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Abstract 

In January 2011, Boverket’s Design Regulations (BKR) expired in Sweden. New so-called Eurocodes 

will be implemented instead. Eurocodes are design rules that will be the same for the whole Europe 

and the members of the European Free Trade Association (EFTA). In order to be efficient in all 

countries, despite different conditions regarding climate and geography, each country can select 

Nationally Determined Parameters (NDP). These parameters will be published by Boverket and 

Trafikverket in Sweden. This in the form of regulations called EKS (European construction standards) 

and VVFS (Vägverket’s traffic regulations). 

The purpose of this report is to make the transition from BKR to Eurocodes easier. The report 

responds to how the elements of the new Eurocodes are structured, what differences there are 

between BKR and Eurocodes and how the Eurocodes are used in practice. This is shown through a 

literature study that has been performed on parts from the material on which the Eurocodes are 

based and a number of example calculations there the Eurocodes has been used. 

These example calculations form the base for an annex in form of a collection of examples. By having 

this annex at hand the designer will be helped in his work when the transition occurs. From the 

collection of examples a "calculation of cumulative loads template" has been created. This is an Excel 

sheet that will help the designer in his work.  
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Sammanfattning 

Den 1 januari 2011 slutade Boverkets konstruktionsregler (BKR) att gälla i Sverige. Istället ska nya 

europastandarder som kallas Eurokoder användas. Eurokoder är gemensamma konstruktionsregler 

för länder i EU samt medlemmar i Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA) . För att de ska 

fungera i alla länder, trots olika förutsättningar i till exempel klimat och geografi får varje land ge ut 

nationella bilagor. Dessa bilagor ges i Sverige ut av Boverket och Trafikverket i form av föreskrifter vid 

namn EKS (Europeiska konstruktionsstandarder) och VVFS (Vägverkets författningssamling). 

Syftet med denna rapport är att underlätta övergången från BKR till Eurokoder. Rapporten ger svar 

på hur delar av de nya Eurokoderna är uppbyggda samt vad det finns för skillnader gentemot BKR 

och hur de tillämpas i praktiken. Skillnaderna redovisas genom en litteraturstudie som gjorts på delar 

av det stora material som Eurokoderna omfattar. Till detta har exempelberäkningar med de nya 

Eurokoderna utförts.  

Dessa exempelberäkningar ligger sedan till grund för en bilaga i form exempelsamling. Genom att ha 

denna till hands när övergången sker, kan en konstruktör få hjälp i arbetet vid övergången. Med hjälp 

av exempelsamling har sedan en ”Lastnedräkningsmall” skapats. Detta är ett Excelblad där laster 

matas in, för att på så sätt få ut dimensionerande värden.  
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Förord 

Denna rapport har skrivits för att redovisa vårt avslutande examensarbete på Linköpings Universitet 

campus Norrköping. Examensarbetet har syftat till att få fram ett beräkningsunderlag för de nya 

Eurokoderna. Dessa skall kunna ligga till grund vid grundläggande beräkningar som en konstruktör 

normalt utför. Arbetet är på 15 högskolepoäng vilket motsvarar 10 veckors heltidsstudier.  

Vi skulle vilja passa på att tacka Mattias Carlsson och hans medarbetare på Cad & konstruktion i 

Motala för all den hjälp vi fått till arbetet.  

 

Norrköping, juni 2011 

Björn Arman 

Markus Damm Nordqvist 
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1 Inledning 
Vid årsskiftet 2010/2011 övergick byggkonstruktionsbranschen till nya regler. De gamla 

konstruktionsreglerna i Boverkets konstruktionsregler (BKR) blev utbytta mot nya regler från EU. 

Dessa nya regler kallas Eurokoder. De nya reglerna är omfattande och svåröverskådliga. Dessutom 

uppdateras reglerna fortlöpande.  

De nya Eurokoderna började gälla den 1 januari 2011 och övergångsperioden tog slut den 2 maj 

2011. Detta innebär att denna rapport är skriven under övergången samt efter den. Detta gör ämnet 

till ett intressant och aktuellt ämne. Företag inom konstruktionsbranschen har under en längre tid 

varit medvetna om de nya reglerna, dock utan att ha lagt ner resurser på att lära sig dem. Därför har 

övergången kommit plötsligt och branschen har känt sig oförberedd för de nya Eurokoderna. Även 

inom skolan har de nya Eurokoderna upplevts nya och de är främmande för många som fortfarande 

går kvar i skolan.  

Företaget Cad & konstruktion arbetar med att konstruera byggnader, allt från småhus till 

flervåningshus. Deras arbete berörs i allra högsta grad av de nya reglerna som Eurokoderna innebär. 

Att arbeta med originalmaterialet är tidsödande på grund av mängden material. Genom att bryta ner 

originalmaterialet till användbara exempel kan företaget spara mycket tid. Det underlättar också 

övergången. 

1.1 Syfte och mål 
För att underlätta övergången mellan BKR och Eurokoder för företaget Cad & konstruktion ska en 

exempelsamling upprättas. Exempelsamlingen ska bryta ner den stora mängd material av Eurokoder 

som finns till en enklare övergångslista som konstruktörer och andra i företaget kan tyda. Det som 

inte kan förenklas ska hänvisas till originalmaterialet för att underlätta användandet av de nya 

reglerna. Vanligtvis när konstruktörerna stöter på ett problem kan de hitta lösningar i gamla 

konstruktioner de räknat på. När de nya bestämmelserna börjat gälla finns det inte längre några 

gamla uträkningar att förlita sig på. Det är då exempelsamlingen ska kunna användas av en 

konstruktör.  

Dessa kunskaper om hur Eurokoderna tillämpas skall sedan ligga till grund för en 

lastnedräkningsmall. Mallen skall bestå av ett exceldokument som på ett smidigt sätt kommer att 

kunna utföra lastnedräkningar i en konstruktion.  

Exempelsamlingen ska bestå av genomräknade uppgifter som kommer ligga till grund för att lättare 

gå över till Eurokoder. Exemplen kommer att gå igenom hur laster räknas ut och hur dessa används 

för att dimensionera bärverk. De olika förfarandena för hur lastnedräkning utförs kommer att visas. 

1.2 Frågeställningar 
För att underlätta övergången mellan BKR och Eurokoder för företaget Cad & konstruktion ska en 

exempelsamling upprättas. Rapportens frågeställningar är: 

 Hur dimensioneras laster enligt Eurokod? 

 Hur beräknas lastkombinationer med dessa laster? 

 Hur kan en exempelsamling som ska underlätta övergången mellan BKR och Eurokod 

utformas? 
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1.3 Metod 
För att uppnå syftet med rapporten kommer alla aktuella kapitel av Eurokoderna att studeras. Till 

detta läses kompletterande litteratur som går igenom användningen av de nya bestämmelserna. För 

att sedan sätta sig in ytterligare i Eurokoderna kommer exempeluppgifter att räknas igenom. Detta 

för att få en djupare kunskap om hur de nya reglerna tillämpas. Dessa exempel kommer sedan att 

ligga till grund för den exempelsamling som kommer vara med som bilaga. 

Till hjälp har författarna haft Mattias Carlsson (delägare och konstruktör) på Cad & konstruktion. Han 

har bidragit med information om hur konstruktionsbranschen har upplevt övergången till de nya 

Eurokoderna, exempeluppgifter samt vad han tycker är relevant för arbetet. Han har även bidragit 

med material till arbetet.  

1.4 Avgränsningar 
Denna rapport kommer att avgränsas till att visa hur laster beräknas och används vid dimensionering 

av vanliga lastsituationer. Detta innebär att Eurokoderna SS-EN-1990 och SS-EN-1991 kommer att 

studeras. Inom SS-EN-1991 är det del 1, 3 och 4 som blir berörda. Rapporten tar upp skillnader 

mellan Eurokoderna och BKR litterärt och inte i några beräkningar. 

1.5 Motivering till metod och avgränsningar 
Eurokoderna består av mer text än föregångaren BKR. Detta innebär att det finns att stort material 

att gå igenom. Samtidigt så finns det dåligt med handböcker och exempeluppgifter ute på 

marknaden. Genom att göra en litteraturstudie med kompletterande beräkningar kommer 

författarna av denna rapport få goda kunskaper om Eurokoderna. Detta kan sedan ligga till grund för 

ett underlag som skall kunna hjälpa andra förstå Eurokoderna enklare. 

Avgränsningarna motiveras av att dimensioneringsberäkningar idag utförs uteslutande i 

datorprogram. De beräkningar som utförs för hand är just lastberäkningar, vilket denna rapport 

behandlar.  

1.6 Struktur 
Rapporten är uppbyggd för att först ge en inblick i vad Eurokoder är för något. Både bakgrundsfakta 

och hur de är uppbyggda. Därefter ges en genomgång av hur Eurokoderna fungerar. Dessa kapitel 

har litteraturstudien som bakgrund. Avslutningsvis analyseras skillnader mellan BKR och Eurokoder 

för att ge en överblick i vad som har ändrats. Som komplement till rapporten följer två bilagor med. 

Bilaga 1 är en exempelsamling som är till för att underlätta övergången till Eurokoder. Bilaga 2 består 

av en lastnedräkningsmall som är utformad i Excel.  

  



3 
 

1.7 Begreppsordlista 
BFS Boverkets författningssamling. 

BKR Boverkets konstruktionsregler. 

BSV Boverkets handbok om tillämpning av snö- och vindlast. 

CE-märkning CE-märket betyder att tillverkaren eller importören lovar att varan uppfyller de 

säkerhetskrav som EU ställer för just den produktgruppen. 

CEN European Committee for Standardization. Utarbetar Europastandarder. 

CPD Construction Products Directive. 

EFTA Europeiska frihandelssammanslutningen. 

EG Europeiska gemenskapen. 

EKS Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska 

konstruktionsstandarder (Eurokoder). 

EN Europastandard från CEN. 

ENV Förstandarder till Eurokoderna. 

SIS Swedish Standards Institute. Svensk medlem i CEN. 

SS-EN Europastandard fastställd som svensk standard. 

VVFS Trafikverkets författningssamling. 
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2 Om Eurokoder 

2.1 Historik 
Den Europeiska gemenskapen (EG) beslutade år 1975 att ta fram en handlingsplan för att undanröja 

tekniska hinder för handel och harmonisering av tekniska specifikationer. Detta ledde fram till att de 

första Eurokoderna publicerades 1984 av Europakommissionen. Dessa var framarbetade av 

kommissionen tillsammans med nationella representanter. Därefter beslutades att European 

Committee for Standardization (CEN) skulle arbeta vidare med koderna och gör dem användbara för 

samtliga länder i Europa. I slutet av 1980-talet publicerades Construction Products Directive (CPD) 

som anger vilka krav som skall ställas på material som används vid en byggnation. Mellan 1992 och 

1998 publicerar CEN Eurokoderna i 62 förstandarder (ENV). År 1998 startade omarbetningen av ENV 

till de fullvärdiga koderna EN, vilket ledde fram till att kommissionen år 2003 beslutade att koderna 

skulle implementeras i medlemsländerna. Tre år senare var koderna helt färdiga. Koderna kunde från 

och med nu användas bredvid de regler som redan fanns i aktuellt medlemsland (i Sverige BKR). År 

2010 började Eurokoderna bli helt implementerade i medlemsländerna och de gamla standarderna 

var helt borta. I tabell 1 visas de viktigaste årtalen för framtagandet av Eurokoderna. 1 2 

Tabell 1 Sammanställning av viktiga årtal för Eurokoder 

1975 
1989 
1991-1998 
2002-2006 
2003-2007 
 
2010-03-31 
2011-01-01 
2011-05-02 

EU-kommissionen börjar arbeta med Eurokoder 
CEN tar över ansvaret för Eurokoder 
ENV Eurokoder publiceras 
EN Eurokoder tillgängliga 
Nationella bilagor utarbetas 
Eurokoder översätts och publiceras 
Nuvarande normer dras in 
Eurokoderna börjar gälla som svensk standard 
Övergångsperioden tog slut 

2.2 Införandet i Sverige 
Sedan år 2008 har det i Sverige varit möjligt att dimensionera byggnader med hjälp av Eurokoder vid 

sidan av BKR. I Sverige infördes Eurokoderna för bärande konstruktioner den 1 januari 2011. 

Reglerna i BKR kunde dock användas fram till den 2 maj för konstruktioner som krävde bygganmälan 

och där bygganmälan lämnades in före den 2 maj. Eurokoderna har funnits länge men det är inte 

förrän de senaste åren som begreppet blivit aktuellt i Sverige. Inom konstruktionsbranschen började 

Eurokoderna diskuteras för cirka två år sedan och utbildningar för ungefär ett år sedan. Detta har 

inneburit att branschen ej har hunnit anpassa sig till införandet.  3 4 

 

                                                           
1
 JRC, Eurocodes: Building the future [www]. Tillgängligt på 

http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/showpage.php?id=12. Hämtat 2011-04-26. 
2
 Banverket, Bakgrund, status och upplägg [www]. Tillgängligt på 

http://www.trafikverket.se/PageFiles/30753/20070504_bilaga_eurokoderna_bakgrund.pdf. Hämtat 2011-04-
26. 
3
 Byggindustrin, PBL och eurokoder ger bråda dagar [www]. Tillgängligt på 

http://www.byggindustrin.com/nyheter/pbl-och-eurokoder-ger-brada-dagar__8708. Hämtat 2011-05-04. 
4
 Carlsson, Mattias; delägare och konstruktör, Cad & konstruktion. E-mail. 2011-05-11 



6 
 

För att kunna använda Eurokoderna finns det nationella val för respektive land. De nationella valen 

innehåller värden som beror på till exempel geologiska förhållanden, snö- och vindlast som 

förekommer i det aktuella landet. Vilken säkerhetsnivå som skall finnas på konstruktionerna 

definieras också nationellt. I Sverige är det Boverket som anger de nationella värdena för husbyggnad 

och andra anläggningar. Vid vägbyggnad är det Vägverket (idag Trafikverket) som tagit fram de 

nationella valen.  

