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Specialisering: Konstruktion

 Specialiseringen inom konstruktion ger en fördjupning 

inom de beräkningsmetoder och praktiska kunskaper som 

krävs för att förstå och kunna utföra hållfasthets-

beräkningar och dimensionering för byggnader och 

anläggningar. 

 Du får en djup förståelse för konstruktioners verkningssätt 

så att även alternativa konstruktionslösningar kan föreslås. 

 Kurserna är inriktade mot mekanik, konstruktion och 

materialteknik och ger en grund för att i framtiden arbeta 

med utformning av konstruktioner.



Arbeta som konstruktör

• Arbetsuppgifterna är av problemlösande karaktär, 

nytänkande och förmåga att skapa praktiskt fungerande 

byggnadsverk i samarbete med arkitekter är centralt.

• Konstruerar, utformar och bygger:

– Byggnader, broar och andra konstruktioner

• Arbetar i konsultföretag

– Sweco, Tyréns, WSP, ÅF, Cowi, Ramböll, Elu, C&H, m.fl.

• hos entreprenörer

– Skanska, NCC, PEAB, JM, Svevia etc.

• eller som beräkningsspecialist inom strukturanalys



Specialiseringen

• Kurserna

– Innehåll

– Projekt

– Examensarbete



Kurs Kurskod Hp Lp

Finita elementmetoden – Flödesproblem VSMN25 7,5 Lp1

Balkteori VSMF15 7,5 Lp1

Finita elementmetoden - Konstruktionsberäkningar VSMN30 7,5 Lp2

Betongbyggnad VBKN05 7,5 Lp2

Strukturdynamiska beräkningar VSMN10 7,5 Lp3

Stålbyggnadsteknik VBKN25 7,5 Lp3

Betong i ett livscykelperspektiv VBMN10 7,5 Lp3

Integrerad design: Konstruktion – Arkitektur VSMN15 7,5 Lp3-4

Programutveckling för tekniska tillämpningar VSMN20 7,5 Lp4

Grundläggningsteknik VGTF01 7,5 Lp4

Beräkningsbaserad materialmodellering FHLN05 7,5 Lp1

Träbyggnadsteknik VBKN30 7,5 Lp1

Konstruktion av broar och avancerade 

konstruktioner
VBKN15 7,5 Lp1-2

Finita elementmetoden, olinjära system FHLN20 7,5 Lp2

Akustik VTAF05 7,5 Lp2

Kurser i specialiseringen



Närmare presentation av några kurser

Inom byggnadsmekanik:

• Finita elementmetoden, (två kurser), ÅK4, LP1 resp. LP2

• Strukturdynamik, ÅK4, LP3

• Integrerad design, ÅK4, LP3-4

• Examensarbete, ÅK5, LP3-4

Inom konstruktionsteknik

• Betongbyggnad , ÅK4, LP2

• Stålbyggnadsteknik , ÅK4, LP3

• Träbyggnadsteknik , ÅK5, LP1

• Konstruktion av broar och avancerade konstruktioner , ÅK5, LP1-2



Finita Elementmetoden (FEM)

Kurserna ger detaljerade kunskaper om olika tillämpningar och 
hur de löses med finita elementmetoden

FEM – Flödesberäkningar

• Analys av stationära och transienta flödesproblem

FEM – Strukturberäkningar

• Analys av strukturmekaniska problem





FEM-Flödesberäkningar

Grundvattenströmning
- risk för inre erosion

Värmeledning

– Värmeledning
– Grundvattenströmning
– Laminär rörströmning
– Diffusion, flöde av fukt i material



FEM-Konstruktionsberäkningar

Konstruktionsuppgift 1: Bjälklag - Matlab

– Beräkning av deformationer, 
spänningar och töjningar

– 2D och 3D solida kroppar
– Plattor, skal balkar



FEM-Konstruktionsberäkningar
Projektuppgift: Treledsram

-beräkningar för att bestämma bärförmåga vid instabilitet 



Finita Elementmetoden
Vad används det till?



