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Förord 

Denna rapport har skrivits för att redovisa det obligatoriska examensarbetet för 
högskoleingenjörsstudenter vid ingenjörshögskolan på Högskolan i Borås. Examensarbetet 
motsvarar ett arbete på 10 veckors heltidsstudier. Målet med examensarbetet var att ta fram 
ett hjälpmedel för användandet av Eurokod. Arbetet har pågått från januari 2010 till juni 
2010. 

Vi vill tacka Peter Gullbrandsson för möjligheten att göra examensarbete på Tyréns. 

Tack Sara, vår ”fadder”, för din extra omtanke över oss.  

Tack Agnes Nagy för vägledning och all den tid du har lagt ner på oss. 

Ett extra stort tack till Rune Bu, vår handledare på Tyréns, för din tid, ditt tålamod och 
engagemang. Utan dig hade arbetet inte blivit så bra som det blev. 

Tack! 
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Abstract 

The aim of this study was to develop a tool regarding Eurocode, the European Common 
design rules for structural construction, at the request of Tyréns AB. 

The report contains a comparative study of the National Board of Housing, Building and 
Planning’s rules and the Eurocode, calculations of a steel structure according to the Eurocode 
and a calculation aid in form of a cheat sheet. 

This comparison consists of two parts: Eurocode compared with the rules of design from 
National Board of Housing, Building and Planning and Eurocode compared with National 
Board of Housing, Building and Planning’s steel structure, the differences can be anything 
from different equations to new methods. The differences mentioned in Chapter 5 are those 
that we have encountered during the calculation process. 

The calculations are based on a steel frame in Aitik copper mine, Gällivare. The steel frame 
was previously designed in accordance with National Board of Housing, Building and 
Planning’s rules. The calculations have been done by hand so we could understand the design 
process of Eurocode, and therefore know which equations and episodes from the standard we 
should refer to in the cheat sheet. The calculations are partly attached in the report and as 
examples in the Cheat Sheet. 

The Cheat Sheet’s purpose is to simplify the day-to-day work at Tyréns, where it’s supposed 
to act as a shortcut into the standards and shorten the timeframe for the design engineers. The 
Cheat Sheet is going to be used by designers as a reference tool to better acquaint them with 
the new rules of the Eurocode. 
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Sammanfattning 

Målet med examensarbetet var att för Tyréns AB ta fram ett hjälpmedel för användandet av 
Eurokod, de Europagemensamma standarderna för utformning och dimensionering av 
bärande konstruktioner till byggnader och anläggningar. 
  
Rapporten innehåller en jämförande studie mellan Boverket konstruktionsregler och Eurokod, 
beräkningar av en stålkonstruktion enligt Eurokod och ett hjälpmedel i form av en lathund. 
 
Jämförelsen består av två delar: Eurokod jämfört med Boverket konstruktionsregler och 
Eurokod jämfört med Boverkets stålkonstruktioner, skillnaderna kan vara allt ifrån konkreta 
skillnader i formler till nya metoder. Skillnaderna som nämns i kapitel 5 är de som vi har stött 
på under beräkningsprocessen. Beräkningarna är gjorda på en stålstomme i Aitik 
koppargruva, Gällivare. Stålstommen var sedan tidigare beräknad enligt Boverkets regler som 
vi skulle räkna om till Eurokoderna. Beräkningarna har skett för hand och gjordes för att få 
förståelse för dimensioneringprocessen i Eurokoden och därmed veta vilka formler vi ska 
hänvisa till och vilka avsnitt ur standarden vi ska ta med i lathunden. Beräkningarna finns 
delvis i rapporten och som tillhörande exempel i lathunden. 
 
Lathunden skall fungera som ett redskap på Tyréns, där den är tänkt fungera som en genväg 
in i standarderna. Detta skall i sin tur underlätta vid dimensionering av stålkonstruktioner 
enligt Eurokoderna. Lathunden skall användas av konstruktörer som ett beräkningshjälpmedel 
för att lättare sätta sig in i det nya regelverket, Eurokod.  
 
Nyckelord: Byggteknik, Stålkonstruktion, Eurokod, Lathund, Jämförelsestudie  
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1. Inledning  

Vid årsskiftet 2010/2011 ersätter Eurokoderna Boverkets konstruktionsregler och därför fann 
vi det intressant att låta vårt examensarbete handla om Eurokod. Tyréns AB gav oss i uppdrag 
att göra en lathund med syfte att visa beräkningsgången med Eurokod och ge exempel på hur 
de används. Vi fick även i uppdrag att göra en jämförelse mellan Eurokod och Boverkets 
konstruktionsregler. För att sätta oss in i hur Eurokoderna skall användas tillämpade vi 
reglerna på en stålbyggnad.  

Eurokoden är Europagemensamma dimensioneringsregler för byggnadskonstruktion och ska 
vid årsskiftet 2010/2011 ersätta Boverkets konstruktionsregler (BKR). Redan nu får de 
användas parallellt med rådande dimensioneringsregler såsom Boverkets stålkonstruktioner 
(BSK) och Boverkets betongkonstruktioner (BBK).  

”Eurokoderna tas fram på uppdrag av EG-kommissionen [Europeiska 
gemenskapernas kommission] och EFTA [European Free Trade Association] 
inom ramarna för den europeiska standardiseringsorganisationen CEN [the 
European Committee for Standardization]. Enligt EG-kommissionen är syftet 
med Eurokoderna att utveckla den inre marknaden vad gäller produkter och 
tjänster inom byggindustrin. Det är också tänkt att de ska bidra till mer enhetliga 
säkerhetsnivåer i byggbranschen i Europa”, [1]. 

1.1 Bakgrund till Eurokodprogrammet  

”EG-kommissionen antog 1975 ett arbetsprogram för byggområdet baserat på 
artikel 95 i Romfördraget. Programmets målsättning var att eliminera tekniska 
handelshinder och att harmonisera tekniska specifikationer. Inom detta 
arbetsprogram tog EG-kommissionen initiativet till att ta fram harmoniserade 
tekniska regler för dimensionering av byggnadsverk, som i ett första skede skulle 
vara ett alternativ till medlemsländernas regler och i ett senare skede skulle 
ersätta dessa.  

EG-kommissionen ledde under femton år genomförandet av Eurokodprogrammet 
med hjälp av en styrgrupp med representanter från medlemsländerna, vilket 
under 1980-talet ledde fram till den första generationen av europeiska 
beräkningsregler. 

År 1989 beslutade EG-kommissionen samt EG:s och EFTA:s medlemsländer, 
genom ett avtal mellan EG-kommissionen och CEN, att överföra utarbetandet 
och publiceringen av Eurokoderna till CEN genom ett antal mandat för att ge 
dem en framtida status som Europastandard (EN). Detta sammanlänkar de facto 
Eurokoderna med alla EG-direktiv och/eller kommissionsbeslut som berör 
Europastandarder. Efter 30 år kom det första paketet EN-versioner av Eurokod 3, 
dvs. EN 1993”, [2]. 

1.2 Problembeskrivning 

Övergången till Eurokoderna är ett stort steg, som kan jämföras med införandet av 
partialkoefficientmetoden 1979, och det kan bli problem vid övergången 2011 till 
Eurokoderna ifall inte företag och skolor förbereder sig med kunskap om dem. 
Konsekvenserna av införandet kommer att innebära stora kostnader p.g.a. inköp av standarder 
och program, utbildning, bortfall av produktivitet, utredning av praxis och handböcker.   
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1.3 Beskrivning av företaget, Tyréns AB 

”Tyréns AB är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. De 
erbjuder kundanpassade tjänster inom områdena stadsbyggnad och infrastruktur 
samt byggnads- och fastighetssektorn. 

De har sedan starten 1942 utvecklats till en koncern med omkring 950 
medarbetare. De finns på ett 20-tal kontor runtom i landet, alla med tillgång till 
Tyréns samlade kompetens. Tyréns är drivande inom forskning och utveckling 
och har ett nära samarbete med universitet och högskolor. Deras ambition är att 
skapa bättre samhällen för människor. 

Tyréns ägs av en stiftelse - Sven Tyréns Stiftelse. Ägandeformen och en stark 
ekonomisk ryggrad gör det möjligt att satsa kraftfullt, långsiktigt och 
kontinuerligt på att utveckla verksamheten och medarbetarna. Tyréns är 
medlemmar i Svensk Teknik och Design, STD”, [3]. 

