI Steel Connections).

Handböckerna är som en manual som förklarar det som finns i SBI:s beräkningsprogram. Den
metoden som finns där är i princip ett inlärningsprogram och därför fungerar dem som en
manual till programmet. Allt är inte med i programmet alla gånger så man behöver
handböckerna som en anvisning till vissa delar. Ibland har man hitta på lösningar t.ex. Om
det är en knutpunkt som ska ta ett moment men så vill man inte ta ett moment utan man ska
ta drag istället. Då har dom sådana varianter att man omvandlar momentet så att det blir
drag eller så räknar man om det. Man lägger in det på vissa speciella sätt och det kan man
även göra i de här beräkningsprogrammet. Hur man kan göra det står i handböckerna.

• CIDECT Design Guides
• Vissa NCCI dokument

Sen vad det gäller detaljutformning används en massa olika handböcker och standarder så som: 

• Design of Welded Structures
• AISC Steel Design Guide Series
• Traverskranbana SBI Publikation 109
• SS-EN ISO 9692-1
• Arvid Nilsson Teknikbok
• Plåthandboken

Är det något i dimensioneringsprocessen som är extra svårt eller lätt? 
Ja lösa detaljer är ju ibland svårt och tidsödande. 

Är det något utöver detta som du vill tillägga med ditt arbete med knutpunkter? 
Nej. 
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Följdfrågor: 
Vilka delar utförs med handberäkningar och vilka med programvaror? 
Rent förhand räknar vi gärna inte. Räknar man i Excel så har man det dokumenterat och det är bra. 
Räknar man förhand skriver man på ett papper och slänger det oftast sedan. Det är ganska knöligt 
eftersom att det är så många steg. Det har blivit lite för många steg för att det ska vara praktiskt att 
göra det rent förhand. Ibland finns helt färdiga tabeller för något och de kan då vara bättre att 
använda dessa än något annat. Tabeller finns i handböckerna. I SBI t.ex. finns det sådana tabeller 
som man kan användas. Det är färdiga tabeller och inte egengjorda. Inbooks finns också lite tabeller. 
Det enklaste är när man har en färdig tabell eller diagram. Ska man göra beräkningar är det minsta 
man gör i Excel eller Mathcad. Det gör man bland annat för att man gärna vill ha det dokumenterat 
och det är det enklaste. Likadant när man ska skicka det till andra som ska titta på det och just Excel 
är det många som kan. Ibland kan också Excel-beräkningar av svetsar och skruvar användas om det är 
något enkelt t.ex. när man räknar bara på en svets och drag och vad de har för laster. Hålkantstryck 
och sådant gör man också Excel-beräkningar på, men det är ju när det är väldigt enkla förband som 
kanske bara har tvärkraft och drag. Men Excel-beräkningar används inte för att lägga in mer 
avancerade, då går vi över till något färdigt program. För det enklare har vi färdiga mallar så det går 
snabbt nog. Men om det inte är det används något mer kvalificerat datorprogram. Men finns det 
inget färdigt program kan något behöva skapas, t.ex. med hjälp av metoden med ekvivalenta T-
tvärsnitt, då i Excel. Och ibland kan Fem-behöva tillgripas med det gör vi inte så ofta. Vi har det där 
FEM-design och de vanliga programmen där man kan modellera. T.ex. om du har en rörknut och ett 
konstruktionsrör som sitter ihop. Så kan man modellera det som skalelement för att få reda på 
spänningar på underkant och överkant och sådant där. Man kan även modellera upp en hel modell. 
Men man gör oftast inte ett helt hus. Man kan modellera upp hela om man håller på med någon 
fackverksmast. Men sen där det är en knutpunkt man vill titta på gör man det på ett annat sätt. Man 
har ju balkar och balkelement för det mesta. Sen kan man göra sådana här skalelement på den delen 
man vill titta på. 

Vilka programvaror använder du och hur använder du dessa? 
För vilka se svaret ovan. PowerConnect är det mest kompetente och används för t.ex. 
fackversknutpunkter och den typ av knutpunkter som finns i SS-EN 1993-1-8. SBI Steel Connections 
används för sådant som stöds av det. Men en hel de är speciella svenska knutpunkter och lösningar 
som inte är så användbara. Det är på inte sätt heltäckande vad det gäller knutpunkter. Gusset plate 
designer används för infästningar av dragstag. 

Har du alltid dimensionerat på det sättet? 
Ja, i alla fall har ambitionen varit den samma. Fast tidigare då man i Sverige hade egna normer var 
det inte så bra ställt med beräkningsprogram eller anvisningar för knutpunkter. Det fanns SBIs hand 
böcker, som inte var på något sätt heltäckande. Sen fick man fixa själv och plocka från andra länder. 
Då fanns inga färdiga beräkningsprogram att använda. Men nu med Eurokoderna har ju utbudet av 
beräkningsprogram för knutpunkter ökat, och lika så av handböcker och anvisningar man kan 
använda. Så mer kvalificerade program används nu och mer. Arbetet med knutpunkter sker nu mer 
kontrollerat generellt. 

Får vi återkomma om vi har ytterligare frågor? 
Ja 
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Intervju  
David Hoof, Byggnadskonstruktör på SoliBer ingenjörer AB i Jönköping 

Går det bra om vi publicerar namn och företag i vår rapport? 
Ja de går bra. 

Vilka är dina huvudsakliga befattningar? 
Byggnadskonstruktör. 

Hur många års erfarenhet har du inom branschen? 
Jag har jobbat 4 år inom branschen. 

Vilket område inom konstruktion arbetar du mest inom? 
Jag arbetar mest inom stål, men har även arbetat med trä och betong. 

Hur ofta dimensionerar du knutpunkter? 
Det blir att vi dimensionerar en hel del knutpunkter men inte överdrivet många. När man kommer till 
ett förband så är det lättast från vår sida att det svetsas. Då ser man att det för över lasterna väldigt 
smidigt och bra, att de kommer in på rätt ställen. Det blir väldigt lätt och tar minst tid för vår del. 
Ibland vill uppdragsgivaren inte betala för knutpunkterna utan då svetsar man dom på plats istället. 
Man svetsar oftast enligt SS-EN 1090, där står det hur mycket man får svetsa på plats. Det är 
beroende på hur stort företaget är, ju större företaget är ju mer vill man bulta, ju mindre företaget är 
ju mer vill man svetsa. Det är bland annat på grund av att de mindre företagen inte har de rutinerna 
inarbetade.  

Vilken är den vanligaste knutpunkten? 
Pelarfötter och pelartoppar är bland de vanligaste, även balkskarvar och fackverksskarvar är vanligt 
förekommande för oss. Men även anslutningen mellan fackverk och pelartopp. Sedan vindkryss ifall 
de ska anslutas till en pelare. Men de svetsas ganska ofta för att man ska ha ett exakt mått på grund 
av att det kan slå på diagonalmåttet. Då kan det vara smidigast att svetsa det.  

Hur ser dimensioneringsprocessen ut? (beräkningar, uppritning osv.) 
Det blir ju någon blandning.  

1. Steg ett är ju att ta fram lasterna.

2. Sedan får man fundera på hur man vill att knutpunkten ska se ut, då får man rita lite
antingen för hand eller på datorn. Man skissar upp någon slags grovskiss, t.ex. vart bulten
ska sitta. I skissningsskedet kollar man också på standarddetaljer från t.ex. SBI:s handböcker,
för att t.ex. se hur nära man kan komma med hål och sådant.

3. Sedan får man se vad man kan tänkas få för moment på den skissen man gör. Man kan inte
bara räkna ut allt först och sedan rita det för då kanske man upptäcker att man inte kan
sätta t.ex. bulten så nära eller det kanske behöver vara fler bultar för annars blir
hålkantstrycket för litet, eller så passar inte balken. Då får man börja om och det blir som en
slags interaktionsprocess. Man hoppar lite fram och tillbaka mellan skissning och beräkning.
Men lasterna kommer alltid först.
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Använder du datorprogram när du dimensionerar knutpunkter eller mestadels handberäkningar? 
Både och blir det. Det datorprogrammet vi har är ju då SBI Steel Connections som bygger på SBI 
handböcker för knutpunkter. Det är väldigt lätt men det är väldigt låst då man inte kan göra så 
mycket mer än de exemplen som finns, t.ex. man kan inte flytta ut bultarna hur långt som helst. Men 
jag tycker att man kan få en hyffsad bra knutpunkt med SBI Steel Connections. Sedan om man ska 
kolla hålkantstrycket i en bult då gör vi det för hand. Men när man har gjort det några gånger är det 
smidigare och mer effektivt att räkna via ett datorprogram. Då lägger man in det i datorn och gör en 
mall i t.ex. Excel eller Mathcad. Det gör man särskilt när det blir lite fler upprepningar på samma 
saker. Har man gjort det tre gånger, ja men då gör vi det på datorn och nästa gång går det då 
snabbare. Det är ju inget köpt program utan det är något vi gör själva.  

Är det något i dimensioneringsprocessen som är extra svårt eller lätt? 
Jo men det kan det vara. Det lättaste är ju svetsat förband och det är när det blir bultade förband det 
börjar bli lite mer komplicerat. Det som kan vara lite knepigt med bultade förband är ekvivalenta T-
styckeflänsar.  

Är det något utöver detta som du vill tillägga med ditt arbete med knutpunkter? 
Nej, inte vad jag kan komma på. 

Följdfrågor: 
Vilka programvaror använder du och hur använder du dessa? 
Lasterna kan komma från FEM-design, Ramanalys, Statcon och handberäkningar. Det är beroende på 
hur komplext huset är. Det är en indata till knutpunktsdimensioneringen. Sedan ser man om det är 
något som behöver analyseras extra och därmed kräver ett djupare dimensionering eller om 
knutpunkten är ganska smidig. Det ser man beroende på vad man har för erfarenhet.  

