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Abstract

The purpose of this paper is to examine what  kind of differences could be found in the design of a 
hall building in the transition from BKR to Eurocode. The paper responds to how the Eurocodes 
affects construction, how the prices will change, how the design and control will change and how 
that will affect the work of a construction engineer. The survey  was conducted through literature 
reviews, interviews and by examining a project conducted by Fastec Sverige AB. The planning of 
the  project was implemented in BKR and selected parts were compared with an equivalent design 
according to Eurocode. The studied project is a new building ordered by GJS Verktygs AB.

Eurocodes are shared design rules for the EU and EFTA member countries. Some national ad-
justments are allowed in the form of nationally selected parameters, so called NDP. Chosen changes 
will be set out in the National Annex, NA. The Swedish version of the Eurocodes, NA, refers to 
Boverket's and Trafikverket's regulations EKS and VVFS. In comparision between Eurocode and 
BKR the most striking difference is the amplitude of the Eurocodes. Due to a higher level of details, 
the number of pages are significantly greater in Eurocode than in BKR. Another important differen-
ce is that other formulas for calculation are used in the Eurocodes.

In dimensioning, no major changes to concrete or steel designs are expected. Thereby no increased 
costs are expected. In contrast, the glulam stucture dimensions will alter and costs increase. Indirect 
costs for companies like Fastec Sverige AB will also increase as the Eurocodes cost considerably 
more to buy than the BKR. Initially, productivity will also lessen with the initial time it takes to le-
arn how to use the new standards. Since no manuals regards steel and timber structures, designers 
must make their own interpretations of the Eurocodes.

i



Sammanfattning

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka skillnader på konstruktionen av en hallbyggnad 
som uppkommer vid övergången till Eurokod. Uppsatsen svarar på hur Eurokoderna påverkar kon-
struktionen, hur priset förändras, hur utförande och kontroll förändras och hur en konstruktörs arbe-
te förändras på grund av Eurokoderna. Undersökningen har genomförts genom litteraturstudier, in-
tervjuer samt genom att en projektering genomförd av Fastec Sverige AB har studerats. Projekte-
ringen är genomförd enligt Boverkets konstruktionsregler, BKR, och utvalda delar har jämförts med 
en likvärdig projektering enligt Eurokod genomförd av författaren. Det  studerade projektet är en 
nybyggnation åt GJS Verktygs AB. 

Eurokoder är gemensamma konstruktionsregler för EUs samt frihandelsorganisationen EFTAs med-
lemsländer. Viss nationell anpassning får göras i form av nationellt valda parametrar, så kallade 
NDP. Valen återges i den nationella bilagan, NA. De svenska versionerna av Eurokoderna hänvisar i 
NA vidare till Boverkets och Trafikverkets föreskrifter EKS och VVFS. I Eurokoderna uppkommer 
en rad förändringar mot tidigare regelverk. Mest slående är omfattningen. På grund av en högre de-
taljeringsgrad är antalet sidor betydligt större än för BKR. Skillnaderna består också i att Euroko-
derna använder andra formler vid beräkningar. 

Vid dimensioneringen framkommer att  inga större förändringar av betong- eller ståldimensioner kan 
förväntas, således bör inte kostnaderna öka. Däremot kommer limträstommens dimensioner öka 
vilket gör att  kostnaden för stommen ökar. Indirekta kostnader för företag liknande Fastec Sverige 
AB ökar också eftersom Eurokoderna kostar betydligt mer i inköp än vad BKR har gjort. BKR har 
kunnat laddas ned gratis från Boverkets hemsida eller beställas i tryckt kopia till självkostnadspris. 
Inledningsvis blir dessutom produktiviteten sämre då det tar tid att lära sig de nya standarderna. Ef-
tersom det inte finns några handböcker till stål- och träkonstruktioner måste konstruktörerna göra 
sina egna tolkningar av texten i Eurokoderna. 
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
Eurokoder är europagemensamma standarder för utformning och dimensionering av bärande kon-
struktioner och anläggningar. Dessa har utvecklats under många år men det är först nu det blir krav 
att  använda dessa vid nybyggnad. En övergångsperiod har pågått från 1 januari 2011 till och med 2 
maj 2011 då standarderna börjar gälla definitivt. Eurokod ersätter BKR, Boverkets konstruktions-
regler, och det ger andra förutsättningar för företag inom byggbranschen. Detta gäller i synnerhet 
för konstruktörer. Viss osäkerhet finns hur dessa nya standarder kommer att påverka konstruktion, 
pris, materialåtgång, utförande, kontroll o.s.v. av byggnader. Arbetet är skrivet tillsammans med fö-
retaget Fastec Sverige AB (hädanefter benämnt Fastec). De uppför i huvudsak hallbyggnader för 
industri och handel på totalentreprenad.  

1.2 Syfte och frågeställning
Syftet med detta arbete är att undersöka vilka skillnader som kommer att  uppkomma i konstruktio-
nen av en hallbyggnad vid övergången från BKR till Eurokod. Detta är av betydelse för ett företag 
som Fastec då skillnader i pris, materialåtgång, konstruktion m.m. kan bli följden.

Frågeställningar som denna rapport svarar på är följande: 

• Hur påverkar Eurokoderna konstruktionen av en typisk hallbyggnad?
• På vilket sätt kommer eventuella förändringar ändra priset på slutprodukten?
• På vilket sätt påverkar Eurokoderna utförande och kontroll?
• Vilka förändringar kommer en konstruktör att uppleva i sitt arbete?

1.3 Avgränsningar
Arbetet avgränsas genom att  analysen utförs på en hallbyggnad. Hallen är en nybyggnation utförd åt 
GJS Vertygs AB i Nykvarns kommun. Analysen fokuserar på utvalda delar av hallbyggnadens 
stomme men berör även övergripande grundläggningen. De utvalda delarna är:

• Takbalk av limträ. 
• Pelare av limträ.
• Upplag för mellanbjälklaget i stål.
• Pålunderstödd betongplatta.

Den analyserade byggnaden valdes på grundval av dess geografiska läge samt tidpunkt för projekte-
ringen. Projekteringen utfördes under samma tid som denna rapport skrevs. De analyserade delarna 
har valts för att  de representerar tre viktiga byggmaterial i en stomme - limträ, stål och betong. Ma-
terialen är kopplade till respektive del av stommen. Det vill säga att  de material som använts vid 
projektering i BKR också är de material som analyseras i denna rapport. Då referensbyggnaden till 
viss del är symmetrisk dimensioneras endast vissa takbalkar, pelare och upplag, se respektive kapi-
tel. 

1.4 Metod och källor
Arbetet har utförts som en litteraturstudie med kompletterande beräkningar och intervjuer för att 
kunna besvara frågeställningarna. Beräkningarna jämförs med en dimensionering enligt BKR utförd 
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av Fastec. Att göra en dimensionering och sedan jämföra den med en annan dimensionering ger en 
osäkerhet. Det är ibland svårt  att veta vilka ingångsvärden som har använts och det är inte säkert att 
dimensioneringen är utförd helt enligt regelboken. Många gånger är det istället erfarenheter som 
styr och då blir en jämförelse svår. Varken intervjuer eller beräkningar som presenteras i denna rap-
port har ett tillräckligt stort statistiskt underlag för kunna användas i framtida forskning. 

1.5 Struktur
Rapporten inleds med ett kapitel vilket övergripande förklarar begreppet Eurokod. Bakgrund samt 
historia till Eurokoderna ges. Därefter ges en i huvudsak litterär jämförelse mellan Eurokoderna och 
BKR, där kostnad, beräkningsmetodik samt materialegenskaper jämförs. I det fjärde kapitlet  pre-
senteras det referensprojektet som under arbetets gång har följts. I de följande underkapitlen jäm-
förs den av Fastec utförda projekteringen i BKR med en likvärdig projektering utförd i Eurokod. 
Rapporten avslutas med en analys av resultatet samt en avslutande diskussion där osäkerheter och 
framtida studier diskuteras. 
  
1.6 Begreppsordlista
I detta kapitel ges förklaringar till olika begrepp som förekommer i rapporten. 

BBK: Boverkets regler för betongkonstruktioner. Upphävs i samband med upphävandet av BKR, se 
nedan. Senaste nytrycket är BBK 04.

BFS: Boverkets författningssamling. 

BKR: Boverkets konstruktionsregler. Började gälla 1994 och senaste omtryck lyder BFS 2010:2 
BKR 13. Från och med 1 januari 2011 upphävdes BKR. 

BSK: Boverkets handbok om stålkonstruktioner. Handboken ger exempel på dimensionering, utfö-
rande och kontroll av stålkonstruktioner. Den används tillsammans med BKR och är därmed upp-
hävd. Senaste nytrycket är BSK 07. 

BSV: Boverkets handbok om tillämpningen av snö- och vindlast. Bygger på BKR och har således 
upphört att gälla. Senaste nytrycket BSV 97. 