1.4 Examensarbetets syfte och avgränsningar 

Syftet med examensarbetet är att ta fram en lathund för laster, lastkombinationer och 
ståldimensionering enligt Eurokod, samt redogöra i rapporten för skillnader och likheter 
mellan BKR och Eurokod. Lathunden ska fungera som ett redskap för konstruktörerna på 
Tyréns vid dimensionering av stålkonstruktioner och samtidigt tjäna som en genväg in i 
standarderna. För att dimensionera en stålbyggnad behöver det ingå flera olika delar av 
Eurokoderna; vilka av dessa delar som behövdes tas upp i lathunden blev tydligt när vi 
räknade. 

2. Teoretisk referensram 

Alla beräkningar och resultat som är presenterade i den här rapporten bygger på 
partialkoefficientmetoden, vilket är den dimensioneringsmetoden som BKR och Eurokod 
bygger på. Mer om partialkoefficientmetoden och skillnaderna i de två regelverken finns 
presenterande i avsnitt 5.2.2 om partialkoefficientmetoden. 

3. Metod 

Vi fick i uppdrag av Tyréns AB, Fastighet & Byggnad, Region Väst, att ta fram en lathund för 
ståldimensionering enligt Eurokoderna. Vi fick också i uppdrag att göra en jämförelse mellan 
Eurokod och BKR och mellan Eurokod 3 och BSK. Vi satt på deras kontor i Göteborg för att 
kunna ha ett nära samarbete med vår handledare, Rune Bu. 

3.1 Jämförelsen 

Eftersom det redan har gjorts ett flertal jämförelser av Eurokod och BKR ansåg vi det onödigt 
att återuppfinna hjulet utan jämförelsen i rapporten bygger istället på samlad information från 
litteratur, rapporter och artiklar. Jämförelsen består av två delar, Eurokod jämfört med BKR 
och Eurokod 3 jämfört med BSK, de togs fram successivt under beräkningsgången. När vi 
kontrollerade våra beräkningsresultat med vår handledare kunde vi konkret urskilja 
olikheterna mellan de två regelverken. Skillnaderna som nämns i kapitel 5 är främst de 
skillnader som vi har stött på under beräkningsprocessen. Vi redogör alltså inte för alla 
skillnader mellan de två regelverken.  
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3.2 Beräkning 

Beräkningarna har skett för hand och gjordes för att få förståelse för dimensioneringprocessen 
i Eurokoden och för att därmed veta vilka formler vi ska hänvisa till och vilka avsnitt ur 
standarden vi ska ta med i lathunden. De laster vi har tagit hänsyn till var egentyngd-, nyttig-, 
snö- och vindlast. 

3.3 Lathund 

Lathunden består av fem pdf-dokument, Översikt över Lathund, Mini-Eurokod, 
Flödesscheman, Beräkningsexempel och Eurokoder. Tre av dokumenten är konverterade från 
Microsoft Word och Microsoft Visio till pdf, det fjärde dokumentet är inskannat till pdf och 
det femte var i pdf-format från början. Vi har med hjälp av programmet Adobe Acrobat Pro 9 
länkat samman dokumenten så att man t.ex. kan klicka sig vidare till ett beräkningsexempel 
från ett flödesschema.  
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Översikt över Lathunden  

Här är en översikt över vilka delar som finns i lathunden för att lätt klicka dig vidare till rätt 
avsnitt i lathunden. Nedan en översikt över hur Lathunden ser ut: 

 

Figur 3.1 Översikt över Lathund. 
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Flödesscheman 

I flödesscheman kan du få en överblick över tillvägagångssättet för några av beräkningarna 
enligt Eurokod. I dessa kan du också klicka dig vidare till Eurokoderna och 
beräkningsexempel. Nedan ser du hur ett av våra flödesscheman ser ut: 

 

 

Figur 3.2 Bild från flödesschema över snölast. 
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Mini-Eurokod 

I Mini-Eurokod finns text från Eurokoderna; när du klickar på en rubrik eller formel så 
öppnas ett nytt fönster med detta avsnitt i någon utav Eurokoderna. Nedanför textrutan kan 
det finnas en länk till ett beräkningsexempel som öppnas i ett nytt fönster när du klickar på 
den. Nedan ser du exempel på hur ett avsnitt ur Mini-Eurokod kan se ut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.3 Bild från Mini-Eurokod. 
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Beräkningsexempel  

Här nedan kan du se hur man kan räkna ut snöfickor enligt Eurokod: 
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Figur 3.4 Inskannad handberäkning på snöfickor. 
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4. Om Eurokod 

Det som framförallt skiljer Eurokod från BKR är omfattningen och detaljeringsgraden. 
Eurokod innehåller mer än 10 gånger fler sidor än BKR med tillhörande handböcker. De 
svenska normerna är sedan några år mer generell och detaljkraven läggs i handböcker, medan 
Eurokod 3 reglerar det mesta i detalj. Därför underlättar det om det först finns förståelse för 
hur det är uppbyggt.  

Gemensamt för alla Eurokoder är att de innehåller följande kapitel:  

– Förord  

– Allmänt   

– Bilagor 

– Litteraturförteckning 

– Ev. Nationell bilaga, NA.  
 

I kapitlet Allmänt finns mycket värdefull information om hur Eurokoden skall tolkas. De 
innehåller t.ex.: Omfattning, Förutsättningar, Termer och Definitioner, Beteckningar och 

Skillnader mellan principer och råd. 

Skillnaden mellan principer och råd 

(1) I SS-EN 1990 markeras råden med ett nummer inom parentes, t.ex. som i detta stycke. 

(2) Beroende på karaktären av de individuella styckena i SS-EN 1990 indelas dessa i 
principer och råd. 

(3) Principerna utgörs av: 

– allmänna påståenden och definitioner där det inte finns något alternativ. 

– krav och analytiska modeller för vilka inga alternativ tillåts såvida detta inte särskilt 
anges. 

(4) Principerna markeras med bokstaven P efter styckets nummer. Till exempel kan det se ut 
på följande sätt:  

(3)P Vid en brand skall bärförmågan vara tillräcklig under den tid som erfordras. 

(5) Råden består av allmänt vedertagna regler som stämmer överens med principerna och som 
uppfyller kraven i dessa. 

(6) Det är tillåtet att använda alternativa dimensioneringsregler, som skiljer sig från de råd 
som anges i EN 1990, under förutsättning att det påvisas att de alternativa reglerna uppfyller 
kraven i de aktuella principerna och leder till att minst den säkerhetsnivå, brukbarhet och 
beständighet uppnås som kan förväntas vid användning av Eurokoderna, [4]. 

Från Europeisk standard till Svensk standard 

Eurokoden får beteckningen SS framför EN när den antas som svensk standard; den finns då 
tillgänglig på svenska och engelska samt innehåller ibland vissa nationella anpassningar. 
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Så här skriver M. Veljkovic (2010, s.10) i sin rapport, Kunskapsöversikt för brand- och 

konstruktionssäkerhet, om Eurokod: 

”De nationella standarder som inför Eurokoderna innehåller hela den 
Eurokodtext (inklusive alla bilagor) som publiceras av CEN (European 
Committee for Standardization), och kan föregås av ett nationellt försättsblad, ett 
nationellt förord samt följas av en nationell bilaga. Den nationella bilagan får 
endast innehålla information om de parametrar som har lämnats öppna i 
Eurokoden för nationellt val. Dessa benämns nationellt valda parametrar och 
skall tillämpas vid dimensionering av byggnader och anläggningar i landet i 
fråga. Den kan också innehålla: 

– beslut gällande tillämpningen av informativa bilagor. 

– hänvisningar till icke motstridande kompletterande information som 
underlättar användningen av Eurokoden”, [5]. 

Handböcker till Eurokoderna 

Innehållet i BSK motsvaras bäst av nya utförandestandarden för stål SS-EN 1090-2. 
Hänvisningar sker här till cirka 100 olika standarder. En ny handbok kommer att ges ut av 
Stålbyggnadsinstitutet för att underlätta övergången till Eurokod. Även Svenska 
Betongföreningen arbetar med att färdigställa Rapport nr 15, en handbok till Eurokod 2. 

4.1 Helpdesk 

SIS, Swedish Standards Institute har en kostnadsfri helpdesk som hjälper till att besvara 
frågor kring Eurokoder. Helpdesken är samordnad med Boverket, Banverket och Vägverket. 
Det är mycket viktigt att säkerställa att Eurokoderna tolkas på samma sätt av alla som 
använder dem. Därför bekostar myndigheterna denna service helt och hållet. 