2.3 Uppbyggnad 
Eurokoderna är uppbyggda av 10 stycken huvudområden. Det första området heter SS-EN-1990 och 

det sista SS-EN-1999. Inom varje huvudområde finns det sedan olika standarder. SS-EN-1990 

behandlar de grundläggande dimensioneringsreglerna och SS-EN-1991 behandlar laster på bärverk. 

SS-EN-1991 är sen uppdelad i 10 stycken kapitel som inkluderar snö- och vindlast. De resterande 

delarna behandlar dimensionering med olika material. I tabell 2 visas de huvudområden som ingår i 

Eurokoderna, de markerade är de som rapporten berör. Tabell 3 visar de kapitel som finns i SS-EN-

1991 samt vilka rapporten berör.  5 

Tabell 2 Eurokoder 

SS-EN-1990 Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk 

SS-EN-1991 Laster på bärverk 

SS-EN-1992 Dimensionering av betongkonstruktioner 

SS-EN-1993 Dimensionering av stålkonstruktioner 

SS-EN-1994 Dimensionering av samverkanskonstruktioner av stål och betong 

SS-EN-1995 Dimensionering av träkonstruktioner 

SS-EN-1996 Dimensionering av murverkskonstruktioner 

SS-EN-1997 Dimensionering av geokonstruktioner 

SS-EN-1998 Dimensionering av bärverk med avseende på jordbävning 

SS-EN-1999 Dimensionering av aluminiumkonstruktioner 

Källa: Swedish Standards Institute (2002a) 

Tabell 3 Kapitel till SS-EN-1991 

SS-EN-1991-1-1 Allmänna laster - Tunghet, egentyngt, nyttig last för byggnader 

SS-EN-1991-1-2 Allmänna laster - Termisk och mekanisk verkan av brand 

SS-EN-1991-1-3 Allmänna laster - Snölast 

SS-EN-1991-1-4 Allmänna laster - Vindlast 

SS-EN-1991-1-5 Allmänna laster - Temperaturpåverkan 

SS-EN-1991-1-6 Allmänna laster - Last under byggskedet 

SS-EN-1991-1-7 Allmänna laster - Olyckslast 

Källa: Swedish Standards Institute (2002b) 

 

 

                                                           
5
 Swedish Standards Institute, Eurokoder [www]. Tillgängligt på 

http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabName=%40projekt&PROJID=8400&menuItemID=6121. Hämtat 

2011-04-25. 
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2.4 SIS 
SIS står för Swedish Standards Institute. De arbetar med att ta fram och sprida kunskapen om 

standarder. Deras affärsidé är “SIS ska bidra till att effektivisera och förenkla kundernas verksamhet 

genom standardisering”. SIS har internationella samarbeten för att kunna ta tillvara på sina kunders 

intressen och få fram de standarder som de är ute efter. De håller även utbildningar till de 

standarder de ger ut. Det är SIS som ger ut Eurokoderna i Sverige. 6  

2.5 Nationella val 
Eurokoderna tillsammans med EKS utgör ett regelsystem som ersätter BKR år 2011. EKS:n ges ut av 

Boverket och är gratis. I dagsläget finns det åtta upplagor av den. EKS:n innehåller nationella 

bestämmelser som ersätter, kompletterar och lägger till vissa delar av Eurokoderna. I Eurokoderna 

anges det om det kan finnas nationella val till det aktuella stycket. EKS:n behandlar kapitel för kapitel 

och varje del inleds med en översikt över de ändringar som har gjorts i aktuellt kapitel. Tabell 4 visar 

hur detta ser ut och beskriver vart nationella val är gjorda i SS-EN 1991-1-1.7 

  

                                                           
6
 Swedish Standards Institute, Om SIS [www]. Tillgängligt på 

http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabId=21&menuItemID=9204. Hämtat 2011-04-15. 
7
 Boverket, Boverkets författningssamling EKS 8 [www]. Tillgängligt på 

http://webtjanst.boverket.se/boverket/rattsinfoweb/vault/EKS/PDF/BFS2011-10-EKS8.pdf. Hämtat 2011-05-
20. 
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Tabell 4 Exempel på nationella val 

 Nationella val  Kommentar  

2.2(3)  Rekommendationen används  

5.2.3(1)  Rekommendationen används  

5.2.3(2)  Nationellt val gjort  

5.2.3(3)  Nationellt val gjort  

5.2.3(4)  Nationellt val gjort  

5.2.3(5)  Nationellt val gjort  

6.3.1.1 tabell 6.1  Nationellt val gjort  

6.3.1.2(1)P, tabell 6.2  Nationellt val gjort  

6.3.1.2(10)  Rekommendationen används  

6.3.1.2(11)  Rekommendationen används  

6.3.2.2.(1)P, tabell 6.4  Nationellt val gjort  

6.3.3.2(1), tabell 6.8  Nationellt val gjort  

6.3.4.2, tabell 6.10  Rekommendationen används  

6.4(1)P, tabell 6.12  Nationellt val gjort  

Källa: Boverkets författningssamling, EKS 8 

De rekommendationer som används på vissa ställen, står med i Eurokoderna. Som exempel på ett 

nationellt val väljs 6.3.1.2(1)P, tabell 6.2. Denna tabell behandlar nyttiga laster på bjälklag. I SS-EN 

1991-1-1 står lasterna i ett intervall mellan två värden. I EKS 8 står det värde som skall användas i 

Sverige. Dessutom finns lasttyper som inte finns i Eurokoderna med i EKS:n. Sverige har till exempel 

kompletterat med vindsbjälklag. 8 9 

2.6 Kostnader 
SIS säljer Eurokoderna kapitelvis där ett kapitel kostar mellan 1 000 - 1 500 kronor. Detta innebär 

exempelvis att hela SS-EN-1991 kostar över 10 000 kronor. Däremot är det ovanligt att ett företag 

behöver köpa ett helt huvudområde för att kunna utföra de beräkningar de normalt utför. SIS 

                                                           
8
 Boverket, Boverkets författningssamling EKS 8 [www]. Tillgängligt på 

http://webtjanst.boverket.se/boverket/rattsinfoweb/vault/EKS/PDF/BFS2011-10-EKS8.pdf.Hämtat 2011-05-20. 
9
 Swedish Standards Institute (2002b). Tabell 6.2. 
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erbjuder ett grundpaket med de vanligaste standarderna. Dessa klarar sig ett konstruktionsföretag 

långt med. 10 11 

Konstruktionsföretag använder idag datorprogram för att dimensionera konstruktioner. Dessa 

program var innan Eurokoderna släpptes anpassade för BKR och inte till Eurokoderna. Detta innebar 

att programmen behövde uppdateras för att klara av de nya beräkningarna. Kostnaden för de nya 

programmen beräknas till 40 000 kr/uppdatering. Huvuddelen av kostnaden är en engångskostnad 

men cirka 10 % av priset brukar vara en underhållskostnad som skall betalas en gång per år. 

Kostnaden 40 000 kr avser mjukvara som bestämmer konstruktionsdelens bärförmåga enligt 

Eurokods för en viss typ av material. 

2.7 Kostnad för övergången till Eurokoder 
För att kunna införa Eurokoder på landets konstruktionskontor krävs det utbildning inom området. 

Därför har flera företag, bland annat SIS, BFAB Bygg och Fastighet, CBI Betonginstitutet och 

Eurokodutbildningar i Sverige HB börjat hålla kurser om Eurokoder. Kostnaden för utbildningarna är 

cirka 5 000 kr per dag och person, då brukar även kursmaterial ingå. De vanligaste utbildningarna 

pågår i en eller två dagar. Enligt Boverket kommer troligen de flesta företag skicka en person per 

kurs, för att sedan sprida kunskapen vidare på företagen. Detta för att hålla nere kostnaderna.  

Sedan skall kunskapen omsättas inom företagen. Detta kommer vara en väldigt tidskrävande faktor. 

Boverket uppskattar att vissa moment kommer ta ungefär den dubbla tiden. Efter viss tid kommer 

dock kunskaper inom Eurokoderna bli bättre och arbetet kommer att gå betydligt fortare. 

Produktionsförlusten under inlärningsprocessen uppskattas till 1 – 1,5 miljard kronor. Dessa 

påståenden styrks i en artikel i tidningen ”Nyheter om stålbyggnad” 12. Artikeln är skriven av Björn 

Uppfeldt, VD för Stålbyggnadsinstitutet SBI. 

Vägverket har genomfört ett projekt där ett antal broar har dimensionerats enligt Eurokoderna. 

Enligt deltagarna i projektet så tog dimensioneringsarbetet uppskattningsvis dubbelt så lång tid 

som normalt. Bedömningen var också att det tar tre-fyra uppdrag innan tiderna är nere i det vi är 

vana vid. Det kanske inte är något problem om det är lika för alla, men i det här fallet så är det 

inte lika för alla. Det hör samman med att Boverket har hittat ett juridiskt kryphål och bestämt att 

vi inte ska överge vårt nationella regelverk förrän nio månader senare än övriga Europa alltså vid 

årsskiftet 2010–2011. 

 

När Europa börjar använda samma standard för att dimensionera konstruktioner finns det även 

chans att aktörer kommer in på den svenska marknaden från andra länder. Detta kommer leda till 

ökad konkurrens vilket kan försvåra för små företag. En ökad konkurrens kan även leda till lägre 

                                                           
10

 Swedish Standards Institute, Eurokod 1 – Laster på bärverk [www]. Tillgängligt på: 
http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabName=@enav&menuItemID=10751. Hämtat 2011-04-19 
11

 Swedish Standards Institute, Produktguide till Eurokoder [www]. Tillgängligt på: 

http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabName=%40eurokoder_matris. Hämtat 2011-04-19. 
12

 Stålbyggnadsinstitutet, Stålbyggnad nr 4 (2009) [www]. Tillgängligt på: 
http://www.sbi.se/uploaded/nyhetsbladet/St%C3%A5lbyggnad%204-09_LOW.pdf. Hämtat 2011-05-26. 
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priser för konstruktionstjänster. Utöver detta så förväntas forskning inom området bli mer 

internationell och att det kommer ske fler samarbeten mellan olika länder. 13 14 

2.8 Programvaror 
Det finns flera olika företag på marknaden som tillhandahåller programvaror för analys och 

dimensionering av bärverk. Nedan finns två av de ledande företagen. Dessa har båda anpassat sig 

efter de nya Eurokoderna. 

Strusoft 

WIN-statik 

FEM-design. 

Consultec 

StatCon 

  

                                                           
13

Stålbyggnadsinstitutet, Stålbyggnad nr 4 (2009) [www]. Tillgängligt på: 

http://www.sbi.se/uploaded/nyhetsbladet/St%C3%A5lbyggnad%204-09_LOW.pdf. Hämtat 2011-05-26. 
14

 Boverket, Konsekvensutredning [www]. Tillgängligt på: 

http://www.boverket.se/Global/Om_Boverket/Dokument/diarium/Remisser/andringar-EKS-o-

BBR/Konsekvensutredning%20rest-BKR.pdf. Hämtat 2011-05-20. 
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3 Beräkning med Eurokoder 
Det är många beteckningar som används i Eurokoderna. Detta kapitel börjar med en genomgång av 

alla beteckningar som används i rapporten. Senare visas hur beräkningar sker med hjälp av de nya 

Eurokoderna. 

3.1 Beteckningar 
Versaler latinska bokstäver 

𝐴 Belastad area 

𝐴0 Grundvärde för belastad area 

𝑄𝑘  Karakteristiskt värde för en variabel koncentrerad last 

𝐶𝑒  Exponeringsfaktor 

𝐶𝑡  Termisk koefficient 

𝑊𝑒  Utvändig vindlast 

𝐹𝑤  Vindkraft 

𝐴𝑟𝑒𝑓  Referensarea 

𝐺 Permanent last 

𝐺𝑠𝑢𝑝  Övre dimensionerande värde för permanent last 

𝐺𝑖𝑛𝑓  Undre dimensionerande värde för permanent last 

 𝑃𝑘  Karakteristiskt värde för spännkraft 

 

Gemener latinska bokstäver 

𝑔𝑘  Tyngd per ytenhet, eller tyngd per längdenhet 

𝑛 Antal våningar 

𝑞𝑘  Karakteristiskt värde för en jämt utbredd last eller linjelast 

𝑠𝑘  Snölastens karakteristiska grundvärde 

𝑧𝑒  Referenshöjden för utvändig vindlast 

𝑐𝑝𝑒  Formfaktor för utvändig vindlast 

𝑐𝑒(𝑧) Exponeringsfaktor 

𝑞𝑏  Referenshastighetstrycket 

𝑣𝑏  Referensvindshastigheten 
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𝑐𝑝𝑒 ,1  Lokal formfaktor för en belastad area på 1 m2 

𝑐𝑝𝑒 ,10  Global formfaktor för en belastad area på 10 m2 

𝑐𝑝𝑖  Formfaktor för invändigt tryck 

𝑐𝑠𝑐𝑑   Bärverksfaktor 

𝑐𝑓   Formfaktor för kraft 

𝑞𝑝 𝑧𝑒  Karakteristiska hastighetstrycket 

 

Gemena grekiska bokstäver 

𝛼𝐴  Reduktionsfaktor beroende på influensarea 

𝛼𝑛  Reduktionsfaktor beroende på antal våningar 

𝛾 Partialkoefficient (säkerhet eller brukbarhet) 

𝜓0 Faktor för kombinationsvärde för variabel last 

𝜓1 Faktor för frekvent värde för variabel last 

𝜓2 Faktor för kvasipermanent värde för variabel last 

𝜇𝑖  Formfaktor beroende på taket form 

𝜇𝑠  Formfaktor på grund av snöras 

𝜇𝑤  Formfaktor på grund av vind 

𝛾𝑑  Säkerhetsklass 

3.2 Partialkoefficientmetoden 
För att i beräkningarna ta hänsyn till osäkerheter vid dimensionering används någon form av 

sannolikhetsteoretisk beräkningsmetod, där säkerheter beskrivs statistiskt. En sådan metod 

förutsätter att det går att bestämma en acceptabel nivå på risk för brott i konstruktionen. 