CE-märkning: Intyg att produkten överensstämmer med grundläggande av EG-kommissionen ut-
färdade direkttivkrav, t.ex. byggproduktdirektivet.

CEN: European Committee for Standardization (Comité Européen de Normalisation). Utarbetar Eu-
ropastandarder.

EFTA: Europeisk frihandelsorganisation

EKS: Beteckning på Boverkets författningserie som ger förutsättningarna för tillämpningen av de 
europeiska konstruktionstandarderna. EKS är en del av BFS. Senaste omtrycket  har beteckningen 
BFS 2011:10 - EKS 8.

SIS: Swedish Standards Institute. En organisation som arbetar med att ta fram och förmedla svenska 
standarder. 

2



SWT-balk: Balk vilken används särskilt  till upplag för håldäckselement av betong. Tvärsnittet har 
formen av en hatt. 

VVFS: Trafikverkets författningssamling.

3



2 Förklaring av Eurokod

2.1 Grundläggande information om Eurokod
Eurokoder är konstruktionsregler gemensamma för Europa. Ända sedan mitten av 70-talet har arbe-
tet med Eurokoderna pågått. EG-kommissionen antog ett arbetsprogram med målet att ”eliminera 
tekniska handelshinder och att harmonisera tekniska specifikationer” (Eurokod, 2010 s. 5). Mer ut-
förligt kan målsättningen med Eurokoderna beskrivas som ett referensdokument för att:

• påvisa att byggnader och anläggningar uppfyller krav på:
1. bärförmåga, stadga och beständighet
2. säkerhet i händelse av brand

 enligt EGs direktiv 89/106/EEG. 
• vara en grund för upprättande av kontrakt för byggande och tillhörande ingenjörstjänster
• upprätta harmoniserade tekniska specifikationer för byggprodukter. 

De första Eurokoderna publicerades i slutet av 80-talet. 1989 fick CEN genom ett beslut av EG-
kommisionen samt EGs och EFTAs medlemsländer ansvaret för utarbetning och publicering av Eu-
rokoderna (Eurokod, 2010). Koderna är 10 stycken till antalet, se tabell 1, där varje kod i sin tur be-
står av upp till 20 delar. 

Tabell 1 Förteckning över Eurokoder

Standard Titel

EN 1990 Eurokod (0) Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk

EN 1991 Eurokod 1 Laster på bärverk

EN 1992 Eurokod 2 Dimensionering av betongkonstruktioner

EN 1993 Eurokod 3 Dimensionering av stålkonstruktioner

EN 1994 Eurokod 4 Dimensionering av samverkanskonstruktioner i stål och betong

EN 1995 Eurokod 5 Dimensionering av träkonstruktioner

EN 1996 Eurokod 6 Dimensionering av murverkskonstruktioner

EN 1997 Eurokod 7 Dimensionering av geokonstruktioner

EN 1998 Eurokod 8 Dimensionering av konstruktioner med hänsyn till jordbävning

EN 1999 Eurokod 9 Dimensionering av aluminiumkonstruktioner

Eurokoderna ersatte BKR 1 januari 2011. Dock har en övergångsperiod gällt  fram till 2 maj 2011. 
Det vill säga att BKR har kunnat användas vid byggen som krävt bygganmälan om anmälan varit 
gjord före 2 maj samt för byggen utan krav på bygganmälan vilka påbörjats innan 2 maj. (Konstruk-
tionsregler - BKR gäller inte längre, 2011)

2.2 Nationella val
Eurokoderna ger länderna möjlighet att  göra vissa nationella val, s.k. nationellt valda parametrar 
(Nationally  Determined Parameter), NDP. Parametrarna väljs mot bakgrund av skillnader i förut-
sättningar, t.ex. geografi, klimat, levnadssätt och säkerhetsnivå i de olika länderna. Alla partialkoef-
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ficienter är nationellt valbara. Detta gäller även vissa metoder och siffervärden som man inte har 
kunnat enas om. (Konstruktionsregler, EKS, 2011; Svenska betongföreningens handbok till Euro-
kod 2.(1) 2010)

För att  det  ska bli lättare att hitta dessa nationella val återges de i en nationell bilaga till Eurokoder-
na kallad NA (National Annex). I Sverige, liksom i en del andra länder, har dock myndigheterna 
valt att i NA endast hänvisa läsaren vidare till föreskrifter. I Sverige är föreskrifterna utgivna av Bo-
verket och Trafikverket. Boverket ger ut föreskriftserien BFS 2008:8 - EKS med ändringar och Tra-
fikverket publicerar de nationella valen i VVFS 2004:43 med ändringar. (Eurokod, 2010; Nationellt 
valda parametrar, NDP, 2011)
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3 Skillnader mellan BKR och Eurokod
I detta kapitel presenteras de skillnader mellan BKR och Eurokod som framkommit vid litteratur-
studier och intervjuer.

3.1 Allmänt
Den mest uppenbara olikheten mellan BKR och Eurokoderna är mängden dokument. Hela BKR 
består av 243 sidor medan enbart Eurokod 0 består av 88 sidor. Eurokod 3 är utan konkurrens den 
mest omfattande Eurokoden. Med alla tillhörande delar består den av upp mot 1 000 sidor.  En ökad 
mängd råd tillsammans med en högre detaljeringsgrad bidrar till den stora kvantiteten. (Nylander, 
2010)

3.2 Kostnad och prissättning
Helt i linje med EG-kommissionens tidiga mål förväntas systemet bidra till en stärkt konkurrens-
kraft inom byggsektorn. Detta genom att underlätta handeln med konstruktions- och byggtjänster i 
Europa. Företagen verksamma inom denna bransch måste vara vaksamma på att  framtida prissänk-
ningar kan behöva göras för att behålla marknadsandelar. (Konsekvensutredning, 2010) 

Trots att meningen med Eurokoderna är att sänka kostnaderna och öka konkurrensen kommer om-
ställningen initialt leda till ökade kostnader. Utbildning till de anställda är behövligt. I Boverkets 
konsekvensutredning från 2010 uppskattas produktiviteten sjunka till hälften inom vissa arbetsom-
råden innan rutinerna har arbetats in. Vidare anses förlusten för företagen uppgå till ca 1-1,5 miljar-
der kronor. Inkluderat i denna summa är en inlärningstid på ett halvt år samt kursavgifter med till-
hörande förlust av intäkter. Löpande kostnader kommer också att öka då Eurokoderna ges ut som 
svenska standarder av SIS. SIS tar ca 1 300 kr för varje standard och även om företagen inte behö-
ver alla standarder kan det bli betydande kostnader (Eurokoder - Matris, 2011). Dessutom måste 
Eurokoderna uppdateras med jämna mellanrum eftersom nya revideringar utkommer. För framför 
allt små företag kan standarderna bli en betungande kostnadspost. Detta kan jämföras med BKR 
som har gått att ladda hem gratis på Internet eller beställas i tryckt kopia för självkostnadspris. 
(Konsekvensutredning, 2010)

De nationella valen i form av EKS kan, likt BKR, laddas hem gratis från Boverkets hemsida. I de 
länder där de nationella valen ges ut som gratis föreskrifter skapas en god möjlighet för konkurrens 
över nationsgränserna. T.ex. kan företag i Sverige ladda hem de nationella valen för ett annat land 
och samtidigt använda sig av sina inköpta svenska Eurokoder. Detta är inte möjligt om de nationella 
valen anges i bilaga NA. Då måste nya Eurokoder skaffas för det specifika fallet vilket blir kost-
samt. (Nylander, 2011-03-24)

3.3 Laster
I det här underkapitlet ges övergripande förklaringar till förändringar i beräkningen av laster enligt 
Eurokod jämfört med BKR.