Ett problem vi stötte på vid användandet av Eurokoderna var att ibland fattades förtydligande 
beteckningar. T.ex.: I den nationella bilagan i Eurokod 3 fattas ett uttryck för ”C1” som ingår i 
interaktionsformlerna. Vi påpekade detta till SIS Eurokod helpdesk, som är en gratis tjänst 
som staten tillhandahåller som ska underlätta införandet av Eurokod, och undrade var vi 
kunde hitta C1 någonstans. Innan vi kontaktade helpdesken hörde vi med vår handledare 
Agnes Nagy på högskolan i Borås om C1 och hon hittade hur man räknade ut den i gammalt 
kursmaterial om Eurokod, men inte heller hon kunde finna den i den aktuella Eurokoden.  

Svaret vi fick tillbaka från SIS helpdesken var: 

”Hej! 

 

Syftet med helpdesken är att hjälpa till vid tolkning av Eurokoder, inte 

att svara på frågor gällande specifika formler. Mitt tips är att fråga 

konstruktörerna på Tyréns i första hand.” 

Efter en tids sökande fann vi av en slump C1 i ett dokument, som innehåller korrigeringar till 
Eurokoden.  

En svårighet med införandet av Eurokod kommer att vara att sovra i mängden standarder och 
formler, så när en beteckning i en formel finns med men inte hur man räknar ut den så borde 
SIS helpdesk ha beredskap och vara instansen dit man vänder sig för stöd. 
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4.2 Kostnader 

Boverkets rapport, Konsekvensutredning: avseende övergång från Boverkets 

konstruktionsregler till Eurokodsystemet, [6], från mars 2010 behandlar kostnaden för 
byggbranschen av införandet av Eurokoderna. Samtliga uppgifter i 4.2 är hämtade därifrån.  

Kostnader för Eurokoder och nuvarande konstruktionsregler 

Nuvarande regelverk, BKR och Europeiska konstruktionsstandarder, (EKS), kan laddas ner 
kostnadsfritt från Boverkets hemsida, www.boverket.se. BKR kan även beställas från 
Boverket som trycksak och kostar då ca 350 kr (exklusive moms, frakt tillkommer). Boverket 
tillhandahåller deras regler gratis för att de vill att våra byggnader ska uppfylla deras 
minimikrav och byggas säkert. Nu med införandet av Eurokod och det nya sättet man 
distribuerar byggregler på så innebär det ett nytt sätt att förhålla sig till vem som ska betala 
för dem, dvs. staten eller företagen. 
 
Flertalet av de berörda företagen måste införskaffa Eurokoder framöver. Eurokoder kan köpas 
från SIS som är svensk CEN-medlem. De kan också köpas från valfri annan CEN medlem, på 
respektive lands språk eller på engelska. Med vissa intervaller (ungefär vart femte år) gör 
standardiseringen en uppdatering och genomgång av Eurokodernas innehåll. Det innebär att 
företagen måste uppdatera sina Eurokoder med vissa intervaller för att ha de senaste 
utgåvorna. 
 

Boverket har försökt att få en bild av vad det kostar att köpa Eurokoder, som i Sverige enbart 
säljs av SIS. Kostnaderna varierar beroende på antal standarder, paketerbjudande, typ av kund 
etc. SIS erbjuder två olika licenstyper: enanvändarlicens och fleranvändarlicens. De har olika 
paketerbjudanden och kunder kan sätta ihop sina egna standardpaket. Sammanfattningsvis är 
kostnaden cirka 8 700 kr för enmansföretag och 28 600 kr för företag med upp till 100 
anställda. Om Eurokoder styckeköps är priset cirka 1 200 kr per del. Om samtliga Eurokoder 
styckeköps blir dock priset lägre eftersom viss rabatt erhålls. SIS kan dock inte uppge det 
rabatterade priset, eftersom kunder ofta inte beställer enbart Eurokoder, utan även andra 
standarder.  
 

Inköp av Eurokoder och utbildning för att kunna använda dem kan bli en betungande 
kostnadspost för småföretag. Finansieringen av standarder har uppmärksammats av Boverket 
och byggsektorn. För närvarande pågår överväganden inom europeiska kommissionen om att 
ta fram en gemensam EU-policy för bland annat principerna för prissättningen av standarder 
inom vissa områden. 

I en debattartikel för Samhällsbyggaren (2009) ger Ove Lagerqvist sin åsikt om vad som kan 
hända med mindre företag: 

”[…] Sammantaget kommer detta att leda till betydligt högre kostnader för att 
inhämta information om vilka krav som ska uppfyllas. Kanske så höga kostnader 
att mindre företag upplever att de har svårt att ta dessa”, [7]. 

I ett protokoll från Boverkets Byggrådsmöte nr 74 den 2009-05-06 kan man läsa om 
branschens irritation över standardiseringen: 

”Mats Björs (vd Byggherrarna) var irriterad på att marknaden först ska vara med 
och utveckla en standard sedan ska de betala för den. Det kan bli en säkerhetsrisk 
när endast de stora företagen har råd att köpa Eurokoder som kostar flera 
hundratusen. EU ska främja fri handel och standarder är en viktig pusselbit, men 
de som fått betala är företagen. Standarderna bör vara gratis”, [8]. 
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Kostnader för utbildning om Eurokodsystemet 

För att öka kunskapsnivån i byggsektorn om Eurokoder behöver företagen utbilda sina 
anställda och de måste sedan återföra kunskapen till företagen. Det finns många olika 
utbildningar som ges om Eurokoder, till exempel av SIS, Bygg och Fastighet (BFAB), 
Betonginstitutet (CBI) och Eurokodutbildningar i Sverige HB. Utbildningarnas längd varierar 
beroende på hur omfattande de är, 1 till 2 dagar är vanligt. Genomsnittspris är knappt 5 000 kr 
per dag och då ingår ofta dokumentation. Ett troligt scenario är att en person per område som 
är aktuellt för företaget (betong, stål, trä, murverk och aluminium) går en kurs. Dessa personer 
återför sedan kunskap till personer på företaget. Kunskapen ska sedan omsättas i praktiken i 
det dagliga arbetet. Det är inte orimligt att anta att vissa arbetsmoment kan ta dubbelt så lång 
tid som innan. Efter en viss tid bör dock kunskapen och nya rutiner har upparbetats. Det är 
således främst en initial inlärningsperiod.  
 

Kostnader för inlärning samt administration 

Inkörningsprocessen av Eurokodsdimensionering kommer att vara den absolut dominerande 
kostnaden. Om den genomsnittliga tiden för inskolningen i systemet är ett halvt år med 
halverad produktivitet innebär detta en kostnadspost på i storleksordningen 1–1,5 miljarder 
kronor för byggbranschen. De administrativa kostnaderna påverkas inte nämnvärt av planerat 
införande av Eurokodsystemet.  

I artikeln Nyheter om stålbyggnad NR 4 (2009) berättar Björn Uppfeldt VD för 
Stålbyggnadsinstitutet hur det har varit för Vägverket (nuvarande Trafikverket) att 
dimensionera enligt Eurokod: 

”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”, [9].  

 
Kostnader för datorprogram för beräkningar 

De företag som använder sig av datorprogram som är anpassade till BKR måste nu skaffa sig 
nya program. Företagen ska kunskapsmässigt även anpassa sig till ett helt nytt sätt att hantera 
dimensioneringsfrågorna. Verksamma teknikkonsulter inom aktuellt område förfogar med all 
sannolikhet över programvara för systemanalys. Kostnad för tillkommande materialdelar 
uppskattas till 40 000 kronor/del. En total volym om 2500 delar resulterar med denna 
skattning i en totalkostnad på 100 miljoner kronor. Huvuddelen är en engångskostnad men 
underhåll av programvaran, i storleksordning 10 % av inköpspriset, återkommer årligen. 
Kostnaden 40 000 kr avser mjukvara som bestämmer konstruktionsdelens bärförmåga enligt 
Eurokodsystemet för en viss typ av material (t.ex. betong, stål, trä). Program för 
systemberäkningar ingår inte i uppskattningen. 
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5. Jämförelse mellan Eurokod och Boverkets konstruktionsregler  

Eurokod 0-, 1- och 3:s indelning visas i tabellerna 5.1–5.3 och de avsnitt vi har behandlat har 
vi gråmarkerat. Vi går sedan in och visar deras omfattning och skillnaderna gentemot BKR 
och BSK. 

5.1 Grundläggande dimensioneringsregler, laster och stålkonstruktioner 

Vår rapport och lathund behandlar följande Eurokoder: SS-EN 1990, SS-EN 1991 och SS-EN 
1993. Nedan följer tabeller över dessa Eurokoders delar och de delar vi använt oss av är 
markerade, se tabell 5.1, tabell 5.2 och tabell 5.3. 