Vad är det för slags beräkningar ni gör när ni använder er av t.ex. Excel eller Mathcad? 
Vi gör det bland annat när vi räknar på hålkantstryck. Vi använder för det mesta bara Mathcad, jag 
skulle vilja säga att Mathcad är mycket bättre än att använda sig av Excel. Vi gör även 
lastnedräkningar med hjälp av Mathcad. Det blir smidigare än att räkna det för hand varje gång.  

Används även tabeller eller diagram vid dimensioneringsprocessen? 
Ja det gör vi, vi får dem bland annat ifrån SBI:s handböcker. Sedan har jag även gjort lite egna 
tabeller, för att effektivisera arbetet. Det är väldigt lätta tabeller att ta fram och det tjänar man på 
istället för att räkna dem för hand varje gång.  

Händer det att ni gör överslagsberäkningar när ni gör handberäkningar? 
Ja, vi gör ibland överslagsberäkningar. 

Har du alltid dimensionerat med hjälp av datorprogram eller vad fick dig att börja göra det? 
Det har jag inte alltid gjort i alla fall. De första gångerna gör man ofta det för hand för att få en känsla 
för det och förstå bakgrunden lite mer. Då kan det vara bra att man har räknat för hand några 
gånger. Sedan har vi inte alltid haft MathCad och det tar ju ett tag innan man sätter sig in i det. När 
man har lite mycket att göra blir det inte att man sätter sig med det, men när man hade lite mindre 
kunde man göra några mallar/räkningsblad i MathCad.  
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Intervju  
Johan Martinsson, Chef och konstruktör på J3M Byggkonsult i Smålandsstenar 

Går det bra om vi publicerar namn och företag i vår rapport? 
Ja det är okej. 

Vilka är dina huvudsakliga befattningar? 
Konstruktör och ansvarig för personalen på kontoret. 

Hur många års erfarenhet har du inom branschen? 
Jag har jobbat ca 15 år inom branschen. 

Vilket område inom konstruktion arbetar du mest inom? 
Jag arbetar bara med stålkonstruktioner. 

Hur ofta dimensionerar du knutpunkter? 
Några gånger i veckan. 

Vilken är den vanligaste knutpunkten? 
Balk till pelare, antingen går balken in i sidan på pelaren eller i toppen på pelaren. Alltså pelartopp 
och pelar- balkinfästning.  

Hur ser dimensioneringsprocessen ut? (beräkningar, uppritning osv.) 
1. Lasterna tar vi ut ifrån beräkningsprogrammet, då använder vi oss utav FEM-Design och

Frame Analyses. Men ibland tar vi även fram lasterna för hand när det är enklare balkteorier.

2. Sedan skissar vi upp detaljen och sätter ut geometrin för detaljen. Då försöker vi alltid göra
dom så renodlade som möjligt för att det ska bli så lite beräkningar som möjligt. Målet är att
alltid finna de enklaste lösningarna och inte behöva gå in så mycket i Eurokod och titta på hur
man ska gå till väga för de mer komplexa lösningarna. Man kan säga att det inte ska vara
några tveksamheter i hur kraftflödet är, eller i vilken del av själva detaljen som kraften
verkligen kommer genom eller inte kommer genom. Skisser gör vi för hand med penna och
papper. Vi har försökt och varit inne på att göra standarddetaljer i AutoCad, men det är
sällan att saker blir lika och man vill gärna ha rätt förhållanden och rätt proportioner och den
biten. Så vi kör för hand nu för det går rätt fort och vi ritar upp geometrin och måttsätter.

3. Sen ser vi vilka ställen på detaljen som är kritiska. Det är långt ifrån att alla ställen i en
byggnad som behöver dimensioneras. Men hur man vet det kommer med erfarenhet. Är
man ny så måste man kolla mer, men sen när man kollat samma sak två-tre gånger och
märker att man är långt ifrån max utnyttjandegrad så slutar man kolla på det allt eftersom.
Det lär man sig med tiden vad man behöver kolla och vad man inte behöver kolla på. Är det
mer avancerade detaljer så tar man ju kollegor och rådfrågar så att man inte missar något
som kan vara kritiskt. Sen är det ju handberäkningar som gäller. Man räknar på spänningar
enligt formlerna i Eurokod. Man räknar hävarmar och den där biten för hand. Så vid
beräkning av själva knutpunkten använder vi oss inte av några beräkningsprogram utan av
papper och penna. Våra beräkningar sätter vi sedan in i en pärm för att senare kunna
använda som mall eller tips.
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4. Efter vi har räknat ut knutpunkten modellerar han som har det som arbetsuppgift rita upp
den i Tekla och får dimensionerna av personen som räknar på pelare, balkar och även
dimensionerna för knutpunkten.

Samma person gör inte hela processen, utan det är uppdelat. En är projektledare, han har
kontakt med kunderna och mötena och den biten. Sen är det ett par personer som göra alla
beräkningar på detaljer och elementberäkningarna. När det är klart är det några andra som
bara arbetar i Tekla, sen när dom har modellerat upp allt så börjar en annan person med
tillverknings och montagehandlingar. Så alla på Företaget har sin egen spetskompetens och
blir extra duktiga på sin bit. Sen jobbar vi ju bara med stål medan andra konsulter kan jobba
både med trä, betong och stål. Och då kanske det blir mer sällan att man gör knutpunkter i
stål.

Använder du datorprogram när du dimensionerar knutpunkter eller mestadels handberäkningar? 
Vi använder oss bara av handberäkningar just vid dimensionering av knutpunkten. Vi har testat SBI 
Steel Connections men enligt mig tycker jag att handberäkningar funkar bättre. Men för att ta fram 
laster använder vi oss som sagt av FEM-Design och Frame Analyses. Men även handberäkningar och 
då använder vi oss bland annat av de formler som finns i formelsamlingarna som ni använder er utav. 

Är det något i dimensioneringsprocessen som är extra svårt eller lätt? 
Det är när man inte hittar dom här ideala kraftspelen som man hela tiden försöker att hitta. Då kan 
det bli lite krångligt. T.ex. vid en infästning av ett cirkulärt rör. Då får man göra approximativa 
uppskattningar. Man har inte tid att lägga ner så mycket tid på att dimensionera en extra detalj för 
noggrant. För det blir billigare för själva projektet om man gör approximativa antagningar lite på 
säkra sidan och kanske ökar tjockleken med t.ex. 10 mm än att lägga ner mer tid på att hitta den 
mest slimmade lösningen. Man måste se till helheten. Man ska göra det så enkelt för sig som möjligt 
och inte räkna ihjäl sig. Men i början av yrket, när man precis har kommit från skolan tycker jag att 
man ska beräkna många aktuella brottställen för det är då man lär sig.  

Är det något utöver detta som du vill tillägga med ditt arbete med knutpunkter? 
Nej det är det väl inte. Men allt har ju med kostnaden att göra. Knutpunkt är ju den kritiska delen i en 
byggnad. T.ex. en balk ser man ju när den böjer ner, men en knutpunkt säger det bara pang så går 
den sönder. Så knutpunkter är väldigt viktiga saker, att man får med allt. Och jag tycker inte att det 
finns någon anledning till att utnyttja dom fullt ut. Däremot om man jobbar med standarddetaljer 
tjänar man på att lägga ner lite extra tid på att få det noggrant. Men vi jobbar inte med 
standarddetaljer så då tjänar projektet i dess helhet inget på att lägga ner den tiden. 

Följdfrågor: 
Vilka programvaror använder ni? 
StruSofts program FEM-Design och Frame Analyses, sen när vi modellerar upp använder vi oss utav 
Tekla.  

Använder ni er av mallar eller egen gjorda mallar i t.ex. Excel eller Mathcad vid 
dimensioneringsprocessen? 
Nej, åter igen anser jag att det är ganska statiskt. Man är mycket mer flexibel när man inte gör på det 
sättet. Ska man göra mallar i Excel får man inte göra dom för komplexa för då blir det väldigt sällan 
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man kan använda dom. Så då får man typ kanske skriva en mall för beräkning av svetsar, och det har 
vi ju i Excel. Även beräkning av skruvar har vi också i Excel. Sen har vi bland annat lite 
beräkningsexempel, så man kan gå tillbaka till gamla beräkningar. Vi sparar beräkningarna vi gör så vi 
kan gå tillbaka och titta hur vi gjorde på liknande arbeten. Vi är mer för att man hittar hjälpmedel på 
det sättet.  

Används även tabeller eller diagram vid dimensioneringsprocessen? 
Det förekommer att vi följer diagram och tabeller men det är inte så ofta. Det finns inte lika mycket 
diagram idag som det gjorde förr.  

Händer det att ni gör överslagsberäkningar när ni gör handberäkningar? 
Det förekommer att man gör det då och då, för att få en uppfattning. Framförallt så granskar vi våra 
beräkningar och då görs överslagsberäkningar för att se om det är rimligt. 

Har du alltid dimensionerat på detta sätt? 
Ja det har vi gjort. Det är väldigt konservativt. Det som har ändrat sig är att det är Eurokod istället för 
BSK som var tidigare. Men själva arbetssättet är identiskt med hur det var sen jag började jobba här 
för 15 år sen.  
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Intervju  
Björn Åstedt, Teknik och projektansvarig på Stålbyggnadsinstitutet i Stockholm 

Går det bra om vi publicerar namn och företag i vår rapport? 
Ja de går bra. 

Vad har du för roll på Stålbyggnadsinstitutet? 
Teknik och projektansvarig på Stålbyggnadsinstitutet (SBI). 

Hur länge har du arbetat inom branschen? 
På SBI har jag jobbat sedan 2008, innan det jobbade jag hos teknikkonsulten WSP sedan 2004. 

Hur såg dimensioneringsprocessen för knutpunkter ut när du jobbade på WSP? 
Det var någon ganska erfaren konstruktör som hade till uppgift att utforma knutpunkterna som 
skulle användas i det aktuella projektet. Det togs fram några typdetaljer som räknades igenom. Det 
var då någon senior konstruktör som gjorde detta. Sedan fick vi som var ganska färska köra på de 
detaljerna och försöka använda oss utav dem så gott det gick. Man hade ett begränsat antal att 
använda sig utav som då redan var färdigdimensionerade av en erfaren konstruktör. Vid 
dimensioneringen använde vi oss av både handberäkningar, excel samt mathcad. Det var ett överslag 
som gjordes för hand för att kontrollera rimligheter och att man ligger rätt. Sedan användes också 
lite enklare excelsnurror och mathcad, en blandning av allt ihop egentligen. Det var ganska mycket 
handarbete skulle jag vilja påstå.  