Dimensionering baserad på sannolikhetsteoretiska metoder kräver mycket arbete och används 

sällan. Sannolikhetsteoretiska analyser används också för att få fram underlag för säkerhetsfaktorer i 

till exempel partialkoefficientmetoden. Dessa säkerhetsfaktorer används normalt vid dimensionering 

i de flesta utvecklade länderna. Fördelen med partialkoefficientmetoden är att den är förhållandevis 

enkel använda. Partialkoefficientmetoden innebär att man tilldelar de grundläggande variablerna en 

säkerhetsfaktor. Detta innebär att säkerhetsmarginaler kopplas direkt till varje enskild storhet. Valet 

av partialkoefficienter bör ske på ett sådant sätt att man i genomsnitt uppnår en önskevärd nivå på 

den formella brottrisken. 15 

 

                                                           
15

 Isaksson, Tord, Mårtensson, Annika & Thelandersson, Sven, Byggkonstruktion, Studentlitteratur, Lund, 2005. 
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3.3 Laster  
Allmänna regler för laster tas upp i SS-EN 1991-1-1. Detta avsnitt syftar till att ge vägledning och 

laster för dimensionering av bärverk i byggnader och anläggningar. Kapitlet omfattar följande: 

 Tunghet hos byggmaterial och lagrade material, 

 Egentyngd av byggnadsverk, 

 Nyttig last för byggnader. 

Till kapitlet finns nationella val som finns redovisas på sidan 6 i SS-EN 1991-1-1 och EKS 8. Detta 

redovisas även som ett exempel i tabell 4.  

3.3.1 Snölast 

Utgångspunkten vid bestämning av snölast är snölastens grundvärde, 𝑠𝑘 . Denna varierar med 

områdets geografiska belägenhet. I Sverige finns värden mellan 1,0 𝑘𝑁/𝑚2  i södra Skåne till värden 

på 5,5 𝑘𝑁/𝑚2 i fjällområden i Norrland. Grundvärdet svarar mot en återkomsttid av 50 år som kan 

bestämmas med hjälp av figur C-3 eller tabell C-9 i EKS 8.  

Formfaktorn µi är beroende av takets form. Skulle taket ligga intill en annan byggnad skall taket 

dimensioneras för snöras µs. Det blir då även aktuellt att dimensionera det för snölast på grund av 

vind µw. Ett taks formfaktor beräknas enligt kapitel 5.3 i SS-EN 1991-1-3.  

Exponeringsfaktorn 𝐶𝑒  är beroende av topografin i den omgivande terrängen. Denna bestäms enligt 

tabell 5 nedan: 

Tabell 5 Rekommenderade värden för olika topografier 

Topografi 𝑪𝒆 

Vindutsatt 
Plan, öppen terräng, vindexponerat i alla riktningar utan skydd eller med lite 
skydd av terräng, träd och högre byggnadsverk. 

0,8 

Normal 
Områden där snön endas i undantagsfall blåser av byggnadsverk, avhängigt 
terräng, andra byggnadsverk eller träd. 

1,0 

Skyddad 
Området för det aktuella byggnadsverket är väsentligt lägre än omgivande 
terräng eller omgivet av höga träd och/eller omgivet av högre 
byggnadsverk. 

1,2 

Källa: Swedish Standards Institute (2003) 

Den termiska koefficienten Ct sätts normalt till 1,0. Vid större värmeförluster genom taket kan Ct 

sättas till ett värde lägre än 1,0. Regler för detta finns i SS-EN 1991-1-3. 

Snölast ges av formeln: 

𝑠 = 𝜇𝑖  ∙ 𝐶𝑒  ∙ 𝐶𝑡  ∙ 𝑠𝑘  

där: 

𝑠𝑘  = Snölastens grundvärde, varierar med snözon. Snözonerna redovisas i figur C-3 och tabell C-9 i 

EKS 7. 

𝜇𝑖   = Formfaktor som beror av takets geometriska utformning. För värden se kapitel 5.3 i SS-EN 1991-

1-3. 
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𝐶𝑒  = En exponeringsfaktor. Denna är beroende av hur vindutsatt takytan kommer att vara. Se tabell 

5.1 i SS-EN 1991-1-3 

𝐶𝑡  = En termisk koefficient. Sätts normalt till 1,0, för andra fall se 5.2 (8) i SS-EN 1991-1-3. 

3.3.2 Vindlast 

Vindlasten baseras på referensvindhastigheten för det område som byggnaden skall byggas i. Detta 

är ett värde vilket definieras som medelvindhastigheten under en period på 10 minuter på höjden 10 

meter. Terrängen är öppen med små hinder. Värdet beräknas överstigas en gång vart 50:e år. Med 

hjälp av detta värde kan sedan hastighetstrycket qp(ze) för höjden ze beräknas. Värdet fås enklast 

genom att använda referensvindhastigheten tillsammans med aktuell terrängtyp och referenshöjden 

i tabell 2.8 16. Annars får qp beräknas manuellt enligt formel 4.8 17. Vid manuell beräkning används en 

exponeringsfaktor, denna ges i figur C-5 i EKS 7, vilket innebär att figur 4.2 i SS-EN-1991-1-4 inte skall 

användas i Sverige.   

Med hjälp av hastighetstrycket kan sedan vindlasten för aktuell yta räknas ut. För att få ut vindlasten 

skall en formfaktor multipliceras med hastighetstrycket. Formfaktorn tas fram i tabeller i Eurokoden. 

Det finns en tabell för vertikala väggar, de andra behandlar olika typer av tak. Vid val av formfaktor 

för ett tak skall takets vinkel beaktas. Värdena på formfaktorerna är både positiva och negativa, detta 

beroende på om det uppstår ett tryck eller sug på aktuell sida av byggnaden. Dessutom finns det två 

typer av formfaktorer, cpe,1 och cpe,10. Cpe,1 är en lokal formfaktor för en belastad area på 1 m2. Cpe,10 är 

en global formfaktor för en belastad area på 10 m2. För areor mellan 1 m2 och 10 m2 kan cpe 

interpoleras enligt: 

𝑐𝑝𝑒 = 𝑐𝑝𝑒 ,1 − (𝑐𝑝𝑒 ,1 − 𝑐𝑝𝑒 ,10) log10 𝐴 

Utvändig vindlast ges ur formeln: 

𝑊𝑒 = 𝑞𝑝 𝑧𝑒  ∙ 𝑐𝑝𝑒  

där: 

𝑞𝑝 𝑧𝑒  = Det karakteristiska hastighetstrycket. 

𝑧𝑒  = Referenshöjden för utvändig vindlast. 

𝑐𝑝𝑒  = Formfaktor för utvändig vindlast. 

𝑞𝑝  ges av sambandet: 

𝑞𝑝 = 𝑐𝑒(𝑧) ∙ 𝑞𝑏  

 

där: 

𝑐𝑒(𝑧) = Exponeringsfaktor som ges i figur C-5 (EKS 8). 

𝑞𝑏= Referenshastigetstrycket som ges av 𝑞𝑏 =
1

2
𝜌𝑣𝑏

2. 

Värdet ges dock enklast ur tabell där byggnadens höjd, terrängtyp och referensvindhastigheten vb 

används. Se tabell 2.8 i Byggkonstruktion av Isaksson m.fl. (2010). 

                                                           
16

 Isaksson, Tord, Mårtensson, Annika & Thelandersson, Sven (2005). Byggkonstruktion. Lund: Studentlitteratur 
17

 Swedish Standards Institute (2005). 
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Vid beräkning av invändig vindlast är beräkningsgången likadan som beräkningen av den utvändiga. 

Den skillnad som finns ligger i formfaktorn. Formfaktorn för det invändiga trycket, cpi, beror på 

öppningarnas storlek eller fördelning över byggnaden. Vid dimensionering i brottgränstillstånd anses 

öppningar, som dörrar och fönster stängda. För bestämning av cpi se formel 7.1, 7.2 samt figur 7.1318. 

Vid dimensionering skall in- och utvändig vindlast antas verka samtidigt. Den mest ogynnsamma 

kombinationen skall användas vid beräkningar. 

Den resulterande kraften på en bärverksdel kan bestämmas på två sätt: 

 Genom att beräkna krafter med hjälp av formfaktorer för kraft (se nästkommande ekvation). 

 Genom att beräkna krafter på grund av utbredd vindlast och friktion (redovisas i 5.3(3) SS-EN 

1991-1-4). 

Vindkraften på ett bärverk eller en bärverksdel Fw bestäms ur formeln: 

𝐹𝑤 = 𝑐𝑠𝑐𝑑  ∙ 𝑐𝑓  ∙ 𝑞𝑝 𝑧𝑒  ∙ 𝐴𝑟𝑒𝑓  

där: 

𝑐𝑠𝑐𝑑= En bärverksfaktor. 

𝑐𝑓  = Formfaktorn för kraft. 

Bärverksfaktorn cscd består av två stycken delar, den första är en storleksfaktor cs och den andra en 

dynamisk faktor cd. Denna faktor bör dock inte delas upp, cscd kan beräknas på två sätt. I de allra 

vanligaste fallen kan cscd sättas till 1. De fall där faktorn kan sättas till 1 redovisas i kapitel 6.2. I övriga 

fall beräknas cscd med hjälp av formel 6.119. Formeln innefattar bland annat turbulens och 

korrelation. Den bör användas vid beräkning av höga byggnader. 

Formfaktorn för kraft, cf bestäms för ett rektangulärt tvärtsnitt av formeln 7.920. Denna består av ett 

grundvärde för formfaktorn cf,0 som saknar strömning över bärverksdelens ändar. cf,0 ges för ett 

rektangulärt tvärsnitt i figur 7.2321. I de fall där det finns strömning över ändarna skall grundvärdet 

reduceras med två reduktionsfaktorer. Den första reduktionsfaktorn 𝜓r är beroende av Reynolds tal 

samt hur rundade hörn tvärtsnittet har. Den andra, 𝜓λ är beroende av strömningen över bärverkets 

ändar.  Värdena på dessa redovisas i figur 7.24 samt 7.13 22.  

3.3.3 Nyttig last 

Nyttiga laster är de laster som uppkommer vid brukandet av byggnader och anläggningar. Den 

nyttiga lasten skall klassificeras som en fri variabel last. Skulle en bjälklag- eller takyta påverkas av 

olika lastkategorier ska det farligaste lastfallet användas. Dessutom kan den nyttiga lasten räknas 

ihop med andra variabla laster (exempelvis snö- eller vindlast) om sådana finns. Om det finns risk för 

stora lastväxlingar i konstruktionen skall den kontrolleras för utmattning. I tabell 6 redovisas nyttiga 

laster för olika typer av byggnader. 
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För byggnader finns det dessutom speciella regler: 

 Vid dimensionering av tak antas den nyttiga lasten inte verka samtidigt som snö- och 

vindlast.  

 När den nyttiga lasten betraktas som samverkande ska endast en av de två faktorerna 𝜓 och 

αn väljas. 

 För dynamiska laster orsakade av maskiner se SS-EN 1991-1. 

 De nyttiga laster som ska beaktas vid dimensionering i bruksgränstillstånd bör beskrivas i 

enlighet med de bruksvillkor och krav som ställs på bärverkets funktion. 

Vid dimensionering av ett bjälklag på ett enstaka våningsplan eller ett yttertak ska lasten anses vara 

placerad på den mest ogynnsamma delen av influensytan. På det andra våningsplanet kan lasten 

antas vara jämnt fördelad. 

I SS-EN 1991-1-1 behandlas även tunghet hos byggmaterial och lagrade material. För dessa material 

bör medelvärdet användas som karakteristiska värden. De vanligaste materialen finns upptagna i SS-

EN 1991-1-1, bilaga 1. Finns inte det karakteristiska värdet med i bilaga 1 skall tungheten bestämmas 

enligt avsnitt 4.1.2 i EN 1990. 23 

  

                                                           
23
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Tabell 6 Kategorier för nyttig last 

Kategori 𝒒𝒌 [kN/m2] Q [kN] 

A: Rum och utrymme i bostäder 

-Bjälklag 

-Trappor 

-Balkonger 

-Vindsbjälklag I 

-Vindsbjälklag II 

 

2,0 

2,0 

3,5 

1,0 

0,5 

 

2,0 

2,0 

2,0 

1,5 

0,5 

B: Kontorslokaler 2,5 3,0 

C: Samlingslokaler   

-C1: Utrymmen med bord, etc. t.ex. lokaler i skolor, caféer, restauranger, 

matsalar, läsrum, receptioner.  

2,5 3,0 

-C2: Utrymmen med fasta sittplatser, t.ex. kyrkor, teatrar eller biografer, 

konferenslokaler, föreläsningssalar, samlingslokaler, väntrum samt väntsalar 

på järnvägsstationer. 

2,5 3,0 

-C3: Utrymmen utan hinder för människor i rörelse, t.ex. museer, 

utställningslokaler, etc. samt kommunikationsutrymmen i offentliga 

byggnader, hotell, sjukhus eller järnvägsstationer. 

3,0 3,0 

-C4: Utrymmen där fysisk aktivitet kan förekomma, t.ex. danslokaler, 

gymnastiklokaler, teaterscener. 

4,0 4,0 

-C5: Utrymmen där stora folkmassor kan förekomma, t.ex. i byggnader 

avsedda för offentliga sammankomster såsom konserthallar, sporthallar 

inklusive ståplatsläktare, terrasser samt kommunikationsutrymmen och 

plattformar till järnvägar.  

5,0 4,5 

D: Affärslokaler   

-D1: Affärer avsedda för detaljhandel. 4,0 4,0 

-D2: Lokaler i varuhus 5,0 7,0 

Källa: Boverket, Boverkets författningssamling EKS 8 

3.3.4 Egentyngd 

Egentyngden skall normalt klassificeras som en permanent bunden last. Dock kan det förekomma 

undantag. Ett exempel på detta är i de fall där lasten ej är bunden som vid en flyttbar skiljevägg. Då 

bör lasten istället betraktas som en nyttig last.  

