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Sammanfattning  
Utvecklingen för Sveriges jordbruk går mot färre och större gårdar runt om i landet. 
Jordbrukarnas växande verksamhet resulterar i ett ökat antal djur i boskapen. Detta ger 
ett större behov av stallbyggnader med öppna ytor och långa spännvidder.  
 
Länsstyrelsen har uppmärksammat stora variationer i de totala byggkostnaderna för 
stallbyggnader i landet. Tillsammans med Länsstyrelsen Gävleborg utvecklades en idé 
att undersöka hur materialkostnaderna påverkas av olika spännvidder och olika 
stomsystem. Målsättningen är att undersökningen ska resultera i ett beslutsunderlag för 
ny-, till- och ombyggnation av stallbyggnader. 
 
Tidigare forskning och teori undersöktes samt ett flertal platsbesök gjordes för att öka 
kunskaperna inom området och fastställa vilka spännvidder och stomsystem som skulle 
undersökas. En parametrisk studie på fyra olika typfall av stallbyggnader gjordes. Två 
typfall i undersökningen konstruerades av trä och två av stål. 

Den parametriska studien ska redovisa samband mellan stallbyggnaders spännvidd och 
kostnad samt vilket stomsystem som är mest ekonomiskt fördelaktigt. Kostnaderna i 
undersökningen innefattar enbart materialkostnader. Resultatet visar att kostnaderna 
ökar linjärt med den ökande spännvidden. De undersökta typfallens materialkostnader 
är relativt likvärdiga, men treledsramen i stål har den lägsta materialkostnaden för 
samtliga undersökta spännvidder. 

Nyckelord: Stallbyggnader, materialkostnader, konstruktion, spännvidd, 
träkonstruktion, stålkonstruktion. 

  

 



 

Abstract 

The Swedish agriculture is developing towards fewer and larger farms. The growing 
business for the farmers results in an increased number of animals in livestock. This 
provides a greater need for agricultural buildings with open spaces and long spans. 
 
Länsstyrelsen has noted large variations in total construction costs for agricultural 
buildings in the country. Along with Länsstyrelsen Gävleborg developed an idea to 
explore how material costs are affected by various spans and different frame systems. 
The objective is that the study will result in a decision-making basis for new 
construction and reconstruction of agricultural buildings. 
 
Previous research and theories were examined and a number of site visits were made to 
increase knowledge in the field and determine which spans and frame system to be 
investigated. Parametric studies of four different scenarios of the agricultural buildings 
were made. Two cases in the study were constructed of glulam and two of steel. 
 
The parametric study is to report relationship between agricultural building spans and 
costs as well as which building system that is most economically advantageous. The 
cost of the survey includes only material costs. The result shows that the cost increases 
linearly with the increasing span. The material costs of the four tested scenarios are 
relatively equal, but the tapered steel frame has the lowest material cost for all tested 
spans. 
 
Keywords: Agricultural buildings, material costs, construction, span, glulam structures, 
steel structures. 

  

 



 

Förord 
 
Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng och utgör den avslutande delen av vår 
Byggnadsingenjörsutbildning med inriktning arkitektur och miljö vid Högskolan i 
Gävle. 
 
Ett stort tack till Göran Hed för hans engagemang och handledning under detta arbete. 
Vi vill också tacka Länsstyrelsen Gävleborg och Mats Selin, vår externa handledare 
som tillsammans med Jan Akander grundade idén till detta examensarbete. Arbetet 
under de här nio veckorna har varit utmanande och lärorikt.  
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1. Inledning 
 
Sveriges jordbruk fortsätter utvecklingen mot färre och större gårdar. 
Mjölkproduktionen och produktionen av griskött minskar ständigt i landet. Antalet djur 
har minskat i det svenska jordbruket sedan EU-inträdet. Framförallt när det gäller 
nötkreatur och grisar. Detta beror i synnerhet på ökad konkurrens från andra EU-länder. 
Jordbruksföretagen minskar i antal samtidigt som produktionen ligger kvar på en 
relativt oförändrad nivå. En förklaring är att jordbrukarnas verksamhet har blivit större. 
(Johansson, 2011) 

Byggnader ämnade för mjölkkor byggs i dagsläget för en jordbruksverksamhet med 
minst 150 kor. En verksamhet med färre mjölkkor än detta är oftast inte lönsamt för 
jordbrukarna. För en verksamhet med 150 kor krävs en byggnad med en area över 1200 
kvadratmeter. (M. Selin, personlig kommunikation, 9 mars 2016). 

I och med att jordbrukarnas verksamhet blir större ökar samtidigt antalet djur i 
boskapen. Detta medför att behovet av större stallbyggnader med öppna ytor och långa 
spännvidder ökar. Byggnader med dessa förutsättningar medför höga byggkostnader. 
För byggnader med längre spännvidder och öppna ytor finns möjlighet att tillverka 
byggnadens stomme framförallt i limträ eller stål.  

Vid ny-, till- och ombyggnation av stallbyggnader är det Länsstyrelsen som granskar 
och undersöker handlingar som krävs för att få byggnationen beviljad. Handlingarna 
som granskas är i synnerhet ritningar av byggnadernas konstruktion och utformning. 
Granskningen sker utifrån krav på djurhållning och funktioner som byggnaderna måste 
uppfylla. Kraven som ställs är främst från jordbruksverket (SJVFS 2010:15). Dessa 
handlar framförallt om mått och storlek på byggnaden, bås, utfodringsplatser, 
stallklimat och luftkvalitet.   

Länsstyrelsen Gävleborg har uppmärksammat stora skillnader i byggkostnader för 
stallbyggnader i det svenska jordbruket. (M. Selin, personlig kommunikation, 9 mars 
2016). I sammarbete med Länsstyrelsen Gävleborg utvecklades en idé om att undersöka 
hur spännvidder av olika stomsystem påverkar materialkostnaderna för en stallbyggnad.  

 
1.1 Etiska aspekter 
 
I denna undersökning ska vissa etiska aspekter tas i beaktning. All dimensionering i 
undersökning ska göras för att klara kraven på bärförmåga, stadga och beständighet 
enligt gällande lagkrav i Eurokod och EKS. Detta är gjort för att värna om djuren och 
jordbrukarnas säkerhet i stallbyggnaderna. Vid de planerade platsbesöken som ska göras 
i undersökningen krävs jordbrukarnas godkännande för fotografering och publicering av 
de undersökta objekten. 
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1.2 Forskning/undersökningar relaterat till området  
 
Det följande kapitlet innehåller en litteraturöversikt om tidigare forskning och 
undersökningar som berör ämnet stall - och hallbyggnader dess konstruktion, 
utformning och kostnader.  

Næss & Stokstad (2011) har undersökt hur storleken på stallbyggnader påverkar 
byggkostnaderna. De menar att byggkostnader för stallbyggnader varierar starkt 
beroende av storleken på byggnaden. De totala byggkostnaderna för stallbyggnader 
delades in i konstruktionens kostnader och de mekaniska kostnaderna, som maskiner 
och mjölkningsbås. Næss & Stokstad (2011) kom fram till att de totala byggkostnaderna 
per m² minskar kraftigt upp till en golvyta på ca 1000 m². Stallbyggnader större än 1000 
m² håller ungefär samma kostnad per m² och byggnader mindre än 1000 m² har en 
högre kostnad per m². (Næss & Stokstad, 2011). Se figur 1 för deras resultat. 

Figur 1 - Kostnadsdiagram för konstruktionskostnader. (Næss & Stokstad, 2011, s. 199).  

Næss och Stokstad förklarar vidare de stora variationerna i byggkostnader enligt 
följande: “Smaller buildings have a larger building shell in relation to the total floor 
area compared to larger buildings, and this factor may help explain the substantial 
variation in average cost associated with change size” (Næss & Stokstad, 2011, s. 200).  

Næss och Stokstads studie gick ut på att utforska betydelsen av storleken på byggnaden 
med andra källor till varför stora variationer i byggkostnader för stallbyggnader uppstår. 
Undersökningen gjordes på 44 byggnader. Studien visade också att det nästan inte var 
någon skillnad i de totala byggkostnaderna för en oisolerad stallbyggnad och en isolerad 
stallbyggnad. Næss och Stokstad förklarade att de oisolerade byggnaderna vanligtvis 
hade kostsamma styrda ventilationssystem, vilket gjorde att de totala byggkostnaderna 
blev relativt likvärdiga med de isolerade stallbyggnaderna. (Næss & Stokstad, 2011). 
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Sammanfattningsvis kan det konstateras från artikeln skriven av Næss & Stokstad 
(2011) att storleken har en stor betydelse på de totala byggkostnaderna av en 
stallbyggnad. Speciellt mindre byggnader som har stor variation i priset per m². Byggs 
istället stallbyggnader med en area över 1000 m² hålls ungefär samma pris per m². 
(Næss & Stokstad, 2011). 

Fernández, Mariño & Carreira (2008) gjorde en undersökning om utformning av 
stallbyggnader. Fernández et al. (2008) redogör att anpassning av utformningen och 
stallbyggnaders dimensioner är ett viktigt steg i designprocessen för stallbyggnader. 
Eftersom dessa faktorer måste ta hänsyn till djurens omvårdnad och dess hantering i 
stallet. Syftet med forskningen var att definiera olika konstruktionslösningar vid 
användning av träkomponenter för de vanligaste utformningarna bland stallbyggnader. 
Målet var att förenkla de strukturella koncepten av byggnader och ta fram en 
standardiserad byggteknik. Fernández et al. (2008) kommer fram till att utformningen 
av stallbyggnaders interiör är av stor betydelse för var bärningen av byggnadens 
konstruktion kan placeras. För att standardisera användningen av träkonstruktioner i 
stallbyggnader föreslås en konstruktion med 3,75 meter mellan de bärande stöden. Detta 
mått tillåter en optimal kombination mellan stallbåsens bredd och längden för 
utfodringsplatser.  

I byggnader med två rader stallbås vända mot varandra kan flera olika storlekar på 
boskap rymmas. (Se figur 2 & 3). Till skillnad från byggnader med två rader stallbås 
vända ifrån varandra där det vanligtvis uppkommer svårigheter i konstruktionens 
utformning. Detta gör att inte lika stora boskap ryms i byggnaden. (Fernández et al., 
2008). 

 

Figur 2 - Stallbås vända mot varandra. (Fernández et al., 2008, s. 274).  

 
Figur 3 - Stallbås vända ifrån varandra. (Fernández et al., 2008, s. 277). 
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Pereira, Álvarez, & Barrasa (2003) skrev en artikel som handlar om att förutsäga 
byggkostnader för mejeribyggnader. Pereira et al. (2003) redogör att expandering av 
mjölkkor och därmed större byggnader som rymmer fler kor kan resultera i höga 
byggkostnader. Ett dåligt beslut vid expanderingen av verksamheten kan resultera i 
finansiella svårigheter för bönder. Pereira et al. (2003) menar att noggranna värderingar 
och beslut av de olika utformningsalternativen för en mejeribyggnad måste göras. För 
att underlätta detta beslut har Pereira et al. (2003) utvecklat ett kalkylprogram som 
förutspår kostnaden per ko och kostnad per ytenhet av alternativa utformningar som en 
funktion av antalet kor som ska rymmas i byggnaden. Kalkylprogrammet jämförde de 
sex vanligaste mejeribyggnaderna som byggts de senaste åren i spanska regionen 
Galicien där studien gjordes. Den mest gynnade utformningen för ett jordbruk med 60 
till 200 kor var antingen en byggnad med fyra rader av öppna stallbås vända mot 
varandra eller en byggnad med fyra rader av öppna stallbås bortvända från varandra. 
Där byggnadens spännvidd av de båda alternativen var 30 meter. Däremot för ett 
jordbruk med färre än 60 kor var den föredragna utformningen endast två rader av 
öppna stallbås bortvända från varandra med en spännvidd på endast 17 meter. (Pereira 
et al., 2003). 
 