Vi har intervjuat båda mindre och större företag och det var väldigt stor skillnad på deras arbetssätt, 
det större företaget använde sig inte alls av några handberäkningar där han sa att handberäkningar 
inte används idag vid dimensionering av knutpunkter. Men sen intervjuade vi de mindre företagen och 
ett av dem använde sig bara av handberäkningar vid dimensioneringsprocessen av knutpunkter. Vad 
tror du att det beror på? 
Det där beror nog lite på. Vissa av de där programmen som används när man räknar på stommar, om 
man vidgar det hela lite grann från knutpunkterna så är de programmen ganska så dyra.  För ett 
företag så är det en kännbar kostnad. Anledningen till det kan man bara spekulera om just när det 
gäller dimensioneringsprocessen av knutpunkter. Det kan ju vara så att en konstruktör sitter där och 
vill göra som man alltid har gjort på något vis och känner att det kan vara skrämmande att börja 
använda något nytt. Man kan ju säga så att det är ganska nytt, det är en ganska konservativ bransch. 
Men det finns ju alla varianter. En del tar till sig tekniken väldigt snabbt, anammar det och 
implementerar det i sin verksamhet. Vissa konsulter ligger längre fram i utvecklingen. Om man pratar 
kostnader så är ju programmet som vi har, SBI Steel Connections så är det ju inte så våldsamt dyrt. 
Jag tror inte att någon har reagerat på att de tycker det är dyrt. En användarlicens tror jag ligger på 
kanske sex sju tusen kronor att köpa in. Det är ju i det sammanhanget inte så värst mycket utan 
endast några timmars konsulttid. Anledningen kan bero på traditioner, att man håller sig kvar och 
tycker att det funkar som man arbetar nu. Min bild av det hela är att man använder sig av lite av 
varje, alltså lite handberäkningar, Matchcad eller excel samt kanske SBI Steel Connections. Om jag 
går tillbaka till WSP när jag jobbade där så fanns det lite hemmasnickrade excelsnurror och 
matchcadslingor att använda. Då fanns det inget datorprogram för att räkna knutpunkter utan då var 
man hänvisad till att ta till handberäkningar. Det är ju ganska tungt och det är svårt att ändra och 
försöka optimera knutpunkterna vilket man har lite mer möjlighet att göra om man använder sig av 
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SBI Steel Connections. Det är såklart en blandning ute i branschen vad man använder sig utav. Jag 
tror även de större företagen gör vissa saker gör för hand fortfarande. Jag är lite förvånad att det 
företaget ni intervjuade inte använder sig av några handberäkningar alls. Det brukar ändå alltid vara 
som så att man gör någon sorts överslag, kontrollera att det är rimligt och att man ligger hyffsat rätt. 

Vad tror du är det smidigaste sättet att arbeta på? 
I en verksamhet i verkligheten tror jag att du måste använda dig lite av allt för att få fram alla 
resultat. Resultaten måste viktas när man ska ta fram en knutpunkt. Det kan säkert vara lite utöver 
att bara använda SBI Steel Connections, det är att få in och få fram rätt laster eller förutsättningar. 
Det är alltid lite pill som måste till och utdatan kanske behöver göras något åt. En sak som är ganska 
svårt är att välja skruvlängder. Det är något man måste ha koll på ganska väl, även om man får ut det 
i programmet så måste man ändå ha koll på om det funkar i själva monteringsskedet ute på plats. 
Kan montörerna få ihop det här? Går det att få in ett verktyg här? Det måste ändå till någon form av 
kontroll där om det verkligen funkar på plats. Man kan räkna jätte fint och få fram ett bra resultat 
men man måste kolla på om det verkligen funkar när en stålbyggare ska montera det.  

Går det bara att använda sig av FEM-Design och SBI Steel Connections, där man får ut laster från FEM-
design och sen sätta in den utdatan i SBI Steel Connections? 
Som det ser ut nu är det inte en helt sammanlänkad kedja, men syftet med utvecklingsarbetet är ju 
att det ska bli det. Det är alltid en risk när man ska flytta över ett resultat från ett ställe till ett annat. 
Det är väldigt lätt hänt att man skriver in fel siffra eller något sådant, det ingår i den mänskliga 
faktorn. Det går inte helt automatiskt, men förhoppningsvis kommer det gå lättare framöver. Man 
ska ha i bakhuvudet att när man gör en stålstomme så är knutpunkterna det absolut svåraste man 
kan göra. Det är inte så värst svårt att räkna ut om en pelare eller en balk håller, det kan man göra 
ganska enkelt. Men för att få ihop de sakerna krävs erfarenhet. Det är ganska svårt att läsa i en bok 
och förstå hur det verkligen fungerar i verkligheten. Det krävs att man har dimensionerat 
knutpunkter några gånger. Jag brukar alltid framhålla att man ska ha en bra kommunikation med 
stålbyggaren eller smeden eller vad man nu väljer att kalla den som ska utföra arbetet. I den bästa 
världen finns det en bra kommunikation där och man vet vilka typer av knutpunkter dom har 
utrustning för, för att kunna utföra arbetat och vad de föredrar. Då gäller det att de är med på 
noterna. Har man en bra kommunikation så går det oftast smidigt. Det är en ganska väsentlig punkt 
att hålla kommunikation med de som ska utföra arbetet sedan. Det finns jätte mycket att välja på, 
metoder, utförandet av skruvförband och sådant. Det är lite vad de föredrar att använda.  

Vet du hur det går med utvecklingsarbetet för SBI Steel Connections och FEM-design, har 
utvecklingsarbetet börjat än? 
De har börjat lite grann nere i Budapest, men det har inte riktigt gått in i hög fart än. Förhoppningsvis 
kan vi kicka igång det ganska snart. Den allra största grejen är att man ska försöka optimera 
förbandet automatiskt. Att hitta per automatik det mest ekonomiska och fördelaktiga sättet att 
utföra förbandet när det gäller svetsning och sådant. Det är en interaktionsprocess att hitta den 
optimala knutpunkten. Nu kan man inte lägga in exakt alla parametrar som ska optimeras för det blir 
väldigt avancerat. Några saker som svetsning kostar pengar, det är arbetstid och sådant där som styr.  
När man ska svetsa ska det vara så effektivt som möjligt. Det handlar i slutändan om att minimera 
material och arbetstid. Främst arbetstid ute i verkstaden och på arbetsplatsen. Den stora grejen är ju 
kopplingen, man ska kunna koppla in och få in laster. Det får man inte nu utan det måste man mata 
in själv i SBI Steel Connections. Att lasterna från stommen till förbandet förs in per automatik och att 
man optimerar förbandet. Nu får man ju sitta och pröva sig fram själv. Det kan vara lite bökigt att 
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hitta det bästa även om det är mycket lättare än om man gör det för hand som man kanske gjort 
tidigare. Om man skulle gjort det för hand tror jag inte man hade orkat göra det heller. Väldigt många 
nu för tiden ritar eller modulerar i Tekla Structure. Det är väsentligt att det finns en bra koppling där 
också. Det finns redan det nu men, att programmen är kompatibla men det kanske ska förtydligas lite 
grann. Sedan när man använder Tekla kan man använda sig av IFC-filer för att skära ut plåtar i 
verkstaden eller borra skruvhål och sådana saker, det går ju ganska automatiskt. Det är en mer 
automatisk process som man förhoppningsvis kan lyckas med där. Det som fortfarande kan bli fel är 
att man fortfarande har handhavandet och som konstruktör matar in fel siffror. Det är ett riskfyllt 
moment helt enkelt. Normalt sett använder man sig utav Tekla för att rita upp knutpunkter. Man 
modellerar upp hela stommen i Tekla för att ha en komplett modell. Tekla kan rita vilka knutpunkter 
som helst bara man ger den rätt information. Jag tror att själva modellerandet, ritningsframtagandet 
eller de modellerna man har att faktiskt kunna utföra knutpunkten i verkligheten sedan kommer att 
gå via Tekla på något vis. Det är ju en typ av BIM modell där man kan ju lägga in all möjlig information 
och det är en ganska stark utveckling som har pågått under många år. Att man försöker lägga in mer 
och mer information i modellerna för att kunna använda det i förvaltarskedet så småningom. Jag tror 
inte det är rätt plats att ha den informationen i FEM-design. Inte vad jag känner till i alla fall. Det var 
ju länge sen jag körde FEM-design men jag tror inte att programmet har de funktionerna. FEM-design 
är ju ett beräkningsprogram egentligen. 