Egentyngd innefattar tyngden av bärverk och icke bärande delar (redovisas i 5.1(3), SS-EN 1991-1-1) 

inklusive fasta installationer liksom tyngden av jord och ballast. Den sammanlagda egentyngden bör i 

lastkombinationen betraktas som en enda last. 24 

                                                           
24

 Swedish Standards Institute (2002b).  
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3.4 Säkerhetsklasser 
Säkerhetsklassen består av en parameter 𝛾𝑑  och denna tillämpas på lastsidan när lastnedräkningen 

sker. Det finns tre stycken olika säkerhetsklasser. Vid införandet av Eurokoder var Sverige tvunget att 

stå på sig för att få ha kvar olika säkerhetsklasser, då andra länder i Europa inte använder sig av 

detta25. Vilken säkerhetsklass som ska användas styrs bland annat av vilken konsekvens ett brott i 

byggnaden skulle få, se Tabell 7. Vid valet av säkerhetsklass ska även ekonomiska aspekter räknas 

med. Om ett brott skulle innebära stora ekonomiska förluster ska säkerhetsklassen räknas upp. Att 

hitta balansen mellan kraftiga säkerhetsmarginaler och hög kostnad är svårt.  

Tabell 7 Säkerhetsklasser vid dimensionering i brottgränstillstånd 

Säkerhetsklass 𝜸𝒅 Konsekvens vid brott 

1 0,83 Mindre allvarlig 

2 0,91 Allvarlig 

3 1,00 Mycket allvarlig 

Källa: Swedish Standards Institute (2002a) 

Det finns hjälp för att bestämma säkerhetsklass. I punktlisterna på nästa sida finns exempel på val av 

säkerhetsklass för vanliga konstruktioner. Dessutom presenteras förslag säkerhetsklassernas i figur 1 

nedan. Siffrorna i parantes anger alternativ säkerhetsklass på byggnadsdelar där flera 

säkerhetsklasser kan förekomma. 

 

Figur 1 Exempel på säkerhetsklasser  

Källa: Isaksson, Tord, Mårtensson, Annika & Thelandersson, Sven (2005). Byggkonstruktion. Lund: 

Studentlitteratur. 

  

                                                           
25

 Förlags AB Bygg & teknik (2005), Bygg & teknik nr 2 sid 33. Stockholm: Förlags AB Bygg & teknik. 
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Säkerhetsklass 3 

 Byggnadens bärande huvudsystem inklusive de byggnadsdelar som används för 

systemets stabilisering. 

 Trappor och andra byggnadsdelar som tillhör byggnadens utrymningsvägar. 

 Andra bärverk, t.ex. pelare, balkonger eller skivor, vars kollaps innebär att 

bjälklagsyta mer än 150 m
2
 rasar. 

26
 

Enligt EKS 8 ska ett byggnadsverk även hänföras till säkerhetsklass 3 om följande är uppfyllt: 

1. Byggnadsverket är så utformat och använt att många personer ofta visas i, på, 

under eller invid det, 

2. byggnadsverksdelen är av sådant slag att kollaps medför stor risk för allvarliga 

personskador, och 

3. byggnadsverksdelen har sådana egenskaper att ett brott leder till omedelbar 

kollaps. 
27

 

Säkerhetsklass 2 

 Bjälklagsbalkar, bjälklagsplattor och trappor som inte tillhör säkerhetsklass 3. 

 Takkonstruktioner utom lätta ytbärverk av icke-sprött material. 

 Tunga undertak ( 𝑦𝑡𝑣𝑖𝑘𝑡 > 0,2 𝑘𝑁/𝑚2 ), tunga mellanväggar ( 𝑦𝑡𝑣𝑖𝑘𝑡 >

2,5 𝑘𝑁/𝑚2 ) som inte tillhör byggnadens bärande huvudsystem, tunga 

ytterväggar (𝑦𝑡𝑣𝑖𝑘𝑡 > 0,5 𝑘𝑁/𝑚2) belägna högra än 3,5 m över marken, samt 

infästningar av sådana byggnadselement. 
28

 

Byggnadsverksdelar som varken omfattas av säkerhetsklass 1 eller säkerhetsklass 3, ska hänföras till 

minst säkerhetsklass 2. 29 

 Lätta ytbärverk (𝑦𝑡𝑣𝑖𝑘𝑡 < 0,5 𝑘𝑁/𝑚2) i yttertak av icke-sprött material. 

 Lätta sekundära ytterväggskonstruktioner av icke-sprött material. 

 Lätta undertak. 

 Bjälklag på eller strax ovan mark. 

 Sockelbalkar som bär en vägg räknas till säkerhetsklass 2 eller 3. 
30

 

Säkerhetsklass 1 

Om minst ett av följande krav är uppfyllda får en byggnad hänföras till säkerhetsklass 1 enligt EKS 8: 

1. Personer visas endast i undantagsfall i, på, under eller invid 

byggnadsverket, 

2. byggnadsverksdelen är av sådant slag att ett brott inte rimligen kan 

befaras medföra allvarliga personskador, eller 

3. byggnadsverksdelen har sådana egenskaper att ett brott inte leder till 

kollaps utan endast obrukbarhet. 
31

 

                                                           
26

 Isaksson m.fl. (2005). Byggkonstruktion. Lund: Studentlitteratur, 32 
27

 Boverket, Boverkets författningssamling EKS 8 [www]. Tillgängligt på 
http://webtjanst.boverket.se/boverket/rattsinfoweb/vault/EKS/PDF/BFS2011-10-EKS8.pdf.Hämtat 2011-05-20. 
28

 Isaksson m.fl. (2005). Byggkonstruktion. Lund: Studentlitteratur, 32 
29

 Boverket, Boverkets författningssamling EKS 8 [www]. Tillgängligt på 
http://webtjanst.boverket.se/boverket/rattsinfoweb/vault/EKS/PDF/BFS2011-10-EKS8.pdf.Hämtat 2011-05-20. 
30

 Isaksson m.fl. (2005). Byggkonstruktion. Lund: Studentlitteratur, 32 
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3.5 Lastkombinationer 
Varje kombination bör bestå av en variabel last som huvudlast. För varje kritiskt lastfall skall 

dimensioneringsvärden tas fram. De tas fram genom att kombinera de lastvärden som kan uppstå 

samtidigt på den aktuella byggnadsverksdelen. Anledningen till att ta fram olika lastkombinationer är 

för det inte är troligt att alla laster verkar samtidigt. Kombinationsfaktorerna fungerar därför som 

reduceringsfaktorer. Flera laster är variabla och har inte sina maxvärden vid samma tidpunkt. Vid 

dimensionering görs sedan skillnad på det som kallas brott- och bruksgränstillstånd.  

I brottgränstillstånd finns fyra stycken olika typer av tillstånd som kan komma att behöva 

kontrolleras. Dessa visas i tabell 8 nedan: 

Tabell 8 Olika typer av brottgränstillstånd 

Beteckning Beskrivning 

EQU Förlorad jämvikt för bärverk (eller del av det) betraktat som en stel kropp. 

STR Inre brott eller för stor deformation av bärverk (eller del av det), där 
materialhållfastigheten är avgörande. 

GEO Brott eller för stor deformation i undergrund, där hållfasthet i jord eller berg är 
avgörande. 

FAT Brott genom utmattning hos bärverk (eller del av det). 

Källa: Isaksson mfl. (2010), Byggkonstruktion, 73. 

För bruksgränstillstånd finns tre stycken olika lastkombinationer. Dessa är karakteristisk, frekvent och 

kvasipermanent. Vilken som väljs beror på vad konstruktörer ska dimensionera mot. Karakteristisk 

används mot permanent skada, frekvent mot tillfällig olägenhet och kvasipermanent mot 

långtidseffekter. 

3.5.1 Lastkombinationsfaktorer 

Nedan följer en beskrivning av de olika lastkombinationsfaktorerna. För värden på faktorerna, se 

tabell 9. 

Kombinationsvärde 𝝍𝟎𝑸𝒌 

Kombinationsvärdet används när olika laster kombineras med varandra. Anledningen till att använda 

detta är för att sannolikheten är liten att alla laster påverkas bärverket samtidigt. Det är bara en last 

(huvudlasten) som använder den karakteristiska lasten, de andra använder kombinationsvärdet. 

Frekvent värde 𝝍𝟏𝑸𝒌 

Frekvent värde används när kontroll av bruksgränstillstånd och för lastkombinationer som innehåller 

olycklaster. Värdet väljs för byggnadsverk så att tiden det överskrids är cirka 1 % av totaltiden. 

Kvasipermanent 𝝍𝟐𝑸𝒌 

Kvasipermanent värde används vid kontroll av långtidseffekter. Det är ett tidmedelvärde av de 

variabla lasterna. 

  

                                                                                                                                                                                     
31

 Boverket, Boverkets författningssamling EKS 8 [www].Tillgängligt på 
http://webtjanst.boverket.se/boverket/rattsinfoweb/vault/EKS/PDF/BFS2011-10-EKS8.pdf.Hämtat 2011-05-20. 
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Tabell 9 ψ-faktorer 

Laster 𝝍𝟎 𝝍𝟏 𝝍𝟐 

Nyttig last i byggnader, kategori 
A: rum och utrymmen i bostäder 
B: kontorslokaler 
C: samlingslokaler 
D: affärslokaler 
E: lagerutrymmen 
F: utrymmen med fordonstrafik ≤ 30 𝑘𝑁 
G: utrymmen med fordonstrafik 
    30 𝑘𝑁 ≤ 𝑓𝑜𝑟𝑑𝑜𝑛𝑠𝑡𝑦𝑛𝑔𝑑 ≤ 160 𝑘𝑁 
H: yttertak 

 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
1,0 
0,7 
0,7 

 
0 

 
0,5 
0,5 
0,7 
0,7 
0,9 
0,7 
0,5 

 
0 

 
0,3 
0,3 
0,6 
0,6 
0,8 
0,6 
0,3 

 
0 

Snölast 
𝑠𝑘 ≥ 3 𝑘𝑁/𝑚2 
2,0 ≤ 𝑠𝑘 < 3,0 𝑘𝑁/𝑚2 
1,0 ≤ 𝑠𝑘 < 2,0 𝑘𝑁/𝑚2 

 
0,8 
0,7 
0,6 

 
0,6 
0,4 
0,3 

 
0,2 
0,2 
0,1 

Vindlast 0,3 0,2 - 

Källa: Boverket, Boverkets författningssamling EKS 8 

3.5.2 Lastkombinationer STR (Strukture) i brottsgränstillstånd 

Den farligaste lastkombinationen ska bestämmas utifrån de två ekvationerna 6.10(a) och 6.10(b). 

Inom varje ekvation uppstår flera olika kombinationer. Ekvationerna presenteras i tabell 10. Namnen 

på ekvationerna kommer från SS-EN-1990. 

Ekvation 6.10(a) För stora egentyngder 

Ekvation 6.10(b) Den vanligaste som oftast blir dimensionerande. 

 

Tabell 10 Dimensioneringsvärden för laster (STR/GEO) (Uppsättning B) 

Varaktiga 
och 
tillfälliga 

Permanenta laster Variabel 
huvudlast 

Samverkande variabla laster 

Ogynnsamma Gynnsamma  Största last Övriga laster 

Ekv 
6.10(a) 

𝛾𝑑  1,35 𝐺𝑘𝑗 ,𝑠𝑢𝑝  

 
𝛾𝑑  1,35 𝑃𝑘  

1,00 𝐺𝑘𝑗 ,𝑖𝑛𝑓  

 
1,00 𝑃𝑘  

 

När lasten är 
ogynnsam: 
𝛾𝑑  1,5 𝜓0,1 𝑄𝑘 ,1 
När lasten är 
gynnsam: 0 

När lasten är 
ogynnsam: 
𝛾𝑑  1,5 𝜓0,𝑖  𝑄𝑘 ,𝑖  
När lasten är 
gynnsam: 0 

Ekv 
6.10(b) 

𝛾𝑑  0,89 1,35 𝐺𝑘𝑗 ,𝑠𝑢𝑝  

 
𝛾𝑑  1,35 𝑃𝑘  

1,00 𝐺𝑘𝑗 ,𝑖𝑛𝑓  

 
1,00 𝑃𝑘  

När lasten är 
ogynnsam: 

𝛾𝑑  1,5 𝑄𝑘 ,1 
När lasten är 
gynnsam: 0 

 

När lasten är 
ogynnsam: 
𝛾𝑑  1,5 𝜓0,𝑖  𝑄𝑘 ,𝑖  
När lasten är 
gynnsam: 0 

Källa: Boverket, Boverkets författningssamling EKS 7  Tabell B-3 
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3.5.3 Lastkombinationer i bruksgränstillstånd 

I brukgränstillstånd gäller följande ekvationer hämtade från SS-EN-1990: 

Karakteristisk: 

𝑞𝑑 = 1,0 ∙ 𝐺𝑘 + 1,0 ∙ 𝑄𝑘 ,1 +  𝜓0,𝑖 ∙ 𝑄𝑘 ,𝑖𝑖>1  (SS-EN-1990 Ekv. 6.14b) 

Frekvent 

𝑞𝑑 = 1,0 ∙ 𝐺𝑘 + 𝜓1,1 ∙ 𝑄𝑘 ,1 +  𝜓2,𝑖 ∙ 𝑄𝑘 ,𝑖𝑖>1  (SS-EN-1990 Ekv. 6.15b) 

Kvasipermanent 

𝑞𝑑 = 1,0 ∙ 𝐺𝑘 +  𝜓2,𝑖 ∙ 𝑄𝑘 ,𝑖𝑖>1  (SS-EN-1990 Ekv. 6.16b) 

 

3.6 Lastnedräkning 
Vid lastnedräkning används de olika kombinationerna av lastfall. Lasteffekten på olika delar i ett 

byggnadsverk måste kunna bestämmas för att en korrekt dimensionering ska kunna bli gjord. 

