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Sammanfattning 

Grunden för studien ligger i att ett normbyte håller på att ske inom 

konstruktionsbranschen. Vad blir det för följder? Blir det någon förändring i 

branschen? Blir det några kostnadsförändringar för konstruktionsföretagen? Är några 

av frågorna som ställs. Denna studie fokuserar på om det blir några 

dimensionsförändringar för en vald stomme och därav några extra materialkostnader.  

Applicerat på en tillbyggnad av sjukhuset i Växjö, jämförs stomdimensioneringarna 

mellan BKR och Eurokod. Beräkningarna utförs i detta examensarbete enligt 

Eurokod. Stomdimensioneringarna enligt BKR utförs av konstruktionsföretaget 

Martin & Co.  

Tillbyggnaden kallas i denna studie för Hus X och dess dimensioneringar enligt de 

båda normerna har pågått samtidigt, sida vid sida.  

Studien visar att stomdimensionerna på Hus X minskar något med normbytet. Av de 

tre stålpelare som har dimensionerats kan två av dem sättas till en mindre tjocklek. 

Dimensionerna på den tredje pelaren förändras inte av normbytet. Stålbalken som har 

dimensionerats får även den samma dimensioner efter normbytet. 

Lasterna och kapaciteten i pelare och balkar ökar med normbytet. Kapaciteten ökar 

mer än lasten. Detta ger en lägre utnyttjandegrad för stomkomponenterna efter 

normbytet. Lägre utnyttjandegrader leder i vissa fall till mindre dimensioner på 

pelare och balkar. 
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Summary 

The basis for this study is that a standard change is taking place within the 

construction industry. What will the consequences be? Will there be any change in 

the construction industry? Will there be any changes in costs for construction 

companies? Are some of the questions that are asked. This study focuses on whether 

there will be any dimensional changes of a selected frame and therefore additional 

material costs. 

Applied to an extension of the hospital in Växjö, the design of the frame is compared 

between BKR and Eurocode. The calculations performed in this study are according 

to Eurocode. Frame dimensioning according to BKR is performed by the 

construction company Martin & Co.  

The building extension in this study is called Hus X and its dimensioning according 

to the two standards has been going on simultaneously, side by side. 

The study shows that the frame dimensions for Hus X decreases slightly with the 

standard switch. Of the three steel pillars that have been dimensioned two can be set 

to a smaller thickness. The dimension of the third pillar is not altered by the change 

of standard. The steel beam that’s been designed also has the same dimension after 

the standard switch.  

The load and the capacity of frame components increase with the standard switch. 

The capacity increases more than the load. This results in a lower utilization rate for 

the frame components with the standard switch. Lower utilization rates leads in some 

cases to smaller dimensions on pillars and beams. 
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Abstract 

I detta examensarbete studeras normbytet från BKR till Eurokod på en tillbyggnad 

till Växjö sjukhus. Tillbyggnaden kallas Hus X. I studien jämförs lastnedräkning och 

dimensioneringar mellan normerna, tillämpat på Hus X.  

Beräkningar och dimensioneringar sker i detta arbete enligt Eurokod. Resultaten 

jämförs sedan med de resultat som Martin & Co tagit fram enligt BKR.   

Dimensioneringar som utförs i denna studie är på tre stålpelare och en stålbalk.  

Materialkostnader kommer att minska något med normbytet. Stomdelarnas 

dimensioner skiljer sig dock ytterst lite mellan normerna, materialkostnaderna 

minskar därmed marginellt. 

Nyckelord: 

Norm, BKR, Eurokod, laster, dimensioneringar 
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1. Introduktion  

Detta kapitel innehåller bakgrunden till studien, problemformuleringen, syftet 

och målet med examensarbetet och valet av avgränsningar.  

1.1 Bakgrund 

Från och med den andra maj 2011 gäller användningen av Eurokod som 

konstruktionsnorm vid dimensionering av byggnadskonstruktioner i Sverige. I 

de projekt där bygglov har sökts tidigare än andra maj 2011 dimensioneras 

konstruktionen enligt BKR, som står för Boverkets konstruktionsregler.  

Eurokod ska i framtiden gälla för hela EU. Medlemsländerna kommer använda 

samma konstruktionsregler för bland annat brandskydd, hållfasthet och lastfall. 

Undantag görs dock med vissa nationella parametrar som ger ländernas egen 

tillämpning. Lasterna beror av nationella parametrar på grund av 

klimatfaktorerna för respektive land. Till exempel är snölasten i Spanien inte 

lika stor som i Sverige. Parametrarna finns i en nationell bilaga till Eurokod. 

Sveriges tillämpning av Eurokod är framtagen av Boverket och benämns 

Europeiska konstruktionsstandarder (EKS). 

Normbytet till Eurokoder ska bland annat medföra jämförbara metoder, en 

gemensam syn, större rörlighet för gods och tjänster samt ett standardiserat sätt 

att arbeta vid dimensionering av byggnadskonstruktioner. 