McKinstray, Lim, Tanyimboh, Phan, & Sha (2016) har gjort en jämförelse mellan 
valsade, fabricerade och avsmalnande stålramar för hallbyggnader. Denna undersökning 
och slutsats är av stort intresse eftersom materialkostnaderna för stålramar är helt 
beroende av dess vikt. Med avsmalnande stålramar menas stålramar med styva ramhörn. 
McKinstray et al. (2016) redogör följande i artikelns slutsats: “Universal beam sections, 
fabricated sections and tapered frames were considered. Tapered frames were shown to 
produce the lightest solution followed by fabricated and then rolled frames” (s. 253). 
Den avsmalnande ramen visade sig vara den lättaste ramkonstruktionen. 
  
Mariño, Carreira, Fernández & Fernandez-Rodriguez (2009) undersökte beständigheten 
hos byggnader med träkonstruktioner inom jordbruket. Mariño et al. (2009) redogör i 
artikelns slutsats att resultaten från undersökningen visar att användandet av lokala 
resurser och virke kan vara ett bra alternativ för lägre kostnader vid upplåtelse av 
byggnader inom jordbruket. Faktorer som träbehandling, ventilation och lämplig 
utformning av skarvar mellan olika virkesstycken ger påverkan på de strukturella 
förutsättningarna hos träkonstruktioner för byggnader inom jordbruket. Enligt Mariño et 
al. (2009) påverkar dessa faktorer beständigheten på träkonstruktion mer än vad 
konstruktionens ålder påverkar beständigheten. 

I en artikel skriven av Franke, Franke, Harte (2015) redogörs fördelar med 
träkonstruktioner och förstärkningsmetoder till limträ. I Europa är träkonstruktioner i 
limträ den vanligaste konstruktionslösningen för större spännvidder i till exempel 
hallbyggnader och broar (Franke et al, 2015). Spännvidder upp till ca 85 meter kan nås 
med konstruktionslösningar av limträ. Raka balkar har en spännvidd mellan 10 och 40 
meter, sadelbalkar har en spännvidd mellan 15 och 25 meter, krökta balkar har 
spännvidder mellan 15 och 35 meter och slutligen limträfackverk som kan ha en 
spännvidd mellan 20 och 85 meter. (Franke et al, 2015). Dessa olika typer av 
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limträkonstruktioner och dess spännvidder ger möjligheter till en bred variation av olika 
utformningar av större byggnader.  
 
Miljöer i stallbyggnader utsätter byggmaterialet för stora påfrestningar, framför allt på 
grund av urin och avföring från boskapen. De Belie, Richardson, Braam, Svennerstedt, 
Lenehan & Sonck (2000) redogör följande i sin artikel om byggmaterial i 
jordbruksmiljö:  
 

Agricultural environments can be very aggressive to building materials and 
components. The materials used have to resist attack by acids, such as lactic and 
acetic acids from silage and feed residues and lactic acid from spilled milk. They 
can come into contact with urine and faeces… (De Belie et al., 2000, s. 237) 

 
Detta gör att höga krav ställs på valet av byggmaterial vid byggnation av 
stallbyggnader. Limträ och stål är vanligt förekommande stommaterial.  

Limträ är ett byggmaterial som produceras lokalt i landet. Vilket minskar 
transportsträckor och därmed minskar miljöpåverkan. Under sin livscykel belastar inte 
limträ miljön på ett ofördelaktigt sätt. Limträ kan återanvändas, återvinnas eller 
utnyttjas för energianvändning. (Svenskt Trä 2016).  

Stål som material började användas redan i början av 1500- talet och är idag ett av de 
vanligaste byggnadsmaterialen. Det finns en god tillgång av råmaterial för 
stålproduktion. Råvaran järn är den viktigaste råvaran för stålindustrin samt är det fjärde 
vanligaste grundämnet i jordskorpan. Beträffande material- och energieffektivitet, samt 
låga utsläpp är den svenska stålindustrin världsledande enligt Stålbyggnadsinstitutet. 
(http://sbi.se/om-stal/hallbart-byggande). 

Ett tidigare examensarbete från Örebros universitet, skrivet av Nilsson & Persson 
(2012) har en undersökning gjorts om vilket av materialen stål, trä och betong som är 
det mest fördelaktiga stommaterialet för en hallbyggnad. Syftet var att ta fram en mall 
för att underlätta valet av stommaterial. Intervjuer gjordes med erfarna personer på ett 
flertal företag. Data från intervjuerna jämfördes med känd teori. Efter dessa hade 
sammanställts gjordes en poängsammanställning. Kategorierna som besvarades med en 
poängskala 1 – 5 var:  
 

• Flexibilitet för användning i olika verksamheter  
• Klara stora laster 
• Klara stora spännvidder 
• Smidigt att transportera 
• Installationer, smidigt att montera 
• Brand 
• Estetiskt 
• Lätt stomme 
• Små spännvidder 
• Återvinning och återanvändning  
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Nilsson & Persson (2012) kom fram till slutsatsen att stål var det mest lämpliga 
materialvalet för byggnation av hallbyggnader.  
 
Ett annat examensarbete från högskolan i Dalarna skrivet av Lindberg (2013) har en 
jämförelsestudie avseende stomsystem gjorts. Studien undersökte ramverk och 
fackverk/balk/pelar-system. Syftet var främst att undersöka vilka skillnader det finns 
mellan tvåledsramar och fackverk/balk/pelar-system för lätta hallbyggnader. Lindberg 
(2013) redogör att slutsatsen från undersökningen var att tvåledsramar används mycket 
mer sällan än fackverk/balk/pelar-system på grund av att kostnaderna blir mycket högre 
med tvåledsramar och att det är ett mer komplicerat system i beräkningsarbetet.  
 
Lindberg (2013) föreslår även ett fortsatt arbete inom området. Ett fortsatt arbete där 
olika mått och spännvidder undersöks. Det skulle ge en bild av hur priset skiljer sig i 
förhållande till storleken på systemen och även om dimensionen på något av systemen 
ökar markant vid större spännvidder.  
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1.3 Platsbesök 
 
För att utreda vilka stomsystem som skulle användas i undersökningen gjordes ett flertal 
platsbesök i Gävleborgs län. På platsbesöken har en okulär analys av befintliga 
stallbyggnader gjorts. Även uppmätning av centrumavstånd mellan de bärande stöden 
gjordes på varje byggnad.  
 
Platsbesök 1 gjordes i Bergby strax utanför Gävle. Byggnaden var ämnad för mjölkkor. 
Storleken på byggnaden var 22 x 60 meter och det fanns utrymme till ca 180 kor. 
Byggnadens stomsystem var tillverkat av stål i form av stålramar med styva ramhörn. 
Det uppmätta centrumavståndet mellan stålramarna var sex meter. Det sekundära 
bärverket var av lättbalkar i z-profil. Yttertaket var av profilerad plåt. (Se figur 4).  

Figur 4 - Stålkonstruktion, stallbyggnad för mjölkkor i Bergby. Foto: Anton Jakobsson   

Platsbesök 2 gjordes i Trödje som ligger norr om Gävle. Byggnaden var ämnad för 
ridsport. Storleken på byggnaden var 25 x 60 meter. Byggnadens stomsystem var 
tillverkat av limträ i form av treledsramar med krökta ramhörn. Det uppmätta 
centrumavståndet mellan limträramarna var sex meter. Det sekundära bärverket var av 
takåsar i konstruktionsvirke. Yttertaket var av profilerad plåt. (Se figur 5). 

Figur 5 - Träkonstruktion, ridhus i Trödje. Foto: Anton Jakobsson 
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Platsbesök 3 gjordes i Ljusdal till en av landets största mjölkproducenter. Verksamheten 
hade cirka 1000 mjölkkor i ett flertal olika stallbyggnader. De tre största byggnaderna 
hade en storlek på 38 x 70 meter. Dessa byggnaders stomsystem var tillverkade av stål i 
form av stålramar med styva ramhörn. Det uppmätta centrumavståndet mellan 
stålramarna var sex meter. Det sekundära bärverket var av takåsar i konstruktionsvirke. 
Yttertaket var av profilerad plåt. (Se figur 6 & 7). Byggnadernas yttervägspartier var av 
reglerbara gardiner. (Se figur 8). 

Figur 6 - Stålkonstruktion, stallbyggnad för mjölkkor i Ljusdal. Foto: Anton Jakobsson 

Figur 7 - Stålkonstruktion, stallbyggnad för mjölkkor i Ljusdal. Foto: Anton Jakobsson 

Figur 8 - Ytterväggsparti med reglerbara gardiner i Ljusdal. Foto: Anton Jakobsson  
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Platsbesök 4 gjordes i Järvsö. Byggnaden var ämnad för nötkreatur och hade en storlek 
på 17 x 40 meter. Även den här byggnadens stomsystem var tillverkat av stål i form av 
stålramar med styva ramhörn. Det uppmätta centrumavståndet mellan stålramarna var 
sex meter. Det sekundära bärverket var av takåsar i limträ. Yttertaket var av profilerad 
plåt. (Se figur 9). 

Figur 9 - Stålkonstruktion, stallbyggnad för nötkreatur i Järvsö. Foto: Anton Jakobsson 

 
Efter platsbesöken kan det konstateras att i dagsläget valde jordbrukarna oftast en 
stomme av stål framför limträ. Delvis för att priset på stål är ganska lågt nu i dagsläget, 
men också för att resningstiden för ett stomsystem i stål är betydligt kortare än i limträ. 
Att resa en limträstomme tar upp till 2-3 veckor, till skillnad från en stålstomme som 
blir rest på endast 1-2 dagar (L. Sjöberg, personlig kommunikation, 12 april 2016). 
 

1.4 Frågeställning 
 
Syftet med detta arbete är att utreda hur materialkostnaderna för 4 olika typfall av 
stallbyggnader påverkas då konstruktionens spännvidd ökar och även hur valet av 
stomsystem kan påverka de totala materialkostnaderna. 

Målsättningen med arbetet är att det skall fungera som ett beslutsunderlag till 
jordbrukare vid ny-, till- och ombyggnation av stallbyggnader. 
 
För att avgränsa arbetet har de mekaniska installationerna och inredning i form av 
liggbås och utfodringsplatser som vanligtvis förekommer i stallbyggnader inte valts att 
räknas in till de totala materialkostnaderna. Gavelkonstruktioner och byggnadernas 
längd har inte heller valts att tas med i arbetet. 
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1.5 Förväntat resultat 
 
Materialkostnaderna för typfallen bör öka linjärt med den ökade spännvidden. Detta 
grundas utifrån överslagsberäkningen nedan. Beteckningar förklaras i tabell 1. 
 

Moment för en fritt upplagd balk beräknas enligt:  
    Tabell 1 - Beteckningar 

   
𝑀𝑀 = 𝑞𝑞𝐿𝐿2

8
  

 
Spänning beräknas enligt: 
 
𝜎𝜎 = 𝑀𝑀

𝑊𝑊
  →  𝜎𝜎 = 𝑞𝑞𝐿𝐿2∗6

8∗𝑏𝑏∗ℎ2
   

Där 𝑊𝑊 = 𝑏𝑏∗ℎ2

6
  

Tvärsnittshöjd beräknas enligt: 
 

ℎ2 = 𝑞𝑞∗𝐿𝐿2∗6
8∗𝑏𝑏∗𝜎𝜎

 → ℎ = 𝐿𝐿 ∗ � 𝑞𝑞∗6
8∗𝑏𝑏∗𝜎𝜎

 

 
Bärverkets tvärsnittshöjd (h) ökar linjärt med spännvidden (L) när balkens bredd (b) är 
konstant. Vilket betyder att när bärverkets dimensioner ökar, kommer volymen på 
bärverket öka och därmed kostnaderna. Se figur 10 och 11 för illustrationer av tvärsnitt 
och lastfall. 
 