3.3.1 Säkerhetsklass
I Eurokod förändras sättet att  räkna med säkerhetsklasser. Säkerhetklassen hänförs till den dimen-
sionerande lasten istället  för materialets bärförmåga som tidigare. Det är inte heller alla länder som 
använder säkerhetsklassen som en partialkoefficient så som Sverige gör. I tabell 2 nedan ges en 
sammanfattning av säkerhetsklassernas partialkoefficienter. Ytterligare skillnader vid valet  av sä-
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kerhetsklass är att det har tillkommit fler perspektiv att ta hänsyn till. Bl.a. ska konstruktören ta 
hänsyn till kostnader orsakade av en kollaps. Exempelvis kan en elproducent välja en hög säkerhet-
klass vid projektering av ett ställverk. Inte för att  det är stor risk för personskador men däremot 
skulle de ekonomiska förlusterna bli betydande om ställverket kollapsar. (Nylander, 2010)

Tabell 2 Säkerhetsklass

Säkerhetklass Konsekvens av brott γ d

3 (hög), stor risk för allvarliga personskador 1,0

2 (normal), någon risk för allvarliga personskador 0,91

1 (låg), liten risk för allvarliga personskador 0,83

Källa: Isaksson & Mårtensson, s. 2 (2010)

Att säkerhetklassen påverkar den dimensionerande lasten gör lastnedräkning något svårare än tidi-
gare. Olika byggnadsdelars säkerhetsfaktorer måste tas med i beräkningarna vilket gör att olika 
lastnedräkningar kan behöva göras beroende på vilken byggnadsdel som avses. (Johansson, 2006)

3.3.2 Snölast
I Sverige, liksom Finland och Norge, har snölasten en betydande inverkan på konstruktioner. I dessa 
länder räknas lastvarigheten vara medellång medan den ses som en kort last i övriga Europa. Euro-
kod 1 (SS-EN 1991-1-3) ger laster för olika snözoner i hela Europa men Boverket tillåter inte an-
vändandet av dessa. I NA hänvisas istället  till EKS där den traditionella kommunvisa indelningen 
av snözoner används. Indelningen är densamma som i BKR förutom att vissa värden har justerats 
upp. I formeln för bestämmande av den karakteristiska snölasten har en exponeringsfaktor (Ce) till-
kommit. Exponeringsfaktorn beror på områdets topografi. Den karakteristiska snölasten bestäms 
därmed enligt följande formel (3.3.2): 

s = μiCeCtsk  där (3.3.2)

μi = dimensionslös formfaktor beroende av takets utformning.

Ce = dimensionslös exponeringsfaktor.

Ct = dimensionslös termisk koefficient.

sk = snölastens grundvärde.

Exponeringsfaktorn varierar mellan 0,8 och 1,2 men faktorn antar oftast värdet  1,0. Med värdet 1,0 
avses ”Normal” topografi där snön endast i undantagsfall blåser av byggnadsverk. 

3.3.3 Vindlast
Att räkna ut vindlasten enligt Eurokod 1 med tillhörande EKS kan vid en första anblick verka svåra-
re än enligt BKR. Det karakteristiska hastighetstrycket (qp(z)) bestäms exempelvis av uttrycket 
(3.3.3a):

qp (z) = 1+ 6Iv (z)[ ] kr ln z

z0

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

2

qb = ce(z)qb  där (3.3.3a)

Iv (z) = turbulensintensiteten på höjden z.

kr = terrängfaktor.
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z0 = råhetslängd.

qb = referenshastighetstrycket enligt uttrycket (3.3.3b): 

qb = 1
2 ρvb

2 där (3.3.3b)

ρ = luftens densitet.

vb = referensvindhastighet.

Figur 1 Exponeringsfaktorn ce(z). Källa: Europeiska konstruktionsstandarder, EKS 7, s.41 (2010). 

Det är dock möjligt att använda sig av figur 1 för bestämning av det karakteristiska hastighetstryck-
et. Det kan också många gånger vara tillräckligt att  använda sig av tabeller likt tabell 1.12 i Isaksson 
och Mårtensson (2010). Den ger möjlighet att bestämma det karakteristiska hastighetstrycket för 
byggnader med höjd upp till 50 meter. Med hjälp av det karakteristiska hastighetstrycket kan sedan 
vindlasten (we) beräknas enligt uttrycket (3.3.3c)

we = qp (ze )cpe  där (3.3.3c)

cpe = dimensionslös formfaktor beroende av vindriktning och byggnadens form. 

qp (ze ) = qp (z)

Vidare påverkas referensvindhastigheten av terrängtypen. En uppdatering av terrängtyperna (kr) har 
gjorts och dessa har utökats med ytterligare en klass jämfört med BKR. Se SS-EN 1991-1-4, 4.3.3 
för definition av terrängtyper. Som synes i ekvationerna ovan finns inte någon motsvarighet till 
BKRs och BSVs vindstötsfaktor Cdyn. 

3.3.4 Nyttiga laster
Vid val av nyttiga laster måste lämplig lokaltyp bestämmas. Det sker på samma sätt i BKR och Eu-
rokod men med skillnad gällande antalet lokaltyper och dess laster. Den nyttiga lasten kan bestå av 
en utbredd eller en koncentrerad last. I BKR består den variabla utbredda lasten av en bunden last-
del och en fri lastdel. Eurokod använder sig bara av fri last. Se bilaga 1a - 1c för tabeller över de 
olika dimensioneringsreglernas lokaltyper och lastkombinationsfaktorer (ψ). Eurokod har likt BKR 
en lastreduktionfaktor som tar hänsyn till influensarea. Principerna för hur denna lastreduktionsfak-
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tor beräknas är dock olika mellan Eurokod och BKR. Enligt Eurokod bestäms reduktionen med 
ekvation 3.3.4. Lastreduktionen används eftersom sannolikheten att hela ytan är belastad med den 
nyttiga lasten avtar ju större ytan är. Enligt  Eurokod får man också reducera den nyttiga lasten om 
den inverkar på fler än två plan. Det är dock ingenting som presenteras utförligare i denna rapport. 
(Eurokod 1, 2011)

αA =
5

7
ψ 0 +

A0
A

≤ 1,0  där (3.3.4)

ψ 0 = lastkombinationsfaktor för aktuell lokaltyp

A0 = 10 m2

A = belastad area.

För BKR gäller att lastreduktionen är beroende av lokaltyp och storlek på belastad yta. Hänsyn till 
reduktionen får tas om arean är större än 15 m2 för lastgrupp 1 och större än 30 m2 för lastgrupp 2 
och 3. (Regelsamling för konstruktion..., 2010) 

3.3.5 Lastkombinationer
Eurokod 0 definierar fyra olika brottgränstillstånd. STR är ett  av de fyra och används då ”inre brott 
eller för stor deformation hos (del av) bärverk där materialhållfasthet är avgörande” (Isaksson & 
Mårtensson, 2010, s. 2). De övriga typerna av brottgränstillstånd är EQU (förlorad jämvikt), GEO 
(brott i undergrund) samt FAT (brott p.g.a. utmattning). Den kombination av laster i brottgränstill-
stånd (STR och GEO) som oftast är dimensionerande är ekvation 3.3.5a. Den används då variabel 
last är dominerande vilket oftast är fallet. Ekvation 3.3.5a benämns 6.10b i Eurokod 0 och EKS 7. 

qd = γ d 0,89 *1,35Gk + γ d1,5Qk ,1 + γ d1,5ψ 0,iQk ,i
i>1
∑  där: (3.3.5a)

γ d = partialkoefficient beroende på säkerhetsklass.

Gk = permanent last.

Qk = variabel last. 

ψ 0 = lastkombinationsfaktor. Värdet varierar beroende på typ av last. 

När den permanenta lasten är dominerande används istället ekvation 3.3.5b. Ekvation 3.3.5b be-
nämns 6.10a i Eurokod 0 och EKS 7. 

qd = γ d1,35Gk + γ d1,5ψ 0,iQk ,i
i>0
∑  där beteckningar är samma som ovan. (3.3.5b)

I bruksgränstillstånd måste tre olika lastkombinationer kontrolleras. Karakteristisk lastkombination, 
ekvation 3.3.5c, används vid dimensionering mot permanent skada. Frekvent kombination, ekvation 
3.3.5d, används vid dimensionering mot tillfällig olägenhet. Kvasi-permanent kombination, ekva-
tion 3.3.5e, används för beräkning av långtidseffekter. 

qd = 1,0Gk +1,0Qk ,1 + ψ 0,iQk ,i
i>1
∑  (3.3.5c)
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qd = 1,0Gk +ψ 1,1Qk ,1 + ψ 2,iQk ,i
i>1
∑  (3.3.5d)

qd = 1,0Gk + ψ 2,iQk ,i
i>0
∑  (3.3.5e)

3.4 Materialens olika egenskaper

3.4.1 Trä och limträ
För närvarande (april 2011) finns inga handböcker till Eurokod 5. Det gör att konstruktörer inom trä 
och limträ kan behöva studera den bitvis svåra texten i Eurokod noggrannare än vad kollegerna in-
om betongkonstruktion behöver. Träkonstruktörerna får då göra egna tolkningar av texterna. Större 
förändringar är också att vänta vad gäller dimensioner på trästommar än likvärdiga i betong eller 
stål. (Lundmark, 2011-04-11)

Från 1 januari 2011 har nya hållfasthetsklasser för limträ i enlighet med normen SS-EN 1194 börjat 
gälla. För att  inte behöva använda, som ovan nämnts, större dimensioner än tidigare har det i 
Sverige definierats ytterligare hållfasthetklasser, utöver de i normen. Dessa klasser, CE L40c och 
CE L40s är CE-märkta och certifierade av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. De svenska 
klasserna har tillkommit eftersom det är för stora nivåskillnader mellan klasserna i SS-EN 1194 
samt att ingen bra motsvarighet till gamla L40 finns. Se figur 2 för en schematisk översik av håll-
fasthetsklasserna (Nya hållfasthetsklasser gäller..., 2010)

Figur 2 Böjhållfastheten för olika hållfasthetsklasser. Källa: Nya hållfasthetsklasser gäller... (2010)

I Eurokod 5 används nya omräkningsfaktorer för hållfasthet jämfört med BKR. Dessa faktorer är 
oberoende av hållfasthetsklass men beroende av klimatklass och lasters varaktighet. I det sista om-
trycket av BKR (BFS 2010:2 BKR 13) vilket  gavs ut  så sent som i början av 2010 har dock vissa 
delar av Eurokod 5 introducerats. (Nylander, 2010)

3.4.2 Stål
Eurokod 3 är den mest omfattande Eurokoden. Den består av 20 olika standarder men alla är inte 
översatta till svenska. För att  konstruera ett hus räcker det inte med del 1-1: Allmänna regler (SS-
EN 1993-1-1), vilket skiljer sig mot Eurokod 2 och 5. Dimensionering av skruv- och svetsförband, 
del 1-8 (SS-EN 1993-1-8), måste också användas. Om konstruktionen använder svetsade balkar be-
hövs också del 1-5 (Johansson, 2006). Tyvärr finns det inte heller för Eurokod 3 någon handbok. 