Tabell 5.1 Eurokod 0 Grundläggande dimensioneringsregler 

SS-EN 1990 Grundläggande dimensioneringsregler 

 

SS-EN 1990 fastställer principer och krav för bärverks säkerhet, brukbarhet och beständighet, 
beskriver grunderna för deras dimensionering och verifiering samt ger vägledning för 
närliggande frågor som rör tillförlitligheten hos bärverk.  

Standarden är avsedd att användas tillsammans med EN 1991 t.o.m. EN 1999 för 
dimensionering av byggnader och anläggningar, inklusive geotekniska aspekter, 
dimensionering av bärverk vid brand, situationer som omfattar jordbävningar, 
utförandeskedet samt tillfälliga konstruktioner. För dimensionering av speciella byggnadsverk 
(t.ex. kärnkraftverk, dammar, m.m.), kan andra regler och föreskrifter erfordras än de som 
anges i EN 1990 t.o.m. EN 1999, [10].  

Tabell 5.2 Eurokod 1 Laster 

 

 

Allmänna delar Tillämpningsdelar 

SS-EN 1991-1-1 Tunghet, egentyngd, nyttig 
last 

SS-EN 1991-1-2 Brand 

SS-EN 1991-1-3 Snö                                             

SS-EN 1991-1-4 Vind 

SS-EN 1991-1-5 Temperatur 

SS-EN 1991-1-6 Under byggskedet 

SS-EN 1991-1-7 Olyckslaster 

SS-EN 1991-2 Trafiklast på broar 

SS-EN 1991-3 Kranar och maskiner 

SS-EN 1991-4 Last i silor och behållare 
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SS-EN 1991-1-1 ger vägledning och laster för dimensionering av bärverk i byggnader och 
anläggningar inklusive vissa geotekniska avseenden gällande 

– tunghet hos byggmaterial och lagrade material 

– egentyngd av byggnadsverk 

– nyttig last i byggnader.  

Standarden anger 

– nominella värden på tungheter för enskilda byggmaterial, material till broar samt 
lagrade material; för vissa material anges dessutom rasvinkeln 

– metoder för bestämning av karakteristiska värden för egentyngden av byggnadsverk 

– karakteristiska värden för nyttig last på bjälklag och yttertak i byggnader beroende på 
deras användning, [11].  

 
SS-EN 1991-1-3 (Snö) ger vägledning för bestämning av de värden på snölast som skall 
användas vid dimensionering av bärverk i byggnader och anläggningar. 

Standarden är inte tillämplig för platser belägna över 1500 meters höjd, såvida inte annat 
särskilt anges i den nationella bilagan. 

I standardens bilaga A - D anges vilka dimensioneringssituationer och lastbilder som skall 
användas för olika platser, de formfaktorer som gäller för exceptionell snödrift, 
karakteristiska värden för snölast på mark, vägledning beträffande justering av snölasten på 
mark med hänsyn till upprepningstiden samt upplysning om snöns tunghet. Den nationella 
bilagan kan ange tillämpligheten för flera av bilagorna. 

Standarden ger ingen vägledning beträffande speciella aspekter på snölast, t.ex. stötkraft på 
grund av att snön glider av och faller från ett högre beläget tak, den ökning av vindlasten som 
kan bero på ändringar i form och storlek av byggnadsverket på grund av snö eller anhopning 
av is, laster inom områden med snölast året om, islast, sidolast på grund av snö (t.ex. sidolast 
från snöficka) eller snölast på broar, [12]. 

SS-EN 1991-1-4 (Vind) ger vägledning för bestämning av de värden på vindlast som skall 
användas vid dimensionering av bärverk i byggnader och anläggningar. Det gäller 
byggnadsverket i sin helhet och delar därav, samt också för på byggnadsverket applicerade 
konstruktioner såsom fasadbeklädnad och deras infästning, bullerskärmar o.d. 
 
Standarden avser  

– landbaserade byggnadsverk på upp till 200 m höjd  

– broar med spann på högst 200 m.  

Standarden behandlar inte t.ex. fackverkstorn och kabelbroar och andra mer komplicerade 
konstruktioner som kräver särskilda utredningar och mer avancerade beräkningar, [13].  
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Tabell 5.3 Eurokod 3 

Allmänna delar Tillämpningsdelar 

SS-EN 1993-1-1 Allmänna regler och byggnader 

SS-EN 1993-1-2 Brand 

SS-EN 1993-1-3 Tunnplåtskonstruktioner 

SS-EN 1993-1-4 Rostfritt stål 

SS-EN 1993-1-5 Plåtbalkar 

SS-EN 1993-1-6 Skalkonstruktioner 

SS-EN 1993-1-7 Transversalbelastad plåt 

SS-EN 1993-1-8 Förband och knutpunkter 

SS-EN 1993-1-9 Utmattning 

SS-EN 1993-1-10 Sprödbrott och skiktbristning 

SS-EN 1993-1-11 Stålkablar 

SS-EN 1993-1-12 Utvidgning till S700 

SS-EN 1993-2 Broar 

SS-EN 1993-3-1 Torn och master 

SS-EN 1993-3-2 Skorstenar 

SS-EN 1993-4-1 Silor 

SS-EN 1993-4-2 Cisterner 

SS-EN 1993-4-3 Rörledningar 

SS-EN 1993-5 Pålar och sponter 

SS-EN 1993-6 Kranbanor 

 
SS-EN 1993-1-1 (Allmänna regler och byggnader) anger allmänna dimensioneringsregler för 
stålkonstruktioner och regler för byggnader. 
 
Eurokod 3 är den mest omfattande Eurokoden med sina 20 delar, se tabell 5.3. Delen 1-1, som 
skall presenteras här, innehåller allmänna regler och regler för byggnader. Övriga delar i del 
1, d.v.s. del 1-2 till 1-12 innehåller allmänna regler som i princip skall vara tillämpliga på alla 
typer av konstruktioner. Delarna 2 till 6 är produktorienterade och ger speciella regler för 
vissa typer av konstruktioner, som broar, master o.s.v. Del 1-1 är alltså ett undantag från 
grundprincipen att separera allmänna regler och tillämpningsregler, alltså det räcker inte med 
del 1-1 för att konstruera ett hus. Åtminstone behövs del 1-8 för skruv- och svetsförband och 
eventuellt också del 1-2 beroende på hur brandskyddet ordnas. Om konstruktionen innehåller 
svetsade balkar behövs vanligen också del 1-5, som ger regler för buckling, [14].  

SS-EN 1993-1-8 (Förband och knutpunkter) anger dimensioneringsregler för knutpunkter och 
förband i stålkonstruktioner, [15].  

5.2 Jämförelse av Eurokod och Boverkets konstruktionsregler 

”Syftet med Eurocodes är att ge ett regelverk för konstruktioner i byggnader och 
anläggningar som uppfyller de s.k. väsentliga kraven i Byggproduktdirektivet 
(CPD). De krav som närmast är aktuellt avser personsäkerhet relaterad till 
mekanisk styrka och stabilitet”, [16].  
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Eurokoderna innebär att vi får ett gemensamt dimensioneringsspråk för bärverk i Europa och 
det blir lättare att utbyta tjänster inom det området över gränserna. Eurokoderna ger European 
Economic Community (EEC) gemensamma konstruktionsregler för främjandet av en fri 
byggmarknad i Europa. Detta innebär både större möjlighet för svenska projektörer att 
konkurrera utomlands men också större konkurrens på hemmaplan. Eurokoderna bygger på 
partialkoefficientmetoden som ju vi är vana med sedan 80-talet, till skillnad från vissa andra 
länder i Europa, vilket kan ge oss ett visst försprång. En annan anledning att börja använda 
Eurokoderna tidigt är att där tillhandhålls regler för vissa typer av konstruktioner och 
byggnadsverk som vi idag inte har några regler för; t.ex. master, silor och 
samverkanskonstruktioner. 