För närvarande pågår en övergångsperiod i Sverige, vilken i sig medför extra 

kostnader för företag som tvingas avsätta tid och resurser för att lära in de nya 

dimensioneringsreglerna. Eurokoderna innehåller mer omfattande 

beräkningsarbete som leder till en längre projekteringstid, vilket i sin tur ger 

större projekteringskostnader. Normbytet förmodas dock även påverka 

produktionskostnaden. Produktionskostnaden kan minska eller öka beroende på 

om dimensionering enligt Eurokod kräver mer eller mindre material till 

konstruktionen. Därför är det relevant för till exempel konsultföretagen att få en 

bild av hur förändringarna kommer att se ut. 
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att ge en bild av hur ett normbyte från BKR till 

Eurokod påverkar dimensionerna och därmed indirekt materialkostnaden för en 

vald stomme. Stommen som ska studeras består av betongbjälklag, stålpelare 

samt samverkansbalkar i stål och betong.  

Figur 1.1 nedan visar en 3D bild av hur byggnaden med ovan beskrivna stomme 

kommer att se ut. Det är en tillbyggnad av ett sjukhus som är omgiven av högre 

befintliga byggnader. Hela tillbyggnationen kallas Hus X och är uppdelad i 

Husdel 1, Husdel 2 och Husdel 3. 

 

Figur 1.1 – 3D bild av Hus X  

Figur 1.2 nedan visar en sektion av Hus X. Figuren visar även indelningen av 

husdelarna. Husdel 3 befinner sig under mark och ligger i figuren till vänster om 

Husdel 2 som är tillbyggnaden ovan marknivå. Husdel 1 ligger mellan hus 2 och 

den byggnad som är avsedd för sjukhusets strålbehandling. 

Strålbehandlingsdelen ingår inte i studien.     

 

Figur 1.2 – Sektion av Hus X 
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Målet är att jämföra dimensionerna på stommen till Hus X som är 

dimensionerad enligt både Eurokod och BKR. Detta medför en bild av hur 

förändringarna till följd av normbytet kommer att se ut. Studien kan därmed 

förenkla normövergången för uppdragsgivaren Martin & Co. 

1.3 Problemformulering 

Problemet som ska utredas i studien är formulerat enligt följande: 

Hur påverkas den valda stommens dimensioner av ett normbyte från BKR till 

Eurokod? Stommen som dimensioneras är av stålpelare och stålbalkar. 

1.4 Avgränsningar 

Med hänsyn till både den begränsade tiden som finns att tillgå och den kunskap 

som inte ingår i byggingenjörsprogrammet så utelämnas följande delar från 

arbetet:  

 Energiberäkningar 

 Jordtrycksberäkningar  

 Dimensionering av strålbehandlingsdelen 

 Dimensionering av trapphuset 

 Dimensioneringar av stomme enligt BKR, som utförts av Martin & Co och 

finns tillgängliga i Bilaga C 

 Dimensionering av samverkansbalken 

 Dimensionering av betongbjälklag 

 Projekteringskostnaden, då jämförelsen i denna studie har lagts på 

produktionskostnaden 

 Vindtunnelförsök enligt Eurokod 
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2. Teori och metod 

Arbetets gång sker så att Eurokoder studeras i samband med att 

dimensioneringsberäkningarna utförs. De resultat som beräkningarna ger enligt 

Eurokod jämförs därefter med resultaten från BKR som har tagits fram av 

Martin & Co.  

De Eurokoder och den BKR som har använts i studien är följande:  

 Eurokod 0: Grundläggande dimensioneringsregler (Eurokod SS-EN 1990) 

 Eurokod 1: Laster på bärverk (Eurokod SS-EN 1991) 

 Eurokod 3, Dimensionering av stålkonstruktioner (Eurokod SS-EN 1993) 

 Boverkets konstruktionsregler 2010 (BKR) 

 

Datorprogrammen som har använts är Autodesk Revit, AutoCAD och FEM-

design. Autodesk Revit och AutoCAD har använts främst till att studera 

ritningar och FEM-design har använts till lastnedräkningar. 

Det har tidigare utförts studier om jämförelser mellan Eurokod och BKR. Nedan 

följer några studier som har gjorts och vad de har kommit fram till. 

 Eurocodes (Staaf, o.a., 2009).  

Här kommer författarna fram till att dimensionering enligt Eurokod ger lägre 

utnyttjandegrad än dimensionering enligt BKR. Alltså går det åt mindre 

material när dimensioneringen utförs enligt Eurokod. Lastfallen blir större 

enligt Eurokod, men likaså blir även hållfasthetsvärdena. 

 

 Övergången till Eurokod 2 – En konsekvensanalys (Gustafsson, o.a., 2010).  

Författarna anser att den största förändringen blir att säkerheten kommer att 

ligga på lastsidan och inte på materialsidan som i BKR. Det går inte dra 

någon konkret slutsats om huruvida armeringsmängden ökar eller minskar, 

även om mycket tyder på den ökar. 