22,0fm,k (MPa)

28,0fm,k (MPa)

34,0fm,k (MPa)

22,0fm,k (MPa)

28,0fm,k (MPa)

34,0fm,k (MPa)

24

28

30,8
32

CE GL24 CE GL28 CE L40c CE GL32
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I en intervju säger Björn Åstedt, ingenjör (2011), SBI, att övergången till Eurokod generellt inte 
kommer att innebära förändrade dimensioner vid dimensionering. Något som däremot är viktigt att 
veta för en konstruktör är att ytterligare standarder utöver Eurokoderna är nödvändiga. SS-EN 
1090-2:2008 ger utförandekrav för stålkonstruktioner och bärverksdelar av stål. Standarden ger 
också krav på mer detaljerade föreskrifter än tidigare, föreskrifter som konstruktören har ansvar för. 
Dessa föreskrifter kan exempelvis handla om kontroll och utförande av svetsar. 

Vid en närmare studie av stålets materialegenskaper visar det sig att de karakteristiska värdena på 
sträckgränsen, fy, och brotthållfastheten, fu, har ökat. Hållfasthetsvärdena anges i europastandarden 
SS-EN 10025-2. För stålkvaliteten EN S355 är fy 355 MPa för godstjocklek t ≤ 40 millimeter och 
335 MPa för 40 < t ≤ 80 millimeter (Isaksson & Mårtensson, 2010). En jämförelse mellan de karak-
teristiska hållfasthetsvärdena1 ges i tabell 3. Del 1-1, allmänna regler, gäller endast för stål i kvalite-
terna S235 till S460 medan BSK går upp  till S690. Ska högre kvalitet användas måste del 1-12, 
höghållfast stål, användas. Denna del gäller för stål upp  till S700. (Johannesson & Vretblad, 2006; 
Johansson, 2006)

Tabell 3 Jämförelse mellan karakteristiska hållfasthetsvärden.

Stål Godstjocklek (t) 
(mm)

Eurokod (fy) 
(MPa)

BKR/BSK (fyk) 
(MPa)

Eurokod (fu) 
(MPa)

BKR/BSK (fuk) 
(MPa)

- 16
355

355
510

(16) - 40
355

345
510

S355 (40) - 63
335

335
470

490-450

(63) - 80
335

325
470

(80) - 100 - 315 -

Källa: Isaksson & Mårtensson, 2010; Johannesson & Vretblad, 2005.

3.4.3 Betong
De flesta metoderna för dimensionering och utförande av betongkonstruktioner i Eurokod 2 liknar 
de som finns i BKR och BBK 04 (Nylander, 2010). Det medför också, precis som i fallet med stål,  
att  dimensionerna i betongkonstruktioner mer eller mindre är samma som tidigare. Till skillnad från 
BBK 04 finns inga anvisningar om kontroll och utförande i Eurokod 2. Eurokoden hänvisar istället 
till europastandarden SS-EN 13670 som behandlar utförandet av betongkonstruktioner. Denna stan-
dard är dock inte helt anpassad till svenska förhållanden och en svensk tillämpningsstandard, SS 
137006, är på gång. (SV: Att tänka på vid tillämpningen av eurokod, 2011)

Nylander (2010) menar att hållfasthetsklasserna är lika i Eurokod 2 och BBK 04. Det är något som 
Svenska betongföreningen (2011) inte till fullo håller med om. BBK 04 anger hållfasthetsklasser 
upp till C60/75 medan Eurokod 2 ger klasser ända upp till C100/115. Därmed är den högsta karak-
teristiska tryckhållfastheten 100 MPa. Emellertid ger inte Eurokod 2 några mellanliggande hållfast-
hetsklasser såsom C28/30, C32/40, C54/65 och C58/70, vilka tidigare har använts i Sverige. Håll-
fasthetsklasserna i Eurokod 2 ges av standarden EN 206-1 men i den svenska bilagan (SS 
137003:2008) medges ändå användning av de mellanliggande klasserna. Ytterligare skillnader ges 
av att det karakteristiska hållfasthetsvärdena är högre i Eurokod 2. Upp till 3-5 procent högre vär-
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den på trycksidan och ungefär 5 procent högre på dragsidan. (Svenska betongföreningens handbok 
till Eurokod 2 (1), 2011)

Inom betongområdet finns det handböcker för tillämpningen av Eurokod 2. Svenska betongföre-
ningen har i sin rapport nr. 15 skapat en handbok i två volymer. Den ger kommentarer och förkla-
ringar till innehållet i Eurokod 2, utförligare behandling av vissa specialområden samt beräknings-
exempel. 

3.5 Utförande och kontroll
Givet av kapitel 3.4.2 och 3.4.3 i denna rapport finns det i Eurokod 2 och 3 ingenting som styr utfö-
rande eller kontroll av konstruktioner. Detta ges istället av SS-EN 13670 respektive SS-EN 1090-2. 
I Eurokod 5 finns däremot ett avsnitt, kapitel 10, vilket berör utförande och kontroll av träkonstruk-
tioner. Mellan de olika konstruktionsreglerna, Eurokod 5 och BKR, finns det en rad skillnader inom 
detta område. Exempelvis anger inte BKR någon gräns för hur stor avvikelsen i rakhet  får vara för 
träprodukter. Det gör däremot Eurokod 5 som i överlag är mer detaljerad än vad BKR är i motsva-
rande paragrafer. Däremot saknar Eurokod 5 avsnitt om dimensioneringskontroll, d.v.s. kontroll av 
dimensioneringsförutsättningar, bygghandlingar och beräkningar. Inte heller finns det något krav på 
att  en konstruktion ska utföras enligt bygghandlingar (Nylander, 2010). För att  säkerheten inte ska 
bli sämre har detta tillkommit i EKS efter införandet av EKS 7. Utförande och kontroll regleras i §§ 
12-18 i avdelning A och texten är i stora drag direkt hämtad från BKR.

Boverket ger i informationsbladet Boverket informerar 2010:7 sin syn på hur dimensioneringskon-
troll enligt EKS 7 bör utföras. Informationen har givits ut med anledning av de många takras som 
inträffade under vintern 2009/2010. Artikeln berör kontroll av stål- eller träbalkar. Utdrag ur texten 
ges nedan (Boverket informerar 2010:7, s. 2-3, 2010). 

Man kan, eller får inte blint  acceptera de dimensioner och beräkningar som datorprogrammet 
ger, utan en överslagsberäkning bör utföras parallellt med databeräkningen ... I EKS 7 avd. A 
§ 13, framgår att ”Med dimensioneringskontroll avses i dessa föreskrifter kontroll av dimen-
sioneringsförutsättningar, bygghandlingar och beräkningar.” I samma avsnitt  står som 
rådstext  att kontrollen bör göras av en person som inte tidigare deltagit  i projektet. Här kan 
inflikas att  kontrollen lämpligen kompletteras med en överslagsberäkning som görs utifrån 
ritningar, så att man inte av misstag använder ett eventuellt felaktigt ingångsvärde även i 
kontrollen. Lämpliga kontroller i dimensioneringsskedet är:

• Kontroll av takstolars bärförmåga med hänsyn till böjning och skjuvning och normal-
kraft.