ENV-versioner, föregångaren till EN, och nationella anpassningsdokumentet (NAD) är 
upphävda. Vid omarbetning till EN-standarder införs istället begreppet nationellt bestämda 
parametrar Nationelly Determined Parameters (NDP). Trots att EG-kommissionen har krävt 
att de nationella skillnaderna ska minimeras, och helst tas bort, har detta inte varit möjligt. 
Nationella valmöjligheter finns i EN-Eurokoderna i form av NDP. Det kan gälla val av 
värden, klasser eller metoder. För varje NDP ska det finnas ett rekommenderat värde i 
standarden, och EG-kommissionen pressar på medlemsländerna för att de ska välja dessa 
värden om man inte har starka argument för ett annat val. Valen ska återges i nationella 
bilagan (NA) till själva standarden. Länderna har i princip två år på sig att fastställa NDP. I 
Sverige tas de nationella valen till standarderna fram av Banverket, Boverket och Vägverket i 
samverkan. När myndigheterna fastställt dessa för en Eurokodstandard ges de ut som 
föreskrifter av Boverket och Vägverket, och återges i NA.  

Det som framförallt skiljer Eurokod från BKR är omfattningen och detaljeringsgraden. En 
sidoeffekt av den stora omfattningen och att det är fråga om standarder är att det kommer att 
kosta betydligt mer för användarna att köpa in Eurokoderna än Boverkets regler som 
tillhandhåller BBR, BKR, BSV m.m. kostnadsfritt. Staten har finansierat framtagningen av 
dessa byggregler och att allmänheten har tillgång till dem. I Europa är det praxis att brukarna 
av regelverk ska vara med och betala dem. Således innebär harmoniseringen av 
konstruktionsreglerna också förändringar av kostnaden av regelverk/standarder i Sverige.  

I tidningen EurokodNytt nummer 6 förklarar Eva Albåge Nordberg hur standarder finansieras: 

”SIS, Swedish Standards Institute, är en medlemsbaserad ideell förening. Vår 
verksamhet, som i de flesta internationella standardiseringsorganisationer, bygger 
på att deltagarna tillsammans utvecklar och tar fram standarder. Framtagningen 
av standarder bekostas enligt en modell där användarna/köparna står för 50 
procent, deltagarna i standardiseringsarbete står för 40 procent och staten för 10 
procent. Det överskott som uppkommer inom försäljningen går tillbaka till 
medlemmarna och används till att finansiera verksamheten med att utveckla nya 
standarder”, [17]. 

5.2.1. Principer och råd  

Eurokod är skriven med principer och råd, vilket motsvarar BKR:s föreskrifter och allmänna 
råd. Det finns möjlighet att avvika från råden under förutsättning att det påvisas att de 
alternativa reglerna uppfyller kraven i de aktuella principerna och leder till att minst den 
säkerhetsnivå, brukbarhet och beständighet uppnås som kan förväntas vid användning av 
Eurokoderna. Detta behövde man inte visa i BKR. 
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5.2.2. Partialkoefficientmetoden 

Vid dimensionering med partialkoefficientmetoden (PK-metoden) beaktas säkerheten med 
hjälp av särskilda säkerhetsfaktorer eller partialkoefficienter för last respektive bärförmåga. 
Laster bedöms efter sannolikhet respektive varaktighet medan bärförmågan bedöms efter 
materialegenskaper och risk för personskada vid ett eventuellt brott.  

Dimensionering innebär således att välja dimensioner så att bärförmågan R blir större än 
lasteffekten E med en sådan marginal att brottrisken blir tillräckligt liten. Detta åstadkoms 
genom att förskjuta bärförmågans frekvenskurva bort från lasteffektens. Ett första steg i denna 
riktning erhålls om dimensioneringsvillkoret uttrycks så att ett lågt karakteristiskt värde hos 
bärförmågan (t.ex. 5 % - fraktilen) måste vara större eller lika med ett högt karakteristiskt 
värde hos lasteffekten (t.ex. 98 % - fraktilen = ”50-årslasten”). Med 5 % - fraktilen menas det 
värde i det statistiska underlaget som endast 5 % av mätvärdena underskrider.  

 

Figur 5.1 Karakteristisk last- och materialvärde. 
 

Detta är den grundläggande dimensioneringsfilosofin både i BKR och i Eurokod, vi använder 
alltså samma dimensioneringsprincip fast partialkoefficienternas index har ändrats något: 
 

Tabell 5.4 BKR: s och Eurokods partialkoefficienter. 

Partialkoefficienter Last    Material    Säkerhet    

BKR γf γm γn 

Eurokod γf γM γd 
 

Dimensionerande lasteffekt 

BKR Fd = γf  Fk    �Sd  

Eurokod Fd = γf  Frep där    Frep= Ψ Fk �Ed 

Dimensionerande bärförmåga 

BKR Rd = Rk / (γmγn)  �Rd  

Eurokod Rd = Rk  / γM   �Rd 
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Dimensioneringskravet 

BKR Rd > Sd  

Eurokod Ed < Rd     
 

γM delas upp i tre olika värden, γM0, γM1 och γM2, som skall användas i följande fall: 

– Partialkoefficient för tvärsnittets bärförmåga oavsett tvärsnittsklass:       γM0 = 1,0 

– Partialkoefficient för bärförmåga bestämd med hänsyn till global instabilitet: γM1 = 1,0 

– Partialkoefficient för tvärsnittets bärförmåga med hänsyn till dragbrott:       γM2 = 1,2 

 
5.2.3. Koordinataxlarna 

De nya definitionerna för koordinataxlarna är att x-axeln är längs stången, y-axeln (styv) är 
parallell med flänsarna och z-axeln (vek) parallell med livet. Se figur 5.1 BKR: s och 
Eurokoders koordinatsystem. 

        

Figur 5.2 BKR: s och Eurokoders koordinatsystem. 

5.2.4. Krav  

Konstruktören skall verifiera att inget relevant gränstillstånd passeras. Angående 
beräkningsmodeller sägs att de skall vara tillräckligt precisa för att beskriva konstruktörens 
beteende samt motsvara den standard på arbetsutförande som kan förväntas och 
tillförlitligheten i den information som utnyttjas vid dimensionerig. Antagligen avses att dessa 
krav är uppfyllda om man följer Eurokod 3 då det är svårt att se hur konstruktören skall bete 
sig för att själv uppfylla kraven. 

Texten om brottgränstillstånd är ganska utförlig men avviker endast i två avseenden från BKR 
och god praxis. Den första skillnaden är att alla laster i en lastkombination multipliceras med 
partialkoefficienterna, γG eller γQ. Enligt BKR multipliceras endas en variabel last med 
lastfaktor. Den andra skillnaden är att lastfaktorerna har högre värde, som visas i tabeller på 
nästa sida: 
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Tabell 5.5 BKR:s lastkombinationer 1-4, [18]. 

 
 

Tabell 5.6 Eurokods lastkombinationer (6.10a) och (6.10b), [19]. 

 

 

5.2.5. Säkerhetsklasser 

I BKR använder man säkerhetsklasser med partialkoefficienten γn när man beräknar 
bärförmågan, men i Eurokod har man nytt index för säkerhetsklass γd och placeras den 
istället på lastsidan. Säkerhetsklassen har alltså flyttas från bärförmågan till lasterna.  
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Tabell 5.7 Säkerhetsklasser enligt Eurokod och BKR. 
 

Säkerhetsklass Eurokod 

γd 

BKR 

γn 

Säkerhetsklass 1 0,83 1,0 

Säkerhetsklass 2 0,91 1,1 

Säkerhetsklass 3 1,0 1,2 

 
5.2.6. Klassificering av laster  

”Klassificeringen av laster överensstämmer med BKR vad gäller egentyngd, dvs. 
den är permanent och bunden. I SS-EN 1991-1-1 finns däremot inte 
uppdelningen av nyttig last på bunden och fri lastdel. Hela den nyttiga lasten 
definieras därför som fri”, [20]. 

 
”När det gäller variabla laster införs nya begrepp i EN 1990 och nya faktorer Ψ 
som inte stämmer helt överens med dem som används i BKR idag. Så här ser 
sambanden mellan dessa begrepp ut:”, [21]. 

 

Tabell 5.8 Nya och gamla Ψ-värden. 

SS-EN 1990 BKR 

Karakteristiskt värde Qk Karakteristiskt värde Qk 

Kombinationsvärde Ψ0Qk 

Frekvent värde Ψ1Qk 

Vanligt värde ΨQk 

Kvasipermanent väder Ψ2Qk Långtidsvärde Ψ1Qk 

 

5.2.7. Livslängdstänkandet 

”I motsats till BKR skiljer inte EN 1990 på konstruktionsdelar som är åtkomliga 
och inte åtkomliga för inspektion och underhåll. En viss anpassning kan dock 
göras genom att man nationellt kan reglera tillämpningen av 
livslängdsklasserna”, [21].  