Varför tycker du att man ska använda sig av SBI Steel Connections? 
Nu kanske jag är lite färgad. Jag kan backa bandet till när man själv satt som konstruktör. Just de här 
att det är bökigt och svårt att räkna på knutpunkter som det var då. Sedan 2011 så är vi ju hänvisade 
till att använda Eurokoderna och man kan ju lugnt säga att det inte blivit lättare. Vissa moment är 
väldigt bökiga. Det finns något som heter T-styckefläns och det är väldigt klurigt att få till. Det är en 
teoretisk modell. Man omvandlar den verkliga knutpunkten till en fiktiv T-styckefläns för att räkna 
om den helt enkelt, för att beakta bland annat bändkrafter. Det är Eurokoderna man har nu i alla fall 
och det kändes som att det inte blev så mycket lättare efter man skulle börja använda Eurokoderna. 
Det är ju en svår process som sagt men gör man det för hand blir det ju ännu svårare vill jag påstå. 
Jag har testat att räkna för hand, balkskarvar till exempel. Om man gör den i MathCad till exempel 
måste man lägga ner mer tid, då måste man ju börja från början och det kanske kan ta en halv 
arbetsdag att få fram det man behöver. Det är inte rimligt. Det kan man inte göra när man sitter som 
konsult utan då måste det gå fort. Det har jag svårt att se att det går snabbare att göra för hand. 
Dessutom har man möjligheten att testa olika lösningar, det är ju bara att ändra siffror helt enkelt. 
Fördelarna är ju ganska uppenbara där. Man kan i alla fall klara av ett bökigt dimensioneringssteg 
betydligt lättare och man får möjligheten att testa olika lösningar för att hitta en sådan optimal 
knutpunkt som det bara går i dagsläget med hjälp av SBI Steel Connections. Framöver kanske det går 
att optimera dem lite mer automatiskt där om vi får till en bra koppling. 
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Intervju  
Mattias Linder, Uppdragsansvarig på INTEGRA Engineering i Huskvarna 

Går det bra om vi publicerar namn och företag i vår rapport? 
Absolut 

Vilka är dina huvudsakliga befattningar? 
Min huvudsakliga befattning är uppdragsansvarig. Man ansvarar för sina projekt inom företaget. I 
den rollen så ingår det väldigt mycket. Är det små projekt så kanske man gör allting själv, både 
statiken och ritningar och är det större projekt så har man mer en administrativ roll. Då planerar man 
in andra separata statiker för beräkningar och projektörer för att rita upp det och liknande. 

Jag började som projektör och jobbade som det ett år sedan blev jag handläggare och jobbade som 
det ett år och efter det har jag varit uppdragsansvarig de senaste 3 åren. 

Hur många års erfarenhet har du inom branschen? 
5 år 

Vilket område inom konstruktion arbetar du mest inom? 
Inom alla områden egentligen. (Stål, trä och betong) Som uppdragsansvarig blir det ungefär lika 
mycket inom alla områden. Det är mer renodlade statiker eller prefabuppdragsansvariga som blir 
väldigt nischade. 

Hur ofta dimensionerar du knutpunkter? 
Ja, knutpunkterna förekommer ju alltid men oftast så gör man ju ganska mycket förenklade 
antaganden. I stommar t.ex. så förutsätter man ju ofta att alla knutpunkter är ledade. Då är det 
ganska lätta knutpunkter som inte kräver så mycket beräkningsresurser om det är enklare stommar. 
Men knutpunkter förekommer alltid och de verifieras alltid men det är sällan man går in och 
detaljstuderar dem. Det finns oftast inte så mycket pengar att tjäna genom att optimera ett visst 
förband. Om det är fyra eller fem skruv spelar inte så jättestor roll. 

Vilken är den vanligaste knutpunkten? 
Fotplåtar och topplåtar är ständigt förekommande. Anslutningar mot vindbockar och snedstag är väl 
det som förekommer oftast. Kopplingar klassiska balk till balk eller pelare till balk och liknande. 

Hur ser dimensioneringsprocessen ut? (beräkningar, uppritning osv.) 
1. Till bakgrund för just dimensioneringen av knutpunkter görs en lastnedräkning. Vi gör en

beräkningsmodell för att ta fram laster i respektive knutpunkt. Är det enklare projekt så gör
vi det för hand. Är det större projekt så gör vi ofta det i FEM-design eller 3D-structure där vi
då lägger in laster och låter programmet simulera alla lastfall för att ta fram det maximala
värdet i varje knutpunkt.

2. Knutpunkten bestäms hur den ska se ut. Det är inte så mycket skiss om hur själva
knutpunkten ska se ut utan mer vad det är för typ av knutpunkt. Om man ser ur
konstruktörens synpunkt så är det ju enkelt att bara förutse att allting ska svetsas på plats
med en a5-runtom och sedan är man klar med sitt arbete. Men montagemässigt så är det en
mardröm. Så här är det en dialog man har med beställaren eller de som ska bygga. Vill ni ha
skruvkopplingar eller vill ni svetsa. Det beror på lite vad det är för typ av miljö, inomhus eller
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är det utomhus, hur snabbt ska montaget gå. Det kan bero på väldigt många olika saker så 
det är inte förutbestämt att det ska bli ett skruvmontage utan det är något som fås tas fram 
genom en dialog med de som ska montera hallen. Elgiganten bygger nytt ute på Torsvik och 
där är det ingen svets ute på arbetsplatsen över huvudtaget utan stommen reses när det är 
sådant här väder(regn) ute och ska man svetsa utomhus måste man värma upp 
konstruktionen och väderskydda. Då får man i princip bygga ett tält över hela och det tar 
ännu längre tid.  

Tidsmässigt går det snabbare med ett skruvmontage än ett svetsmontage. Men det kan 
också bero på organisationen. Vissa kan ha lite och göra och ha tio man som inte har något 
att göra och därför kan svetsa. Då kan det vara bättre för företaget att låta dem svetsa 
alltihop på plats. Det finns många aspekter som man inte tänker på. Dialogen är därför viktig 
och det är inte något som man löser på ett projekt utan det är något som kommer med 
tiden. Ta en vanlig stålhall tillexempel så har det landat idag i att man gör hela stommen i 
skruvmontage men sedan är det massa kompletterande stål runt alla portar, dörrar och även 
snedstag som man brukar svetsa.  Det blir så komplicerade knutpunkter som för med sig så 
mycket extraarbete för att kunna skruva att det inte är lönsamt. Då är det bättre att de 
svetsar det på plats efteråt. 

3. Knutpunkten dimensioneras utefter de laster som programmen får fram. Vi gör oftast
förenklingar av knutpunkterna. Då är det väldigt sällan vi behöver dataprogram för att räkna
ut knutpunkterna utan då har vi lasterna som är den tunga biten för att få fram rätt moment
och sen räknar vi för hand de knutpunkter som vi får. Det är ofta väldigt förenklade
förfaranden som inte kräver så mycket beräkningar.

De flesta knutpunkterna är givna. Man uppfinner inte hjulet om man inte behöver det och
nästan alla knutpunkter finns framme. Finns ju stålbyggnadsinstitutet som har väldigt väl
detaljerade beräkningsexempel. Vi använder oss av handböckerna. Är det inte något som
kräver det extra och att vi optimerar det så är SBI:s handböcker alltid på säkra sidan. Så även
om vi räknar fram resultatet så är det väldigt bra att jämföra med SBI som en kontroll att det
är korrekt. Vi använder Steel Connections och FEM-design som har vissa delar i sig som gör
att man kan dimensionera stål. Vissa speciella knutpunkter så har vi tillverkare som Peikko.
De har ett eget beräkningsprogram för ingjutningsplåtar, bultgrupper och liknande som man
använder för att använda deras produkter. De har ofta typgodkända förankringar så då kan
man använda deras produkter och ta fram en dimensionering där också.

Det är väldigt få fall där knutpunkten blir så komplex att den kräver datorberäkningar. Blir 
det komplexa knutpunkter så är det nästan mer in på materialanalysprogram för att se hur 
inre spänningar och liknande byggs upp i plåtarna. Det brukar vara så komplext att det blir 
nästan löjligt eftersom lasterna är ju så flummigt definierade att det inte finns någon 
anledning att optimera något sådant förband speciellt mycket. Enda gången är om det är 
någon form av serieproduktion som ska göras. Vi arbetar bland annat nu med ett 
modulföretag som tillverkar portabla kontor. Då tillverkar vi en barack eller container i 20 
000 exemplar och den har ju en stålstomme i sig som vilken stålbyggnad som helst. Där blir 
det helt plötsligt riktigt viktigt att optimera knutpunkterna in i det sista, när det är mer 
standard. Det förekommer oftast inte i vanlig byggnation utan vid extrema fall och då kan det 
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vara lönsamt att sitta i en vecka för att räkna bort två stuvar för att det lönar sig i längden. 
Men det är ju extremfallet så att säga. 

4. Vi ritar nästan uteslutande i 3D och då får vi med alla detaljer och liknande per automatik. De
modelleringsprogram som vi använder är Tekla och Revit.

5. Vi gör alltid montagehandlingar och ser till att det är korrekt. Så att de som monterar gör så
som vi har beräknat också.

6. Sedan görs en kontrollprocess efter det. Det sidomannagranskas både på beräkningsnivå och
på ritnings nivå. Att detaljerna är korrekta och att det står rätt information på ritningen. Så
även om den som har räknat ett förband säger att det ska vara 4st M16 så är det viktigt att
det faktiskt är det som står på ritningen i slutändan.

Använder du datorprogram när du dimensionerar knutpunkter eller mestadels handberäkningar? 
Svar ovan 

Är det något i dimensioneringsprocessen som är extra svårt eller lätt? 
Det som våra yngre har problem med det är att ta den praktiska biten. Det är inte så svårt att räkna 
fram att det ska vara si och så mycket svets och si och så många skruvar som behövs i ett förband. 
Men att det ska vara lätt att montera, att det ska vara enkelt att montera, vara en säker och trygg 
kvalitetsmontering, att det inte ska gå att göra fel och att det ska vara arbetsmiljövänligt är det som 
de har störst problem med. Men det är ju en erfarenhetsåterföring som kommer med tiden. 

Men annars som sagt så är det väldigt mycket förenklade metoder. 

Svetsar och bultar är det som är det lätta. Oftast bygger man upp knutpunkterna så man får rena 
drag och så lite moment som möjligt och då är det ju ofta bara skjuvning och skruvar och att du har 
tillräckligt med svets. Det börjar bli lite svårt när det är momentstyva knutar, när du får inre 
vridningar i plåtar och liknande. Då är det svårt att förenkla. Då tar man till ganska mycket eller att 
man anpassar knutpunkten så att den blir förenklad i sin natur. 

Är det något utöver detta som du vill tillägga med ditt arbete med knutpunkter? 
Nej 

Följdfrågor: 

Använder ni er av mallar eller egen gjorda mallar i t.ex. Excel eller Mathcad vid 
dimensioneringsprocessen? 
Jag brukar använda mathcad just för enkelhetens skull att kunna ändra. Mathcad till skillnad från 
Excel är väldigt tydligt för de som granskar beräkningarna. Excel är jättebra men det är ofta väldigt 
svårt att se vad som händer mellan varje beräkningssteg. Det kan vara någon formel som står i något 
linjärt format som är väldigt svårt att reda ut ibland. Mathcad är väldigt bra beräkningshjälpmedel för 
att på ett tydligt sätt kunna räkna och sedan kunna granska beräkningarna på ett smidigt sätt. 