 

Figur 10 - Höjd och bredd för balktvärsnitt. Figur 11 - Linjelast och spännvidd för fritt upplagd balk. 

  

h Tvärsnittshöjd [mm] 
b Tvärsnittsbredd [mm] 
L Spännvidd [mm] 
q Linjelast [KN/m] 
W Böjmotstånd [mm³] 



 

2. Metod 
 
För att svara på frågeställningen har en parametrisk studie på fyra olika typfall av 
stallbyggnader gjorts. För dimensionering av de olika typfallen har handberäkningar, 
dimensioneringstabeller och applikationer från tillverkare använts. Beräkningarna är 
utförda enligt Eurokod 1, 3, 5 SS-EN 1991-1-1:2002; SS-EN 1991-1-3:2003; SS-EN 
1991-1-4:2005; SS-EN 1993-1-1:2005; SS-EN 1995-1-1:2004. 
  
Kostnadsberäkningar har baserats på uppgifter från Wikells Sektionsdata 4.19 (2016). 
Kostnaderna är enbart beräknade på materialpris, exklusive moms. Kostnader för 
tillverkning, transport, montage och ytbehandling ingår inte i beräkningarna. 

Samtliga beräkningar sammanställdes i en Microsoft Excel-fil som därefter gjorde det 
möjligt att redovisa resultaten i diagram för varje typfall. Slutligen gjordes ett 
sammanställt diagram för resultaten av alla typfall. Även två diagram för en 
känslighetsanalys av materialkostnaderna gjordes. Ytterligare en undersökning gjordes 
för att jämföra två olika centrumavstånd. Detta redovisas också i ett diagram. 

Grundläggningen för samtliga typfall är platta på mark. Byggnaderna är oisolerade. 
Stallbyggnader kräver en viss volym i takutrymmet för att underlätta ventilationen av 
byggnaderna. (M. Selin, personlig kommunikation, 9 mars 2016). Ingen fri invändig 
höjd krävs i byggnaderna, vilket gör det möjligt att använda takstolar med dragband och 
större fackverkstakstolar till två av typfallen.  

Val av stallbyggnadernas stomsystem i typfallen har valts efter samråd med 
Länsstyrelsen Gävleborg och efter genomförda platsbesök samt efter vilka stomsystem 
som lämpar sig till de stora spännvidder som stallbyggnader vanligtvis kräver.  

Följande typfall valdes: 

- Typfall 1: Limträkonstruktion med dragbandstakstolar. 

- Typfall 2: Limträkonstruktion, treledsram med krökta ramhörn. 

- Typfall 3: Stålkonstruktion, treledsram med styva ramhörn. 

- Typfall 4: Stålkonstruktion, fackverkstakstol.  

Två typfall konstruerades av trä och två av stål. De olika stomsystemen för typfallen 
dimensionerades för spännvidderna: 20, 25, 30, 35 och 40 meter. Beräkningarna gjordes 
på endast ett fack av typfallen. Ett fack på sex meter inrymmer en 
ram/takstolskonstruktion, takåsar, takplåt, och betonggolv. Yttervägspartier har valts att 
inte räknas in i kostnaderna, eftersom ytterväggar på stallbyggnader i dagsläget 
vanligtvis enbart består av reglerbara gardiner. Spik- och skruvförband för de olika 
typfallen har inte heller beräknats i arbetet.  
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2.1 Fasta parametrar för beräkningar av typfallen 
 
Spännvidder: 20, 25, 30, 35, 40 meter.  

Takvinkel för typfall 1, 2 och 3: 18°. 

Vägghöjd för typfall 1, 2 och 3: 5 meter. 

Typfall 4 har en annan takvinkel och vägghöjd eftersom begränsningar på val av 
takvinkel i tillverkarens dimensioneringsguide fanns. Men typfall 4 har en motsvarande 
volym som de övriga typfallen. 

Densitet för limträ med hållfasthetsklass GL30c är: 390 kg/m³. Detta värde användes för 
att beräkna egentyngden för limträkonstruktionerna. (Svenskt trä, 2016).  

Densitet för stål är: 7850 kg/m³. Detta värde användes för att beräkna egentyngden för 
stålkonstruktionerna. (Åstedt, 2009). 

Centrumavstånd för det primära bärverket har satts till: 6000 mm i samtliga 
typfallsberäkningar och 3750 mm till jämförelsen av två centrumavstånd. 

Centrumavstånd för det sekundära bärverket (takåsar) har satts till: 1200 mm.  

Snölastens grundvärde i Gävle kommun → Sk = 2,5 – 3,0 KN / m².  

Formfaktor: 0,8 ger en snölast → 𝑆𝑆 = 3.0 ∗ 0,8 = 2,4 𝐾𝐾𝐾𝐾/𝑚𝑚². 

Snölast med centrumavstånd 6000 mm mellan det primära bärverket: 14,4 KN/m. 

Snölast med centrumavstånd 3750 mm mellan det primära bärverket: 9 KN/m. 

Vindlast: Terrängtyp: 2.  

Referens vindhastighet för Gävle kommun: Vb: 23 m/s.  

Karakteristiskt vindtryck: 0,73 KN/m².  

Karakteristisk linjelast av vind med centrumavstånd 6000 mm: 4,38 KN/m. 

Karakteristisk linjelast av vind med centrumavstånd 3750 mm: 2,74 KN/m. 

Egentyngd av takåsar och takplåt med centrumavstånd 6000 mm: 0,41 KN/m. 

Egentyngd av takåsar och takplåt med centrumavstånd 3750 mm: 0,25 KN/m. 

Klimatklass limträ: 3 

Säkerhetsklass: 3 → γd = 1,0 

Lastvaraktighet: Medellång  

Kmod: 0,65 

I denna undersökning valdes att dimensionerna enligt brottgränstillstånd. 
Dimensionering enligt bruksgränstillstånd har inte beaktas i denna undersökning 
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 2.1.1 Dimensionerande laster 
 
Se figur 12 för lastutredning till samtliga typfall. 

 Figur 12 - Lastutredning för samtliga typfall. 

Lastkombination 6.10 b (Huvudlast snö) enligt Eurokod 1 SS-EN 1991-1-1:2002; SS-
EN 1991-1-3:2003; SS-EN 1991-1-4:2005 med centrumavstånd 6000 mm ger:  
 
1,2 ∗ 𝐺𝐺𝑘𝑘 + 1,5 ∗ 𝑄𝑄𝑘𝑘 = 𝑞𝑞𝑑𝑑    (Vertikala laster) 

1,2 ∗ 0,41 + 1,5 ∗ 14,4 = 22,1 𝐾𝐾𝐾𝐾/𝑚𝑚  

 

1,5 ∗ 𝛹𝛹 ∗ 𝑄𝑄𝑘𝑘 = 𝑞𝑞𝑑𝑑   (Horisontella laster) 

1,5 ∗ 0,3 ∗ 4,38 = 1,97 𝐾𝐾𝐾𝐾/𝑚𝑚  

 

Lastkombination 6.10 b (Huvudlast vind) enligt Eurokod 1 SS-EN 1991-1-1:2002; SS-
EN 1991-1-3:2003; SS-EN 1991-1-4:2005 med centrumavstånd 6000 mm ger: 

1,2 ∗ 𝐺𝐺𝑘𝑘 + 1,5 ∗𝛹𝛹∗ 𝑄𝑄𝑘𝑘 = 𝑞𝑞𝑑𝑑   (Vertikala laster) 

1,2 ∗ 0,41 + 1,5 ∗ 0,7 ∗ 14,4 = 15,6 𝐾𝐾𝐾𝐾/𝑚𝑚  

 

1,5 ∗ 𝑄𝑄𝑘𝑘 = 𝑞𝑞𝑑𝑑    (Horisontella laster) 

1,5 ∗ 4,38 = 6,57 𝐾𝐾𝐾𝐾/𝑚𝑚  
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Lastkombination 6.10 b (Huvudlast snö) enligt Eurokod 1 SS-EN 1991-1-1:2002; SS-
EN 1991-1-3:2003; SS-EN 1991-1-4:2005 med centrumavstånd 3750 mm ger:  
 
1,2 ∗ 𝐺𝐺𝑘𝑘 + 1,5 ∗ 𝑄𝑄𝑘𝑘 = 𝑞𝑞𝑑𝑑    (Vertikala laster) 

1,2 ∗ 0,25 + 1,5 ∗ 9 = 13,8 𝐾𝐾𝐾𝐾/𝑚𝑚  

 

1,5 ∗ 𝛹𝛹 ∗ 𝑄𝑄𝑘𝑘 = 𝑞𝑞𝑑𝑑   (Horisontella laster) 

1,5 ∗ 0,3 ∗ 2,74 = 1,23 𝐾𝐾𝐾𝐾/𝑚𝑚  

 

Lastkombination 6.10 b (Huvudlast vind) enligt Eurokod 1 SS-EN 1991-1-1:2002; SS-
EN 1991-1-3:2003; SS-EN 1991-1-4:2005 med centrumavstånd 3750 mm ger: 

1,2 ∗ 𝐺𝐺𝑘𝑘 + 1,5 ∗𝛹𝛹∗ 𝑄𝑄𝑘𝑘 = 𝑞𝑞𝑑𝑑   (Vertikala laster) 

1,2 ∗ 0,25 + 1,5 ∗ 0,7 ∗ 9 = 9,75 𝐾𝐾𝐾𝐾/𝑚𝑚  

 

1,5 ∗ 𝑄𝑄𝑘𝑘 = 𝑞𝑞𝑑𝑑    (Horisontella laster) 

1,5 ∗ 2,74 = 4,11 𝐾𝐾𝐾𝐾/𝑚𝑚  
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2.2 Kostnadsberäkning limträ - Autodesk Revit 2016 
 
Kostnad för limträ baseras på konstruktionens volym. Vid beräkning av typfall 1 & 2:s 
volym användes en funktion i Autodesk Revit 2016. För att erhålla en volym för varje 
typfall och spännvidd skapades egna familjer för de olika stomsystemen. Familjer i 
Revit kan förklaras som enskilda filer för ett specifikt objekt. Fördelen med egna 
familjer är att olika parametrar kan ställas in för att enkelt anpassa objektet. Parametrar 
för tvärsnittsmått, takvinkel, vägghöjd och spännvidder skapades. (se figur 13). 

När parametrarna ställdes in gavs en volym för hela objektet. Revit användes även för 
att framställa 3D-bilder på varje typfall. 3D-bilderna redovisar vad beräkningarna är 
baserade på för komponenter i ett fack på sex meter – allt från materialval, spännvidder 
och typ av stomsystem. 

Figur 13 - Skapande av Revitfamilj, treledsram med krökta ramhörn. 