Olika delar av en byggnad kan ha olika säkerhetsklass. Detta medför att det bli väldigt många olika 

kombinationer som måste kontrolleras för att få fram rätt värden. För att underlätta uträkningarna 

tolkar SIS Eurokoderna att en konstruktör kan räkna allt som säkerhetsklass 3 först vid en 

lastnedräkning 32 . Säkerhetsfaktorn sätts då till 1,0. Vid slutgiltig dimensionering av varje 

byggnadsverksdel multipliceras sedan det framräknade värdet med den säkerhetsklass som ska 

användas. 

3.6.1 Reduktion     

Sannolikheten att alla laster i en lastkombination verkar samtidigt på en byggnadsverksdel är liten. 

Därför finns det två olika sätt att reducera den nyttiga lasten. Reduktion av nyttig last kan ske på 

grund av den area lasten upptas ifrån och på grund av antalet våningar lasten kommer ifrån. 

Reduktionen sker med hjälp av framräknade reduktionsfaktorer. Dessa räknas ut genom att använda 

sig av den area som bärverksdelen behöver bära upp och antalet våningar bärverksdelen behöver 

bära upp. Ett annat ord för arean är influensarea. Sannolikheten att lastintensiteten är samma över 

hela arean minskar då arean ökar. Samma sak gäller antalet våningar, sannolikheten att 

lastintensiteten är samma på alla våningar samtidigt är liten. 

Dock måste försiktighet antas när den nyttiga lasten betraktas som en samverkande last. En last blir 

samverkande på konstruktionen när flera laster påverkar samtidigt, till exempel snölast och nyttig 

last. Då får inte reduktion på grund av antalet våningar göras samtidigt som kombinationsvärdet 

används. I SS-EN 1991 står det, ”När den nyttiga lasten betraktas som en samverkande last enligt SS-

EN 1990 ska endast en av de två faktorerna 𝜓 (tabell A1.1 i EN 1990) och 𝛼𝑛  (6.3.1.2 (11)) tillämpas 

samtidigt” 33. 

                                                           
32

 Swedish Standards Institute, Frågor och svar Eurokoder SS-EN-1990 [www]. Tillgängligt på: 
http://www.sis.se/PDF/90.pdf. Hämtat: 2011-03-24. 
33

 Swedish Standards Institute (2002b), 3.3.2(2) 
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Reduktionsfaktorn på grund av area bestäms enligt: 

𝛼𝐴 =
5

7
𝜓0 +

𝐴0

𝐴
≤ 1,0  

där: 

𝜓0 = Lastkombinationsfaktor för den aktuella kategorin. 

𝐴0 = 10,0 𝑚2. 

𝐴 = Belastad area. 

För kategori C och D måste 𝛼𝑎 ≥ 0,6. 

Reduktionsfaktorn på grund av antalet våningar bestäms enligt: 

𝛼𝑛 =
 2 +  𝑛 − 2 𝜓0 

𝑛
 

där: 

𝑛 = Antalet våningar av samma kategori (måste vara större än 2).  

𝜓0 = Lastkombinationsfaktorn för den aktuella kategorin. 

3.7 Exempelsamlingen 
Bilaga 1 till rapporten består av en exempelsamling. Exempelsamlingen innehåller beräkningar av 

vanliga lastsituationer i en byggnad och är till hjälp för att lättare förstå hur det går till att göra 

lastberäkningar med hjälp av Eurokoderna. Exempelsamlingen inleds med en sammanfattning av de 

viktigaste formlerna som används vid beräkningarna samt ett antal tabeller som är nödvändiga till 

beräkningarna.  Sedan följer exempelberäkningar vilka består av allt från grundläggande beräkningar 

av till exempel snölast på tak till mer utförliga lastnedräkningar.  

3.8 Lastnedräkningsmall 
För att underlätta vid lastnedräkningar har en mall för lastnedräkningar tagits fram. Med hjälp av 

denna är det möjligt att utföra lastnedräkningar på ett enkelt och smidigt sätt. Det går snabbt att 

byta mellan olika huvudlaster vilket innebär att det snabbt går att få ut vilken lastkombination som är 

den dimensionerande. Den tar också upp reduktion som får göras vid fler än två våningar samt vid 

stora areor. I Figur 2 visas hur mallen är uppbyggd. 
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Figur 2 Excellmall - Lastkombinationer 
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4 Analys 

4.1 Egentyngd 
Egentyngden kommer innebära en större last i Eurokoderna jämfört med BKR. Detta då egentyngden 

multipliceras med 0,89 * 1,35 med de nya Eurokoderna. I brottgränstillståndet i BKR multipliceras 

egentyngden med 1,00. I Eurokoderna blir egentyngden på grund av detta 20 % större. 

4.2 Snölast 
Vid beräkning av snölasten känns allting igen från BKR. Förändringarna vid beräkning är obefintlig. 

Det som skiljer sig är vissa värden på formfaktor i extremfall. I övrigt är det värt att lägga på minnet 

att snölasten och den nyttiga lasten inte antas verka samtidigt på ett tak.  

Vid beräkning av snölast är det användbart att använda boken Byggkonstruktion Regel- och 

formelsamling.  Denna innehåller det väsentligaste som behövs vid beräkningarna.  

I det stora hela är snölastberäkningarna väldigt lika vid en jämförelse av Boverkets snö- och vindlast, 

BSV och Eurokoder. Exponeringsfaktorn ce har tillkommit i Eurokoderna, men i övrigt ser formlerna 

för beräkningarna likadana ut. Grundvärdena för snölaster ser också likadana ut i de två och 

formfaktorerna fås fram på samma sätt som tidigare. 

Vissa skillnader finns för formfaktorerna på tak. Här följer en lista med några olika takformer: 

Pulpettak: Ingen skillnad finns mellan BSV och Eurokoderna. 

Sadeltak: De gamla reglerna i BSV innebär bara en ojämn lastfördelning för taklutningar inom 

intervallet 15° ≤ α ≤ 60° och den maximala formfaktorn var 1,1 för α = 30°. Eurokoderna innebär en 

tydlig skärpning jämfört med BSV för taklutning ≤ 15°. Detta då det i BSV endast krävdes en 

formfaktor för hela taket, medan det i Eurokoderna ger en ojämn lastfördelning. Många av de tak 

som har rasat in under de senaste vintrarna har haft lutningar < 15°34. För formfaktorer se Figur 3. 

Det svagare sträcket är µ1 enligt BKR. 

 

Figur 3 Formfaktorer 

Källa: Förlags AB Bygg & teknik (2011), Bygg & teknik nr 4 maj. Stockholm: Förlags AB Bygg & teknik. 
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Multipeltak: Tak enligt fall (i) i Eurokoderna, alltså snölaster som är opåverkade av snödrift, i detta 

fall ger BSV och Eurokoderna ungefär samma svar. Vid tak som är på verkade av snödrift (fall (ii)) och 

med ρ ≤ 60° (medelvinkeln för ett motfallstak) så ger Eurokoderna och BSV samma formfaktor.  

Bågtak: De gamla reglerna i BSV har en symmetrisk snölast med samma utbredning som i 

Eurokoderna. Enligt BSV så var maxvärdet för formfaktorn 1,3 och i Eurokoderna är maxvärdet 2,0. 

Sverige har valt en kompromiss och gjort ett nationellt val och värdet som gäller är 1,6. Figur 3 visar 

de olika värdena som finns för formfaktorn. 

 

Figur 4 Formfaktorer bågtak 

Källa: Förlags AB Bygg & teknik (2011), Bygg & teknik nr 4. Stockholm: Förlags AB Bygg & teknik. 

Flernivåtak: Eurokoderna och BSV delar upp de formfaktorerna i samma delar. Den första delen μs 

beror på ras från avgränsade högre tak, denna bestäms av att 50 % från det högre taket anses rasa 

ner i både Eurokoderna och BSV. Den andra faktorn μw beror av vinden, beräkningen av denna skiljer 

sig åt i BSV och Eurokoderna. Lastens utbredning är ls = 2h i både BSV och Eurokoderna, den enda 

skillnaden är att den övre gränsen är 10 meter i BSV och 15 meter i Eurokoderna. Eurokoderna ger en 

viss ökning av snölast på flernivåtak. 

4.3 Vindlast 

4.3.1 Skillnader från BSV 

Beräkningen av qp liknar i stora drag beräkningen av qk i BSV. Båda två innehåller en 

exponeringsfaktor som ges ur en figur. I BSV används en vindstötsfaktor cdyn. Denna används inte vid 

beräkningar med Eurokoder. Formeln för att få fram qb respektive qref är likadana i de 

tillvägagångssätten. Referensvindhastigheten redovisas för Eurokoderna i den nationella bilagan. 

Värdena i denna överensstämmer på de allra flesta håll med dem som redovisas i BSV. 

Vid beräkning av vindlasten använder både formeln i BSV och den i Eurokoderna en formfaktor. Den 

stora skillnaden är att Eurokoderna tar upp taken på ett annorlunda sätt. Det finns lika många zoner, 

dessa är dock uppdelade annorlunda. Dessutom är formfaktorn beroende av takets lutning i 

Eurokoderna, vilket de inte är i BSV. En skillnad vid val av formfaktor är även att i Eurokoderna finns 

det två stycken olika formfaktorer, cpe,1 och cpe,10. Där cpe,1 används för mindre detaljer, till exempel 

skruvförband. cpe,10 används för större bärande konstruktionsdelar. Vid beräkningar enligt BSV 

används enbart ett värde för alla beräkningar.  

I Eurokoderna har det tillkommit en terrängtyp, terrängtyp 0. Denna används vid havs- och 

kustområde exponerat för öppet hav. I Eurokoderna används inte längre terrängparametern 𝛽 som i 

BKR användes för beräkning av exponeringsfaktorn Cexp. Råhetslängden z0 (råhetsparametern i BSV) 

har samma värden i Eurokoderna som i BSV. Däremot har ändringar skett i minimihöjden zmin. I 

Eurokoderna har dessa värden blivit lägre för samtliga terrängtyper. 
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Vid beräkning av resultanten för vindlasten har det tillkommit flera nya variabler. Dessutom går det 

att använda två stycken olika metoder för att få den resulterande kraften. Oavsätt vilken som 

används tillkommer en bärverksfaktor i båda fallen. Denna tar hänsyn till turbulens samt att 

vindtrycket inte uppstår över en större yta samtidigt. Vid denna beräkning tillkommer även ännu en 

formfaktor som är beroende på formen av den aktuella bärverksdelen. Detta innebär att det är 

mycket nytt att hålla reda på vid beräkning av resultant för vindlast. I BSV finns det inte några 

speciella regler vid beräkning av den resulterande lasten, det räcker med att räkna ihop lasten för 

aktuell bärverksdel. 

4.3.2 Vindlast – övergången från BSV 

Vid övergången från BSV till Eurokod så kan Eurokoderna till en början kännas lite främmande. Dock 

är inte skillnaderna egentligen stora. Faktorer som fanns med i BSV finns fortfarande med. De största 

skillnaderna som det tar en stund att vänja sig vid är det nya sättet att se på formfaktorer. En 

formfaktor skall användas för stora areor och en för de mindre. Detta tillsammans med att en yta kan 

delas upp i fler områden i vissa fall. Detta leder till fler formfaktorer att räkna med.  

Vid bestämning av hastighetstrycket har beräkningarna blivit enklare i Eurokoderna. Vindstötsfaktorn 

cdyn har helt försvunnit från beräkningarna med Eurokoder. Det finns nu dessutom bra tabeller för att 

få fram hastighetstrycket med hjälp av referensvindhastigheten, byggnadens höjd samt terrängtyp.  

I det stora hela är det svårt att verkligen hitta rätt i Eurokoden. Därför rekommenderas användning 

av litteratur på området, till exempel boken Byggkonstruktion35 som ger de viktigaste bitarna som 

behövs vid beräkningar av vindlast. Vid specialfall kan Eurokoden användas. 

Vad gäller beräkning av den resulterande kraften kommer denna förmodligen ställa till med mest 

problem. Behövs en beräkning av resultanten finns det två olika formler som kan användas och det är 

svårt att avgöra vilken som är enklast. I slutändan handlar det om vilken som varje konstruktör 

personligen använt tidigare och blivit van vid. 

4.4 Säkerhetsklasser 
Begreppet säkerhetsklasser är inget nytt i Sverige. Det användes redan i BKR. I och med de nya 

Eurokoderna har säkerhetsklasserna flyttats. De används nu på lastsidan istället för bärförmågesidan. 

Sverige är nästan ensamt i Europa om att vilja ha säkerhetsklasser. De fick därför jobba hårt för att de 

skulle vara kvar i de nya standarderna36.  

  

                                                           
35

 Isaksson, Tord, Mårtensson, Annika & Thelandersson, Sven, Byggkonstruktion, Studentlitteratur, Lund, 2005. 
36

 Förlags AB Bygg & teknik (2005), Bygg & teknik nr 2 sid 33. Stockholm: Förlags AB Bygg & teknik. 
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5 Slutsats 
Vid första anblicken av de nya Eurokoderna kändes materialet stort och omfattande. Detta 

tillsammans med nationella val gjorde att materialet till en början kändes svårt att få grepp om. 

Vidare insåg vi snabbt att materialet var väldigt detaljerat och många av de delar som finns med i 

Eurokoderna aldrig kommer behöva användas av många konstruktörer. Därför är det lämpligt att vid 

beräkning av laster använda sig av någon typ av handbok eller lärobok som innehåller de mest 

användbara formlerna samt tabeller och figurer.  På grund av detta faktum har vi valt att ta fram en 

exempelsamling. Denna har utformats för att konstruktören enkelt ska kunna följa beräkningar samt 

att kunna ha tillgång de viktigaste formlerna och tabellerna. Vi tror att denna kommer underlätta för 

den som skall utföra beräkningar då den är kompakt men ändå innehåller de viktigaste formlerna, 

tabellerna och beräkningarna.  