5.2.8. Lastkombinationer i brottgränstillståndet 

”I EN 1990 kan man nationellt välja vilket grundläggande uttryck för 
lastkombinationer för vanlig eller tillfällig dimensioneringssituation som ska 
användas. Det ena är ett alternativ med enbart ett uttryck (6.10) och det andra ett 
alternativ med två kombinerade uttryck (6.10a och 6.10b). Ekvationerna behöver 
dock modifieras något för att ta hänsyn till partialkoefficienten γd för 
säkerhetsklass. I den nationella bilagan kommer det att anges att det sistnämnda 
alternativet ska användas i Sverige och vilka förändringar som ska göras med 
hänsyn till säkerhetsklass”, [21]. 
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5.2.9. Bruksgränstillstånd  

I Eurokod skiljer man inte på ”bunden” och ”fri” lastdel utan man lyfter fram den 
dominerande variabla lasten och ger den sitt karakteristiska värde, medan de andra får vanligt 
värde. Man delar dessutom upp bruksgränstillstånd i irreversibelt och reversibelt: 

”Eftersom det kan vara acceptabelt att ett bruksgränstillstånd överskrids tillfälligt 
men oacceptabelt om det är permanent så skiljer man i EN 1990 på irreversibla 
och reversibla bruksgränstillstånd. Överskridna irreversibla bruksgränstillstånd är 
t.ex. när man får permanent sprickbildning hos en spännbetongkonstruktion eller 
en stor permanent nedböjning. Reversibla bruksgränstillstånd används t.ex. vid 
risk för en stor tillfällig nedböjning på grund av en kortvariglast, för 
sprickbildning i en spännbetongbalk som upphör om lasten minskar eller vid 
vibrationer”, [16]. 
 

5.3 Jämförelse av Eurokod 3 och BSK 

Vid dimensionering enligt de båda regelverken finner man vid en jämförelse att på vissa 
områden är Eurokod 3 gynnsammare än BSK, på andra områden kan förhållandet vara det 
omvända.  

I den följande introduktionen till Eurokod 3 kommer skillnader i förhållande till BSK att 
kommenteras. Den första skillnaden man noterar är omfattningen. BSK har 140 sidor medan 
Eurokod 3 flera tusen. En anledning är att Eurokod 3 behandlar ett betydligt bredare område 
än BSK och innehåller mycket handboksmaterial. Skillnaden i volym beror också på 
skrivsättet. Eurokod 3 är mångordig, vilket bottnar i att en del länder ser den mer som ett 
juridiskt dokument. Det bredare innehållet kan ses som en fördel genom att information finns 
samlad. Mångordigheten är en nackdel för en rutinerad konstruktör som får leta genom texten 
för att hitta det som behövs.  
 

5.3.1. Klassificering av tvärsnitt 

Det finns två viktiga skillnader mellan BSK och Eurokod 3 vad gäller tvärsnittsklasser. 

- Eurokod 3 har valt att arbeta med fyra tvärsnittsklasser i jämförelse med BSK:s tre. 
- För att ta hänsyn till buckling använder Eurokod 3 effektiv bredd medan BSK 

använder effektiv tjocklek. 
 
Eurokod 3:s tvärsnittsklasser 1 till 4:  

I Eurokod 3 delas tvärsnitten, med avseende på deras bärförmåga, in i fyra s.k. 
tvärsnittklasser. Tvärsnittsklassen avgör dels modellen för beräkning av tvärsnittets 
momentkapacitet, dels modellen för den globala analysen av konstruktionen eller 
konstruktionselementet. 

Klass 1: 
Tvärsnittet kan uppnå full plasticering (med en fullständig rektangulär spänningsfördelning 
över tvärsnittet) och en flytled kan bildas. Tvärsnittet har dessutom tillräckligt stor 
rotationskapacitet så att en mekanism kan bildas vilket ger möjlighet för plastisk 
momentomlagring i konstruktionen, motsvarar BSK:s klass 1 
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Klass 2: 
Tvärsnittet kan uppnå dess fulla plastiska moment, men har en begränsad rotationskapacitet. 
Bärförmåga i brottgränstillstånd bestäms alltså av att en flytled bildas (inga möjligheter för 
plastiska omlagringar).  
 
Klass 3: 
Tvärsnittet kan uppnå (minst) sitt fulla elastiska moment. Tvärsnittets bärförmåga bestäms av 
att spänningen i de mest belastade fibrerna i tvärsnittet uppnår flytspänning, fy. 
 
Klass 4: 
En (eller flera) av de tryckta delarna i tvärsnittet bucklar elastiska innan spänningen i de mest 
belastade fibrerna uppnår flytspänning. Tvärsnittets bärförmåga beräknas för ett effektivt 
tvärsnitt och med en triangel (elastisk) spänningsfördelning där max. spänning sätts lika med 
flytgräns. Denna klass motsvaras av tvärsnittsklass 3 i BSK. 
 

Figur 5.3 Bärförmåga för moment för I-balk med liv i olika tvärsnittsklasser enligt Eurokod 3, 
[22]. 

5.3.2. Skjuvarea 

Vid beräkning av tvärkraft VEd med plastisk dimensionering, så är Vb,Rd dimensionerande 

plastisk bärförmåga, Vpl,Rd, enligt Vpl,Rd = Av(fy/ 3 )/(γM0) där skjuvarean, Av, som är en ny 
beteckning i Eurokod, beräknas enligt följande: 
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– valsade I- och H-tvärsnitt, last parallell med livet; A − 2b tf +(tw + 2r) tf ≤  ηhwtw. 

 
Figur 5.4 Skjuvarean, Av, på ett HEA tvärsnitt. 

5.3.3. Tryckkraftkapacitet  

Nedan presenteras resultat från Bernt Johansson beräkningsexempel av tryckkraftskapaciteten 
i rapporten ”Jämförande studie av Eurocode 3 och NR/BSK” från 1993. Det har gjort 
uppdateringar1 enligt gällande regler i BSK och Eurokod 3 för att kunna jämföra 
beräkningarna.  

Tabell 5.9 Jämförelse av tryckkraftskapaciteten  

 Eurokod 3 (kN) BSK (kN) Eurokod 3/BSK (%) 

HEA 200 1078 903 +19 % 

VKR 120 · 80 · 6,3 387 318 +22 % 

KKR 120 · 80 · 6,3 375 260 +44 % 

IPE 180 186 151 +23 % 

 

Generellt kan tryckkraftkapaciteten sägas vara större då dimensionering sker enligt Eurokod 
3. Detta beror på en gynnsammare knäckningskurva och för att Eurokods partialkoefficient, 
γM är 1,0 istället för BSK:s γnγm som är 1,0·1,2. 

 
 

                                                      

1 Sträckgränsen fyk har ändrats till fyd och fått värdet 275 MPa och partialkoefficienten för Eurokod 3 har ändrats från 1,1 till 
1,0. 
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5.3.4. Knäckning 

Reglerna för knäckning baseras i såväl Eurokod 3 som BSK på de s.k. Europeiska 
knäckningskurvorna. I Eurokod 3 finns ytterligare en kurva benämnd a0 som ligger högst och 
gäller för höghållfast stål. 

 
Figur 5.5 Diagram över knäckningskurvor från Eurokod 1993-1-1, [23]. 

5.3.5. Vippning  

Beräkningsprincipen är densamma som i BSK men uttrycket för χLT och λ LT i Eurokod 3 
skiljer sig något från uttrycket ωb och λb i BSK. Vippning behöver enligt Eurokod 3 inte 

beaktas om λ LT < 0,4, [16]. 
 
Tabell 5.10 Reduktionsfaktor och slakhetsparameter för vippning. 

 Eurokod 3 BSK 

Reduktionsfaktor för vippning χLT ωb 

Dimensionslös slankhetsparameter för 
vippning 

λ LT λb 

 
 

5.3.6. Tryck och böjning  

”Reglerna för tryck och böjning i SS-EN 1993-1-1 var föremål för omfattande 
utredningar och diskussioner i forskarvärlden. Flera alternativa förslag 
diskuterades inklusive de som finns i BSK men tyvärr hade ingen från Sverige tid 
att delta i dessa diskussioner. Resultatet blev att man inte kunde ena sig om en 
metod utan de blev två som man kan välja mellan. Båda är interaktionsformler 
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som innehåller en uppsjö av formler för koefficienter och de är långt ifrån 
användarvänliga. Det får ses som ett misslyckande från Eurokod 3 att inte välja 
ett alternativ som liknar BSK:s användarvänlighet. I den svenska nationella 
bilagan kommer Metod 1 att väljas. En annan åtskillnad är att BSK anger att 
interaktionsformlerna endast gäller dubbelsymmetriska I-tvärsnitt. Motsvarande 
restriktion återfinns ej i Eurokod 3”, [24].  