 
2.3 Kostnadsberäkning Stål  
 
Kostnader för stål baseras på konstruktionens vikt. Konstruktionens vikt beräknades av 
dess geometri och med hjälp av materialdata från formelsamlingar (Johannesson & 
Vretblad, 2011).  
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2.4 Typfall 1 - Limträkonstruktion med dragbandstakstolar  
 
Dimensionering av limträkonstruktion med dragbandstakstol har gjorts med hjälp av en 
dimensioneringstabell från Svenskt Trä (2016). (Se figur 14). Även dragbanden har 
dimensionerats enligt beräkningar ur limträhandboken upprättad av Svenskt Trä (2016). 
Dimensioner på takstolen valdes utifrån tidigare beräknad dimensionerande last, med 
huvudlast snö. Dimensionering av limträpelarna har gjorts med handberäkningar enligt 
Eurokod 5 SS-EN 1995-1-1:2004. Dragbanden är utförda med dubbla gängade S355 
stål. Se figur 15 för visualisering av limträkonstruktion med dragbandstakstolar. 
Kostnadsberäkningen är baserad på konstruktionens volym. Med hjälp av funktioner i 
Autodesk Revit 2016 beräknades volymen för varje spännvidd. Vikten för dragstålen 
beräknades med hjälp av materialdata från formelsamlingar (Johannesson & Vretblad, 
2011). 

Figur 14 - Dimensioneringstabell för treledstakstolar med dragband. (Svenskt Trä, 2016, del 1, s. 48). 

 

Figur 15 - 3D bild av typfall 1. Limträ, treledstakstol med dragband. 
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2.4.1 Dimensionering av limträpelare 
 
Här redovisas beräkningsgång för dimensionering av limträpelare för typfall 1, med 
spännvidd 40 meter. Se tabell 2 för indata till dimensionering. Figur 16 visar lastfallet. 
 
Tabell 2 - Indata för dimensionering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
Prov av utnyttjandegrad, tvärsnitt (bxh) 215x225 mm²: 
 

𝜆𝜆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝐿𝐿 ∗ √12
ℎ∗ 𝜋𝜋

∗ �
𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐
𝐸𝐸0,05

 →  𝜆𝜆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 0,81  

 
𝑘𝑘 = 0,5(1 + 𝛽𝛽𝑐𝑐(𝜆𝜆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 − 0,3) + 𝜆𝜆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟2 ) → 𝑘𝑘 = 0,85  
 
𝑘𝑘𝑐𝑐 = 1

k+�𝑘𝑘2−𝜆𝜆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
2

 →  𝑘𝑘𝑐𝑐 = 0,89  

 
𝐾𝐾𝑐𝑐,𝑅𝑅𝑑𝑑 = 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑑𝑑𝐴𝐴𝑘𝑘𝑐𝑐  → 𝐾𝐾𝑐𝑐,𝑅𝑅𝑑𝑑 = 549 𝑘𝑘𝐾𝐾  
 
𝑀𝑀𝐸𝐸𝑑𝑑 = 𝑞𝑞𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐿𝐿2

8
 →  𝑀𝑀𝑟𝑟𝑑𝑑 = 9,9 𝑘𝑘𝐾𝐾𝑚𝑚  

                     Figur 16 - Lastfall, limträpelare. 

𝑀𝑀𝑅𝑅𝑑𝑑 = 𝑓𝑓𝑚𝑚𝑑𝑑W →  𝑀𝑀𝑅𝑅𝑑𝑑 = 28 𝑘𝑘𝐾𝐾𝑚𝑚  
 
𝑀𝑀𝐸𝐸𝑣𝑣
𝑀𝑀𝑅𝑅𝑣𝑣

+  𝑁𝑁𝐸𝐸𝑣𝑣
𝑁𝑁𝑅𝑅𝑣𝑣

≤ 1 →  9,9
28

+ 349
549

= 0,99 → 99% 

Punktlast 
(6.10b huvudlast vind) 

Ned 
 

349  kN 

Linjelast 
(6.10b huvudlast vind) 

 qvind   
 

6,57  kN/m 

Pelarhöjd  L  3470  mm 
Lastvarighet  M  
Klimatklass  3  
Omräkningsfaktor Kmod 0,65  
Partialkoefficient ƔM 1,25  
Karakteristisk böjning fmk 30  MPa 
Karakteristiskt tryck fck 24,5  MPa 
Dimensionerande Böjning fmd 15,6  MPa 
Dimensionerande tryck fcd 12,7  MPa 
Elasticitetsmodul E0,05 10800  MPa 
 𝛽𝛽𝑐𝑐  0,1  



 

2.4.2 Dimensionering av dragband 
 
Här redovisas beräkningsgång för dimensionering av dragbanden för typfall 1, med 
spännvidd 40 meter. Beräkningar har erhållits från limträhandboken upprättad av 
Svenskt Trä (2016). Figur 17 visar förklaringar till beräkningarna som användes vid 
dimensionering av dragbanden. 
 

 
 
 
Figur 17 - Dimensionering av gängade dragband. (Svenskt Trä, 2016, del 2, s. 136). 

 
 
𝐴𝐴𝑆𝑆 ≈

𝑞𝑞𝑣𝑣∗𝑟𝑟2

8∗𝑓𝑓
∗ 1,4
𝑓𝑓𝑢𝑢𝑢𝑢

   
 
933,6 mm²/ stål ≈ 22,1∗402

8∗6,5
∗ 1,4
510

∗ 103  
 
→ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑔𝑔𝑑𝑑𝑔𝑔 𝑑𝑑𝑔𝑔𝑑𝑑𝑔𝑔𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑å𝑙𝑙:𝑀𝑀40.  
 
𝐴𝐴𝑀𝑀40 = 1256 𝑚𝑚𝑚𝑚².  
 
→ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑔𝑔𝑑𝑑𝑔𝑔 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑘𝑘𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑣𝑣 𝑑𝑑𝑑𝑑å𝑙𝑙 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑔𝑔 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑘𝑘𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑙𝑙: 789 𝑘𝑘𝑔𝑔.  
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2.5 Typfall 2 - Limträkonstruktion, treledsram med krökta ramhörn  
 
Dimensionering av limträkonstruktion, treledsram med krökta ramhörn har gjorts med 
hjälp av en dimensioneringstabell från Svenskt Trä (2016). (Se figur 18). Dimensioner 
på ramen valdes utifrån tidigare beräknad dimensionerande last, med huvudlast snö. 
Kostnadsberäkningen är baserad på konstruktionens volym. Med hjälp av funktioner i 
Autodesk Revit 2016 beräknades volymen för varje spännvidd. Se figur 19 för 
visualisering av treledsram med krökta ramhörn. Tabellen från Svenskt Trä (2016) 
sträckte sig endast till en spännvidd på 35 meter. Beräkningsmetod från Svenskt Trä 
(2016) användes för att få ut tvärsnittsmått för en treledsram med spännvidd på 40 
meter. (Se figur 20). 

Figur 18 - Dimensioneringstabell för treledsramar. (Svenskt Trä, 2016, del 1, s. 49). 

 
Figur 19 - 3D bild av typfall 2. Limträ, treledsram med krökta ramhörn. 
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Preliminär dimensionering av treledsram för längre spännvidder: 

 

Figur 20 - Preliminär dimensionering av treledsram. (Svenskt Trä, 2016, del 2, s. 142). 
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2.6 Typfall 3 - Stålkonstruktion, treledsram med styva ramhörn  
 
En överslagsdimensionering av stålkonstruktion, treledsram med styva ramhörn har 
gjorts med handberäkningar enligt Eurokod 3 SS-EN 1993-1-1:2005. Dimensioneringen 
gjordes utifrån beräknat moment i ramhörnet. Den raka delen av ramen valdes att 
utföras i IPE-profil. För att få rätt balkhöjd i ramhörnet valdes samma flänsarea i hela 
ramens konstruktion. Därmed var det enbart en parameter som behövde ändras för att få 
ut en balkhöjd. Ramens vikt beräknades för att sedan få fram en total materialkostnad 
för hela ramsektionen. Se figur 21 för visualisering av treledsramen med styva ramhörn 
i stål.  

 

Figur 21 - 3D bild av typfall 3. Stålkonstruktion, treledsram med styva ramhörn. 
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2.6.1 Överslagsdimensionering av treledsram 

 
Här redovisas beräkningsgång för dimensionering av treledsram i stål för typfall 3, med 
spännvidd 20 meter. Figur 22 visar lastfallet och figur 23 normalkrafter och tvärkrafter. 
 
↑ 𝑅𝑅𝐴𝐴 +  𝑅𝑅𝐵𝐵 − 𝑞𝑞𝐿𝐿 = 0  
 
𝑅𝑅𝐴𝐴 = 𝑅𝑅𝐵𝐵 = 𝑞𝑞𝐿𝐿

2
= 221 𝑘𝑘𝐾𝐾  

 
𝐻𝐻𝐴𝐴 = 𝐻𝐻𝐵𝐵   
 

     𝑅𝑅𝐴𝐴 ∗
𝐿𝐿
2
− 𝐻𝐻𝐴𝐴 ∗ 𝐻𝐻2 −

𝑞𝑞𝐿𝐿
2
∗ 𝐿𝐿
4

= 0  
 
𝐻𝐻𝐴𝐴 = 134 𝑘𝑘𝐾𝐾     
    Figur 22 - Lastfall, treledsram.  

𝑀𝑀𝐷𝐷 = 𝑀𝑀𝐸𝐸 = 𝐻𝐻𝐴𝐴 ∗ 𝐻𝐻1 = −670 𝑘𝑘𝐾𝐾𝑚𝑚  
 
 
𝑉𝑉1 = −134 𝑘𝑘𝐾𝐾  
 
𝐾𝐾1 = −221 𝑘𝑘𝐾𝐾  
 
𝐾𝐾2 = 𝑉𝑉1 ∗ cos𝛼𝛼 + 𝐾𝐾1 ∗ sin𝛼𝛼 = −196 𝑘𝑘𝐾𝐾  
 
𝑉𝑉2 = 𝑉𝑉1 ∗ sin𝛼𝛼 − 𝐾𝐾1 ∗ cos𝛼𝛼 = 169 𝑘𝑘𝐾𝐾  
 
𝑉𝑉3 = 𝑉𝑉2 − 𝑞𝑞 ∗ 𝐿𝐿

2
∗ cos𝛼𝛼 = −41,2 𝑘𝑘𝐾𝐾  

 
𝐾𝐾3 = 𝐾𝐾2 + 𝑞𝑞 ∗ 𝐿𝐿

2
∗ sin𝛼𝛼 = −127 𝑘𝑘𝐾𝐾  

 
Maxmoment infaller där V=0: 
 
Momentjämnvikt i X 
    Figur 23 - Normalkrafter, tvärkrafter. 

𝑉𝑉 − 𝑞𝑞𝑞𝑞 − 𝑉𝑉3 = 0     
 
𝑞𝑞 = 1,87 𝑚𝑚  
 
𝑀𝑀𝑋𝑋 = −𝑉𝑉3 ∗ 𝑞𝑞 − 𝑞𝑞𝑞𝑞 ∗ 𝑋𝑋

2
= 39 𝑘𝑘𝐾𝐾𝑚𝑚  

 
Beräkning av den raka IPE-balkens längd (X2): 
 
𝑀𝑀𝑋𝑋2 = −𝑉𝑉3 ∗ 𝑞𝑞2 − 𝑞𝑞𝑞𝑞2 ∗

𝑋𝑋2
2

= −39 𝑘𝑘𝐾𝐾𝑚𝑚  
 
𝑞𝑞2 = 4,522 𝑚𝑚  
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Figur 24 visar ett momentdiagram för halva ramen. 
 
 
 
 
 
 
    

 

 

 

 

Figur 24 - Momentdiagram treledsram. 

För att erhålla balkens böjmotstånd (W) i hörnet användes beräkningarna nedan. 
Flänsarean är konstant genom hela balken. I figur 25 redovisas tvärsnitt för en I-balk. 
 
𝐼𝐼 = 𝐵𝐵𝐻𝐻3

12
− 𝑏𝑏ℎ3

12
  

 
𝑊𝑊𝑏𝑏𝑏𝑏𝑟𝑟𝑘𝑘 = 𝐼𝐼 ∗ 2

𝐻𝐻
  

  

Figur 25 - Tvärsnitt för I-balk. 