Används även tabeller eller diagram vid dimensioneringsprocessen? 
Ja, det gör vi. Tibnors tabeller används väldigt mycket för tröghetsmoment och plastiska böjmotstånd 
och liknande. Vi har även SBI:s tabeller i vissa fall då vi tar fram fotplåtar med mera. Sen har vi 
självklart interna lathundar för kantavstånd och skruvavstånd som vi också använder. Tabeller för 
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utmattning av förband har vi. Vi tar fram mycket själva men många leverantörer har sina egna som vi 
använder. 

Händer det att ni gör överslagsberäkningar när ni gör handberäkningar? 
Det gör vi absolut. Det ingår i våra kontrollrutiner. Det är lite olika hur man jobbar. Jag brukar börja 
en knutpunkt med att göra ett överslag och sedan lägga det åt sidan för att detaljberäkna och sedan 
gå tillbaka och kontrollera att det stämmer. Sen har vi fortfarande en sidomannagranskning som vi 
också gör ett överslag på så att det är korrekt. Där har vi också lite nyckelvärden och sådant på 
utnyttjandekapacitet på svetsar och liknande som man använder på säkra sidan att kontrollera. Sen 
är det väldigt mycket som är extremt överdimensionerat för att man ska slippa kontroller på 
byggarbetsplatsen sedan. Svetsen lägger man sällan på över 50 % utnyttjande för att slippa kontroller 
på plats som ofta är dyrare än att lägga en lite tjockare svets. Det är väldigt sällan som svetsar och 
förbanden är hårt utnyttjade. Det är ofta inte ekonomiskt om det inte är t.ex. 
serieproduktionsmodulerna, då ligger vi på 98-99 %. Men då krävs att de ultraljudstestar alla svetsar. 
På en byggarbetsplats kan det sällan bli så exakt att man vill ligga där uppe på de 
utnyttjandegraderna. 
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Intervju  
Lars Holm, Enhetsledare för gruppen inom Stålteknik på WSP i Malmö 

Går det bra om vi publicerar namn och företag i vår rapport? 
Ja det går bra. 

Vilka är dina huvudsakliga befattningar? 
Enhetsledare för en grupp som heter Stålteknik. Vi jobbar både med analys och dimensionering men 
även som sakkunniga inom konstruktion. Det innebär att vi jobbar med kvalitetsarbete vid 
stålentreprenader. 

Hur många års erfarenhet har du inom branschen? 
Över 20 år. 

Vilket område inom konstruktion arbetar du mest inom? 
Det är stålkonstruktioner som jag jobbar mest inom nu. 

Hur ofta dimensionerar du knutpunkter? 
Det varierar väldigt mycket. Det är svårt att säga hur ofta men man gör det oftast i varje projekt. Man 
kanske inte räknar alla knutpunkter men man räknar knutpunkter i alla projekt. Det är kanske inte 
varje vecka utan mer varje månad.  

Vilken är den vanligaste knutpunkten? 
Vanligaste knutpunkten är egentligen ett ganska svårt begrepp, men jag kan säga att det oftast är 
bultade knutpunkter som man räknar mest på. När man pratar bultade knutpunkter är då ledade 
knutpunkter som inte är momentöverförande det vanligaste. Sedan brukar det oftast vara geometri 
och andra saker som gör att knutpunkter ser olika ut. Men när man pratar typer är bultade 
knutpunkter som är ledade vanligast.  

Hur ser dimensioneringsprocessen ut? (beräkningar, uppritning osv.) 
1. För det första vill jag alltid ha geometrin från strukturmodellen på plats för att utifrån

placering, vinklar och geometrier från strukturmodellen utföra knutpunktens geometri. Det
är kraftuppdelning och både beräkningar på plåtar och skruvar och sådana saker.

Om man har standardiserade typer av beräkningsark som man använder sig utav så har man i 
den en skiss som är parametriserad. Utifrån den kan man alternativt rita upp skissen som 
man har gjort med sin egen geometri och hur skruvar ska vara placerade och sådana saker. 
Det kan man då lägga över till den som ska modellera upp detta i t.ex. en 3D programvara. 
Jag brukar sällan göra detaljerade skisser där man sätter ut alla mått för kantavstånd och 
sådana saker. Utan man har med det som är strukturellt viktigt, så som dimension på skruvar, 
antal skruvar och avstånd mellan skrivargrupper till exempel. När jag skissar knutpunkten 
brukar jag oftast be att få en DVG-fil av en elevation eller plan av den knutpunkt som jag ska 
designa. Sedan gör jag skissandet i AutoCad. 

2. Lasterna arbetar vi fram väldigt olika, det beror på projekt och komplexitet på projektet. Det
kan vara allt ifrån enkla handberäkningar med fritt upplagda balkar eller något liknande till
stora komplexa 3D analyser. Så egentligen har du hela spannet där emellan. Jag brukar inte
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låta knutpunktens design styra det strukturella beteendet. Man bestämmer sig för ett 
strukturellt beteende och sen designar man knutpunkten utifrån de krafter som uppstår i 
knutpunkten för den design man har valt. För visso kan det vara tillfällen då man helt enkelt 
insett att den här knutpunkten får jag inte till och vi måste hitta ett annat system. Och då 
måste man backa tillbaks till globalanalysen på nytt och hitta nya strukturella lösningar.  

3. Sedan när man har geometrin klar för sig då får man börja med att göra beräkningarna av
knutpunkten. Jag tar inte vinklar och sådana saker från analysen. För vissa ska
strukturmodellen och analysmodellen överensstämma, men i det här läget om det skiljer 4-3
grader på en diagonalstång som kommer in i knutpunkten spelar det ju inte det någon roll
mellan strukturanalys. Men där emot om man ritar knutpunkten kan det ha viss betydelse.
När jag beräknar gör jag de allra flesta knutpunkter förhand faktiskt. Jag kan inte säga att jag
gör alla förhand men jag gör de flesta. När knutpunkterna är svåra gör jag det för hand men
när det är lätt använder jag en programvara.

Använder du datorprogram när du dimensionerar knutpunkter eller mestadels handberäkningar? 
Det är lite blandat. 

Är det något i dimensioneringsprocessen som är extra svårt eller lätt? 
Det som kanske kan vara en utmaning ibland är att hitta kraftgången och kraftfördelningen i en 
knutpunkt. Det är det som är det svåra. Men även att bestämma sig hur man vill att kraftspelet ska 
gå. 

Är det något utöver detta som du vill tillägga med ditt arbete med knutpunkter? 
Detta kanske har mer en koppling till globalanalysen. När man pratar stångelement med veka 
ändanslutningar så är det något som påverkar, där kan det bli en interaktion mellan knutpunkten. Så 
beroende på geometrin på knutpunkten så kan det påverka knäcklängden på den stång man 
förbinder med i det här förbandet. Det är nämligen såhär att om man har en anslutningsplåt på 
ändarna på en stång, till exempel en tryckt stång, så påverkas knäcklängden av stången av geometrin 
på knutpunkten. Där kan det då bli en interaktionsprocess där man då helt enkelt av någon orsak 
måste gå tillbaka efter att man har fått geometrin klart för sig på knutpunkten. Man måste gå tillbaka 
och kontrollera stången på nytt med kanske en ny knäcklängd, ändra från faktor 1,5 till kanske 2 
kanske.  

Följdfrågor: 
Använder ni er av mallar eller egen gjorda mallar i t.ex. Excel eller Mathcad vid 
dimensioneringsprocessen? 
Ja. Man sätter upp beräkningsarken utifrån handböckerna. Det kanske inte är något riktigt väl 
genomarbetat, men vi försöker åstadkomma en datorbas med mallar eller templates. Tidigare 
jobbade vi ganska mycket i Excel men nu försöker vi att få det mesta i MathCad, för att det ger en 
bättre överskådlighet. Överskådligt som beräkningsmetod då allt hamnar på rätt plats. Då är Excel 
betydligt svårare. Vi har mallar bland annat på svets, till exempel en svetsad knutpunkt mellan 
rörprofil och den typen av beräkning. Jag har även skrivit ett MathCadark för fotplåtar där man kan 
välja antal skruvar i fotplåten på ett lite mer friare sätt än vad programvarorna gör.  
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Vilka programvaror använder ni? 
SBI Steel Connections används till viss del. Vi har använt oss av SBI:s handbocksserie för detaljer 
väldigt mycket och det är grunden för hur vi räknar knutpunkterna. Sen har jag provat att använda 
mig utav Robot structur. De knutpunkter som finns där har jag prövat att köra lite på. Det är 
egentligen de två programmen jag har prövat. För att få fram kraftspelet och dimensionering 
användes Strusofts programvaror som FEM-design. Själv så föredrar jag att man använder FEM-
design till betongkonstruktioner men inte stålkonstruktioner. Det kommer sig att jag har sett att 
FEM-design inte kan styra stabiliseringen av vippningshämmande konstruktionsdelar. Då föredrar jag 
att man istället använder sig en programvara som heter Robot Structur där man kan välja sida av 
profilen som ska vara stagad. När man har väldigt, väldigt komplexa knutpunkter som är svetsade, 
som ibland används inom oljeindustrin till exempel. Då är det Finita element programmen man 
använder sig utav för att köra riktiga volymselementberäkningar. Även för stålkonstruktioner är det 
FEM som gäller. Vi på WSP använder Ansys som finita element programvara. 

Används även tabeller eller diagram vid dimensioneringsprocessen? 
Inte så mycket nu mera, det var mer förr faktiskt. Det var bland annat från handböcker, men en del 
var även egna sådana man hade gjort förr utifrån handböcker.  