• Kontroll av vippningsstagning hos takstolar och åsar.
• Kontroll av livbuckling vid upplag hos takstolar i stål.
• Kontroll av bärförmågan hos takplåt med hänsyn till böjning och deformationer.
• Kontroll av infästning till åsar eller takstolar.
• Kontroll av bärförmågan hos eventuella åsar med hänsyn till böjning, skjuvning, vipp-

ning eller vridning på grund av tvärlast och med hänsyn till axiell tryckkraft.
• Kontroll av infästningen av takplåten, om denna utnyttjas som styv skiva för stomstabi-

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

skiva.
• Kontroll av dimensioner och deformationer hos vindfackverk i takkonstruktionen.
• Kontroll av bärförmågan hos vertikala bärverk (pelare) och vindstabilisering i väggar.
• Kontroll av byggnadens totalstabilitet.
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4 Referensprojekt
I denna rapport har ett referensprojekt följts. Projektet är en nybyggnad på fastigheten Mörby  5:31 i 
Nykvarns kommun och beställaren är GJS Verktygs AB. Fastec har fått i uppdrag att genom en tota-
lentreprenad uppföra byggnaden. Byggnaden kommer att innehålla lager, utställningshall för GJS 
produkter samt kontor med konferensrum, relaxrum m.m. Dimensioneringen är utförd i BKR och 
dessa värden ska senare i rapporten jämföras med en dimensionering utförd med hjälp av Eurokod. 
Tabell 4 nedan visar vilka standarder som kommer att användas.

Tabell 4 Använda Eurokoder vid dimensionering.

Kod Titel Del Deltitel

SS-EN 1990 Eurokod (0): Grundläggande dimmen-
sioneringsregler för bärverk

1-1 Allmänna laster - Tunghet, egentyngd, nyttig-
last för byggnader

SS-EN 1991 Eurokod 1: Laster på bärverk 1-3 Allmänna laster - Snölast

1-4 Allmänna laster - Vindlast

SS-EN 1992 Eurokod 2: Dimensionering av betong-
konstruktioner 1-1 Allmänna regler och regler för byggnader

SS-EN 1993 Eurokod 3: Dimensionering av stålkon-
struktioner 1-1 Allmänna regler och regler för byggnader

SS-EN 1995 Eurokod 5: Dimensionering av träkon-
struktioner 1-1 Allmänt - Gemensamma regler och regler för 

byggnader. 

Konstruktionen av stommen har utförts av Martinsons Byggsystem AB (i fortsättningen benämnt 
Martinsons) och den är utförd i limträ. Konstruktörerna på Martinsons använder vid dimensione-
ringen olika datorprogram. Bl.a. används StatCon Structure Post & Beams för pelar- och balkkon-
struktioner. (Lundmark, 2011-04-11) 

Mellanbjälklaget utgörs av ett  håldäcksbjälklag, s.k. HDF-bjälklag upplagt och ingjutet i stålbalkar. 
Det levereras och konstrueras av Strängbetong. Marken är av sådan beskaffenhet att den behöver 
pålas och bottenbjälklagen utförs således av en pålad kantförstyvad platta. Den geotekniska under-
sökningen är utförd av WSP. Grundläggningen dimensioneras av Fastecs egen konstruktör. 

Tabell 5 Förutsättningar för dimensionering av stomme.

Egentyngd tak 0,45 kN/m2

Installationer 0,20 kN/m2

Snözon 2,0

Terrängtyp II (Referenshastighet = 24 m/s)

Egentyngd HDF-bjälklag 5,2 kN/m2

Nyttig last 4,0 alt. 2,5 kN/m2
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I kommande underkapitel redovisas en dimensionering av byggnaden utförd med de berörda Euro-
koderna. Resultaten jämförs med dimensioneringen i BKR utförd av Fastec och av Fastecs anlitade 
leverantörer. Förutsättningarna för dimensioneringen ges av tabell 5. Den nyttiga lasten varierar be-
roende på vilken del av byggnaden som avses. På våning två mellan linje 4 och 6 är lokaltypen kon-
tor medan det är trängsellast mellan linje 2 och 4. Det är också trängsellast på hela våning 1. Se bi-
laga 2 för placering av stomlinjer. Byggnadens basyta är 24x21 meter och höjden är 8,1 meter.

4.1 Takbalk
Takbalkarna på den kommande byggnaden utgörs av ett antal olika dimensioner. Takåsen i linje D 
mellan linje 2 och 4, se bilaga 2, är utförd av limträ i hållfasthetsklass L40. Lutningen är 4 grader. 
Dimensionen har vid tidigare dimensionering fastställts till 140x720 millimeter. Dimensioneringen 
enligt Eurokod 5 är utförd i programmet StatCon Structure Post & Beams. Balken anses vara fritt 
upplagd över två stöd. 

Figur 3 Limträets bärförmåga vid skjuvning.

Det visar sig emellertid att resultatet  inte blir detsamma mellan de olika dimensioneringsreglerna. 
Den ovan nämnda takåsen klarar inte skjuvkrafterna. Nyttjandegraden blir så hög som 143 procent 
vilket inte är godkänt. Vid en djupare analys, se figur 3, ser man snabbt att de är just skjuvkapacite-
ten som har sänkts betydligt i Eurokod 5 med tillhörande standard SS-EN 1194.

Som synes i figur 3 blir skillnaden i bärförmågan vid skjuvning betydande. Dock ska ett flertal be-
aktanden göras. Konstruktionen enligt BKR är utförd i hållfasthetsklass L40 och vid dimensione-

Bärförmåga skjuvning Eurokod 5.

För rektangulärt, böjbelastat tvärsnitt gäller:

VRd =
A * fvd
1,5

 där storleken på A  bestäms med 

beaktande av effekten av sprickor p.g.a. att 
tvärsnittet är momentbelastat. En effektiv 
bredd används för att bestämma A  enligt:
bef = kcrb  där kcr = 0,67  för limträ. 

fvd =
kmod * fvk

γ M

 där 

kmod = 0,8 beroende på fukt och lastens varak-

tighet. 
fuk = 2,7MPa och 

γ M = 1,25 för limträ.

Det innebär att:

fvd =
0,8 * 2,7

1,25
= 1,73MPa och 

VRd =
0,67 *0,140 *0,720 *1,73

1,5
= 78 kN

Bärförmåga skjuvning BKR.

För rektangulärt, böjbelastat tvärsnitt gäller:

Rvd =
A * fvd
1,5

 där

fvd =
κ r * fvk
γ m *γ n

 där 

κ r = 0,75  beroende på klimatklass och last-

typ. 
γ m = 1,15  för tillverkningskontrollerat limträ.

γ n = 1,2  för säkerhetsklass 3 och

fvk = 4MPa.

Det innebär att:

fvd =
0,75 * 4

1,15 *1,2
= 2,2MPa och

Rvd =
0,720 *0,140 *2,2

1,5
= 148 kN
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ring enligt Eurokod 5 har den nya klassen CE L40c använts. Det är lätt att tro att  dessa skulle mot-
svara varandra vad gäller karakteristiska grundvärdet för längsskjuvning. Sådant är inte fallet. Där-
för skulle konstruktören behöva gå upp till hållfasthetsklass GL36c eller GL32h för att närma sig 
samma värde för längsskjuvning. I båda dessa klasser är fvk = 3,8 MPa. Detta räcker dock inte, vär-
det är fortfarande lägre än för L40. Viktigt också är att inse skillnaden mellan dimensioneringsreg-
lernas principer för inverkan av säkerhetsklass. I BKR dimensioneras bärförmågan med hänsyn till 
säkerhetsklass vilket inte görs i Eurokod. Trots att inverkan av säkerhetsklass 3 är medtaget i beräk-
ningarna i figur 3 blir bärförmågan nästan dubbelt så hög i BKR än i Eurokod 5. För att klara 
skjuvkrafterna med hållfasthetsklassen CE L40c måste en högre balk användas, exempelvis dimen-
sionen 140x1080 millimeter. 

4.2 Pelare
Pelarna i konstruktionen består liksom takbalkarna av limträ i kvalitet L40. Pelaren i linje 4B, 4C 
och 4D har dimensionen 190x225 millimeter. Den anses vara ledat infäst vid pelarfot och pelartopp. 
Längden är 6746 millimeter och på höjden 2970 millimeter är mellanbjälklaget upplagt. Mellan-
bjälklaget hjälper till att staga pelaren i både z- och y-riktning. Upplaget för mellanbjälklaget utgörs 
av ett par extra lameller vilka har skruvlimmats på den huvudsakliga pelaren. Dessa upplag tar upp 
delar av kraften från mellanbjälklaget men största delen går via pelaren ner i bottenbjälklaget. För 
dimensionering enligt Eurokod har StatCon Structure Post & Beams använts. 

Precis som i fallet  med takbalken blir pelaren klart underdimensionerad om samma dimension an-
vänds i Eurokod som i BKR. Denna gång är det inte skjuvningen som är problemet utan knäckning-
en runt z-axeln. För att kunna hitta var den skillnaden finns har en uträkning av normalkraftskapaci-
teten för pelaren utförts, se figur 4. Uppenbarligen är det ingen större skillnad på kapaciteten då fak-
torerna har liknande värden och formlerna är likartade. Det betyder att något annat påverkar resulta-
tet. I kapitel 4.5 ges exempel på hur skillnaden i lastnedräkning kan påverka pålningen. Om den di-
mensionerande lasten ökar mycket måste bärförmågan också öka för att inte större dimensioner el-
ler, som i kapitel 4.5, fler pålar ska behövas. Eftersom kapaciteten inte skiljer sig och den dimensio-
nerande lasten ökar behövs större dimensioner för pelarna. Pelaren i linje 4B, 4C och 4D skulle be-
höva vara i dimension 190x315 millimeter för att hindra knäckning. 