Med hjälp av passningsberäkning i Microsoft Excel beräknades rätt balkhöjd i 
ramhörnet. Kravet som gäller i ramhörnet är: 
 
Wbalk > Whörn,min 

 

𝑊𝑊ℎö𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟 = 𝑀𝑀𝐷𝐷
𝑓𝑓𝑦𝑦

= 1887 ∗ 10³ 𝑚𝑚𝑚𝑚³  

 
Detta gav en balkhöjd på 990 mm i ramhörnet.  



 

Prov av utnyttjandegrad, IPE 220:  
 
I tabell 3 redovisas indata till dimensionering 
  
   Tabell 3 - Indata för dimensionering. 

�̅�𝜆 = 𝐿𝐿𝑐𝑐𝑟𝑟  
𝑚𝑚∗ 𝜋𝜋

�𝑓𝑓𝑦𝑦
𝐸𝐸

 →  �̅�𝜆 = 1,51  
 
𝜙𝜙 = 0,5�1 + 𝛼𝛼��̅�𝜆 − 0,2� + �̅�𝜆2� →
𝜙𝜙 = 1,78  
 
𝑞𝑞 = 1

𝜙𝜙+�𝜙𝜙2−𝜆𝜆�2
 →  𝑞𝑞 = 0,37  

 
𝐾𝐾𝐸𝐸𝑑𝑑 = 𝐾𝐾3 = 127 𝑘𝑘𝐾𝐾  
 
𝐾𝐾𝑐𝑐,𝑅𝑅𝑑𝑑 = 𝑞𝑞𝑓𝑓𝑦𝑦𝐴𝐴 → 𝐾𝐾𝑐𝑐,𝑅𝑅𝑑𝑑 = 436 𝑘𝑘𝐾𝐾  
 
𝑀𝑀𝐸𝐸𝑑𝑑 = 𝑀𝑀𝑋𝑋 = 39 𝑘𝑘𝐾𝐾𝑚𝑚  
 
𝑀𝑀𝑅𝑅𝑑𝑑 = 𝑓𝑓𝑦𝑦W𝑝𝑝𝑟𝑟 →  𝑀𝑀𝑅𝑅𝑑𝑑 = 101 𝑘𝑘𝐾𝐾𝑚𝑚  
 
𝐶𝐶𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝑊𝑊𝑟𝑟𝑟𝑟

𝑊𝑊𝑝𝑝𝑟𝑟
 →  𝐶𝐶𝑦𝑦𝑦𝑦 = 0,884  

 
𝐾𝐾𝑐𝑐𝑟𝑟 = 𝜋𝜋2𝐸𝐸𝐸𝐸

𝐿𝐿𝑐𝑐𝑟𝑟2
→  𝐾𝐾𝑐𝑐𝑟𝑟 = 520 𝑘𝑘𝐾𝐾  

 
𝑘𝑘𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑦𝑦

(1−
𝑁𝑁𝐸𝐸𝑣𝑣
𝑁𝑁𝑐𝑐𝑟𝑟

)𝐶𝐶𝑦𝑦𝑦𝑦
→  𝑘𝑘𝑦𝑦𝑦𝑦 = 1,28  

 
𝑘𝑘𝑦𝑦𝑦𝑦

𝑀𝑀𝐸𝐸𝑣𝑣
𝑀𝑀𝑅𝑅𝑣𝑣

+  𝑁𝑁𝐸𝐸𝑣𝑣
𝑁𝑁𝑅𝑅𝑣𝑣

≤ 1 →  1,28 ∗ 39
101

+ 127
436

= 0,78 → 78%  
 
 
 
 
 

  

Längd L =Lcr 10515  mm 
Tvärsnittsdata  
(IPE 220) 

   

Hållfasthetsvärde 
(sträckgräns) 

fy 355  MPa 

Elasticitetsmodul E 210000  MPa 
Tröghetsmoment I 27,72  x106 mm4 
Tvärsnittsarea A 3337  mm² 
Tröghetsradie i 91,1  mm 
Plastiskt 
böjmotstånd 

Wpl 285  x10³ mm³ 

Elastiskt 
böjmotstånd 

Wel 252  x10³ mm³ 

Tvärsnittshöjd h 220  mm 
Tvärsnittsbredd b 110  mm 
Flänstjocklek t 9,2  mm 
Livtjocklek d 5,9  mm 
 h/b 2  
 α 0,21  
Korrektionsfaktor Cmy 1,03  
Vikt (IPE 220)  26,2  kg/m 
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2.7 Typfall 4 - Stålkonstruktion, fackverkstakstol 
 
Dimensionering av stålfackverkstakstolar har gjorts med hjälp av en 
dimensioneringsguide från en tillverkare av stålfackverk. Dimensioneringsguiden är 
hämtad ifrån Maku stål AB (u.å.). Förbestämda takvinklar för varje fackverk fanns att 
välja. En takvinkel på 1:10 valdes för varje spännvidd. Detta är en lägre takvinkel än 
vad resterande typfalls takvinklar är bestämda som. Vid denna takvinkel krävdes en 
högre takhöjd för att ge en motsvarande volym som de andra typfallen.  

Dimensioneringsguiden hade förbestämda spännvidder. Spännvidderna valdes för att 
efterlikna spännvidderna för de övriga typfallen så mycket som möjligt. Spännvidderna 
som valdes var 20,4, 25,2, 30,0 35,4 och 40,2 meter. Tidigare beräknad 
dimensionerande last, med huvudlast snö lades till i dimensioneringsguiden. Det lättaste 
fackverket som klarade av den dimensionerade lasten valdes för varje spännvidd. 
Dimensioneringsguiden redovisade vikten för varje fackverk, denna vikt användes för 
att beräkna kostnaden för varje spännvidd och fackverk. Se figur 26 för visualisering av 
stålkonstruktion med fackverkstakstol. Figur 27 visar hur dimensioneringsguiden 
fungerade. 

Med hjälp av dimensioneringsguiden gavs enbart dimensioner på fackverket. Pelare 
med stålprofil HEA valdes och dimensionerades med handberäkningar enligt Eurokod 3 
SS-EN 1993-1-1:2005. Vikten för HEA-pelarna beräknades med hjälp av materialdata 
från formelsamlingar upprättad av Isaksson & Mårtensson (2010).  

Figur 26 - 3D bild av typfall 4. Stålfackverk. 
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Figur 27 - Dimensioneringsguide för sadelfackverk i stål. (Maku stål AB, u.å.). 
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2.7.1 Dimensionering av Stålpelare 
 
Här redovisas beräkningsgång för dimensionering av stålpelare för typfall 4, med 
spännvidd 30,0 meter. Tabell 4 visar indata till dimensionering och figur 28 visar 
lastfallet. 
 
Tabell 4 - Indata för dimensionering.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Prov av utnyttjandegrad, HEA 200: 
 

�̅�𝜆 = 𝐿𝐿𝑐𝑐𝑟𝑟  
𝑚𝑚∗ 𝜋𝜋

�𝑓𝑓𝑦𝑦
𝐸𝐸

 →  �̅�𝜆 = 1,18    
 
𝜙𝜙 = 0,5�1 + 𝛼𝛼��̅�𝜆 − 0,2� + �̅�𝜆2� → 𝜙𝜙 = 1,36  
  
𝑞𝑞 = 1

𝜙𝜙+�𝜙𝜙2−𝜆𝜆�2
 →  𝑞𝑞 = 0,49  

 
𝐾𝐾𝑐𝑐,𝑅𝑅𝑑𝑑 = 𝑞𝑞𝑓𝑓𝑦𝑦𝐴𝐴 → 𝐾𝐾𝑐𝑐,𝑅𝑅𝑑𝑑 = 788 𝑘𝑘𝐾𝐾  

 Figur 28 - Lastfall, stålpelare. 

𝑀𝑀𝑟𝑟𝑑𝑑 = 𝑞𝑞𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐿𝐿2

8
 →  𝑀𝑀𝑟𝑟𝑑𝑑 = 36,9 𝑘𝑘𝐾𝐾𝑚𝑚  

 
𝑀𝑀𝑅𝑅𝑑𝑑 = 𝑓𝑓𝑦𝑦W𝑝𝑝𝑟𝑟 →  𝑀𝑀𝑅𝑅𝑑𝑑 = 115 𝑘𝑘𝐾𝐾𝑚𝑚  

Punktlast 
(6.10b huvudlast vind) 

Ned 
 

251,3  kN 

Linjelast 
(6.10b huvudlast vind) 

qvind 
 

6,57  kN/m 

Pelarhöjd  (L =Lcr) 6700   
Tvärsnittsdata  (HEA 180)   
Hållfasthetsvärde 
(sträckgräns) 

fy 355  MPa 

Elasticitetsmodul E 210000  MPa 
Tröghetsmoment I 25,1  x106 mm4 
Tvärsnittsarea A 4525  mm² 
Tröghetsradie i 74,5  mm 
Plastiskt böjmotstånd Wpl 325  x10³ mm³ 
Elastiskt böjmotstånd Wel 294  x10³ mm³ 
Tvärsnittshöjd h 171  mm 
Tvärsnittsbredd b 180  mm 
Flänstjocklek t 9,5  mm 
Livtjocklek d 6  mm 
 h/b 0,95  
 α 0,34  
Korrektionsfaktor Cmy 1,03  
Vikt (IPE 220) Massa 35,5  kg/m 



 

𝐶𝐶𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝑊𝑊𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑊𝑊𝑝𝑝𝑟𝑟

 →  𝐶𝐶𝑦𝑦𝑦𝑦 = 0,905  

 
𝐾𝐾𝑐𝑐𝑟𝑟 = 𝜋𝜋2𝐸𝐸𝐸𝐸

𝐿𝐿𝑐𝑐𝑟𝑟2
→  𝐾𝐾𝑐𝑐𝑟𝑟 = 1159 𝑘𝑘𝐾𝐾  

 
𝑘𝑘𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑦𝑦

(1−
𝑁𝑁𝐸𝐸𝑣𝑣
𝑁𝑁𝑐𝑐𝑟𝑟

)𝐶𝐶𝑦𝑦𝑦𝑦
→  𝑘𝑘𝑦𝑦𝑦𝑦 = 1,27  

 
𝑘𝑘𝑦𝑦𝑦𝑦

𝑀𝑀𝐸𝐸𝑣𝑣
𝑀𝑀𝑅𝑅𝑣𝑣

+  𝑁𝑁𝐸𝐸𝑣𝑣
𝑁𝑁𝑅𝑅𝑣𝑣

≤ 1 →  1,27 ∗ 36,9
115

+ 251,3
788

= 0,73  → 73% 
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2.8 Undersökning av centrumavstånd 
 

En överslagsberäkning av typfall 1 med två olika centrumavstånd mellan de bärande 
stöden har gjorts. Ett centrumavstånd på sex meter undersöktes i ett fall och ett 
centrumavstånd på 3,75 meter undersöktes i ett annat fall. Detta gjordes för att avgöra 
vilket mått som är mest ekonomiskt fördelaktigt mellan måttet som Fernández et al. 
(2008) föreslår och det mått som har använts till typfallsberäkningarna i detta arbete. 
Byggnadernas längd valdes till 60 meter för att de båda centrumavstånden får ett jämt 
antal stöd vid detta mått. Materialkostnaderna är beräknade på 10 bärande stöd för ett 
centrumavstånd på sex meter och på 16 bärande stöd för ett centrumavstånd på 3,75 
meter.  Se figur 29 för centrumavstånd på sex meter och se figur 30 för centrumavstånd 
på 3,75 meter. 