Händer det att ni gör överslagsberäkningar när ni gör handberäkningar? 
Ja det gör vi. Man kan säga om man bygger en större analysmodell så rekommenderar jag att man 
gör en överslagsberäkning och en grovdimensionering före eller under tiden man bygger modellen. 
Sen gör man även en överslagsberäkning i slutskedet när man gör en sidomannakontroll av 
beräkningar som någon annan har gjort. Då gör man ett enklare överslag för att se att det är ungefär 
samma värden. Så det är en form av granskning vi gör då. 

Sen Eurokod kom är det något som du tycker har blivit svårare och mer komplicerat vid 
knutpunktsberäkningar? 
Nej inte för knutpunktberäkningar. Men jag tycker snarare att man har försökt klarlägga vissa saker. 
Det här med ekvivalenta t-stycken och hur man ska räkna med dem. Det finns en metod som kanske 
är lite klarare i Eurokod än vad som fanns tidigare i handböckerna i Sverige. Detaljhandböckerna man 
hade från SBI från 70-talet hade ju en metod de också. 
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Intervju  
Sven Thofeldt, Huskonstruktör på BSV Arkitekter och Ingenjörer i Jönköping 

Går det bra om vi publicerar namn och företag i vår rapport? 
Ja, det går bra. 

Vilka är dina huvudsakliga befattningar? 
Huskonstruktör 

Hur många års erfarenhet har du inom branschen?  
9 år. Jag arbetade knappt två år på Myresjöhus som slutprojektör först men sedan sju år tillbaka 
arbetar jag på BSV. 

Vilket område inom konstruktion arbetar du mest inom? 
Det är väldigt mycket blandat, både stål, trä, betong och även lite geokonstruktion. 

Hur ofta dimensionerar du knutpunkter? 
Det är en del i varje projekt, ofta har man mycket infästningar i just stål. Antingen om det är 
svetsförband eller bultförband. Även vid träkonstruktioner så används stål i infästningen till exempel 
vinkelbeslag. Det är väl åtminstone en gång per projekt som vi dimensionerar knutpunkter. 

Vilken är den vanligaste knutpunkten? 
Det är svårt att säga, både bult förband och svetsförband när det gäller stål. Balk-pelare, balk-balk 
eller skarvningar och sådant. 

Hur ser dimensioneringsprocessen ut? (beräkningar, uppritning osv.) 
1. Först börjar man dimensionera huvudsystemet i byggnaden, ta fram balkdimensioner,

pelardimensioner och bjälklagsdimensioner. Knutpunkten dimensioneras i ett av de sista
skedena. Det är dumt att ge sig på beräkningar på knutpunkten innan balkdimensioner och
sådant är bestämt. Det är en viktig aspekt att det ska gå och montera enkelt att det ska vara
utförbart på arbetsplatsen. Det är huvudpunkten att den är lätt att genomföra sen att den
håller också så klart. Alltså först är det någon slags utformning av knutpunkten. Sen har vi ju
erfarenhetsmässigt ett antal knutpunkter som vi brukar använda, liknande i alla fall. Sedan
anpassas de lite för varje projekt. Då har vi standardlösningar som vi brukar använda. När vi
skissar upp knutpunkten gör vi det oftast i Revit eller Autocad, det är då lättast att arbeta
med.

2. Sedan gör man lastnedräkningen och plockar ut krafterna. Vi använder både datorprogram
och handberäkningar för att ta fram laster och krafter till knutpunkten. Ofta har vi räknat, om
man tänker en vanlig stålstomme, en ram då till exempel. Då har vi räknat det i ett program
och plockar sedan ut krafterna ur det helt enkelt. Vi arbetar bland annat med WIN-
statikserien då oftast ramanalys. Sen sitter vi med strusofts FEM-design 3D-structure också
men det är för lite större projekt. Det går att köra på små projekt också.
Så då plockar man ut krafterna i detta skede. VI gör ibland även vanliga lastnedräkningar för
hand i Matchad, Excel eller helt för hand på papper. Oftast tar vi fram förutsättningarna i ett
projekt med laster och sedan jobbar man in det i de här ramarna i till exempel 3D-structure.
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Sedan plockar man ut den stommen som man vill titta på och plockar ut de 
kopplingskrafterna som är där. 

3. Efter det går man in i själva knutpunktsberäkningen då man antingen jämför med
lastkapaciteterna eller vid vissa specialförband så får man räkna dessa. Vissa förband vet man
kapaciteterna från standardlösningar och då jämför man med det vad den kopplingen klarar.
Till exempel vad den klarar för momentkapacitet och tvärkraftskapacitet. Man tittar på det
ställe där man tror att det är hårdast belastat.
Man vill inte arbeta med för många olika typer i ett projekt, det gillar varken entreprenörer
eller vi. De vill ha liknande lösningar, ofta vill de ha likvärdiga balkdimensioner och sådant
också. Man strävar efter ett rationellt utförande. Vi har inget specifikt program för att till
exempel räkna på svetsar och bultförband utan det räknar vi för hand kan man säga. Vi
använder Mathcad så vi har gjort egna mallar där som man bara plockar in in- och utdata i.
Så det är ju ett eget program som man kan säga att vi har.

Vi har några program för infästningsberäkningar med det är mer för betong och sådant och
det har vi från leverantörer, HILTI till exempel har ett bra program. Så vissa leverantörer har
egna program som vi använder oss av.

4. Ritningar gör vi. Men ibland kan det vara någon som skissar upp en knutpunkt som bara
projekterar ritningar och då kanske vi bara kontrollerar om den funkar beräkningsmässigt om
de inte själva känner sig säkra på det. Så ibland ritar vi upp det i tidigare skede och sedan
kontrollerar det med hjälp av beräkningar.

Använder du datorprogram när du dimensionerar knutpunkter eller mestadels handberäkningar? 
Ser svar ovan. 

Är det något i dimensioneringsprocessen som är extra svårt eller lätt? 
Det som kan vara svårt är när förutsättningarna inte är riktigt givna. Det är svårt att dimensionera om 
man inte har allting. Det kan vara ett projekt som det står att de ska lasta på en del här och en del där 
men man får inte riktigt tillräckligt med information. Ibland vill de ha en konstruktion som klarar sig 
utan att utformningen är helt färdig. Det är en del projekt där man inte får reda på allt och då får 
man ta i lite oftast och vara mer på säkra sidan. 

Är det något utöver detta som du vill tillägga med ditt arbete med knutpunkter? 
Nej det tror jag inte. Jag tror generellt att det inte räknas så hårt på knutpunkter, att det är rätt 
mycket överdimensionerat till exempel på grund av pressade budgetar i projekten. Vet man att 
knutpunkten fungerar så då plockar man in den bara. Samtidigt så har vi våra mallar i Mathcad och 
det tar inte så lång tid ändå nuförtiden.  

Följdfrågor: 
Används även tabeller eller diagram vid dimensioneringsprocessen? 
Jo men det gör vi ju. Vi tittar på dels kapaciteterna för standardvalsade balkar, pelare och sådant. Det 
använder vi och vi tittar även på vissa typer av förband. Det kan vara specialbultar som stålexpander 
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och sådant som man tittar på. Det är olika leverantörers specifikationer som vi tittar på. 
Leverantörers tabeller och diagram, deras kapaciteter för produkterna använder vi oss utav när vi 
dimensionerar. 

Händer det att ni gör överslagsberäkningar när ni gör handberäkningar? 
Det händer och det måste man i princip göra i alla fall i de tidiga skedena. När man ska komma 
framåt i projekten och om man inte har alla förutsättningar till exempel. Det är mer att man plockar 
av erfarenhet vad som brukar fungera och ungefärliga dimensioner. Det är svårt att definiera vad en 
överslagsberäkning är och en vanlig beräkning. Men det är mer att man plockar av erfarenhet helt 
enkelt, vad som brukar fungera med en viss last. 

När Eurokod kom var det något som blev svårare än innan? 
Det tycker jag väl egentligen inte. Det som var svårt var väl att inte allting var givet i början. 
Standarderna var inte helt lättillgängliga. I början kom det uppdateringar hela tiden och det tog ett 
tag innan man fick den där ingången och tillgång till rätt standarder och så där. Men det är samma 
beräkningar egentligen men man lägger lite olika fokus på vart man har säkerheten. Så det blir i stort 
sätt samma resultat när man räknar nu som när man räknade då. 

Gör ni någon granskning på beräkning och ritningar i slutändan? 
Ja det gör vi. Normalt sätt så gör vi en granskning på själva ritningarna och sedan om den som 
granskar tycker att det ser lite klent ut och funderar på om det stämmer då går man in och tittar 
djupare på den beräkningen så att det är rätt dimensionerat. Man förutsätter att den som har gjort 
jobbet har gjort det rätt. Vi har en egenkontroll som den som dimensionerat knutpunkten gör och går 
igenom. Men vi har också en extern någon som inte jobbar i projektet som granskar, inte specifikt 
just knutpunkterna utan projektet i stort. Det har med vårt kvalitetssystem och göra. 
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Dimensionerande laster 

Vid	beräkning	av	laster	används	En	sammanställning	av	våra	vanligaste	laster	som	är	
sammanställd	av	Johansson	&	Movaffaghi	 2014 .	