I figur 4 har endast den nedre delen av pelaren betraktats, d.v.s. från mellanbjälklaget och nedåt. 
Pelarfoten är ledat infäst medan pelartoppen är fast inspänd. Det gör att den effektiva knäck-
ningslängden är 0,85*L (Johannesson & Vretblad, 2005). 

4.3 Mellanbjälklag
Mellanbjälklaget består som tidigare nämnts av ett  håldäcksbjälklag (HDF-bjälklag). HDF-elemen-
ten kan något förenklat ses som tvåstödsbalkar. Dessa är upplagda och ingjutna i en SWT-balk längs 
linje 4. I ytterkant är de antingen upplagda och ingjutna i en IPE 330, linje 2, eller i en IPE 360, lin-
je 6. Någon dimensionering av SWT-balken eller HDF-elementen har inte utförts i Eurokod men 
däremot har detta utförts för IPE-balkarna. IPE-balkarna blir inte påverkade på samma sätt som lim-
träbalkarna, se kapitel 4.1. Något behov av att använda större dimensioner finns inte. Överhuvudta-
get blir resultaten mycket lika varandra. Balkarna kan anses vara avstyvade, d.v.s. att ingen risk för 
vippning föreligger. Detta beror på att  HDF-elementen är ingjutna i balkarna. Det gör att dessa rela-
tivt slanka balkar bara behöver ta böjmoment vilket de klarar bra trots tunga laster. I linje 6 blir ek-
vation 3.3.5b aktuell beroende på HDF-bjälklagets höga egentyngd. Egentyngden är 5,2 kN/m2 me-
dan den variabla lasten, kontorslast, är 2,5 kN/m2.
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Figur 4 Limträets bärförmåga vid normalkraft.

4.4 Pålunderstödd betongplatta
Den pålunderstödda betongplattan har under projekteringen av Mörby 5:31 dimensionerats i Stru-
softs program Pelardäck 5.3. Detta program är ett gammalt  program som inte har anpassats till Eu-
rokod. För att kunna göra en likvärdig dimensionering hänvisas användarna istället till programmet 
FEM-design. FEM-designs beräkningar bygger på finita elementmetoden vilket  författaren inte har 
någon kunskap om. Därför används istället programmet Concrete Beam 6.1. Detta program går bra 
att  använda då plattan är enkelarmerad. Plattan delas in i strimlor vilka kan beräknas genom att des-

Bärförmåga normalkraft Eurokod 5

Bärförmåga vid tryck parallellt fiberriktningen 
bestäms enligt:

Nc,Rd = fcd * A * kc  där

kc  är en reduktionsfaktor enligt:

kc =
1

k + k2 − λrel
2

 för λrel > 0,3  där

k = 0,5(1+ βc (λrel − 0,3) + λrel
2 )  där

λrel =
λ
π

fc0,k
E0,05

 och

λ =
βL
i

 där βL  är den effektiva knäck-

ningslängden och i är tröghetsradien. 

fcd =
kmod * fck

γ M

 där

kmod = 0,9 , fck = 25,4MPa och γ M = 1,25 .

λ =
0,85 *2970

190 / 12
= 45,9

λrel =
45,9

π
25,4

11100
= 0,70

k = 0,5(1+ 0,1(0,7 − 0,3) + 0,72 ) = 0,765

kc =
1

0,765 + 0,7652 − 0,702
= 0,93

Nc,Rd =
0,9 * 25,4

1,25
*190 *225 *0,93 = 727

kN.

Bärförmåga normalkraft BKR

Bärförmåga vid tryck parallellt fiberriktningen 
bestäms enligt:

Rcd =κ c * A * fcd  där 

κ c är en reduktionsfaktor enligt:

κ c =
1

k + k2 − λr
2

 för λ > 27  där

k = 0,5(1+ β(λr − 0,5) + λr
2 )  där

λr =
λ
π

fck
ERk

 och

λ =
lcr
i

 där lcr  är den effektiva knäck-

ningslängden och i är tröghetsradien. 

fcd =
κ r * fck
γ m *γ n

 där

κ r = 0,6 , fck = 36MPa, γ m = 1,15  samt 

γ n = 1,0  för säkerhetsklass 1.

λ =
0,85 *2970

190 / 12
= 45,9

λr =
45,9

π
36

10400
= 0,86

k = 0,5(1+ 0,1(0,86 − 0,5) + 0,862 ) = 0,89

κ c =
1

0,89 + 0,892 − 0,862
= 0,89

Rcd = 0,89 *190 *225 *
0,6 * 36

1,15 *1,0
= 715kN.
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sa ses som en meter breda balkar. Då plattan i stort sätt är symmetrisk dimensioneras den endast 
mellan linje 4 och 6. För att göra en så rättvis jämförelse som möjligt  har även dimensioneringen i 
BKR utförts i Concrete Beam. Resultatet  skiljer sig inte nämnvärt från dimensioneringen i Pelar-
däck men däremot blir utfallet lättare att analysera. 

Konstruktören på Fastec har valt att  beräkna två strimlor, strimla 1 mellan linje A och E samt strim-
la 2 mellan linje 4 och 6, se bilaga 3 för markplan. Strimla 2 anses vara fast inspänd i linje 4. Be-
räkningarna blir något generaliserade när Concrete Beam används. Den erforderliga armerings-
mängden inte är koncentrerad mot mitten av strimlans bredd. En sammanställning av den erforder-
liga armeringen för de två strimlorna är gjord i tabell 7a och 7b. Som synes är behovet av armering 
större enligt BKR. Vidare studier av resultatet ger också att  tvärkrafter och moment är högre för 
BKR än Eurokod.  

Vid dimensionering i brottgränstillstånd blir ekvation 3.3.5a gällande. Egenvikten (gk) är 0,2 * 24 = 
4,8 kN/m2 då höjden på plattan är 0,2 meter. Den variabla nyttiga lasten (qk) är 4,0 kN/m2 enligt 
lastförutsättningarna i kapitel 4. EKS ger i bilaga 1, avdelning A exempel på val av säkerhetsklass. 
Bjälklag på eller strax över mark bör vara i säkerhetsklass 1. Med nämnda förutsättningar blir den 
dimensionerande lasten enligt ekvation 4.4a. Övriga förutsättningar ges i tabell 6.

Tabell 6 Förusättningar för dimensionering av pelarstödd betongplatta.

Exponeringsklass XC1

Livslängdsklass L100

VCT-tal 0,90

Betongkvalitet C35/45

Armeringskvalitet B500B, Ø 10 mm

qd = 0,83*0,89 *1,35 * 4,8 + 0,83*1,5 * 4,0 ≈ 9,8 kN/m2  (4.4a)

För BKR gäller samma rekommendation vid val av säkerhetsklass. Den dimensionerande lasten en-
ligt BKR ges av ekvation 4.4b.

qd = 1,0 * 4,8 +1,3* 4,0 = 10,0 kN/m2 (4.4b)

De olika tvärkrafterna och momenten ges av den, till synes, försumbara skillnaden i dimensioneran-
de last. Dock är inte den dimensionerande lasten den enda anledningen till att mindre armering 
krävs enligt Eurokod 2. Detta inses enkelt om samma dimensionerande last används i beräkningarna 
för både Eurokod och BKR. Ytterligare orsaker kan vara att betongens böjdraghållfasthet är större 
enligt Eurokod 2 (Svenska betongföreningens handbok till Eurokod 2 (1), 2011). I praktiken blir 
dock skillnaden i antalet armeringsstänger liten, ty ett armeringsjärn med diametern 10 millimeter 
har en area på 78 mm2.  
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Tabell 7a Erforderlig armering för strimla 1.

Strimla 1 Erforderlig undeerkantsarmering Erforderlig överrkantsarmering

Fack (stöd) Eurokod 2 BKR (BBK 04) Eurokod 2 BKR (BBK 04)

1 (1,2) 594 mm2/m 639 mm2/m 130, 921 mm2/m 139, 990 mm2/m

2 (2,3) 577 mm2/m 623 mm2/m 921, 957 mm2/m 990, 1029 mm2/m

3 (3,4) 603 mm2/m 650 mm2/m 957, 974 mm2/m 1029, 1048 mm2/m

4 (4,5) 603 mm2/m 650 mm2/m 974, 957 mm2/m 1048, 1029 mm2/m

5 (5,6) 577 mm2/m 623 mm2/m 957, 921 mm2/m 1029, 990 mm2/m

6 (6,7) 594 mm2/m 639 mm2/m 921, 130 mm2/m 990, 139 mm2/m

Tabell 7b Erforderlig armering för strimla 2.