Strukturdynamik

• Teori, metoder och praktisk tillämpning om 

vibrationer och dynamik i strukturer



Strukturdynamik
Projektuppgift: Tacoma Narrows 

Bridge (1940) – “Galloping Gertie”



Resultat från analyser



Vibrationer i gångbro
Bagers bro, Malmö

Exjobb: Christin Clausén och Victor Ingemansson



Vibrationer i läktare
Malmö LIVE

Exjobb: Martin Aalto och Mehdi Saeed

Mätningar, 6.9 Hz

Beräkningar, 6.6 Hz



Integrerad design; konstruktion & 
arkitektur

Projektkurs: 
Arkitektur och konstruktion



Federal Reserve Bank(1973)

Architect: Gunnar Birkerts





Exchange House, London (1990)
Design: Skidmore, Owings & Merrill



Projektexempel från kursen



Kursutbud Konstruktionsteknik 

• Betongbyggnad ÅK4 LP2

• Stålbyggnadsteknik ÅK4 LP3

• Träbyggnadsteknik ÅK5 LP1

• Konstruktion av broar och avancerade

konstruktioner ÅK5 ÅK5 LP1-2



Dimensionering och utformning av armerade 

betongkonstruktioner på avancerad nivå 

– Tvärkraft och vridning

– Vidhäftning och förankring

– Begränsning av deformationer och sprickbildning

– Spännarmerade betongkonstruktioner

– Plattor, Skivor, Balkar, Pelare, Väggar

– Grund- och golvkonstruktioner

– Lagning och förstärkningsmetoder

– Fackverksmodeller (Strut & tie)

– Detaljutformning

– Laboration: balkar med böjbrott, skjuvbrott  labbrapport

– Projekt: dimensionering av förspänt håldäck

Förkunskapskrav: VBKF15 Konstruktionsteknik

Betongbyggnad



Fördjupade kunskaper om funktionssätt, dimensionering 

och utformning av konstruktionselement och förband av 

stål

– Stålkonstruktioner, allmänt, fokus på större konstruktioner

– Stabilitetsproblem (vippning)

– Lokal buckling av tunna plåtar

– Utmattning

– Detaljutformning och dimensionering av skruvade och 

svetsade förband

– Ramar och bågar

– Samverkanskonstruktioner stål-betong

– Laboration: olika förband stål, utmattning  labbrapport

– Projekt: dimensionering av hallbyggnad, traverskranbana 

Förkunskapskrav: VBKF15 Konstruktionsteknik

Stålbyggnadsteknik



Fördjupade kunskaper om dimensionering och 

utformning av konstruktioner och förband av trä. 

– Träkonstruktioner för större konstruktioner (stor spännvidd/höga 

hus)

– Stabilitetsproblem (vippning)

– Raka och krökta konstruktionselement, element med hål och 

urhakningar

– Dimensionering av massivträkonstruktioner (KL-trä)

– Detaljutformning och dimensionering av anslutningar

– Analys av havererade konstruktioner

– Laboration: olika förband i trä  labbrapport

– Projekt: dimensionering av hallbyggnad med stor 

spännvidd eller högt trähus

Förkunskapskrav: VBKN15 Konstruktionsteknik, VNKN25 

Stålbyggnad

Förutsatta förkunskaper:VBKF01 Konstruktionsteknik, byggsystem, 

VSMF05 Teknisk modellering: bärverksanalys.

Träbyggnadsteknik



Kursen skall ge aktivt tillämpbar kunskap om konstruktion av broar 

och avancerade konstruktioner med större spännvidd baserat på 

förkunskaper i Konstruktionsteknik, Byggnadsmekanik och 

Byggnadsmaterial

– Analys av och verkningssätt hos olika brokonstruktioner/ konstruktioner med 

stor spännvidd

– Dimensionering av broar mht bl a trafiklaster (influenslinjer)

– olika konstruktionstyper och byggmetoder för broar

– konstruktiv utformning

– Projekt 1: detaljdimensionering av bro

– Projekt 2: överslagsdimensionering av bro med 400m spännvidd, även 

ekonomi, byggsätt, etc. 