De nya Eurokoderna innebär också en stor kostnad. Denna kostnad innefattar allt från material till 

utbildning av konstruktörer. Kostnaderna för dessa poster är höga och övergången leder till en hög 

kostnad för företagen i landet. Dessutom tog Boverket upp en ökad konkurrens i branschen som kan 

innebära en ökad kostnad i form av att priserna pressas och företagen kan få mindre arbete. På Cad 

& konstruktion uppskattas kostnaden för utbildning och material till över 30 000 kronor och då är 

inte ekonomiska bortfall medräknade. De är inte oroade för någon ökad konkurrens då det i 

branschen är viktigt med företroende och det är något som byggs under lång tid. De tror även att ett 

utländskt företag skulle behöva etablera sig i Sverige för att ha en chans att konkurrera.  

Övergången till de nya Eurokoderna kommer till en början innebära att det kommer ta längre tid att 

dimensionera konstruktioner. Detta är dock en övergångsperiod som kommer ta cirka fem projekt 

innan en viss vana har infunnit sig för de nya beräkningarna. När denna vana har infunnit sig kommer 

insikten om att skillnaderna i beräkningarna inte är speciellt stora. De största förändringarna ligger i 

lastnedräkningarna där nya faktorer har börjat användas, samt att säkerhetsklasserna kommer in i 

lastberäkningen. Att det finns svårigheter att tolka de nya reglerna märks också av. Vi hittade fel i 

beräkningar utförda i boken Byggkonstruktion och många företag har skickat in frågor till SIS 

Helpdesk. För att komma till rätta med felen hade vi SIS Helpdesk37 till hjälp. SIS Helpdesk finns för 

att svara på tolkningsfrågor och funderingar som dyker upp vid användandet av Eurokoder. Detta är 

en tjänst SIS tillhandahåller helt gratis för att underlätta för branschen.  

För att underlätta vid lastnedräkning har vi tagit fram en mall utförd i Excel. Vi tycker att denna har 

underlättat lastnedräkningar för oss och vår förhoppning är att andra skall kunna ha användning av 

denna mall. Mallen tror vi kommer spara mycket tid för de som använder den då de på ett enkelt och 

smidigt sätt kan utföra lastkombinationer. Det går med enkla knapptryckningar att byta huvudlast för 

att få ut den dimensionerande lasten. Mallen beräknar lastkombinationer efter både ekvation 6.10(a) 

och 6.10(b), vilket direkt visar vilken ekvation som blir dimensionerande.   

I vår exempelsamling finns det beräkningar av laster, lastkombinationer och lastnedräkningar. Dessa 

skall kunna vara till underlag vid beräkning av laster för konstruktioner. Därför har vi valt att ta upp 

de vanligaste beräkningarna. När sedan en last skall beräknas skall exemplen kunna vara till hjälp för 

att på ett enkelt sätt kunna ta fram en liknande last.  

  

                                                           
37

 Åkerlund, Sture; expert, SIS Helpdesk. E-mail. 2011-05-13. 
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6 Avslutande diskussion 
Övergången till Eurokoder har inneburit nya sätt att utföra last- och dimensioneringsberäkningar. 

Branschen har innan införandet av Eurokoderna känt en osäkerhet inför övergången och företagen 

har inte varit redo. Under arbetets gång har vi kommit fram till mer och mer att skillnaderna på 

många områden inte är speciellt stora. Dock har vi endast berört laster.  Vid en snabb jämförelse av 

resultat från beräkningarna av lasterna i Eurokoderna mot BKR kan man hitta vissa skillnader. Dock är 

det alltid viktigt att komma ihåg att i Eurokoderna räknas säkerhetsklasserna med i lasterna.  

De konstruktörer som idag arbetar med att konstruera byggnader behöver knappt göra några 

beräkningar förhand, det är framförallt lastberäkningar och överslagsräkningar som kan behöva 

göras manuellt. Dimensioneringsberäkningarna utförs i datorprogram där man för in lasterna 

alternativt grundvärden för att få ut rätt dimension på en konstruktionsdel. Detta innebär att de 

manuella beräkningarna av laster blir de allra viktigaste för en konstruktör. Därför tror vi att 

övergången till Eurokoderna inte innebär några större svårigheter.  Som vi har upplevt de har de 

största svårigheterna funnits i lastnedräkningar men efter en viss vana är inte det heller speciellt 

komplicerande. Dessutom tycker vi att lastnedräkningarna underlättats av den mall som vi har tagit 

fram.  

I framtiden tror vi att antalet examensarbeten inom området Eurokoder kommer minska. 

Eurokoderna är nu redan gällande och konstruktörer runt om i landet måste redan använda dem. När 

vi började arbeta med denna rapport fanns det många arbeten inom området och vi var tvungna att 

ändra våra ursprungliga plan för arbetet, då det fanns andra arbeten som behandla samma sak. Dock 

går det alltid att fördjupa sig i specifika ämnen.  I framtiden kan det eventuellt vara intressant att 

återigen diskutera om det har blivit någon ökad konkurrens i Sverige från utländska företag och 

undersöka om priserna på något sätt har ändrats. Det skulle också vara intressant att göra en 

undersökning om hur olika företag har valt att tolka Eurokoderna och se om det leder till stora 

skillnader i resultat. 
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Formler 

Snölast 

Snölast ges av formeln: 

𝑠 = 𝜇𝑖  ∙ 𝐶𝑒 ∙ 𝐶𝑡  ∙ 𝑠𝑘  

Där: 

𝑠𝑘  = Snölastens grundvärde.   EKS 8 (Tabell C-9) 

𝜇𝑖   = Formfaktor.  SS-EN 1991-1-3 (Kapitel 5.3) 

𝐶𝑒  = Exponeringsfaktor.   SS-EN 1991-1-3 (Tabell 5.1) 

𝐶𝑡  = Termisk koefficient.   SS-EN 1991-1-3 (Kapitel 5.2 (8)) 

Vindlast 

Utvändig vindlast ges ur formeln: 

𝑤𝑒 = 𝑞𝑝 𝑧𝑒 ∙  𝑐𝑝𝑒  

 

där: 

𝑞𝑝 𝑧𝑒  = Karakteristiska hastighetstrycket. Byggkonstruktion, 59-60 

𝑧𝑒  = Referenshöjden för utvändig vindlast.  

𝑐𝑝𝑒  = Formfaktor för utvändig vindlast. SS-EN 1991-1-4 (Kapitel 7) 

 

𝒒𝒑 ges av sambandet: 

𝑞𝑝 = 𝑐𝑒(𝑧)𝑞𝑏  

 

där: 

𝑐𝑒(𝑧) = Exponeringsfaktor.  EKS 8 (Figur C-5) 

𝑞𝑏= Referenshastigetstrycket. 𝑞𝑏 =
1

2
𝜌𝑣𝑏

2 

 

Vid areor mellan 1 m2 och 10 m2 kan värdena interpoleras enligt formeln: 

𝑐𝑝𝑒 = 𝑐𝑝𝑒 ,1 − (𝑐𝑝𝑒 ,1 − 𝑐𝑝𝑒 ,10) log10 𝐴 

 

Vindkraften på ett bärverk eller en bärverksdel 𝑭𝒘 bestäms ur formeln: 

𝐹𝑤 = 𝑐𝑠 ∙ 𝑐𝑑  ∙ 𝑐𝑓  ∙ 𝑞𝑝 𝑧𝑒  ∙ 𝐴𝑟𝑒𝑓  

 

där: 

𝑐𝑠𝑐𝑑 = Bärverksfaktor.  SS-EN-1991-1-4 (Kapitel 6) 

𝑐𝑓 = Formfaktorn för kraft.  SS-EN-1991-1-4 (Kapitel 7) 
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Reduktion 

Reduktionsfaktorn på grund av area bestäms enligt: 

𝛼𝐴 =
5

7
𝜓0 +

𝐴0

𝐴
≤ 1,0  

där: 

𝜓0 = Lastkombinationsfaktor. EKS 8 (Tabell B-1) 

𝐴0 = 10,0 𝑚2. 

𝐴 = Belastad area. 

 

Reduktionsfaktorn på grund av antalet våningar bestäms enligt: 

𝛼𝑛 =
 2 +  𝑛 − 2 𝜓0 

𝑛
 

där: 

𝑛 = Våningar av samma kategori. 

𝜓0 = Lastkombinationsfaktor.  EKS 8 (Tabell B-1) 

 

Lastkombinationer 

Den farligaste lastkombinationen ska bestämmas utifrån de två ekvationerna 6.10(a) och 6.10(b). 

Inom varje ekvation uppstår flera olika kombinationer. 

 

Varaktiga 
och 

tillfälliga 

Permanenta laster Variabel 
huvudlast 

Samverkande variabla laster 

Ogynnsamma Gynnsamma  Största last Övriga laster 

Ekv 
6.10(a) 

𝛾𝑑  1,35 𝐺𝑘𝑗 ,𝑠𝑢𝑝  

 
𝛾𝑑  1,35 𝑃𝑘  

1,00 𝐺𝑘𝑗 ,𝑖𝑛𝑓  

 
1,00 𝑃𝑘  

 

När lasten är 
ogynnsam: 

𝛾𝑑  1,5 𝜓0,1 𝑄𝑘 ,1 

När lasten är 
gynnsam: 0 

När lasten är 
ogynnsam: 

𝛾𝑑  1,5 𝜓0,𝑖  𝑄𝑘 ,𝑖  

När lasten är 
gynnsam: 0 

Ekv 
6.10(b) 

𝛾𝑑  0,89 1,35 𝐺𝑘𝑗 ,𝑠𝑢𝑝  

 
𝛾𝑑  1,35 𝑃𝑘  

1,00 𝐺𝑘𝑗 ,𝑖𝑛𝑓  

 
1,00 𝑃𝑘  

När lasten är 
ogynnsam: 
𝛾𝑑  1,5 𝑄𝑘 ,1 

När lasten är 
gynnsam: 0 

 

När lasten är 
ogynnsam: 

𝛾𝑑  1,5 𝜓0,𝑖  𝑄𝑘 ,𝑖  
När lasten är 
gynnsam: 0 

Källa: Boverket, Boverkets författningssamling EKS 8 Tabell B-3 
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Tabeller 
 

Nyttiga laster 

Kategori 𝒒𝒌 [kN/m2] Q [kN] 

A: Rum och utrymme i bostäder 

-Bjälklag 

-Trappor 

-Balkonger 

-Vindsbjälklag I 

-Vindsbjälklag II 

 

2,0 

2,0 

3,5 

1,0 

0,5 

 

2,0 

2,0 

2,0 

1,5 

0,5 

B: Kontorslokaler 2,5 3,0 

C: Samlingslokaler   

-C1: Utrymmen med bord, etc. t.ex. lokaler i skolor, caféer, restauranger, 

matsalar, läsrum, receptioner.  

2,5 3,0 

-C2: Utrymmen med fasta sittplatser, t.ex. kyrkor, teatrar eller biografer, 

konferenslokaler, föreläsningssalar, samlingslokaler, väntrum samt väntsalar 

på järnvägsstationer. 

2,5 3,0 

-C3: Utrymmen utan hinder för människor i rörelse, t.ex. museer, 

utställningslokaler, etc. samt kommunikationsutrymmen i offentliga 

byggnader, hotell, sjukhus eller järnvägsstationer. 

3,0 3,0 

-C4: Utrymmen där fysisk aktivitet kan förekomma, t.ex. danslokaler, 

gymnastiklokaler, teaterscener. 

4,0 4,0 

-C5: Utrymmen där stora folkmassor kan förekomma, t.ex. i byggnader 

avsedda för offentliga sammankomster såsom konserthallar, sporthallar 

inklusive ståplatsläktare, terrasser samt kommunikationsutrymmen och 

plattformar till järnvägar.  

5,0 4,5 

D: Affärslokaler   

-D1: Affärer avsedda för detaljhandel. 4,0 4,0 

-D2: Lokaler i varuhus 5,0 7,0 

Källa: Boverket, Boverkets författningssamling EKS 8 Tabell C-1 

 

Säkerhetsklasser 

Säkerhetsklass 𝜸𝒅 Konsekvens vid brott 

1 0,83 Mindre allvarlig 

2 0,91 Allvarlig 

3 1,00 Mycket allvarlig 

Källa: SS-EN-1990 Bilaga NB 
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Lastkombinationsfaktorer 

Laster 𝝍𝟎 𝝍𝟏 𝝍𝟐 

Nyttig last i byggnader, kategori 
A: rum och utrymmen i bostäder 
B: kontorslokaler 
C: samlingslokaler 
D: affärslokaler 
E: lagerutrymmen 
F: utrymmen med fordonstrafik ≤ 30 𝑘𝑁 
G: utrymmen med fordonstrafik 
     30 𝑘𝑁 ≤ 𝑓𝑜𝑟𝑑𝑜𝑛𝑠𝑡𝑦𝑛𝑔𝑑 ≤ 160 𝑘𝑁 
H: yttertak 

 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
1,0 
0,7 
0,7 

 
0 

 
0,5 
0,5 
0,7 
0,7 
0,9 
0,7 
0,5 

 
0 

 
0,3 
0,3 
0,6 
0,6 
0,8 
0,6 
0,3 

 
0 

Snölast 
𝑠𝑘 ≥ 3 𝑘𝑁/𝑚2 
2,0 ≤ 𝑠𝑘 < 3,0 𝑘𝑁/𝑚2 
1,0 ≤ 𝑠𝑘 < 2,0 𝑘𝑁/𝑚2 

 
0,8 
0,7 
0,6 

 
0,6 
0,4 
0,3 

 
0,2 
0,2 
0,1 

Vindlast 0,3 0,2 - 

Källa: Boverket, Boverkets författningssamling EKS 8 Tabell B-1 

Exponeringsfaktorn Ce 

Topografi 𝑪𝒆 
Vindutsatt 
Plan, öppen terräng, vindexponerat i alla riktningar utan skydd eller med lite 
skydd av terräng, träd och högre byggnadsverk. 

0,8 

Normal 
Områden där snön endas i undantagsfall blåser av byggnadsverk, avhängigt 
terräng, andra byggnadsverk eller träd. 

1,0 

Skyddad 
Området för det aktuella byggnadsverket är väsentligt lägre än omgivande 
terräng eller omgivet av höga träd och/eller omgivet av högre 
byggnadsverk. 