Strimla 2 Erforderlig undeerkantsarmering Erforderlig överrkantsarmering

Fack (stöd) Eurokod 2 BKR (BBK 04) Eurokod 2 BKR (BBK 04)

1 (1,2) 587 mm2/m 670 mm2/m 129, 904 mm2/m 147, 1029 mm2/m

2 (2,3) 546 mm2/m 624 mm2/m 904, 890 mm2/m 1029, 1013 mm2/m

3 (3,4) 484 mm2/m 552 mm2/m 890, 985 mm2/m 1013, 1124 mm2/m

4.5 Pålning
Detta kapitel är ingen djupdykning i Eurokod 7: Geokonstruktioner men däremot ett exemplifieran-
de av lastkombinationerna. Som tidigare nämnts har den geotekniska undersökningen utförts av 
WSP. Det konstaterades då att pålning är nödvändigt. Konstruktören gör då en övergripande last-
nedräkning för att  konstatera vilka laster som påverkar grunden och vilka pålar som kan behövas. 
Pålarna väljs sedan ur någon tillverkares produktsortiment. För att  undersöka hur de nya lastkombi-
nationerna, se kapitel 3.3.5, påverkar lasterna på pålarna används samma schablonvärden på egen-
tyngder och nyttiga laster som konstruktören på Fastec har använt, se tabell 8. Lasten för snölast  är 
dock anpassad till Eurokod. Pålarna som analyseras är de i linje 6B, 6C samt 6D, se bilaga 3. Varje 
påle påverkas av ytan 6*6 = 36 m2. Lasten dimensioneras för säkerhetsklass 2. 

Tabell 8 Karakteristiska laster vid dimensionering av pålar. 

Karakteristisk snölast sk (ψ0) 1,6 kN/m2 (0,7)

Egentyngd tak gk 0,9 kN/m2

Egentyngd mellanbjälklag (HDF) gk 5,2 kN/m2

Nyttig last (kategori D1) qk (ψ0) 4,0 kN/m2 (0,7)

Sockel och vägg Gk 55,0 kN

Egentyngd bottenplatta gk 5,0 kN/m2

Kantbalk Gk 35,0 kN
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På grund av de höga egentyngderna är det ekvation 3.3.5b som gäller. Trots att inverkan av αA, se 
ekvation 3.3.4, är medräknad blir den dimensionerande lasten på pålarna 763 kN. Det är betydligt 
högre än 564 kN vilket konstruktören på Fastec har räknat med. Enligt Gary Axelsson, geoavdel-
ningen på konsultföretaget ELU, bör detta dock kompenseras av högre bärförmåga för pålarna. Det 
gör att det inte kommer behövas några fler pålar och inte heller andra dimensioner. 
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5 Analys av resultat

5.1 Material och dimensioner
Eurokoderna kommer inte att medföra några större skillnader när det gäller val av dimensioner be-
tong och stål. Dessa material påverkas knappast alls av övergången medan dimensionerna på limträ 
tenderar att öka något. Detta gäller i synnerhet limträbalkar där kapaciteten för skjuvkrafter inte 
längre är lika stor. De nya hållfasthetsklasserna CE L40s samt CE L40c, är tänkta att  motsvara gam-
la L40 men det karakteristiska hållfasthetsvärdet för böjning parallellt  fibrerna är lägre än tidigare. 
Ännu större skillnad är det  för längsskjuvningen, ca 30 procent. Denna skillnad kan delvis bestå i 
förändringen av säkerhetsklasserna men som figur 3 i kapitel 4.1 visar blir skjuvkapaciteten dubbelt 
så stor i BKR. Detta gör att dimensionerna måste bli betydligt större. För att klara skjuvkapaciteten 
i figur 3 måste dimensionen ökas från 140x720 millimeter till 140x1080 millimeter. Konstruktionen 
blir dyrare men även installationer kan bli svårare att utföra då håltagning inte alltid är möjligt och 
rör eller dylikt måste bockas runt balken. 

Kapitel 4.2 ger ungefär samma resultat som kapitel 4.1, med andra ord behövs större dimensioner. 
Orsaken är en större effekt av lasterna. Det skulle ha kunnat kompenserats av högre kapacitet  på 
materialsidan vilket inte har skett. Resultatet är dock något osäkert då det inte är helt  säkert hur 
Martinsons har räknat ut lasten på pelarna. De skruvlimmade upplagen som går hela vägen från 
mellanbjälklag till bottenbjälklag tar last men hur mycket Martinsons har räknat med är okänt.

I kapitel 4.4 visas att något mer armering behövs i betongplattan. Skillnaderna är dock små och för 
att  få ett tillförlitligt  resultat bör fler uträkningar och exempel beräknas. I praktiken är det vanligt att 
använda sig av armeringsnät som läggs över hela betongplattan. När näten utformas används resul-
taten i beräkningar likt de i kapitel 4.4 snarare som vägledning än som absoluta sanningar. Utform-
ningen bestäms av konstruktörens tidigare erfarenheter. Exempelvis har Fastecs konstruktör valt att 
lägga ett armeringsnät i både över- och underkant. Överkantsarmeringen har diametern 8 millimeter 
och s-avståndet 100 millimeter medan underkantsarmeringen är utförd av 7 millimeter diameter och 
s-avståndet 150 millimeter. Överkantsarmeringen är således 503 mm2/m. Den är dock lagd i två 
riktningar, i ett nät, vilket gör att den totala armeringen är 2x503 mm2/m. Behovet  enligt kapitel 4.4 
är därmed uppfyllt. 

5.2 Ökade Kostnader
I kapitel 5.1 diskuteras bl.a. hur dimensionerna kommer att förändras. Större dimensioner kan ge 
högre priser vilket är olyckligt för konsumenten men även för materialleverantören om olika mate-
rial påverkas olika mycket. Det är med andra ord troligt att priset  på limträstommen kommer att 
öka. 

Det finns ingen anledning att betvivla kostnader för omställning men Boverket tar i sin konse-
kvensutredning avseende övergången från BKR till Eurokodsystemet upp kostnader för datorpro-
gram. Boverket anser att dessa kostnader är betydande men då verkar de inte ta hänsyn till att da-
torprogram ständigt blir föråldrade och därmed måste uppdateras. Det gäller även om BKR hade 
fortsatt  gälla eftersom också BKR med tillhörande BSK, BBK samt BSV förnyas över tid. Tyvärr 
tillkommer fler oumbärliga standarder bortsett från Eurokoderna. Då utförande och kontroll för stål 
och betong styrs av SS-EN 1090-2 respektive SS-EN 13670.
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5.3 Förändringar av utförande och kontroll
Eurokodernas uppbyggnad kan te sig inkonsekvent när Eurokod 2 och 3 saknar anvisningar för ut-
förande och kontroll medan Eurokod 5 inte gör det. I EKS förordas kontroll och utförande i generel-
la krav men det hänvisas också vidare till de olika Eurokoderna för materialspecifika regler. Dessa 
materialspecifika regler finns, som nämnts tidigare, i vissa fall i andra standarder än Eurokoderna. 
Dock är det inte alltid nödvändigt att  köpa alla uförandestandarder. På samma sätt som alla företag 
måste sovra i antalet Eurokoder, behöver inte Fastec och liknande företag alla utförandestandarder. 
Det kan vara rekommenderat  att införskaffa SS-EN 13670 för betongkonstruktioner men troligen 
inte SS-EN 1090-2 för stålkonstruktioner. Rekommendationen bygger på att Fastec köper projekte-
ring och tillverkning av stålstommar från leverantörer men själva projekterar grundplattor av be-
tong. 

Utredningar efter takrasen under vintern 2009/2010 har visat att dimensionering ofta utförs felaktigt 
(Boverket informerar 2010:7, 2010). Boverkets föreskrifter i EKS ger trots detta inte någon skärp-
ning av kontrollerna. Troligt är att det även i fortsättningen kommer att slarvas med dessa. Utdraget 
ur Boverket informerar 2010:7 i kapitel 3.5 visar att rekommenderade kontroller för balkar ger 
mycket arbete, arbete som lätt kan ”glömmas” bort i en stressad arbetssituation.

5.4 Konstruktörens arbete
Av resultatet i kapitel 3 och 4 kan utläsas att konstruktörens vardag inte nämnvärt kommer att  för-
ändras vid övergången till Eurokod. I grunden är både BKR och Eurokod lika varandra. I många 
fall är det bara formlerna som har förändrat  utseende men resultaten blir även i fortsättningen det-
samma. Dock står det klart att det tar tid att lära sig dessa nya formler vilket inledningsvis sänker 
produktiviteten. Den ökade mängden information i form av ett stort antal Eurokoder med tillhöran-
de europastandarder och nationella val gör också att  det blir fler sidor att  bläddra mellan innan rätt 
information finnes. Det är säkerligen inget problem om ett antal år då fler handböcker har utarbetats 
och konstruktörerna har blivit vana att  använda Eurokoderna. Bristen på handböcker kan dock vara 
besvärande då det leder till att konstruktörerna själva får tolka Eurokoderna. Vid egna tolkningar 
blir tidigare erfarenheter viktiga och för mindre erfarna konstruktörer kan det bli svårt att göra rele-
vanta avvägningar. 

