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om dimensioneringskontroll vid 
nybyggnad för balkar av stål eller 
trä med stora spännvidder
Under vintern 2009 – 2010 rasade  ett antal tak på hallar med 
relativt stora spännvidder. Rasen förekom främst hos bygg-
nader med takstolar av stål eller trä. Rasen har inträffat trots 
att snölasterna inte var större än de snölaster som föreskrivs i 
Boverkets konstruktionsregler och handböcker.  

Vid genomgång av de rasade taken har framkommit att rasen 
ofta är orsakade av felaktig dimensionering. I BFS 2008:8 – EKS 
Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av euro-
peiska konstruktionsstandarder (eurokoder) finns i avd A § 13 före-
skrifter om dimensioneringskontroll. 

Verkningssätt hos hallöverbyggnader
Vid stora spännvidder, som det oftast är frågan om vid hallbyggna-
der, är ofta instabilitetsfenomen dimensionerande. Vippning hos 
långa balkar kan undvikas genom stagning av överflänsen. Detta 
görs vanligen genom att lägga in ett horisontellt fackverk mellan 
två takstolar, eller genom att utnyttja taket som ”styv skiva”. Båda 
metoderna kräver relativt omfattande beräkningsarbeten och ut-
förande. Den första metoden att lägga in ett horisontellt bärverk i 
takstolsöverkant är relativt enkelt vid pulpettak eller motsvarande, 
men mer komplicerat vid sadeltak, i varje fall om takvinkeln är 
stor. 

Den andra metoden, att använda takbjälklaget som styv skiva, krä-
ver speciella åtgärder vid infästning av takplåten i takstolar eller 
åsar. Använder man sig av takåsar överförs kraften till takbjälklaget 
via dessa. 

Vid användning av takbärlaget som styv skiva måste detta kom-
pletteras med kantbalkar i byggnadens långsidor för att överföra 
horisontalkrafter till pelare och vindbockar. Kantbalkarna upptar 
drag- respektive tryckkrafter i den höga balk som takskivan utgör. 
Takskiva eller takfackverk användes både för att överföra vindlast 
till vindbockar eller vindkryss i ytterväggsliven och för att stabili-
sera överflänsen. 

Vid hallbyggnader med takåsar i kombination med större taklut-
ning, uppträder en kraft i takplanet vinkelrätt mot takåsarna på 
grund av egenvikt, snö och vindlast. Detta kan ge upphov till vrid-
ning i åsarna som bidrar till att bärförmågan i åsarna reduceras. 
Denna kraft står i direkt proportion till en vertikal snölast. Proble-
met accentueras i första hand då man använder åsar av lättbalkar. 
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Ju högre och tunnare ås desto större problem blir det med vrid-
ningen. Deformationer i takplåt ger upphov till lastomfördelning, 
vilket i sin tur kan leda till för stora laster på åsar eller takstolar. 

Kombinationen av stor nedböjning till följd av egenvikt och liten 
tvärsnittsarea gör att konstruktionen deformeras relativt mycket 
innan stagen tar last. Sådana deformationer orsakar lastomför-
delningar som kan förorsaka överbelastning i åsar eller takstolar. 
Dessutom kan det ge upphov till excentrisk belastning i pelarna. 
Ett bättre, men dyrare sätt är att använda tryckstyva diagonaler för 
stabilisering. Fackverk för upptagning av horisontalkrafter i tak-
konstruktionen belastar såväl takstolar som åsar med axiella tryck-
krafter. Dessa laster måste kontrolleras i kombination med böjning 
och vridning. 

Vid utnyttjande av takplåten som styv skiva för överföring av hori-
sontalkrafter till väggar erfordras ofta kompletterande infästningar 
av takplåten i takstolar eller i åsar. Dessutom måste kantbalkar i 
takets långsidor finnas för upptagning av tryck och dragkrafter. I 
de fall byggnaden är utrustad med travers, telfer, conveyer eller 
motsvarande medför detta att horisontalkrafter i form av broms-
krafter och snedgångskrafter belastar stommen förutom de verti-
kala krafterna av utrustningen. 