1,2 

Källa: SS-EN-1991-1-3 Tabell 5.1 
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Lathund 
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Snölast 

Sadeltak (𝟎° ≤ 𝜶 ≤ 𝟑𝟎°) 

Byggnaden är i Motala och är av typen sadeltak. Snölasten är beräknad utan snödrift. Beräkna 

snölasten för taket. 

Ingångsvärden 

Snözon  2,5 

Taklutning  20° 

Snölast 

𝑠𝑘 = 2,5 

𝐶𝑒 = 1,0 

𝐶𝑡 = 1,0 

 

Taket antas vara normalt vindbelastat, 𝐶𝑒  blir därför 1,0. 

Formfaktorer: 

𝜇1 = 0,8 

 

𝑠 = 𝜇𝑖 ∙ 𝐶𝑒 ∙ 𝐶𝑡 ∙ 𝑠𝑘  

𝑠 = 0,8 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 2,5 = 2,0 𝑘𝑁/𝑚2 
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Sadeltak (𝟑𝟎° < 𝛼 < 60°) 

Byggnaden är i Motala och är av typen sadeltak. Snölasten är beräknad utan snödrift. Beräkna 

snölasten för taket. 

Ingångsvärden 

Snözon  2,5 

Taklutning  45° 

Snölast 

𝑠𝑘 = 2,5 

𝐶𝑒 = 1,0 

𝐶𝑡 = 1,0 

 

Taket antas vara normalt vindbelastat, 𝐶𝑒  blir därför 1,0. 

Formfaktorer: 

𝜇1 =
0,8 60 − 45 

30
= 0,4 

 

𝑠 = 𝜇𝑖 ∙ 𝐶𝑒 ∙ 𝐶𝑡 ∙ 𝑠𝑘  

𝑠 = 0,4 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 2,5 = 1 𝑘𝑁/𝑚2 
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Sadeltak med snödrift (𝟎° ≤ 𝜶 ≤ 𝟑𝟎°) 

Byggnaden är i Motala och är av typen sadeltak. Snölasten är beräknad med snödrift. Beräkna 

snölasten för taket. 

Ingångsvärden 

Snözon  2,5 

Taklutning  20° 

Snölast 

𝑠𝑘 = 2,5 

𝐶𝑒 = 1,0 

𝐶𝑡 = 1,0 

 

Taket antas vara normalt vindbelastat, 𝐶𝑒  blir därför 1,0. 

Formfaktorer: 

𝜇1 = 0,8 

𝜇2 = 0,8 ∙ 0,5 = 0,4 

 

𝑠 = 𝜇𝑖 ∙ 𝐶𝑒 ∙ 𝐶𝑡 ∙ 𝑠𝑘  

𝑠1 = 0,8 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 2,5 = 2 𝑘𝑁/𝑚2 

𝑠2 = 0,4 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 2,5 = 1 𝑘𝑁/𝑚2 
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Sadeltak med snödrift (𝟑𝟎° < 𝛼 < 60°) 

Byggnaden är i Motala och är av typen sadeltak. Snölasten är beräknad med snödrift. Beräkna 

snölasten för taket. 

Ingångsvärden 

Snözon  2,5 

Taklutning  45° 

Snölast 

𝑠𝑘 = 2,5 

𝐶𝑒 = 1,0 

𝐶𝑡 = 1,0 

 

Taket antas vara normalt vindbelastat, 𝐶𝑒  blir därför 1,0. 

Formfaktorer: 

𝜇1 =
0,8 60 − 45 

30
= 0,4 

𝜇1 = 0,5 ∙ 0,4 = 0,2 

 

𝑠 = 𝜇𝑖 ∙ 𝐶𝑒 ∙ 𝐶𝑡 ∙ 𝑠𝑘  

𝑠 = 0,4 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 2,5 = 1 𝑘𝑁/𝑚2 

𝑠 = 0,2 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 2,5 = 0,5 𝑘𝑁/𝑚2 

  



12 
 

Pulpettak 
För pulpettak se beräkningar för sadeltak. Beräkningsgången är densamma för pulpettak. 
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Flernivåtak 

En byggnad i Motala byggs till med en 

tillbyggnad. Nya tillbyggnaden sticker ut 8 

meter från den gamla byggnaden och 

höjdskillnaden är 2,7 meter. Taklutning på 

gamla byggnaden är 20 Beräkna snölasten för 

taket på den nya byggnaden. 

Ingångsvärden 

Snözon  2,5 

Taklutning gamla taket 20° 

 

Snölast 

𝑠𝑘 = 2,5 

𝐶𝑒 = 1,0 

𝐶𝑡 = 1,0 

Snöfickans längd måste bestämmas. 

𝑙𝑠 = 2 = 2 ∙ 2,7 = 5,4 𝑚 

 

Formfaktorer: 

Det högre taket får samma formfaktor som i exempel 1 (Sadeltak 0° ≤ 𝛼 ≤ 30°). 

𝜇1 = 0,8 

 

Nya takets formfaktorer bestäms enligt nedan: 

𝜇1 = 0,8 

𝜇2 = 𝜇𝑠 + 𝜇𝑤  

där: 

 𝜇𝑠   är formfaktorn på grund av snöras från det högre liggande taket. 

 𝜇𝑤  är formfaktorn för snölast på grund av vind. 

 

Bestämning av 𝝁𝒔 

 För α ≤ 15°, 𝜇𝑠 = 0 

 För α > 15°, 𝜇𝑠  bestäms av en tilläggslast på 50% av maximal total last på det högre 

intilliggande taket beräknas enligt 5.3.3 i SS-EN 1991-1-3. 

Detta ger 0,5𝜇1 från det intilliggande taket. 

𝜇𝑠 = 0,5 ∙ 0,8 = 0,4 
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Bestämning av 𝝁𝒘 

𝜇𝑤 =
 𝑏1 + 𝑏2 

2
≤

𝛾 ∙ 

𝑠𝑘
 

b1 = Bredd på byggnaden med det högre taket. 

b2 = Bredd på byggnaden med det lägre taket. 

𝛾 = Är snöns tunghet, som i detta fall sätts till 2,0 𝑘𝑁/𝑚2. 

𝜇𝑤 =
 16 + 8 

2 ∙ 2,7
= 4,4 ≤

2,0 ∙ 2,7

2,5
= 2,16              𝐸𝑗 𝑜𝑘! 

𝜇𝑤  väljs till 2,16 

𝜇2 = 𝜇𝑠 + 𝜇𝑤 = 0,4 + 2,16 = 2,56 

 

𝑠 = 𝜇𝑖 ∙ 𝐶𝑒 ∙ 𝐶𝑡 ∙ 𝑠𝑘  

𝑠1 = 0,8 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 2,5 = 2 𝑘𝑁/𝑚2
 

𝑠2 = 2,56 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 2,5 = 6,4 𝑘𝑁/𝑚2
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Snölast på multipeltak 

Taket är beläget i Motala. Se figur för 

geometri. Beräkna snölasten för alla delar på 

taket. 

Ingångsvärden 

Snözon  2,5 

Taklutning tak 1 40° 

Taklutning tak 2 20° 

Snölast 

𝑠𝑘 = 2,5 𝑘𝑁/𝑚2 

𝐶𝑡 = 1,0 

𝐶𝑒 = 1,0 

 

Formfaktorer: 

𝜇1 = 0,8 

 

För att få ut 𝜇2 så behövs medelvärdet av vinklarna på de motfallande taken. Detta beräknas enligt 

nedan: 

 

𝛼 =
40° + 20°

2
= 35° 

 

Detta ger de sista formfaktorerna: 

𝜇2 = 1,6 

𝜇3 = 0,8 

 

 

𝑠 = 𝜇𝑖 ∙ 𝐶𝑒 ∙ 𝐶𝑡 ∙ 𝑠𝑘  

𝑠1 = 0,8 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 2,5 = 2,0 𝑘𝑁/𝑚2 

𝑠2 = 1,6 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 2,5 = 4 𝑘𝑁/𝑚2 

𝑠3 = 0,8 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 2,5 = 2,0 𝑘𝑁/𝑚2 
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Snölast + egentyngd på tak (utan 

snödrift) 

Taket är beläget i Motala. Beräkna egentyngden 

till horisontell yta och beräkna snölasten. 

Ingångsvärden 

Snözon   2,5 

Taklutning   35° 

Säkerhetsklass 3 

 

Egentyngd tak  0,7 𝑘𝑁/𝑚2 

 

Snölast 

𝑠𝑘 = 2,5 𝑘𝑁/𝑚2 

𝐶𝑡 = 1,0 

𝐶𝑒 = 1,0 

 

 

Formfaktorer: 

𝜇1 = 𝜇2 =
0,8(60 − 𝛼)

30
=

0,8(60 − 35)

30
= 0,67 

 

Detta ger: 

𝑠 = 𝜇𝑖 ∙ 𝐶𝑒 ∙ 𝐶𝑡 ∙ 𝑠𝑘  

𝑠 = 0,67 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 2,5 = 1,68 𝑘𝑁/𝑚2 

 

För att räkna om egentyngden till en horisontell yta divideras lasten med cosinus 𝛽 där 𝛽 är 

taklutningen. 

 

𝑔𝑑 =
0,7

cos 20°
= 0,74𝑘𝑁/𝑚2 

 

 

 

 

Vänster takhalva skall dimensioneras för: 

𝑞1𝑑 = 1,0  1,2
0,7

cos 20°
+ 1,5 ∙ 2,0 = 3,89𝑘𝑁/𝑚2 

 

Höger takhalva skall dimensioneras för: 

𝑞2𝑑 = 1,0  1,2
0,7

cos 20°
+ 1,5 ∙ 3,33 = 5,89𝑘𝑁/𝑚2 
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Snölast + egentyngd på tak (med 

snödrift) 

Ingångsvärden 

Snözon   2,5 

Taklutning   20˚ 

Säkerhetsklass 3 

 

Egentyngd tak   0,70 𝑘𝑁/𝑚2 

 

Snölast 

𝑠𝑘 = 2,5 𝑘𝑁/𝑚2 

𝐶𝑒 = 1,0 

𝐶𝑡 = 1,0 

 

Formfaktorer: 

Beräkningen är gjord för tak med snödrift. 

𝜇1 = 0,8 

𝜇2 = 0,5 ∙ 𝜇1 = 0,5 ∙ 0,8 = 0,4 

 

𝑠 = 𝜇𝑖 ∙ 𝐶𝑒 ∙ 𝐶𝑡 ∙ 𝑠𝑘  

𝑠1 = 0,8 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 2,5 = 2,0 𝑘𝑁/𝑚2 

𝑠2 = 0,4 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 2,5 = 1,0 𝑘𝑁/𝑚2 

 

För att räkna om egentyngden till en horisontell yta divideras lasten med cosinus 𝛽 där 𝛽 är 

taklutningen. 

 

𝑔𝑑 =
0,7

cos 20˚
= 0,89𝑘𝑁/𝑚2 

 

 

 

Vänster takhalva skall dimensioneras för: 

𝑞1𝑑 = 1,0  1,2
0,7

cos 20˚
+ 1,5 ∙ 2,0 

= 3,89𝑘𝑁/𝑚2 

 

Höger takhalva skall dimensioneras för: 

𝑞2𝑑 = 1,0  1,2
0,7

cos 20˚
+ 1,5 ∙ 1,0 

= 2,39𝑘𝑁/𝑚2 
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Vindlast 

Hallbyggnad med flackt tak 

Konstruktionen är en hallbyggnad i Motala som 

har flackt tak. Beräkna snö- och vindlasten för 

byggnaden. 

Ingångsvärden 

Snözon   2,5 

Terrängtyp   II 

Säkerhetsklass  3 

 

Egentyngd tak  0,5 𝑘𝑁/𝑚2 

Egentyngd takbalk 1,5 𝑘𝑁/𝑚2 

Egentyngd pelare Försummas 

 

Snölast 

𝑠𝑘 = 2,5 𝑘𝑁/𝑚2 

𝐶𝑒 = 1,0 

𝐶𝑡 = 1,0 

 

Formfaktorer: 

Taket är flackt vilket ger samma formfaktor över hela taket. 

𝜇1 = 0,8 

 

𝑠 = 𝜇𝑖 ∙ 𝐶𝑒 ∙ 𝐶𝑡 ∙ 𝑠𝑘  

𝑠 = 0,8 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 2,5 = 2,0𝑘𝑁/𝑚2 

 

Vindlast 

Referensvindhastigheten i Motala är 24𝑚/𝑠 

 

𝑞𝑝 8𝑚 = 0,73 𝑘𝑁/𝑚2     Byggkonstruktion Tabell 2.8 

 


𝑑
=

8

20
= 0,4       Byggkonstruktion Tabell 2.9 

 

För lovartsidan blir 𝑐,10 = 0,8 vilket ger: 

𝑤𝑒 = 0,8 ∙ 0,73 = 0,58 𝑘𝑁/𝑚2 (Tryck) 

 

För läsidan blir 𝑐,10 = −0,34 vilket ger: 

𝑤𝑒 = −0,34 ∙ 0,73 = −0,25 𝑘𝑁/𝑚2 (Sug) 
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För takets olika zoner G, H och I fås värdena enligt tabell nedan: 

 

Zon 𝒄𝒑𝒆,𝟏𝟎 𝒘𝒆 = 𝒒𝒑 ∙ 𝒄𝒑𝒆,𝟏𝟎 

G −1,2 −0,73 ∙ 1,2 = −0,88 (sug) 

H −0,7 −0,73 ∙ 0,7 = −0,51 (sug) 

I ±0,2 ±0,73 ∙ 0,2 = ±0,15 
Källa: Byggkonstruktion Figur 2.18 

 

Varje takbalk bär last från 6 meter i byggnaden. 