En konstruktör på ett företag liknande Fastec kommer sällan att göra dimensionering för hand. Det 
blir aktuellt när överslag ska göras för snölaster, vindlaster och nyttiga laster samt egentyngder. Då 
är det viktigt att veta hur beräkningsgången är. Det är också i dessa lastnedräkningar som en av de 
tydligaste förändringarna med Eurokod träder fram - säkerhetsklassernas flytt till lastsidan. Säker-
hetsklasserna blir en del av lastnedräkningen och nedräkningen blir svår när byggnadsdelarna har 
olika säkerhetsklasser. Att räkna allting i säkerhetklass 3 är då en möjlig utväg och sedan multipli-
cera lasten för önskad byggnadsdel med lämplig säkerhetsklass.
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6 Avslutande diskussion
Det är svårt att  utföra dimensioneringar som är jämförbara med varandra. Om inte ingångsdatan är 
densamma blir inte resultatet  helt korrekt. För att resultaten av beräkningarna i rapporten ska kunna 
användas har de kompletterats med intervjuer och litteraturstudier. Resultaten kan användas som en 
orientering av effekterna av övergången från BKR till Eurokod. 

Ambitionen för de flesta intressegrupper har varit att övergången till Eurokod ska generera så få 
skillnader som möjligt mot tidigare nationella regler. I många fall har det lyckats i form av att  sam-
ma dimensioner kan användas. Detta gäller dock inte för träindustrin vilket har visats i denna rap-
port. Därför kan det  vara intressant  med djupare analyser och mer forskning kring limträ. Kanske är 
det möjligt att  med produktutveckling ta fram nya produkter som klarar av skjuvkrafterna och på så 
sätt kan minska dimensionerna. Det skulle troligen öka limträets konkurrenskraft, såväl i Sverige 
som i övriga Europa. 

Intressant ämne för studier i framtiden är också hur Eurokoderna kommer att påverka konkurrensen 
inom byggbranschen i Europa. Många är övertygade om att ökad konkurrens kommer att leda till 
lägre priser men mängden nationella val kan bromsa denna utveckling. I praktiken kanske olikhe-
terna blir för svåra att administrera och därmed tvingas företag, i synnerhet små bolag med bristan-
de resurser, avstå från att delta i upphandlingar. 

I denna rapport har bara Eurokodernas inverkan på en stomkonstruktion berörts. Något som också 
skulle vara intressant att studera är hur andra delar av byggnaden förändras. Även branschstandar-
der förändras i och med övergången till Eurokod. Exempelvis har tak- och tätskiktsentreprenörernas 
branschorganisation, TIB, satt högre krav än Boverket på maximal nedböjning för profilerad plåt 
när plåten fungerar som underlag för tätskikt. I EKS 8, avdelning E, 17 §, rekommenderas att ned-
böjningen inte ska överskrida 5 promille. TIB rekommenderar i skriften Dimensionering av meka-
niskt infästa tätskiktssystem en nedböjning på max 30 millimeter. Det betyder att nedböjningen max 
får vara 2,5 promille vid en spännvidd på 12,0 meter.
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Bilagor

Bilaga 1a

Lokaltyper enligt Eurokod och den nyttiga lasten. (Europeiska konstruktionsstandarder...,2010)

Kategori qk (kN/m2) Qk (kN)

A: rum och utrymmen 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, kaféer, 
restauranger, matsalar, läsrum, receptioner.

2,5 3,0

- C2: Utrymmen med fasta sittplatser, t.ex. kyrkor, teatrar 
eller biografer, konferenslokaler, föreläsningssalar, sam-
lingslokaler, väntrum samt väntsalar på järnvägsstationer.

2,5 3,0

- C3: Utrymmen utan hinder för människor i rörelse, t.ex. 
museer, utställningslokaler, etc. samt kommunikationsut-
rymmen i offentliga byggnader, hotell, sjukhus och järn-
vägsstationer.

3,0 3,0

- C4: Utrymmen där fysiska aktiviteter kan förekomma, t.ex. 
danslokaler, gymnastiksalar, teaterscener.

4,0 4,0

- C5: Utrymmen där stora folksamlingar kan förekomma, 
t.ex. i byggnader avsedda för offentliga sammankomster så-
som konserthallar, sporthallar, inklusive ståplatsläktare, te-
rasser samt kommunikationsutrymmen och plattformar till 
järnvägar.

5,0 4,5

D: affärslokaler

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

- D2: Lokaler i varuhus. 5,0 7,0
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Bilaga 1b

Lastkombinationsfaktorer enligt Eurokod. (Europeiska konstruktionsstandarder..., 2010)

Last ψ0 ψ1 ψ2

Nyttig last i byggnader

Kategori A: rum och utrymmen i bostäder 0,7 0,5 0,3

Kategori B: kontorslokaler 0,7 0,5 0,3

Kategori C: samlingslokaler 0,7 0,7 0,6

Kategori D: affärslokaler 0,7 0,7 0,6

Kategori F: utrymmen med fordonstrafik, fordonstyngd ≤ 
30 kN

0,7 0,7 0,6

Kategori G: utrymmen med fordonstrafik, 30 kN < fordon-
styngd ≤ 160 kN

0,7 0,5 0,3

Kategori H: yttertak 0 0 0

Snölast med beteckningar enligt EN 1991-1-3
Sk ≥ 3 kN/m2

0,8 0,6 0,2

2,0 ≤ Sk < 3,0 kN/m2 0,7 0,4 0,2

1,0 ≤ Sk < 2,0 kN/m2 0,6 0,3 0,1

Vindlast 0,3 0,2 0

Temperaturlast (ej brand) i byggnad 0,6 0,5 0
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Bilaga 1c

Lokaltyper enligt  BKR och den utbredda lasten och dess reduktionsfaktor. (Regelsamling för kon-
struktion..., 2010)

Lastgrupp
Lokaltyp/utrymme

Utbredd last
kN/m2

Bunden lastdel

Utbred
kN/

Fri la

dd last
/m2

astdel

Koncentrerad 
last
kN

qk (ψ = 1) qk ψ qk (ψ = 0)

1. Vistelselast
Rum i bostadshus och i hotell in-
klusive källarutrymmen.
Patientrum och personalrum i 
vårdanstalter. 
Inredningsbara vindsvåningar. 

0,5 1,5 0,33 1,5

2. Samlingslast
Lektionsrum i skolor, rum i dag-
hem, föreläsningssalar. 
Kontorsrum utan arkiv.
Lokaler för restauranger, kaféer 
samt matsalar och kök i anslut-
ning till dessa. 
Laboratorier.
Fria utrymmen i bibliotek.
Utrymmen med fasta sittplatser i 
samlingslokaler såsom kyrkor, 
konsertsalar, teatrar och biografer. 

1,0 1,5 0,5 3,0

3. Trängsellast
Utrymmen utan fasta sittplatser i 
kyrkor, konsertsalar, teater och 
biografer.
Museer, utställningslokaler.
Försäljningslokaler i varuhus och 
butiker. 
Gymnastiksalar, sporthallar, 
danslokaler.
Läktare med enbart sittplatser. 
Korridorer i skolor. 
Loftgångar, utom för lokaltyp 5:2 
och 5:3.
Trappor, utom för lokaltyp 5:2 
och 5:3.

0 4,0 0,5 3,0
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Lastgrupp
Lokaltyp/utrymme

Utbredd last
kN/m2

Bunden lastdel

Utbred
kN/

Fri la

dd last
/m2

astdel

Koncentrerad 
last
kN

qk (ψ = 1) qk ψ qk (ψ = 0)

4. Tung last
Läktare med enbart ståplatser.
Lokaler med lätt industri och 
hantverk.

0 5,0 0,5 3,0

5. Speciella laster
5:1 Balkonger, altaner, takterasser

0 2,0 0,5 1,5

5:2 Vindsutrymme med minst 0,6 
meter fri höjd och med fast trappa 
till vindsutrymmet.

Vindsutrymme med minst 0,6 me-
ter fri höjd och med tillträde ge-
nom lucka med begränsad storlek 
(max 1x1 meter)

0,5

0

0,5

0,5

0

0,5

0,5

0,5

5:3 Trappor och loftgångar i en- 
och tvåvånings bostadshus samt 
trappor inom lägenheter.

0 2,0 0,33 1,5

5:4 Gårdsbjälklag utan fordon-
strafik

0 4,0 0,5 3,0
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Bilaga 2

Stomplan över Mörby  5:31. Planen är ursprungligen i A1-format men nedskalad till A3-format. Det 
innebär att skalan inte anges korrekt.  
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Bilaga 3

Grundplan över Mörby 5:31 med placering av pålar. Planen är ursprungligen i A1-format men 
nedskalad till A3-format. Det innebär att skalan inte anges korrekt.
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