Figur 29 – Centrumavstånd på sex meter. 
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Figur 30 – Centrumavstånd på 3,75 meter.  
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3. Resultat 
 
I det följande kapitlet är resultaten från den parametriska undersökningen redovisade för 
samtliga typfall. Resultaten är redovisade i diagram. Kapitlet innefattar även en 
sammanställning för alla typfall i ett sammanslaget diagram och en känslighetsanalys av 
kostnaderna i två olika diagram. I slutet av kapitlet redovisas ett diagram av typfall 1 där 
en överslagsberäkning på olika centrumavstånd på de bärande stöden har gjorts. 
 
Kostnaden för typfallen är beräknade på endast ett fack av en stallbyggnad. 
Materialkostnaderna för limträkonstruktionerna har baserats på kr/m³ limträ och 
materialkostnaderna för stålkonstruktionerna har baserats på kr/kg stål.  
 
Diagrammen redovisar sambandet mellan typfallens spännvidd och materialkostnad. 
Samtliga resultat i diagrammen inkluderar materialkostnader för stomsystem, 
takkonstruktion och betongplatta. Materialkostnaderna är placerade på y-axeln i 
diagrammen. Typfallens spännvidder är placerade på diagrammens x-axel.  
 
Beräkningar med hjälp av Microsoft Excel för dimensionering av samtliga typfall 
redovisas i bilaga 1. 
 
 
3.1 Materialkostnader  
 
Materialkostnader för samtliga komponenter i de fyra typfallen redovisas i tabell 5. 
Kostnadsuppgifter kommer från Wikells Sektionsdata 4.19. 

Tabell 5 - Materialkostnader för kostnadsberäkningar. 

Materialkostnader (Wikells Sektionsdata 4.19) 
Pris limträ 6125 kr/m³ 

Pris stål 14 kr/kg 
Takplåt 134,45 kr/m² 
Takåsar 45x220 28,2 kr/m 
Lättbalk (Z-150) 75 kr/m 
Betonggolv 200 mm oisolerat 450 kr/m² 
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3.2 Typfall 1 - Limträkonstruktion med dragbandstakstolar 
 
Först redovisas dimensioner och kostnader i tabell 6. Därefter redovisas resultatet av 
kostnader och spännvidder i ett parametriskt diagram. (Se figur 31).  
 
Tabell 6 - Dimensioner och materialkostnader för typfall 1. 

Spännvidd (m) 20 25 30 35 40 
Dimension takstol (mm) 165x900 190x1035 215x1170 215x1350 215x1530 
Dimension pelare (mm) 165x270 190x270 215x270 215x270 215x270 
Dimension dragband M30 M36 M36 M36 M40 
Volym limträ, takstol + pelare (m³) 3,5 5,5 8,3 11,1 14,2 
Pris limträ (kr/m³) 6 125 6 125 6 125 6 125 6 125 
Vikt av stål per takstol (kg) 222 399 479 559 789 
Pris stål (kr/kg) 14 14 14 14 14 
Pris limträ (kr/takstol och pelare) 21 438 33 688 50 838 67 988 86 975 
Pris stål/takstol (kr) 3 108 5 588 6 706 7 824 11 043 
Takåsar (kr) 3 304 4 045 4 786 5 527 6 269 
Takplåt (kr) 17 771 22 012 26 253 30 494 34 735 
Betongplatta (kr) 54 000 67 500 81 000 94 500 108 000 
Total materialkostnad (kr) 100 000 133 000 170 000 206 000 247 000 
 
 

 
Figur 31 - Parametrisk diagram för typfall 1.  
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3.3 Typfall 2 - Limträkonstruktion, treledsram med krökta ramhörn 
 
Först redovisas dimensioner och kostnader i tabell 7. Därefter redovisas resultatet av 
kostnader och spännvidder i ett parametriskt diagram. (Se figur 32).  
 
Tabell 7 - Dimensioner och materialkostnader för typfall 2. 

Spännvidd (m) 20 25 30 35 40 
Dimension bxh1-h2-h3 (mm)  165x750- 190x900- 215x1050- 215x1150- 215x1160- 
Treledsram. (Svenskt Trä, 2016) 960-450 1080-550 1200-650 1350-800 1660-800 
Volym (m³) 4,1 6,3 9,1 11,3 13,9 
Pris limträ (kr/m³) 6 125 6 125 6 125 6 125 6 125 
Pris limträ/ram (kr) 25 113 38 588 55 738 69 213 85 138 
Takåsar (kr) 3 304 4 045 4 786 5 527 6 269 
Takplåt (kr) 17 771 22 012 26 253 30 494 34 735 
Betongplatta (kr) 54 000 67 500 81 000 94 500 108 000 
Total materialkostnad (kr) 100 000 132 000 168 000 200 000 234 000 
 
 

 
Figur 32 - Parametriskt diagram för typfall 2. 
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3.4 Typfall 3 - Stålkonstruktion, treledsram med styva ramhörn 
 
Först redovisas dimensioner och kostnader i tabell 8. Därefter redovisas resultatet av 
kostnader och spännvidder i ett parametriskt diagram. (Se figur 33).  
 
Tabell 8 - Dimensioner och materialkostnader för typfall 3. 

Spännvidd (m) 20 25 30 35 40 
Rak balk IPE220 IPE270 IPE330 IPE400 IPE450 
Tvärsnittshöjd i ramhörn (mm) 990 1 090 1 140 1 150 1 220 
Vikt av stål (kg) 1 146 1 716 2 497 3 571 4 576 
Kostnad stål (kr/kg) 14 14 14 14 14 
Kostnad stål/ ram (kr) 16 040 24 025 34 957 49 997 64 058 
Takåsar (kr) 8 100 9 900 12 600 14 400 16 200 
Takplåt (kr) 17 771 22 012 26 253 30 494 34 735 
Betongplatta (kr) 54 000 67 500 81 000 94 500 108 000 
Total materialkostnad (kr) 96 000 123 000 155 000 189 000 223 000 
 
 

 
Figur 33 - Parametriskt diagram för typfall 3. 
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3.5 Typfall 4 - Stålkonstruktion, fackverkstakstol 
 
Först redovisas dimensioner och kostnader i tabell 9. Därefter redovisas resultatet av 
kostnader och spännvidder i ett parametriskt diagram. (Se figur 34).  
 

Tabell 9 - Dimensioner och materialkostnader för typfall 4. 

Spännvidd (m) 20,4 25,2 30,0 35,4 40,2 
Dim. Sadelfackverk  SU10 90- SU10 100- SU10 110- SU10 120- SU10 150- 
(Maku Stål AB, u.å) 80-50-600 90-80-700 100-100-850 110-120-950 150-140-890 
Pelare HEA 160 HEA 160 HEA 180 HEA 180 HEA 200 
Vikt av stål (kg) 1 623 2 340 3 326 4 585 6 803 
Stålpris (kr/kg) 14 14 14 14 14 
Stål (kr) 22 718 32 756 46 560 64 188 95 247 
Takåsar (kr) 8 100 9 900 11 700 13 500 15 300 
Takplåt (kr) 17 345 21 237 25 128 29 506 33 397 
Betongplatta (kr) 55 080 68 040 81 000 95 580 108 540 
Total 
materialkostnad (kr) 103 000 132 000 164 000 203 000 252 000 
 

 
Figur 34 - Parametriskt diagram för typfall 4. 
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3.6 Sammanställning av samtliga typfall 
 
I sammanställningen redovisas alla typfall i samma diagram. Färgförklaringar till de 
olika typfallen ses på sidan av diagrammet. (Se figur 35).  

 
Figur 35 - Parametriskt diagram för sammanställning av samtliga typfall. 
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3.7 Känslighetsanalys av kostnaderna 
 
En känslighetsanalys av kostnaderna har gjorts. En analys då kostnaden för stål har fått 
ett påslag på 10 % och en analys då kostnaden för limträ fått ett påslag på 10 %. Detta 
har sammanställts i två diagram. Se figur 36 för kostnadsökning på limträ. Se figur 37 
för kostnadsökning på stål. 
 

 
Figur 36 - Parametriskt diagram för kostnadsökning på limträ. 

 
 Figur 37 - Parametriskt diagram för kostnadsökning på stål.  
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3.8 Resultat av centrumavståndsundersökning 
 
Se figur 38 för resultatet av jämförelsen mellan två olika centrumavstånd. 
 

 

 Figur 38 - Parametriskt diagram för undersökning av centrumavstånd. 
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4. Analys och diskussion 
 
Något som inte har tagits i beaktning vid kostnadsberäkningarna är kostnader för 
tillverkning, transport, montage och ytbehandling. Kostnadsberäkningarna i 
undersökningen innefattar enbart materialkostnader. Men samtliga material och 
dimensioner är tydligt redovisade för varje typfall. Vilket gör det möjligt att beräkna de 
totala byggkostnaderna som innefattar tillverkning, transport, montage och 
ytbehandling. 

Eftersom att samma stomkonstruktionsfack återkommer efter varje sex meter i en 
stallbyggnad och har samma kostnad per fack så krävdes bara beräkningar för endast ett 
fack. Detta gjorde att byggnadernas längd inte var av något intresse för undersökningen. 
Gavelsektioner har inte inkluderats i denna undersökning för att huvudsyftet med 
undersökningen var att undersöka spännviddens påverkan på materialkostnaderna. 
 
Kostnadsberäkningen på typfall 1 och 2 har baserats på m³ limträ. Volymen har 
beräknats med hjälp av Autodesk Revit 2016. Revit har var varit ett betydande 
hjälpmedel under detta arbete, för volymberäkning samt 3D visualisering av typfallen. 
För typfallen skapades egna familjer i Revit. Typfall 2 har en komplex geometri, vilket 
gjorde att denna typ av volymberäkning blev det självklara valet. Även typfall 1 
beräknades på detta sätt. Volymen beräknades på limträpelare, treledsram och takstol. 
Denna metod gjorde det möjligt att erhålla en tillförlitlig volym på objekten för varje 
spännvidd. Kostnadsberäkning på typfall 3 och 4 samt dragbandsstålen i typfall 1 har 
beräknats på kg stål. På dessa fall krävdes ingen volymberäkning med hjälp av Revit. 
Beräkning av stålets vikt gjordes istället med hjälp av materialdata från formelsamlingar 
upprättad av Isaksson & Mårtensson (2010) samt dimensioneringsguide från 
ståltillverkaren Maku stål AB (u.å.) 
 
Största delen av beräkningsarbetet gjordes i programmet Microsoft Excel. Formler, 
dimensioner, beräkningsgångar, diagram, hållfatshetsvärden och kostnader bearbetades i 
Excel. Detta underlättade hela beräkningsprocessen. Formler och beräkningsgång 
kopplades till varandra så att hållfasthetsvärden och laster enbart behövde föras in för 
att erhålla dimensioner för de olika typfallen. Det enda typfallet som inte krävde någon 
handberäknad dimensionering var typfall 2.  
 
För typfall 2 gjordes en preliminär dimensionering av limträramens tvärsnittsmått för en 
spännvidd på 40 meter. Detta gjordes utifrån beräkningar från limträhandboken 
upprättad av Svenskt Trä (2016). När de preliminära beräkningarna gjordes beaktades 
ingen last. Vilket minskar trovärdigheten av de tvärsnittsmått som erhölls. Men ser man 
till resultatet i det parametriska diagrammet tycks dimensionerna ändå vara relativt 
tillförlitliga då kostnaderna fortfarande ökar linjärt.  
 