Detta ger följande laster: 

 

𝑔 = 6 ∙ 0,5 + 1,5 = 4,5 𝑘𝑁/𝑚 

𝑠 = 6 ∙ 2 = 12 𝑘𝑁/𝑚 

𝑤𝑒 ,𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 = 8 ∙ 0,58 = 4,64 𝑘𝑁/𝑚 

𝑤𝑒 ,𝑠𝑢𝑔 = 8 ∙ −0,25 = − 2𝑘𝑁/𝑚 

 

 

 

Säkerhetsklass 3 ger 𝛾𝑑 = 1,0 

 

Dimensionerade last för takbalken: 

𝑞𝑑 = 𝛾𝑑 1,2 ∙ 𝑔 + 1,5 ∙ 𝑠 = 1,0 1,2 ∙ 4,5 + 1,5 ∙ 12 = 23,4 𝑘𝑁/𝑚 

 

Dimensionerande axialkraft i pelarna: 

𝑃𝑑 = 23,4 ∙  
20

2
 = 234 𝑘𝑁 

 

Horisontalkrafter på pelarna: 

1,0 ∙ 1,5 ∙ 4,64 = 6,96 𝑘𝑁/𝑚 på lovartsidan 

1,0 ∙ 1,5 ∙ 2 = 2 𝑘𝑁/𝑚 på läsidan 
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Vindlast på tak 

Byggnaden är belägen i Motala och är totalt 11,4 meter hög.  

 

Ingångsvärden 

𝑣𝑏 = 24 𝑚/𝑠 

Terrängtyp II 

Vindlast 

Ingångsvärdena ger följande ur tabell: 

𝑞𝑝 = 0,82 𝑘𝑁/𝑚2 

Formfaktorer för takets ges ur tabell 7.4a, takets lutning är 20° därför behövs en interpolering. 

För lovartsidan: 

𝑐𝑝 ,10 =  0,2 +   
0,7−0,2

15
 ∙ 5 = 0,37 (Zon F) 

𝑐𝑝𝑒 ,10 = 0,2 +   
0,7−0,2

15
 ∙ 5 = 0,37 (Zon G) 

𝑐𝑝𝑒 ,10 = 0,2 +   
0,4−0,2

15
 ∙ 5 = 0,27 (Zon H) 

För läsidan: 

𝑐𝑝 ,10 = −0,4(Zon I) 

 𝑐𝑝𝑒 ,10 = −1,0 −   −
1,0−0,5

15
 ∙ 5 = −0,83 (Zon J) 

Zon 𝒄𝒑𝒆,𝟏𝟎 𝒘𝒆 = 𝒒𝒑 ∙ 𝒄𝒑𝒆,𝟏𝟎 (kN/m2) 

F 0,37 0,30 

G 0,37 0,30 

H 0,27 0,22 

I -0,4 -0,33 (sug) 

J -0,83 -0,68 (sug) 

Enligt ANM. 1 till tabell 7.4a så skall man ta det större värdet på ena sidan av taket och det mindre på 

den andra. Här väljs det största värdet som kan trycka på taket.  

s-avstånd på taket: 1,20 meter. 

qk,lovartsidan = 0,30 ∙ 1,20 = 0,36kN/m2 

qk,läsidan = -0,33 ∙ 1,20 = 0,40kN/m2 
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Bestämning av krafterna i ett 

vindförband 

Det karakteristiska värdet för vindlast 𝑞𝑘 = 0,9𝑘𝑁/𝑚2. Lastfallet med enbart vind är huvudlast vid 

dimensionering av vindförbanden.  

Formfaktor för lovartväggen är 0,7 

Formfaktorn för läväggen är 0,3 

Säkerhetsklass 3 

 

Centrumavståndet mellan pelarna är 6 meter. Pelarna är 10 meter höga. 

Vid dimensionering av vindförbandet i taket kan vindlasten på lovart- och läsidan summeras. Detta 

ger: 

𝑞𝑑 = 𝛾𝑑 ∙ 1,5 ∙ 𝑐𝑝𝑒 ∙ 𝑞𝑘 = 1,0 ∙ 1,5 ∙  0,7 + 0,3 ∙ 0,9 = 1,35 𝑘𝑁/𝑚2 

 

Dimensionerande vindlast på fasadpelarna blir då: 

𝑞𝑑𝑝 = 𝑞𝑑 ∙ 𝑐 = 1,35 ∙ 6 = 8,1 𝑘𝑁/𝑚 

 

Mitt för varje inre pelare belastas fackverket av kraften R, som är summan av reaktionskraften från 

pelaren och den del av vindlasten som angriper väggen ovan pelartoppen: 

𝑅 =
3

8
𝑞𝑑𝑝𝐿 + 𝑞𝑑𝑝 0,7 =

3

8
∙ 8,1 ∙ 10 + 8,1 ∙ 0,7 = 36,0 𝑘𝑁 

 

Figuren visar halva fackverket och även den kraft Rg som skall överföras till gaveln. Fackverket antas 

fritt upplagt mot gavlarna, detta ger: 

𝑅𝑔 = 4𝑅 = 144 𝑘𝑁 

 

Vindförbandet förutsätts utfört med diagonaler av rund- eller plattstång, vilket gör det rimligt att 

endast låta dragna diagonaler ta last. Max diagonalkraft Sf uppträder i yttersta facket, och fås genom 

jämvikt för knutpunkten vid gaveln: 

𝑅

2
− 𝑅𝑔 +

𝑆𝑓

 2
= 0 

 

𝑆𝑓 = 178,2 𝑘𝑁 

 

Kraften Rg från vindsförbandet i taket måste föras ned till grunden.  Vid beräkning av Sg i dragen 

diagonalstång är det enklast att uppfatta pelarna som ledade i bägge ändar. Med givna mått blir då: 

𝑆𝑔 =
𝑅𝑔

cos𝑣
=

144

cos 59
= 279,6 𝑘𝑁 

 

Där: 

tan𝑣 = 10/6 ger att 𝑣 = 59° 
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Slutligen beräknas krafterna till grundkonstruktionen 

 

𝑉5 = 𝑆𝑔 sin 59° = 279,6 ∙ sin 59 ° = 239,7 𝑘𝑁 (lyft) 

𝐻5 = 𝑅𝑔 = 144 𝑘𝑁 

𝑉4 = 𝑉5 = 239,7 𝑘𝑁 (tryck)  
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Lastnedräkning 

Takkonstruktion på balkar 

Låglutande takkonstruktion. 

Beräkna dimensionerande lastvärde för 

plattan, balkarna och de pelare som håller upp 

balkarna. Balkarna ses som fritt upplagda med 

längden 12 meter. 

Ingångsvärden 

Ort Motala 

SK 2 på tak 

SK 3 på balkar och pelare. 

Egentyngd tak  0,8 kN/m 

Egentyngd balkar  1,5 kN/m 

Egentyngd pelare 1,0 kN 

 

Snölast 

𝑠𝑘 = 2,0 

𝐶𝑒 = 1,0 

𝐶𝑡 = 1,0 

𝜓0,𝑠𝑛ö = 0,7 

Formfaktorer: 

Låglutande tak ger samma formfaktor över hela taket. 

𝜇1 = 𝜇2 = 0,8 

 

𝑠 = 𝜇𝑖 ∙ 𝐶𝑒 ∙ 𝐶𝑡 ∙ 𝑠𝑘  

𝑠 = 0,8 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 2,0 = 1,6 𝑘𝑁/𝑚2 

Lastvärde 

Ekvation 6.10(a) och (b) används. Den som ger störst lastvärde blir den dimensionerande. 

𝑞𝑑 = 𝛾𝑑 ∙ 1,35 ∙ 𝐺 + 𝛾𝑑 ∙ 1,5 ∙ 𝜓0 ∙ 𝑄𝑘    (6.10(a)) 

𝑞𝑑 = 𝛾𝑑 ∙ 0,89 ∙ 1,35 ∙ 𝐺 + 𝛾𝑑 ∙ 1,5 ∙ 𝑄𝑘 + 𝛾𝑑 ∙ 1,5 ∙ 𝜓0 ∙ 𝑄𝑘  (6.10(b)) 
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Tak 

Snölast och egentyngd som påverkar taket. Snölast räknas som huvudlast. 

(6.10(a)) 𝑞𝑑 = 0,91 ∙ 1,35 ∙ 0,8 + 0,91 ∙ 1,5 ∙ 0,7 ∙ 1,6 = 2,5 𝑘𝑁/𝑚2 

(6.10(b)) 𝑞𝑑 = 0,91 ∙ 0,89 ∙ 1,35 ∙ 0,8 + 0,91 ∙ 1,5 ∙ 1,6 = 𝟑,𝟏 𝒌𝑵/𝒎𝟐 

 

Balk 

Snölast och egentyngd som påverkar balken. Snölast räknas som huvudlast. 

(6.10(a)) 𝑞𝑑 = 0,91(1,35 ∙ 0,8 ∙ 5 + 1,35 ∙ 1,5) + 0,91(1,5 ∙ 0,7 ∙ 1,6 ∙ 5) = 15,8 𝑘𝑁/𝑚 

(6.10(b)) 𝑞𝑑 = 0,91(1,2 ∙ 0,8 ∙ 5 + 1,2 ∙ 1,5) + 0,91(1,5 ∙ 1,6) = 𝟏𝟖,𝟔 𝒌𝑵/𝒎 

 

Pelare 

Snölast och egentyngd som påverkar pelaren. Snölast 

räknas som huvudlast. 

(6.10(a)) 𝑞𝑑 = 0,91(1,35 ∙ 0,8 ∙ 60 + 1,35 ∙ 1,5 ∙ 12 +

1,35 ∙ 1) + 0,91(1,5 ∙ 0,7 ∙ 1,6 ∙ 5) = 191,3 𝑘𝑁 

(6.10(b)) 𝑞𝑑 = 0,91(1,2 ∙ 0,8 ∙ 60 + 1,2 ∙ 1,5 ∙ 12 +

1,35 ∙ 1) + 0,91(1,5 ∙ 1,6 ∙ 5) = 𝟐𝟐𝟒,𝟓 𝒌𝑵 
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Pelare 

Låglutande takkonstruktion. Beräkna 

dimensionerande lastvärde pelare 1 och 2. Varje 

pelare bär upp en area på 35 m2. 

Ingångsvärden 

Ort   Motala 

Säkerhetsklass 3 

Egentyngd tak  4 kN/m 

Egentyngd bjälklag  6 kN/m 

Egentyngd pelare 5 kN 

 

Snölast 

Låglutande tak ger samma formfaktor över hela taket. 

𝑠𝑘 = 2,0 

𝐶𝑒 = 1,0 

𝐶𝑡 = 1,0 

𝜓0,𝑠𝑛ö = 0,7 

Formfaktorer: 

𝜇1 = 𝜇2 = 0,8 

 

𝑠 = 𝜇𝑖 ∙ 𝐶𝑒 ∙ 𝐶𝑡 ∙ 𝑠𝑘  

𝑠 = 0,8 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 2,0 = 1,6 𝑘𝑁/𝑚2 

Nyttig last 

𝑞𝑘 = 2,0 𝑘𝑁/𝑚2 

𝜓0,𝑛𝑙 = 0,7 

Reduktion på grund av area: 

𝛼𝑎 =
5

7
𝜓𝑜 +

𝐴0

𝐴
 

𝑞𝑘 ,𝑟𝑒𝑑 = 𝛼𝑎 ∙ 𝑞𝑘  

𝑞𝑘 ,𝑟𝑒𝑑 =
5

7
∙ 0,7 +

10

35
∙ 2,0 = 1,57 𝑘𝑁/𝑚2 

Ingen reduktion på grund av våningar, då nyttiga lasten bara finns på en våning. 
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Lastvärde 

Ekvation 6.10(a) och (b) används. Den som ger störst lastvärde blir den dimensionerande. 

𝑞𝑑 = 𝛾𝑑 ∙ 1,35 ∙ 𝐺 + 𝛾𝑑 ∙ 1,5 ∙ 𝜓0 ∙ 𝑄𝑘    (6.10(a)) 

𝑞𝑑 = 𝛾𝑑 ∙ 0,89 ∙ 1,35 ∙ 𝐺 + 𝛾𝑑 ∙ 1,5 ∙ 𝑄𝑘 + 𝛾𝑑 ∙ 1,5 ∙ 𝜓0 ∙ 𝑄𝑘  (6.10(b)) 

 

Pelare 1 

Snölast och egentyngd som påverkar pelaren. Snölast räknas som huvudlast. 

(6.10(a)) 𝑞𝑑 = 1,0(1,35 ∙ 4,5 ∙ 35 + 1,35 ∙ 5) + 1,0(1,5 ∙ 0,7 ∙ 1,6 ∙ 35) = 278,2 𝑘𝑁 

(6.10(b)) 𝑞𝑑 = 1,0 1,2 ∙ 4,5 ∙ 35 + 1,2 ∙ 5 + 1,0 1,5 ∙ 1,6 ∙ 35 = 𝟐𝟕𝟗,𝟑 𝒌𝑵 

 

Pelare 2 

Snölast, nyttig last och egentyngd som påverkar pelaren. Kontroll av huvudlast måste göras. 

(6.10(a)) 𝑞𝑑 = 1,0(1,35 ∙ 4,5 ∙ 35 + 1,35 ∙ 6 ∙ 35 + 1,35 ∙ 5 ∙ 2) + 1,0(1,5 ∙ 0,7 ∙ 1,6 ∙ 35 + 1,5 ∙ 0,7 ∙

1,57 ∙ 35) = 𝟔𝟐𝟔,𝟐 𝒌𝑵 

Snölast som huvudlast: 

(6.10(b)) 𝑞𝑑 = 1,0 1,2 ∙ 4,5 ∙ 35 + 1,2 ∙ 6 ∙ 35 + 1,2 ∙ 5 ∙ 2 + 1,0 1,5 ∙ 1,6 ∙ 35 + 1,5 ∙ 0,7 ∙ 1,57 ∙

35 = 595,3 𝑘𝑁 

Nyttig last som huvudlast: 

(6.10(b)) 𝑞𝑑 = 1,0 1,2 ∙ 4,5 ∙ 35 + 1,2 ∙ 6 ∙ 35 + 1,2 ∙ 5 ∙ 2 + 1,0 1,5 ∙ 1,57 ∙ 35 + 1,5 ∙ 0,7 ∙ 1,6 ∙

35 = 594,8 𝑘𝑁 
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Bilaga 2 
Excellmall. Digitalt format. 