– Ev. även modellbygge av bro/konstruktion med stor spännvidd

Förkunskapskrav: VBKN05 Betongbyggnad, VBKN25 Stålbyggnadsteknik

Förutsatt förkunskap: VSMF15 Balkteori, VSMF05 Teknisk modellering: 

Bärverksanalys

Konstruktion av broar och 

avancerade konstruktioner 



• Finns goda möjligheter till forskningsnära exjobb

• Teoretiskt (analysera/modellera) och/eller 

praktiskt/laborativt

• Samarbete med företag möjligt

• Förkunskapskrav: minst 2 fortsättningskurser på 

Konstruktionsteknik, ev. någon mer kurs beroende 

på exjobbets innehåll

• Har du ett intresse av detta, kontakta oss!

Examensarbete i Konstruktionsteknik



Vad är konstruktionsteknik egentligen?



• Det är ingen renodlad, exakt vetenskap

• Det är en kombination av:

• Teknisk kunskap, framförallt mekanik, materialvetenskap, etc

• Erfarenhet 

• Kreativitet

Vad är konstruktionsteknik? 



Hur kan ett verkligt konstruktionstekniskt 

problem se ut? 



En del tror att konstruktionsteknik är detta:

Kontrollera att balken 

håller för en given last!



Hur ser ett verkligt konstruktionstekniskt 

problem ut?

• Inte väldefinierat

• Inte en entydig lösning; flera lösningar kan vara möjliga

• Flera lösningar kan vara bra



Grundprincipen är dock att en 

konstruktion skall:

• Uppfylla kraven i både brott- och bruksgränstillståndet 

• Kunna monteras och underhållas

• Vara beständig

• Inte kosta alldeles för mycket

• Vara tilltalande ur estetisk synpunkt

• Vara hållbar / ha litet klimatavtryck



Val av byggsystem, ex. för idrottshall

Ram Pelar-balk

Kupol (3D)

Annat??



Vad ska man välja för material?

Prefabricated concrete Steel

Timber



Ett verkligt exempel: 

En gång-och cykelbro över E18, Hägernäs

Roberto Crocetti 



…bron ska koppla ihop Gamla

Hägernäs med Hägernäs Strand



Krav och önskemål från beställaren

2 

lanes

• koppla ihop punkt A och punkt B 

• bro för gång- och cykeltrafik

• Mycket trafikerad motorväg undvik störningar

• Inga mellanstöd – om möjligt

• Teknisk livslängd: 80 år

A
B

Good 

quality 

rock
Good 

quality 

rock



Förslag 1: fackverk

Svårigheter:

• Montage

• Beständighet

handberäkningar



Förslag 2: Båge med helt underliggande farbana

Svårigheter/slutsatser 

•Bågen blev för lång

• Stagning på ovansida: risk för fordonskollision

• Montage  (svårt att få in farbanan)

handberäkningar



Förslag 3: Hängsprängverk

handberäkningar



Förslag 4: båge, utan krysstagning på ovansidan

av bågarna

15,0
L

f

• Bra estetik

• Relativt lätt att montera

• Relativt lätt att tillverka och frakta

handberäkningar



Statiskt system för bågen?

Noll-ledsbåge

Tvåledsbåge

Treledsbåge

handberäkningar



Preliminär dimensionering
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P1P2 handberäkningar



Stabilitetskontroll

Out-of-plane buckling In-plane buckling

Hand- och datorberäkningar (andra ordningens teori)



Slutgiltig analys

3D analyses
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Deflection and vibration

Dator- och handberäkningar 



Några ritningar



Någon detaljlösning

– Infästning av bågen vid anfang



Montaget1

2

3



Montaget
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Den färdiga bron