	

 

Snölast 

 

	

1,0	
1,0 
2,5 

Detta	medför	en	Snölast	för	 0,8:	 													
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, ö  

	 , ö 2 6 12	  

 

Egenvikt: Tak+installationer (Antaget värde) 

 

0,5	  

	 	  

	 6 0,5 3	  

 

Snölast	 0,8

Egenvikt	tak installationer	
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Egenvikt balk (HEA300) 

 

88,3kg/m x 9,8 = 0,86 kN/m 

Dimensionerande last beräknas från följande ekvationer: 

 

6.10a  

Dimensionerande	last	i	brottgränstillstånd	

1,35 1,5Ψ ,  

ä 				 ä 	3 1,0 

	  

Ψ , ä 	 	 	 ö 	Ψ faktorer				Ψ , ö 	0,7       

	 	  

	 1,0 1,35 3 0,86 1,0 1,5 0,7 12 17,8 /  

6.10b 

Dimensionerande	last	i	brottgränstillstånd	med	snö	som	huvudlast	

0,89 1,35 1,5 , ö 1,5Ψ ,  

1,0 0,89 1,35 3 0,86 1,0 1,5 12 22,6 /  

	 , /  



Bilaga 3 

Datorberäkning av ramen med FEM‐design 
 

Vid ett nytt projekt väljs först vilket Eurokod som ska användas, i detta arbete valdes Eurocode (NA: 

Swedish). Nivåer definierades sedan till 8 meter samt 8,88 meter för att det skulle finnas något att gå 

efter när t.ex. pelare, balkar och laster sattes in. Detta gjordes under ”Storey”. Det angavs också längt 

och bredd på byggnaden som valdes till 10x20. När nivåerna var definierade var det dags att sätta in 

pelare och balkar i modellen som bildar ramen. Pelarna sattes in först under rubriken ”Column”, där 

väljs material, stålsort, höjd på pelaren och om den ska vara ledad eller momentstyv. Eftersom att 

det är en treledsram och knutpunkten som beräknas är momentstyv bockas kryssrutan ”The same at 

both ends” av. Startpunkten på pelaren valdes då till ledad och slutpunkten till momentstyv. 

Dimensionerna på pelaren valdes till H‐EA 300 och stålsort S355. Höjden anges till 8 meter. Se figur 1. 

 

Figur 1. Val av egenskaper för pelare 
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Den första pelaren placerades enligt (x=0, y=10) och den andra pelaren placerades enligt (x=10, 

y=10). Om pelarens fläns inte ligger parallellt med fasaden ska den roteras så att den gör det för att 

undvika knäckning i den veka riktningen. För att rotera pelaren startas kommandot ”Change 

Direction” i den diagonala boxen. För att sätta in balkarna används kommandot ”Beam”. Även här 

valdes material, stålsort och om den skulle vara ledad eller momentstyv. Samma dimensioner som 

pelarna användes även på balkarna. Som tidigare nämnt är det en treledsram med momentstyv 

detalj för pelartopp, även här bockades kryssrutan ”The same at both ends” av. Startpunkten på 

balken valdes då till momentstyv och slutpunkten till ledad. Se figur 2. 

 

Figur 2. Val av egenskaper för balk 

Den första balkens startpunkt placerades enligt (x=0, y=10, z=8) och slutpunkten enligt (x=5, y=10, 

z=8.88). Den andra balkens startpunkt och slutpunkt placeras efter (x=10, y=10, z=8) samt (x=5, y=10, 

z=8.88). 
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Lasterna som användes i detta arbete var dead load (som är materialets vikt), roof + installations 

(vikten på taket samt installationer i taket) och snow load (vilket är snölasten).  Lasterna definierades 

sedan enligt figur 3. 

 

Figur 3. Definition av laster 

Snölasten appliceras egentligen med hjälp av ”Snow load” kommandot. Men vid beräkning av en ram 

blir inte lastbredden på byggnaden definierad om inte de övriga ramarna ritas upp. Därför lades 

snölasten istället in manuellt som en linjelast på balkarna och då inte med hjälp av ”Snow load” 

kommandot. Då snözonen sattes till 2,5 blir snölasten 2 kN/m2. Lastbredden på ramen är 6 meter, 

vilket ger en linjelast på 12 kN/m. Se figur 4. Även lasten för Roof + installations lades in som linjelast 

på balkarna. Lasten är 0,5 kN/m2 med lastbredden 6m sattes linjelasten till 3 kN/m. 

 

Figur 4. Snölast 
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För att kombinera Lastfallen och lastfaktorerna lades lastgrupper in i ”Load groups”. Programmet 

kombinerar sedan lastfallen och lastfaktorerna automatiskt till ”Load combinations”. För att fylla i 

lastgrupperna samt deras faktorer trycktes det på den översta tomma rutan. För Roof + installations 

används samma parametrar som för Dead load. Se figur 5‐6.  

 

Figur 5. Lastfaktorer 

 

Figur 6. Load groups 
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Kombinationen av lastfallen och lastfaktorerna gjordes sedan med ”Load combinations” genom att 

programmet använder lastgrupperna från load groups för att generera lastkombinationer. Se figur 7‐

8.  

 

Figur 7. Generera lastkombinationer 

 

Figur 8. 
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För att få ut moment och tvärkraft ställde programmet in på analys fliken. Vid kalkylering användes 

9‐6‐3 nod element som är det rekommenderande. Load cases och Load combinations bokades i för 

beräkning. Se figur 9.

 

Figur 9. Kalkylering 
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För att sedan få fram det maximala moment och tvärkraften användes kommandot ”New result”. 

Först togs tvärkraften fram genom det fallet som tvärkraften blir störst på. Se figur 10. 

 

Figur 10. 

Vid resultat av den maximala tvärkraften valdes kommandot ”Numeric value” där sedan hela 

byggnaden markerades. se figur 11. 
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Figur 11. Maximal tvärkraft 
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För att få ut det maximala momentet används samma kommando som för tvärkraft, men istället väljs 

My’ och inte Tz’. Se figur 12. Vid resultat av det maximala momentet gjordes även här på samma sätt 

som för tvärkraften. Se figur 13.  

 

Figur 12.  

 

Figur 13. Maximalt moment 



Bilaga 3 

För att få ut den dimensionerande normalkraften används även här samma kommando som, men 

istället väljs N. Se figur 14. Vid framtagning av resultat av den maximala normalkraften gjordes 

kollades de både på balken och pelaren vid knutpunkten. Se figur 15. Då den dimensionerande 

normalkraften är större på pelaren än på balken, valdes det att använda normalkraften på pelaren. 

 

Figur 14. 
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Figur 15. Dimensionerande normalkraft 

Vid diagram av det maximala momentet och tvärkraften startades kommandot ”Detailed result” 

(som ser ut som ett förstoringsglas) där en balk markerades. Se figur 16. Resultatet av det maximala 

momentet och tvärkraften kommer att jämföras med det maximala moment och tvärkraft som tagits 

fram genom handberäkningar. Det största utav dessa värden kommer sedan att användas för 

fortsatta beräkningar.  
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Figur 16. Resultat av moment och tvärkraft 

Eftersom att den dimensionerande normalkraften är på pelaren går det inte kolla på samma diagram 

som för moment och tvärkraft. Resultatet för normalkraften är enligt figur 17. 

 

Figur 17. Resultat av normalkraft 
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Handberäkning av krafter på ramverket 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 :	HA‐HB=0		HA=HB	
	

:	RA+RB‐	22,6	*	10=0		RA+RB=230	RA=113kN	och	RB=113kN	
	

						C	 :	HA*8,88‐(113*5)+(22,6*5*2,5)=0		HA=282,5/8,88=	32	kN	HB=32	kN	
	
	
SNITT	1:	
	
	

	 	
	
	
	

	

	
	
SNITT	2:	
	

Treledsram	

Led	

Led	C	

Led	

Qd=22,6	kN/m	

HB	HA	

RB	RA	

M	

N1	

V1	

113kN
32kN	

:	N1+	113=0	 N1=‐113kN
	

:	V1+	32=0		V1=‐32	kN	
	
				X	 :	M+32x=0		M(8)=‐256	kNm	

V3	

V2	

N3	

N2	

‐256kNm	

	10	grader	

:	N2=	V1*cos(10)+N1*sin(10)=0		N2=‐	51	kN
	

:	V2=V1*sin(10)‐N1*cos(10)=		V2=106	kN	
	
					

Resultatet	är	från	handberäkningarna	på	ramen	ger	följande:
VEd	=	106	kN	
MEd=‐256	kNm		
NEd=	‐113	kN	
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Handberäkning av knutpunkt PT3  
Först bestämdes vinkeln mellan diagonalavstyvningen och det horisontella planet 
enligt ekvation (1). 
	

tan             	 1  

 
176

176 cos 10
tan 10 40° 

 
tan 40 0,84 
 

, ö 	 å	 	 	 	 	 	 ä  

 
 

Val gjordes av svets utifrån följande villkor. 
	
Villkor	1:	

√2                 2 	

	
	 	 å	 å 	 	 	 	 : 	 .			

											 	 	 	ä 	 0,9	
	
1,2	
	

	 ä ä 345	 	 å	16 40		
	
ä 14	 	
	
1,0	
	

	 ä 470 	 å	16 40	
	

√2
0,9 1,2 345
1,0 470

0,014 0,0157 15,7 	

	
Svetstjockleken	för	yttre	fläns	väljs	till:	

9	 	
9	 	
	

Villkor	2:	
	

			 	 	 	 	 	 	 	 3 	

	
, ,

,
0,014 0,0111 11,1 →	minst	12mm	

Svetstjockleken	för	inre	fläns	väljs	till:	
6 	
6 	
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Villkor	3:	
	

√
		 	 	 	 	 	 	 	 	 4 	

	
	 	 	 8,5	 	

	
1

√2

0,9 1,2 345
1,0 470

0,0085 0,0048 4,8	 	

	
Svetstjockleken	för	livet	väljs	till:	

5 	
 

Val av skruv dimension gjordes enligt ekvation (5).  
	

, 			 	 	 	 	 	 	 	 	 5 	
	

	 	 4	 	
, 	 	 ö 	 20	 		

	 	 	 : 	 147 	
	 ä 	

	
4 147 0,4 235 259 	EJ	OK!	Större	dimension	på	skruvar	testas!	

	
hr	fås	från	ekvation	 6 	och	genom	att	först	bestämma	måttet	 mx 	från	fläns	till	de	
dragna	skruvarnas	centrum.	Detta	mått	bestäms	med	hänsyn	till	monteringen	och	beror	
på	skruvens	tjocklek.	Detta	mått	måste	minst	vara	enligt	ekvation	 7 .	S‐måttet	är	enligt	
SS‐EN	14399‐4	 33mm.	d0	är	hålets	diameter.	