Ser vi det sammanställda resultatet för hur materialkostnaderna ter sig till ökningen av 
stommens spännvidd är de relativt lika varandra för samtliga typfall. Platsbesöken 
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bekräftade att det var vanligast i dagsläget att upplåta nya stallbyggnader med en 
stomme av stål. Vilket enligt jordbrukarna valdes eftersom resningstiden för en 
stålstomme var avsevärt kortade än för en limträstomme. En stålstomme restes på ca 1-2 
dagar till skillnad från en limträstomme som vanligtvis tog upp till 2-3 veckor att resa. 
Enligt resultatet från den parametriska undersökningen skiljer sig inte kostnaden 
markant mellan stål- och limträstomme. Med tanke på resningstid och byggkostnader så 
blir det självklara valet för jordbrukarna en stomme i stål. Vilket också stämmer med 
vad Nilsson & Persson (2012) kom fram till i deras undersökning. Deras undersökning 
handlade generellt om hallbyggnader, men stallbyggnader faller under samma kategori. 
De kom fram till att stål var det lämpligaste materialvalet i flera kategorier till 
byggnation av hallbyggnader.  

Næss & Stokstad (2011) undersökte i sin studie om storleken på en stallbyggnad hade 
en avgörande roll för byggkostnaderna. De kom fram till att byggnader mindre än 1000 
kvadratmeter påverkas starkt beroende av storleken på byggnaden. Men är byggnaderna 
större än 1000 m² påverkar storleken inte kostnaderna lika mycket. Då erhålls ungefär 
samma kvadratmeterpris när storleken av byggnaden ökar. Næss & Stokstad baserade 
byggkostnaderna på area till skillnad från vår undersökning där kostnaderna är baserade 
på meter spännvidd. Enligt resultatet från vår parametriska studie ökar kostnaderna 
relativt linjärt med spännvidden. Hade Næss & Stokstad beräknat kostnaden för 
byggnaderna på samma sätt som vi, kan man anta att dem förmodligen erhållit ett linjärt 
samband mellan spännvidd och de ökade kostnaderna. Resultaten från vår studie och 
resultaten Næss & Stokstads studie är svåra att jämföra med varandra på grund av att 
kostandsberäkningarna är baserade på en area och inte spännvidd samt att 
gavelkonstruktioner inte är medräknade i vår undersökning.  

Resultatet visar att typfall 3 – treledsram med styva ramhörn har en lägre kostnad än 
typfall 4 – stålfackverk. Detta stämmer överens med vad McKinstray et al. (2016) 
kommer fram till i deras artikel. Den avsmalnade stålramen (stålram med styva 
ramhörn) ska enligt deras undersökning ha den lägsta vikten och blir därmed den 
billigaste ramen av stål då kostnaden är baserad stålets vikt. Detta bekräftar resultaten 
från vår undersökning.  

Fernández et al. (2008) föreslår en längd mellan de bärande stöden i en stallbyggnad på 
3,75 meter. De anser att det tillåter en optimal kombination mellan stallbåsens bredd 
och längden för utfodringsplatser. Detta skiljer sig en aning ifrån längden mellan de 
bärande stöden vi har valt i de fyra typfallen. Det vedertagna måttet på sex meter mellan 
de bärande stöden valdes i vår undersökning. Med en överslagsberäkning undersöktes 
vilket mått som var mest ekonomisk fördelaktigt. Måttet som Fernández et al. (2008) 
förespråkar på 3,75 meter gav en annan dimensionerande last och därmed andra 
dimensioner på bärverket. För att göra det möjligt att jämföra centrumavstånden krävdes 
en bestämd längd, där båda centrumavstånden fick ett jämt antal bärande stöd. Längden 
sattes till 60 meter, vilket innebar att kostnaderna multiplicerades med 10 för 
centrumavståndet på sex meter och 16 för 3,75 meter. Det visade sig att en konstruktion 
med sex meter mellan de bärande stöden fick en materialkostnad som var något lägre än 

41 
 



 

en konstruktion med centrumavstånd på 3,75. Men inga större kostnadsskillnader 
påträffades. (Se figur 38).  

Sammanställningen visar att typfall 3 – treledsram med styva ramhörn i stål har den 
lägsta materialkostnaden vid alla spännvidder. (Se figur 35). Typfall 4 har den högsta 
materialkostnaden vid spännvidden 40 meter och den högsta ökningen. Typfall 1 och 2 
av limträ har en liknande kostnadsökning för varje spännvidd. Förutom de två sista 
spännvidderna på 35 och 40 meter. Där har typfall 1 högst materialkostnader av de två 
limträkonstruktionerna. (Se figur 35). 

I undersökningen har inte vikt- och kostnadsberäkning på spik- och skruvförband gjorts. 
Men ser man till vikten av dessa jämfört med den totala vikten för varje typfall kommer 
den näst intill vara försumbar. Variationen som skulle uppstå av stålpriset för spik- och 
skruvförband antas falla inom ramen för kostnadsökningen på stål i 
känslighetsanalysen. 

Känslighetsanalysen visar hur resultatet hade blivit om materialkostnaderna förändras. 
En ökning på materialkostnaderna med 10 % undersöktes. Resultatet visar inga större 
skillnader. Typfall 1 påverkas av båda kostnadsökningarna eftersom det typfallet 
innehåller både limträ och stål. Men störst skillnad ses på typfall 4 - typfallet med högst 
stålvikt. Men ingen markant skillnad ses överlag på känslighetsanalysen. Vilket betyder 
att utfallet av studien inte påverkas på något betydande sätt då materialkostnaderna 
varierar. (Se figur 36 & 37). 

5. Slutsats  
 
Det kan konstateras att spännviddens påverkan på materialkostnaderna stämmer överens 
med det förväntade resultatet. Vilket var att kostnaderna ökar linjärt med den ökande 
spännvidden. Detta betyder att ingen av de undersökta spännvidderna är mer 
ekonomiskt fördelaktig än någon annan. Men valet av stomsystem har en större 
påverkan på de totala materialkostnaderna. Typfall 3 - stålkonstruktionen med styva 
ramhörn var enligt undersökningen det alternativet med lägst materialkostnader. Detta 
typfall är även det mest förekommande stomsystemet i dagens byggnation av 
stallbyggnader. En stor faktor till varför den är mest populär är den låga kostnaden samt 
den korta resningstiden.  
 
Undersökningens resultat kan användas till beslutsunderlag vid byggande av 
stallbyggnader. Detta för att underlätta jordbrukarnas beslutsfattande vid ny-, till- och 
ombyggnation av stallbyggnader. 
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Bilaga 1 – Beräkningar 
 

Typfall 1 – Limträtakstol med dragband 

 

Dimensioner och kostnader 

Spännvidd (m) 20 25 30 35 40 

Dimension takstol (mm) 165x900 190x1035 215x1170 215x1350 215x1530 

Dimension pelare (mm) 165x270 190x270 215x270 215x270 215x270 

Dimension dragband M30 M36 M36 M36 M40 

Volym limträ, takstol + pelare (m³) 3,5 5,5 8,3 11,1 14,2 

Pris limträ (kr/m³) 6 125 6 125 6 125 6 125 6 125 

Vikt av stål per takstol (kg) 222 399 479 559 789 

Pris stål (kr/kg) 14 14 14 14 14 

Pris limträ (kr/takstol och pelare) 21 438 33 688 50 838 67 988 86 975 

Pris stål/takstol (kr) 3 108 5 588 6 706 7 824 11 043 

Takåsar (kr) 3 304 4 045 4 786 5 527 6 269 

Takplåt (kr) 17 771 22 012 26 253 30 494 34 735 

Betongplatta (kr) 54 000 67 500 81 000 94 500 108 000 

Total materialkostnad (kr) 100 000 133 000 170 000 206 000 247 000 

 

 

Dimensionering av limträpelare 

Indata till dimensionering   

Lastvarighet M 

Klimatklass 3 

kmod 0,65 

Gamma M 1,25 

fy (Mpa) 355 

denstiet stål (kg/m³) 7850 

densitet limträ (GL30c) (kg/m³) 390 

fmk (Mpa) 30 

fmd (Mpa) 15,6 

fcd (MPa) 12,74 

fck (Mpa) 24,5 

 

  



 

Spännvidd (m) 20 25 30 35 40 

Dimension (belastning enl. tabell: 25 kN/m) 165x900 190x1035 215x1170 215x1350 215x1530 

Tvärsnittsarea (m²) 0,1485 0,19665 0,25155 0,29025 0,32895 

Volym (m3) 3,12 5,17 7,93 10,68 13,84 

Vikt per takstol (kg) 1 218 2 016 3 095 4 166 5 396 

Egentyngd av takstol, spännvidd/2 (kN) 7,20 12,08 17,87 23,62 30,92 

Tak (kN) 3,62 4,67 5,77 6,93 8,14 

Total last 610 b huvudlast vind(Ned) (kN) 164,18 209,09 255,16 301,26 349,28 

610b (linjelast vind) (kN/m) 6,57 6,57 6,57 6,57 6,57 

Tvärsnitt limträpelare 165x270 190x225 215x225 215x225 215x225 

h (mm) 270,00 225,00 225,00 225,00 225,00 

b (mm) 165,00 190,00 215,00 215,00 215,00 

Med (kNm) 13,81 12,91 12,05 10,94 9,89 

Pelarlängd (mm) 4100 3965 3830 3650 3470 

Lambda 52,60 61,05 58,97 56,20 53,42 

E0,05 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 

Lambda rel 0,80 0,93 0,89 0,85 0,81 

k 0,84 0,96 0,93 0,89 0,85 

kc 0,90 0,82 0,85 0,87 0,89 

NcRd (kN) 509 449 521 536 549 

MRd (kNm) 31 25 28 28 28 

Kontroll 76% 98% 92% 95% 99% 

 

Dimensionering av dragband 

Spännvidd (m) 20 25 30 35 40 

q (kN/m) 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 

fub (MPa) 510 510 510 510 510 

f (mm) 3 249 4 061 4 874 5 686 6 498 

As / dragband mm² 467 583 700 817 934 

Dim dragband M30 M36 M36 M36 M40 

A /dragband (mm²) 707 1 017 1 017 1 017 1 256 

Vikt av stål per takstol (kg) 222 399 479 559 789 

 

 

  



Typfall 2 – treledsram i limträ med krökt ramhörn 

 

Dimensioner och kostnader 

Spännvidd (m) 20 25 30 35 40 

Dimension bxh1-h2-h3 (mm)  165x750- 190x900- 215x1050- 215x1150- 215x1160- 

Treledsram. (Svenskt Trä, 2016)  960-450 1080-550 1200-650 1350-800 1660-800 

Volym (m³) 4,1 6,3 9,1 11,3 13,9 

Pris limträ (kr/m³) 6 125 6 125 6 125 6 125 6 125 

Pris limträ/ram (kr) 25 113 38 588 55 738 69 213 85 138 

Takåsar (kr) 3 304 4 045 4 786 5 527 6 269 

Takplåt (kr) 17 771 22 012 26 253 30 494 34 735 

Betongplatta (kr) 54 000 67 500 81 000 94 500 108 000 

Total materialkostnad (kr) 100 000 132 000 168 000 200 000 234 000 

 

 

Typfall 3 – treledsram i stål med styva ramhörn. 