 

Figur 5.6 Metod 1, interaktionsformler från Eurokod 1993-1-1, [25]. 

5.3.7. Hålplacering för skruvar och nitar 

Reglerna om hålplacering i Eurokod 3 är att betrakta som applikationsregler och inte 
bindande. Minimiavstånden i Eurokod 3 relateras till håldiametern medan de i BSK relateras 
till skruvdiametern.  

                           
 
Figur 5.7 Beteckningar för fästelementavstånd från Eurokod 1993-1-8, [26]. 

5.3.8. Svetsförband  

Kraftöverförande svets i Eurokod 3 skall inte vara längre än 40 mm eller 6a. I BSK begränsas 
den tillåtna beräkningsmässiga svetslängden till 60a eller 100a beroende på risken för 
sprödbrott.  

 

 

 

 

 

 

Figur 5.8 a-mått för kälsvets, [27]. 
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6. Dimensionering av stålbyggnad i Aitik 

Vi fick ritningar och lastförutsättningar för en stålstomme i Aitik koppargruva, Gällivare som 
var beräknad enligt BKR och som vi skulle räkna om enligt Eurokod. Vi fick inte tillgång till 
de gamla beräkningarna då vi ville följa Eurokod helt och hållet och då de annars kunde 
påverka vår tankegång. Resultatet jämfördes och kontrollerades emellanåt av handledaren 
som då kollade på de gamla beräkningarna. Beräkningarna används som exempel kopplat till 
lathunden. 

Stommen är ett blåsmaskinrum i stål tillhörande gruvproduktionen i Aitik. Blåsmaskinrummet 
är beläget intill tre andra byggnader, två av dessa var högre och en var lägre. I byggnaden 
finns en travers, denna har vi dock inte räknat med eftersom det inte ansågs nödvändigt att 
ingå i räkneexemplet. En skiss av modellen presenteras i figur 6.1 nedan: 

 

 Figur 6.1 Skiss över stålmodellen i Aitik koppargruva, Gällivare. 
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6.1 Laster som verkar på byggnaden 

• Egentyngdslast 
• Snölast 
• Vindlaster 
• Nyttig last 

 
Egentyngdslast 

Varje element som man använder i byggnaden har en egenvikt som är en permanent last. 

– Takinstallationer 0,25 kN/m2. 

– Tak 0,50 kN/m2 (inkluderar korrugerad plåt, isolering och taktäckning). 

– HEA 240 för balk 0,603 kN/m. 

– HEA 340 för pelare 1,05 kN/m. 
 
Snölast 

Eftersom byggnaden låg intill två byggnader som var högre blir det två snöfickor vilket ger en 
ojämnt fördelad snölast över taket, se figur 6.2. 

 

 

Figur 6.2 Snöfickor som bildas på byggnaden. 
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Vindlaster 

Vi har tagit hänsyn till vind på balk, pelare, vindstag och montering av pelare. Vindlaster är 
framtagna för alla sidor på byggnaden, då den skall fungera självständigt om kringliggande 
byggnader rivs i framtiden. Nedan visas beräkning av hastighetstrycket, qp: 

Figur 6.3 Beräkning av hastighetstrycket, qp (z). 



 

 29 

 
Figur 6.4 Hastighetstrycket, qp (z), på höjden z . 
 
Nyttiglast 

Vid lastnedräkningen hamnar vi i kategori H i tabell 6.10 (SS-EN 1991-1-1) som är för 
yttertak och ger ett värde på 1,0 kN/m2. 
 
I förutsättningarna stod det att vi skulle använda stålkvalitet S355. 
 
Beräkningar 

Beräkningar har gjorts för ovanstående modell med laster. Beräkning av lastkombinationer 
har gjorts i brottgränstillstånd. För balken har vi även kollat bruksgränstillstånd för att få 
nedböjningen till våra beräkningar.  
 
Först har laster tagits fram för aktuell byggnadsdel, sedan har vi valt tvärsnitt och kontrollerat 
detta. Därefter sker olika kontroller så att byggnadsdelen klarar tryck, drag, tvärkraft, moment 
och samtidigt verkande krafter. 
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De byggnadsdelar vi har räknat på och i den ordning vi räknat dem: 

• Takbalk 
• Hörnpelare 
• Innerpelare 
• Vindstag 
• Skruvförband 
• Svetsförband 
• Montering av pelare (Ej stagad) 

 

6.2 Beräkningarna för takbalk och vindstag 

För att få en inblick i hur vi har räknat har vi tagit med en del av beräkningarna på 
efterföljande sidor:
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7. Analys 

Målet med examensarbetet var att för Tyréns AB ta fram ett hjälpmedel för användandet av 
Eurokod, de Europagemensamma standarderna för utformning och dimensionering av 
bärande konstruktioner till byggnader och anläggningar. 
 
För att vi skulle kunna förstå formlerna i Eurokoderna behövde vi tillämpa dem. Därför var 
beräkningarna ett naturligt och nödvändigt sätt för att sätta oss in i standarden. Det var under 
beräkningsgången som vi utvecklades mest, eftersom det vara flera bitar i 
beräkningsprocessen som vi inte tidigare räknat på.  
 
Efter att beräkningen/utredningen var klar så skulle vi utveckla produkten, lathunden. Till en 
början tänkte vi ha beräkningarna i PowerPoint för att kunna länka samman beräkningarna 
med respektive avsnitt ur Eurokoden som ligger som ett pdf-dokument. Detta var inte möjligt 
då man inte kunde komma till ett specifikt avsnitt i pdf-dokumentet, utan man kunde bara 
komma till första sidan. Därför valde vi att även ha lathunden i pdf-format. Resultatet blev 
som figur 7.1 visar ett centralt översiktsdokument i lathunden med de andra dokumenten 
underordnade. 
 
Detta sätt anser vi vara den bästa utformningen av lathunden eftersom det blir en tydligare 
överblick över användningen av Eurokoden. 
 
Med tanke på att det görs uppdateringar kontinuerligt i Eurokoderna och vi länkar till de nu 
gällande standarderna så behövs det göras uppdateringar i lathunden om det blir stora 
förändringar. Vi tror dock att det inte kommer att bli så stora förändringar att lathunden blir 
oanvändbar. 

Eftersom Eurokod är skyddat av copyright fick vi problem när vi skulle ta med Mini-
Eurokoden i rapporten, eftersom det innehåller utdrag från Eurokoderna. Vi var i kontakt med 
SIS förlag för att få tillstånd att trycka Mini-Eurokoden som bilaga till rapporten. Trots att 
Mini-Eurokoden innehåller mycket text från Eurokoderna fick vi tillstånd att ta med den i 
rapporten. Kravet de hade var att länkarna till Eurokoderna inte är tillgängliga utanför Tyréns. 

Resultatet av lathunden uppfyller målet som ett beräkningshjälpmedel som Tyréns 
efterfrågade.  

 

 

 

 

 

 

 



Figur 7.1 Förbindelser mellan överskiktsdokument och de andra underordnade 

Eurokoder Beräkningar Flödesscheman  Mini-Eurokod 

  Översikt över Lathund 
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8. Slutsats  

Eurokod kommer till en början att innebära ökade kostnader för företag p.g.a. inhandling av 
standarder och utbildning. Men på lång sikt kommer harmonisering ge ökade möjligheter att i 
konkurrens välja leverantörer av konstruktörtjänster och av byggprodukter. Vidare förväntas 
systemet bidra till en utveckling av gemensamma forskningsinsatser och spridning av 
resultaten, särskilt genom fortbildning. Eurokoderna bör därmed leda till minskade kostnader 
för byggande. 
 
Risken med harmonisering och globaliseringen av byggbranschen är att t.ex. konsulttjänster 
inköps utomlands för att hålla nere kostnaderna. Vad händer då med jobben i Sverige? Kan vi 
konkurrera med billigare arbetskraft? Tidigare erfarenheter visar att vi inte kan det. Enligt 
statistiska centralbyrån (SCB) så har drygt 2 600 arbetstillfällen i genomsnitt årligen under 
åren 2002-2006 försvunnit från svenska företag som en effekt av flytt av verksamhet 
utomlands. 
 
Byggbranschen behöver lägga resurser på utbildning för Eurokoderna och för att investera i 
beräkningsprogram. Vi föreslår att man fortsätter att utveckla hjälpmedel till Eurokod så att 
man underlättar användningen av standarderna.  
 