	
		 	 	 	 	 	 	 	 	 6 	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 7 	
 

33
2

22		 38,5 	 

 
	 ä 	 	40	  

 
Därmed	kan	hr	räknas	till	och	förs	sedan	in	i	ekvation	 5 	
	

290 14
cos	 40

40 400	 0,4	  
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Val av skruv dimension gjordes enligt ekvation (5).  
På	grund	av	att	knutpunktens	kapacitet	inte	klarade	sig	med	en	M20	skruv	så	
prövas	M24	eftersom	denna	skruvdimension	finns	tillgänglig	i	handboken.	

	
, 			 	 	 	 	 	 	 	 	 5 	

	
	 	 4	 	

, 	 	 ö 	 24	 		
	 	 	 : 	 212	 	

	 ä 	
	

4 212 0,4 339,2	 259	 	OK!	
	

hr	fås	från	ekvation	 6 	och	genom	att	först	bestämma	måttet	 mx 	från	fläns	till	de	
dragna	skruvarnas	centrum.	Detta	mått	bestäms	med	hänsyn	till	monteringen	och	beror	
på	skruvens	tjocklek.	Detta	mått	måste	minst	vara	enligt	ekvation	 7 .	S‐måttet	är	enligt	
SS‐EN	14399‐4	 33mm.	d0	är	hålets	diameter.	

	
			 	 	 	 	 	 	 	 6 	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 7 	
 

39
2

26		 45,5	 	 

 
	 ä 	 	46	  

 
Därmed	kan	hr	räknas	till	och	förs	sedan	in	i	ekvation	 5 	
	

290 14
cos	 40

46 7 413,3	 0,4133	  
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Modellering av skruvförbandet i drag. 
	
Beräkning	av	bärförmågan	enligt	ekvation	 8 .	
Följande	utformning	för	knutpunkten	prövas:	
	
ex 30	mm	
e2	 	40	mm	
w 80	mm	
bp 320	mm	

 
 

,
, , ; , , ∑ , ; ∑ ,           8  

 
Bärförmågan	för	de	dimensionerande	T‐styckeflänsarna	beräknades:	

 

,
4 12,5
0,046

1086 ;
2 12,5 0,03 4 212

0,046 0,03
663 ; 4 212

848  

 

, 663	  

 
Denna	kapacitet	ska	vara	mindre	än:	

 

, ,
,

 

 

, ,
1380 10 355
290 14 1,0

1775000 1775 663	 		 ! 

 
Beräkningar	för	föregående	ekvation	följer	nedan:	

 

, ,
,

                  9  

 
Sedan	beräknades	den	plastiska	bärförmågan	för	moment	av	ändplåten.	Eftersom	
leff,1 leff,2	enligt	ekvation	 10 	och	 11 	så	behöver	endast	en	beräkning	göras.	

 

, , ,
,

4
 

 

, , ,
0,160 0,030 345 10

4 1,0
12420 12,5	  

 
 
 

, , ; ,                            10
	  

 

, 385	 ; 	  
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, ,                   11  

 

, 160	  

 
För	att	beräkna	leff1,2	så	används	beräkningar	i	ekvationerna	 12 	och	 13 .		

 

, 1
1 2

								           12  

 

,

4 46 578
46 4 1 80 385

4 1 46 2 40 514
								 

 

,

4 1,25
1 2 0,625

0,5
1 0,5 2 0,625

								        13  

 

,

4 46 1,25 30 221
4 1 2 46 0,625 30 40 372

0,5 320
4 1 0,5 80 2 40 0,625 30 219

								 

 
; 1,25                  14  

 
	 ; 1,25 46 58	  

 
 

Kontroll av momentkapaciteten  
	
Den	ska	uppfylla	följande	villkor	enligt	ekvation	 15 	

 

,                   15 	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 16  

 

290
14
2

sin 10 40
46 416	 0,416	  

 
663 0,416 	 	 		 ! 
 
 

Kontroll av tvärkraftskapaciteten 
	
För	att	dimensioneringen	skulle	ske	på	det	mest	gynnsamma	sättet	så	valdes	ekvation	
17 .	
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∑ , ; ,
           17  

∑ ; 705

sin 10 40
 

 
Utan	bidrag	från	friktionen	mellan	plåtarna	ger	det	följande	kapacitet:	

368,1	 → 	 	 		 !  

 
ä 	 ä 	 å	 	 	 å	 

								 	 	 	8	 	 	1090 2 
 

1,2 
 

, ä ö å 	 ö 	 	 	 	 	 : 	 . 
, 98	  

 

, ä ö å 	 ö 	 å 	 	 	 18  

 

,
	
                 18  

 

,
1,0 2,5 470 24 30	

1,2
705000	 705	  

 
 

	 	 	 ä 	 	 å 	 	 å 	 	 	 
	 	 . ö 	 	 å	 	 ö 	 ö 	 	 å	 	 	 
	 	 	 	 	 	ä 	1,0	 	 . å 	 	 å	 	 , 	 
ä 	 det 	 ä 	 	 	 20 	 	 21 . 

 
 

; ; 1,0               19  

 

1,02;
800
470

1,7; ,  

 
	 	 ä 800	  

 

ö 	 	 	ä :	 	              20 	

	

	 	
80

3 26
1,02	

	
ö 	 	 :	 	 			 	 	 	 	 	 21 	

 
	 	 	 	 å 	 	 	 	 	 	 	 	ä 	 å	 	 å	 	 

	 	 	 	 	 ö 	 	 ä 	 . ä ö 	 ä 	 1,2. 
 
 

	 	 	 ä 	 	 å 	 	 å 	 	 	 	 
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										 ä 	 .	 
 

ö 	 	 	 :	 2,8 1,7; 1,4 1,7; 2,5 	    22 	

	

2,8
80
26

1,7 6,9; 1,4
160
26

1,7 6,9; , 		

	

ö 	 	 :	 1,4 1,7; 2,5 		 	 	 	 	 23 	

	

ö 	 	 :	 1,4
160
26

1,7 6,9; , 	

	
å 	 	

, , , 	 	 	 24 	 	 25 	
 

Minsta	tillåtna	avstånd:	
	
, 1.2	 	 	

2.2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 24 	
2.4	 	 	

	
, 1.2 	26 31,2	 		e2,dragen 	40	mm	och	e2,tryckt 80	mm		OK!	

2.2	 	26 57,2	 	80	mm		OK!	
2.4	 	26 62,4	 		160	mm	 	200	mm		OK!	

	
	
Största	tillåtna	avstånd:	
, 40 4 	 	
, min	 14 , 200 	 	 	 	 	 	 	 25 	

 

, min	 14 30 420,  

 
 

Därmed fås följande resultat för knutpunkt PT3: 
	
Plåtstorlek:	PL30x320x480	
Skruvdimension:	M24	
Antal	skruvar:	4	dragna	och	2	tryckta	
Svetstorlek	yttre	fläns:	9	 	9	mm	
Svetsstorlek	inre	fläns:	6	 	6	mm	
Svetsstorlek	liv:	5	mm	
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Datorberäkning av knutpunkt PT3 med SBI Steel Connections 
 

Vid uppstart av programmet SBI Steel Connections valdes först vilken av knutpunktstyperna som 

skulle räknas på. För beräkning av knutpunkt i denna rapport valdes ”Ramhörn och pelartopp”.  

 

Figur 1. Val av knutpunktstyp 

Det första som gjordes efter att knutpunktstypen valdes var att skriva in den indatan som behövdes 

för beräkning. Lasterna skrevs först in och därefter valdes de rätta profilerna samt stålsort. Lasterna 

som användes som indata var det maximala momentet, tvärkraften och normalkraften som fåtts från 

handberäkningar.

 

Figur 2. innan inskriven indata 
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De laster som skrevs in var moment= 259 kN/m, tvärkraft=108 kN och normalkraft=‐115 kN. 

Profilerna valdes sedan till I‐profil HEA300 och stålsort S355. 

 

Figur 3. Efter inskriven indata 

Eftersom beräkningarna i detta arbete behandlar pelartopp PT3 byttes fliken till höger från ”Data” till 

”PT3”. Här får man upp all den information som behövs för dimensionering. Programmet väljer först 

ut egna mått och dimensioner men detta ändras även manuellt. I och med att det finns 2 röda 

markeringar, som innebär att den valda utformningen på knutpunkten inte klarar sig och det 

behövdes göra några ändringar.  
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Figur 4. Programmets valda dimensioner 

Det första som ändrades var skruvdimensionen då inte programmets valda skruvdimension var 

tillräcklig.  

 

Figur 5. Vald skruvdimension 

Enligt Figur 6 ändrades svetsarnas dimensioner. För att slippa ha så många olika svets sattes af3 och 

af4 till 6 mm istället för 4 och 8 mm som det var innan. I och med ändringen minskar den minsta 

längden på plåten i kraftriktningen.  
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Figur 6. byte av svets 

För att klara bärförmågan där FRd,övre ska vara större än FEd,övre fick tjockleken på plåten ändras till 30 

mm istället. I och med ändringen fick även längden på skruven ökas till 100 istället för 90 för att det 

ska finnas tillräckligt med plats för att fästa bulten på skruven. Ändringarna framgår i Figur 7. 

 

Figur 7. Ändring av plåt och skruv 

I Figur 8 kan följande ändringar ses. Till sist ändrades längden på e1 och e2 i och med att de ska vara 

mindre än e1,max och e2,max men större än e1,min och e2,min. Kantavståndet från ytterkant plåt till skruv 

var tidigare 30 mm men ändrades till 35 mm. Då det tidigare måttet var 370 mellan hålen var måtten 

tvunget att minskas. Istället valdes 360 mm mellan centrum av hålen till skruvarna i kraftriktningen. 

Eftersom kantavståndet ökades med 5mm behövdes även avståndet mellan fläns och kant på plåt 

ökas med 5mm. 
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Figur 8. Ändring av hålplacering 

Efter att alla ändringar var gjorda så att utformningen klarade sig gjordes en extra genomgång för att 

se så att allt såg bra ut. Det slutliga resultatet visas i Figur 9 nedan. 

 

Figur 9. Slutliga resultatet  
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