På industribyggnader är det inte ovanligt att ventilationsutrust-
ning eller andra uppbyggnader placeras på yttertaket. Dessa är i 
vissa fall relativt stora och får därmed en stor vindbelastad yta som 
ger upphov till horisontalkrafter som i kombination med egen-
vikten kan ge upphov till stora belastningar på enskilda åsar och 
takstolar. Uppbyggnader på tak ger också upphov till snöfickor. I 
de fall aggregaten monteras långt efter att byggnaden uppförts har 
konstruktören inte varit medveten om belastningen. 

På motsvarande sätt som i taket måste avstyvning av väggar ut-
föras. Här leder systemen till tillskottslaster i pelare och i hori-
sontella väggreglar eller i separata tryckupptagande horisontella 
konstruktioner. Horisontalkonstruktioner kan i sin tur, beroende 
på eventuell excentrisk anslutning mot pelarna, leda till vridning i 
dessa.

Verkningssättet och problematiken är likartad för hallar, oberoen-
de av om stommen utförs i stål eller i limträ av något slag. Takbär-
laget är i båda fallen TRP-plåt på åsar eller direkt på takstolaren. 
Vid träkonstruktioner påverkas också bärförmågan av klimatet i 
hallen.

Dimensioneringskontroll
Vid dimensionering av takstolar görs normalt ett antal beräknings-
mässiga kontroller. Dessutom är det bra om en erfarenhet byggs 
upp hos den enskilde konstruktören så att en känsla för att den 
valda dimensionen är rätt erhålls. Enligt EKS 7 avd. A § 13 ska en 
dimensioneringskontroll utföras. Man kan, eller får inte blint ac-
ceptera de dimensioner och beräkningar som dataprogrammet 
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ger, utan en överslagsberäkning bör utföras parallellt med data-
beräkningen. En sådan överslagsberäkning kan ofta göras mycket 
enkelt för de flesta balktyper vad gäller böjning och skjuvning. 
Överslagsberäkning av vippningskontrollen är svårare, varför det 
är lätt att utesluta eller ”glömma” den kontrollen.

I BFS 2008:8 EKS med ändringar till och med BFS2010:28 EKS 7 
avdelning B – Kapitel 0 – Tillämpning av EN 1990 1 § Användning 
av angivna säkerhetsindex förutsätter i säkerhetsklass 2 och 3 
dimensioneringskontroll enligt avdelning A, 13 och 18 §§. I EKS 
7 avd. A § 13 och i BKR avsnitt 2:61, framgår att ”Med dimensio-
neringskontroll avses i dessa föreskrifter kontroll av dimensione-
ringsförutsättningar, bygghandlingar och beräkningar.” I samma 
avsnitt står som rådstext att kontrollen bör göras av en person 
som inte tidigare deltagit i projektet. Här kan inflikas att kontrol-
len lämpligen kompletteras med en överslagsberäkning som görs 
utifrån ritningar, så att man inte av misstag använder ett eventuellt 
felaktigt ingångsvärde även i kontrollen. Lämpliga kontroller i di-
mensioneringsskedet är:

• Kontroll av takstolars bärförmåga med hänsyn till böjning och 
skjuvning och normalkraft.

•  Kontroll av vippningsstagning hos takstolar och åsar.

•  Kontroll av livbuckling vid upplag hos takstolar i stål.

•  Kontroll av bärförmågan hos takplåt med hänsyn till böjning 
och deformationer.

• Kontroll av infästning till åsar eller takstolar.

•  Kontroll av bärförmågan hos eventuella åsar med hänsyn till 
böjning, skjuvning, vippning eller vridning på grund av tvärlast 
och med hänsyn till axiell tryckkraft.

•  Kontroll av infästningen av takplåten, om denna utnyttjas som 
styv skiva för stomstabilisering.

•  Kontroll av kantbalkarna och dess infästningar vid utnyttjande 
av takplåten som styv skiva.

•  Kontroll av dimensioner och deformationer hos vindfackverk i 
takkonstruktionen.

•  Kontroll av bärförmågan hos vertikala bärverk (pelare) och 
vindstabilisering i väggar.

•  Kontroll av byggnadens totalstabilitet. 
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Litteratur

Råd och anvisningar om dimensionering finns nedan och hos 
branschorganisationer såsom Skogsindustrierna, Stålbyggnadsin-
stitutet, SBI, Svensk limträförening, Svensk takstolsförening, STAK 
och Tätskiktsgarantier i Norden, med flera.
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