 

Dimensioner och kostnader 

Spännvidd (m) 20 25 30 35 40 

Rak balk IPE220 IPE270 IPE330 IPE400 IPE450 

Tvärsnittshöjd i ramhörn (mm) 990 1 090 1 140 1 150 1 220 

Stål (kg) 1 146 1 716 2 497 3 571 4 576 

Kostnad stål (kr/kg) 14 14 14 14 14 

Kostnad stål/ ram (kr) 16 040 24 025 34 957 49 997 64 058 

Takåsar (kr) 8 100 9 900 12 600 14 400 16 200 

Takplåt (kr) 17 771 22 012 26 253 30 494 34 735 

Betongplatta (kr) 54 000 67 500 81 000 94 500 108 000 

Total materialkostnad (kr) 96 000 123 000 155 000 189 000 223 000 

 

  



Överslagsdimensionering av treledsram 

Spännvidd (m) 20 25 30 35 40 

Takvinkel 18 18 18 18 18 

Nockhöjd (m) 8,25 9,06 9,87 10,69 11,50 

q dim (kN/m) 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 

Ra=Rb (kN) 221 276,25 331,5 386,75 442 

Ha=Hb (kN) 133,95 190,54 251,80 316,68 384,40 

Md Hörn (kNm) 670 953 1 259 1 583 1 922 

V1 -133,95 -190,54 -251,80 -316,68 -384,40 

N1 -221 -276,25 -331,5 -386,75 -442 

N2 -195,69 -266,58 -341,92 -420,69 -502,17 

V2 168,79 203,85 237,46 269,96 301,58 

V3 -41,39 -58,88 -77,81 -97,86 -118,79 

N3 -127,40 -181,21 -239,48 -301,18 -365,59 

X (m, från nock) 1,87 2,66 3,52 4,43 5,37 

M (kNm) 38,77 78,43 136,98 216,66 319,24 

W (min balk) x10³ (mm³) 109,20 220,94 385,87 610,31 899,26 

Längd ram till X2 (m, från nock) 4,52 6,43 8,50 10,69 12,98 

M X2 (kNm) 38,77 78,43 136,98 216,66 319,24 

W X2 x10³ (mm³) 109,20 220,94 385,87 610,31 899,26 

  IPE220 IPE270 IPE330 IPE400 IPE450 

fy (Mpa) 355 355 355 355 355 

B (mm) 110 135 160 180 190 

b (mm) 104,1 128,4 152,5 171,4 180,6 

H (mm) 220 270 330 400 450 

h (mm) 201,6 249,6 307 373 420,8 

d (mm) 5,9 6,6 7,5 8,6 9,4 

t (mm) 9,2 10,2 11,5 13,5 14,6 

Vikt (kg) 26,2 36,1 49,1 66,3 77,5 

H (mm) 990 1090 1140 1150 1220 

h (mm) 971,6 1069,6 1117 1123 1190,8 

I x106 (mm4) 938 1 476 2 043 2 584 3 338 

W tvärsnitt x10³ (mm³) 1 894 2 708 3 584 4 495 5 472 

W  hörn x10³ (mm³) 1 887 2 684 3 547 4 460 5 414 

W hörn<W tvärsnittet TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE 

H mitt (mm) 605 680 735 775 835 

h mitt (mm) 586,6 659,6 712 748 805,8 

A mitt (m²) 0,00548 0,00711 0,00902 0,01129 0,01312 

Längd avsmalnande del vertikal(m) 4,78 4,75 4,73 4,72 4,70 

Längd avsmalnande del 
horisontell(m) 5,77 6,46 7,00 7,43 7,75 

Densitet stål (kg/m³) 7 850 7 850 7 850 7 850 7 850 

Vikt av stål (kg) 1 146 1 716 2 497 3 571 4 576 
 



Spännvidd (m) 20 25 30 35 40 

  IPE 220 IPE 270 IPE 330 IPE 400 IPE 450 

Fy 355 355 355 355 355 

E 210000 210000 210000 210000 210000 

I 2,8E+07 5,8E+07 1,2E+08 2,3E+08 3,4E+08 

A 3337 4594 6261 8446 9882 

i 91,1 112 150 165 185 

Wpl 285 000 484 000 1 020 000 1 310 000 1 700 000 

Wel 252 000 429 000 904 000 1 160 000 1 500 000 

h (mm) 220 270 330 400 450 

b (mm) 110 135 160 180 190 

t (mm) 9,2 10,2 11,5 13,5 14,6 

d (mm) 5,9 6,6 7,5 8,6 9,4 

R (mm) 12 15 18 21 21 

Lcr (mm) 10 515 13 143 15 772 18 401 21 029 

h/b 2 2 2,06 2,22 2,37 

alfa 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Cmy 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

Cyy 0,884 0,886 0,886 0,885 0,882 

Massa (kg/m) 26,2 36,1 49,1 66,3 77,5 

Lambda 1,51 1,54 1,38 1,46 1,49 

fi 1,78 1,82 1,57 1,70 1,74 

reduktionsfaktorn 0,37 0,36 0,43 0,39 0,38 

Nrd (kN) 436 583 955 1 170 1 325 

Mrd (kNm) 101 172 362 465 604 

Med (kNm) 39 78 137 217 319 

Ned (kN) 127 181 239 301 366 

Ncr (kN) 520 695 981 1 416 1 581 

Kyy 1,28 1,28 1,30 1,27 1,28 

Kontroll 78% 90% 74% 85% 95% 

  



Typfall 4 - stålkonstruktion med fackverkstakstol 

 

Dimensioner och kostnader 

Spännvidd (m) 20,4 25,2 30,0 35,4 40,2 

Dim. sadelfackverk SU10 90- SU10 100- SU10 110- SU10 120- SU10 150- 

(Maku stål AB, u.å) 80-50-600 90-80-700 100-100-850 110-120-950 150-140-890 

Pelare HEA 160 HEA 160 HEA 180 HEA 180 HEA 200 

Vikt av stål (kg) 1 623 2 340 3 326 4 585 6 803 

Stålpris (kr/kg) 14 14 14 14 14 

Stål (kr) 22 718 32 756 46 560 64 188 95 247 

Takåsar (kr) 8 100 9 900 11 700 13 500 15 300 

Takplåt (kr) 17 345 21 237 25 128 29 506 33 397 

Betongplatta (kr) 55 080 68 040 81 000 95 580 108 540 

Total materialkostnad (kr) 103 000 132 000 164 000 203 000 252 000 

 

  



Dimensionering av stålpelare 

Spännvidd (m) 20,4 25,2 30 35,4 40,2 

Massa fackverk (kg) 1 250 1 950 2 850 4 090 6 190 

Egentyngd takstol (kN) 6,25 9,75 14,25 20,45 30,95 

Tak (kN) 3,89 4,99 6,16 7,56 8,88 

Total last 610b (vind) (Ned) 166,39 208,20 251,30 301,24 351,71 

610b (linjelast vind) 
(kN/m) 6,57 6,57 6,57 6,57 6,57 

  HEA 160 HEA 160 HEA 180 HEA 180 HEA 200 

fy (MPa) 355 355 355 355 355 

E (MPa) 210 000 210 000 210 000 210 000 210 000 

I (mm) 16 730 000 16 730 000 25 100 000 25 100 000 36 920 000 

A 3 877 3 877 4 525 4 525 5 383 

i 65,7 65,7 74,5 74,5 82,8 

Wpl (mm³) 245 000 245 000 325 000 325 000 429 000 

Wel (mm³) 220 000 220 000 294 000 294 000 389 000 

h (mm) 152 152 171 171 190 

b(mm) 160 160 180 180 200 

t (mm) 9 9 9,5 9,5 10 

d (mm) 6 6 6 6 6,5 

R (mm) 15 15 15 15 18 

Vikt (kg/m) 30,4 30,4 35,5 35,5 42,3 

h/b 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

alfa 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

Lcr (mm) 6 130 6 410 6 700 6 970 7 250 

Lambda 1,22 1,28 1,18 1,22 1,15 

fi 1,42 1,50 1,36 1,42 1,32 

Reduktionsfaktorn 0,47 0,44 0,49 0,47 0,51 

Nrd (kN) 642,49 603,10 788,36 747,05 971,37 

Mrd (kNm) 86,98 86,98 115,38 115,38 152,30 

Med (kNm) 30,86 33,74 36,87 39,90 43,17 

Cmy 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

Cyy 0,898 0,898 0,905 0,905 0,907 

Ncr (kN) 923 844 1 159 1 071 1 456 

Kyy 1,25 1,29 1,27 1,31 1,29 

Kontroll 70% 84% 73% 86% 73% 

Vikt av stål pelare/ram (kg) 373 390 476 495 613 

 

  



Typfall 1 med centrumavstånd 3750 mm. 

 

Dimensioner och kostnader 

 

Dimensionering av limträpelare 

Dimensionering av pelare   

Lastvarighet M 

Klimatklass 3 

kmod 0,65 

Gamma M 1,25 

fy 355 

denstiet stål (kg/m³) 7850 

densitet limträ (GL30c) (kg/m³) 390 

fmk 30 

fmd 15,6 

fcd 12,74 

fck 24,5 

 

  

Spännvidd (m) 20 25 30 35 40 

Dimension takstol (mm) 140x765 165x855 190x945 215x1035 215x1215 

Dimension pelare (mm) 140x270 165x225 190x225 215x225 215x225 

Dimension dragband M22 M27 M27 M30 M36 

Volym limträ, takstol + pelare (m³) 2,5 4 6 8,6 11,4 

Pris limträ (kr/m³) 6 125 6 125 6 125 6 125 6 125 

Vikt av stål per takstol (kg) 119 225 269 389 639 

Pris stål (kr/kg) 14 14 14 14 14 

Pris limträ (kr/takstol och pelare) 15 313 24 500 36 750 52 675 69 825 

Pris stål/takstol (kr) 1 670 3 143 3 772 5 439 8 941 

Takåsar (kr) 2 065 2 528 2 991 3 455 3 918 

Takplåt (kr) 11 107 13 758 16 408 19 059 21 710 

Betongplatta (kr) 33 750 42 188 50 625 59 063 67 500 

Total materialkostnad (kr) 64 000 86 000 111 000 140 000 172 000 



 

Spännvidd (m) 20 25 30 35 40 

Dimension (belastning enl. tabell: 15 kN/m) 140x765 165x855 190x945 215x1035 215x1215 

Tvärsnittsarea (m²) 0,1071 0,141075 0,17955 0,222525 0,261225 

Volym (m3) 2,25 3,71 5,66 8,19 10,99 

Massa per takstol (kg) 878 1 446 2 209 3 194 4 285 

Egentyngd av takstol, spännvidd/2 (kN) 4,99 8,35 12,39 17,91 24,62 

Tak (kN) 2,55 3,19 3,83 4,46 5,10 

Total last 610 b huvudlast vind(Ned) (kN) 104 132 161 192 225 

610b (linjelast vind) (kN/m) 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 

Tvärsnitt limträpelare 140x225 165x225 190x225 215x225 215x225 

h (mm) 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 

b (mm) 140,00 165,00 190,00 215,00 215,00 

Med (kNm) 9,21 8,82 8,44 8,07 7,35 

Pelarlängd (mm) 4235 4145 4055 3965 3785 

Lambda 65,20 63,82 62,43 61,05 58,27 

E0,05 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 

Lambda rel 0,99 0,97 0,95 0,93 0,88 

k 1,02 1,00 0,98 0,96 0,92 

kc 0,78 0,79 0,81 0,82 0,85 

NcRd (kN) 312 375 441 508 525 

MRd (kNm) 18 22 25 28 28 

Kontroll 83% 76% 70% 66% 69% 

 

 

Dimensionering av dragband 

Spännvidd (m) 20 25 30 35 40 

q (kN/m) 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 

fub (MPa) 510 510 510 510 510 

f (mm) 3 249 4 062 4 874 5 686 6 498 

As / dragband mm² 291,47 364,34 437,21 510,08 582,95 

Dim dragband M22 M27 M27 M30 M36 

A (mm) 380 572 572 707 1 017 

Vikt av stål per takstol (kg) 119 225 269 388 639 
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