Vi föreslår att Tyréns AB fortsätter att utveckla vår lathund efter att vi lämnat över 
stafettpinnen till dem.  
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Byggnad kan anses vara en del

Typiskt vid en-vånings byggnader

Rekommenderat värde kI = 1,0.I dalgångar kan co(z) sättas lika med 1,0
Se exempel

Se exempel

Se exempel

Se exempel

Se exempel



Start

Bestäm 
last arean A [m2]

A > 10 m²
Cpe = Cpe,10

1 < A < 10 m²
Cpe = Cpe,1 - ( Cpe,1 – Cpe,10 ) * log10 A

1 > A

Cpe,1 = Cpe

Cpe,i

Zonindelning och beteckningar för 
vertikala väggar; A, B, C, D & E

SS-EN 1991-1-4
7.2.2 s.

e = min (b,2h)
b: bredd vinkelrätt 
mot vindriktningen

e < d e > d
e > 5d

Bestäm rekommenderade värden Cpe för yttre 

påtryckningar koefficienter för vertikala väggar på 

byggnader med rektangulär planform

SS-EN 1991-1-4
Tabell 7.1 Sida 2



Sida 1
Formfaktorer 

för tak

Bestäm Taket typ och 
dela in i zonerna 

F,G,H,I,J

Plan tak

-5° < < +5°
Pulpettak

Sadel- och 
motfallstak

Multipeltak

SS-EN 1991-1-4
Tabell 7.2

SS-EN 1991-1-4
Tabell 7.3 a

SS-EN 1991-1-4
Tabell 7.4 a, 7.4 b

SS-EN 1991-1-4
Tabell 7.3 a

SS-EN 1991-1-4
Tabell 7.4 a, 7.4 b

Bestäm  yttre påtryckningar 

koefficienter Cpe för tak

Återvänd till 
flödesschema vindlast

e = min (b,2h)
b: bredd vinkelrätt 
mot vindriktningen



Start

Bestäm öppnings arean, µ

 µ = alla öppningsareor där cpe < 0

alla öppningsareor

SS-EN 1991-1-4
7.2.9 (6)

µ

Bestäm formfaktorn 
för invändig vindlast

Cpi

SS-EN 1991-1-4
Figur 7.13 

Återvänd till 
flödesschema vindlast

ANM.Om det är inte är möjligt eller inte anses motiverat att uppskatta den relativa 
öppningsarean µ för ett visst objekt, bör det mest ogynnsamma av cpi-värdena +0,2 
och -0,3 användas.



Karateristiska 
värden på 
laster

Bestäm dimensionerande 
värde i brottgränstillstånd

Start

Bestäm dimensionerande 
värde för permanent last

Bestäm dimensionerande 
värde på ledande variabel 
last

Bestäm dimensionerande 
värden av kompletterande  
variabla last

Bestäm laster för långlivade och tillfälliga dimensionerade 
situationer  (grundläggande kombinationer)

G,j Gk,j  ”+” gp P ”+” Q,1 Qk,1 ”+” Q,i 0,i Qk,i

SS-EN 1990 
6.4.3.2(6.10)

SS-EN 1990  
A1.2, Tabell A1.1

Kontrollera om olyckslast 
måste beaktas

Behandlig av olyckslast 
från beräkning 

Strukturlösning 
t.ex aktivt 

brandskydd

Bestäm olyckslaster för dimensionerande laster 

Gk,j ”+” P ”+” Ad ”+” (  1,1 eller 2,1) Qk,i ”+”  2,i Qk,i

Bestäm laster för seismiska dimensioneringssituationer

Gk,j ”+” P ”+” AEd  ”+”  2,i Qk,i

SS-EN 1990 
6.4.3.3

SS-EN 1990 
A1.3.2, Tabell A1.3

SS-EN 1990 
6.4.3.3

SS-EN 1990 
A1.3.2, Tabell A1.3

Sida 2

Bestämning av Lastkombinationer

NEJ

JA

JA

NEJ

Exempel



Sidan 1

Karateristiska 
värden för laster

Bestäm
brukgränstillstånd

Bestäm 
permanent laster

Bestäm
variabel huvudlast

Samverkande

variabla laster

SS-EN-1990 
6.5.3 S.41

Karakteristisk kombination

 Gk,j ”+” P ”+” Qk,1 ”+”  0,i Qk,i

SS-EN-1990 
A1.4.1, Tabell A1.4

Frekvent kombination

Gk,j ”+” P ”+ ”  1,1 Qk,1  ”+”  2,i Qk,i

SS-EN-1990 
6.5.3 s.41

SS-EN-1990
A1.4.1, Tabell A1.4

Kvasipermanent kombination

Gk,j ”+” P ”+”  2,i Qk,i 

SS-EN-1990 
6.5.3 s.41

SS-EN-1990 
A1.4.1,Tabell A1.4

Stop

ANM.: för irreversibla gränstillstånd

ANM.: för reversibla gränstillstånd

ANM.: för långtidseffekter



Start

Bestäm 

NEd, My,Ed,

Mz,Ed

Knäcklängd 
Lcr

Välj tvärsnitt
Hämta data 
om (A, fy, E, 

I , Iz,Wy)

Tabelldata för 
balkprofiler

Klassificera 
tvärsnittet

Bestäm
-Effektiva tvärsnittsvärden.
-Bestäm förskjutningen eN (om 
det finns) och resulterande 
tillskottsmoment

Dimensionerande 
bärförmåga för tvärsnitt

Nc,Rd= (Aeff * fy) /gM0

SS-EN 1993-1-1, 
6.2.2.5, s.48

Dimensionerande 
bärförmåga för tvärsnitt

Nc,Rd= (A * fy) /gM0

NEd < Nc,Rd

Bestäm 
slankhetsparametern, 

 , för båda axlar

Bestäm 
slankhetsparametern, 
 T, för vridknäckning 
och böjvridknäckning

SS-EN 1993-1-1, 
6.3.1.2 s. 57

SS-EN 1991-1-1 
6.3.1.4 (2) s.60

  ger för en axel  

minsta värdet på 

reduktionsfaktorn  

 T

JA

NEJ

NEJ

JA

Sida 2

Nytt 
tvärsnitt

Dimensionering av Stålpelare

Exempel

Exempel

Exempel



SIDA 1

  < 0,2

NEd < 0,04

Ncr

SS-EN 1993-1-1 
6.3.1.2 (4) ! =1,0

Bestäm
bärförmåga m h t 

buckling

SS-EN 1993-1-1 
6.3.1.2 Tabell 6.2 Nb,Rd

NEd < NbRd

Pelare utsatt för 
böjning?

Bestäm
interaktions-

kriterier för båda 
axlar

Interaktion-
kriterie

Interaktions-
kriterier ok

SS-EN 1993-1-1 
6.3.3

Stopp

Nytt
tvärsnitt
(Sida 1)

Nytt
tvärsnitt
 (Sida 1)

Använd "M1

Använd  T istället för   om  T >  

JA

JA

JA

NEJ

NEJ JA

NEJ

Exempel



Start

Bestäm slankhetsparametern, 

 , för vippning

 Afy

Ncr

SS-EN-1993-1-1 
6.3.2.2 (1) s.61  LT

 LT < 0,4 ? !LT= 1,0

Bestäm reduktionsfaktorn !LT !LT

SS-EN-1993-1-1 
6.3.2.3 (1) s.61

Bestäm 
bärförmågan för moment kring 
båda tyngdpunktsaxelarna

Bestäm Interaktionsfaktorerna kij,

NEd + kyy My,Ed+!My,Ed + kyz Mz,Ed+ !Mz,Ed 

!y NRk !LT My,Rk Mz,Rk  

gM1                                gM1                                    gM1    

 NEd + kzy My,Ed+!My,Ed + kzz Mz,Ed+ !Mz,Ed 

!z NRk !LT My,Rk Mz,Rk  

gM1                                gM1                                    gM1   

My,Rd,

Mz,Rd

kyy, kyz, 

kzy, kzz

Bestäm 
dimensioneringsförutsättningar
för båda tyngdpunktsaxelarna

Återvänd

SS-EN-1993-1-1 
6.2.5 (2) s.50

SS-EN-1993-1
Bilaga A Metod 1 s.77

SS-EN-1993-1-1 
Bilaga B Metod 2 s.80

SS-EN-1993-1-1 
6.3.3 (4) s.80

NEJ

JA

Bestämning av Interaktionsformlerna för båda axlarna

Se exempel

Se exempel

Se exempel