 

 En jämförelse av Eurokod och Boverkets konstruktionsregler (Hammar, 

2011).  

I denna studie jämförs tvärkraftsarmering och nedböjningen hos 

betongbalkar. Resultatet visar att det krävs en ökad mängd tvärkraftsarmering 

enligt Eurokod. 
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 Dimensionering av bärverk av stål, en jämförelse mellan Eurokod och BKR 

(Lengstrand, 2011).  

Här kommer Lengstrand fram till att mindre dimensioner kan användas för 

stommen när man har gått över till Eurokod. Detta innebär lägre 

materialkostnader efter normbytet. 

 

 Dimensionering av bärverk i stål enligt Eurokod – En jämförelse med BKR 

på grundnivå (Öbrink, o.a., 2011).  

Enligt Öbrink och Schlyter blir lasterna större då de beräknas enligt Eurokod. 

Detta leder till större dimensioner på balkar och pelare. 

 

 Dimensionering av betongkonstruktioner (Laurén, 2011). 

Här kommer Laurén fram till att dimensionering av betongkonstruktioner 

enligt Eurokod 2 ger lägre armeringsmängder gentemot dimensionering enligt 

BKR. 

Teoretiska exempel har använts i de flesta av ovan nämnda studier. 

Dimensioneringarna har alltså inte utförts på verkliga byggnader. Därmed är 

dimensioneringssituationen något förenklad i dessa. Slutsatser om huruvida 

materialkostnaden för stommen till sjukhuset blir större eller mindre vid ett 

normbyte är därmed svåra att dra.  

Normbytet kommer dock att påverka produktionskostnaden i någon riktning. 

Skillnaderna kommer i denna studie att utpekas med hjälp av beräkningar. 

Dimensioner som uträkningarna leder fram till vid båda normerna kommer att 

jämföras med varandra. 
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3. Genomförande 

Dimensioneringar enligt Eurokod kommer att göras på Hus X, som är en 

tillbyggnad på sjukhuset i Växjö. Lastnedräkningen som dimensioneringarna 

grundas på utförs i programmet FEM-design. Dimensioneringar enligt Eurokod i 

övrigt är utförda genom handberäkningar. Dimensioneringar som utförts av 

Martin & Co enligt BKR, är genomförda med hjälp av datorprogram. 

I detta arbete kommer följande delar att beaktas: 

 Laster 

 Dimensionering av tre stålpelare 

 Dimensionering av en stålbalk 

Lasterna på Hus X är snölast, vindlast, nyttiga laster och egentyngder. För 

beräkning av laster se Bilaga A. 

I datorprogrammet FEM-design läggs alla laster i en modell av Hus X. Modellen 

som från början är gjord för BKR modifieras för att passa in till Eurokod. 

Lasterna summeras och nedräknas i olika lastkombinationer. 

Lastkombinationerna ger slutligen den dimensionerade lasten på pelarna och 

balken som ska dimensioneras i enlighet med Eurokod.  De olika 

lastkombinationer som används i FEM-design finns i Bilaga A.  

Jämförelse av enskilda laster mellan BKR och Eurokod sker så att 

partialkoefficienten, som är en säkerhetsfaktor, inte är medräknad i lasterna från 

Eurokod. Den finns inte med i jämförelsen då till exempel snölast jämförs med 

snölast, eller när egentyngder jämförs med egentyngder. Partialkoefficienten 

räknas först in i lastkombinationen. Detta med anledning av att det för 

beräkningar av laster, enligt BKR inte ingår någon partialkoefficient, den ligger 

istället på materialet. Resultaten från lastberäkningar skall därmed kunna 

jämföras så korrekt som möjligt. 

Den totala lasten som förs ner i husgrunden jämförs utifrån normbytet. 

Dimensioner och laster enligt BKR från Martin & Co åskådliggörs i Bilaga C. 

Lastjämförelsen mellan normerna redovisas i avsnitt 4.1. 

Dimensioneringar görs på tre olika pelare och en balk. C1 är den pelare som 

utsätts för störst last i Hus X. C6 utsätts för näst störst last och C17 utsätts för 

störst last på plan 2. Pelarnas position visas i Figur 3.1.  
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Figur 3.1 – Pelarposition 

Balken B1 som dimensioneras är den som utsätts för störst momentkraft och 

störst tvärkraft. Den bärs upp av pelare C1. Balken kontrolleras på två olika 

ställen, där det råder störst tvärkraft och störst moment. 

Dimensioneringsberäkningar av pelare och balk enligt Eurokod erhålls i bilaga 

B. Balken B1 är 18,5 m och har flera stödpunkter. Balkens längd gör momentet 

till den dimensionerande kraften. Nedan visas balkens position i Figur 3.2. 

Figur 3.2 – Balkposition 

Jämförelsen mellan dimensionerna enligt BKR och Eurokod redovisas i avsnitt 

4.2, där pelarnas och balkens utnyttjandegrader jämförs med varandra.   

C1 

C17 

C6 

B1 
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4. Resultat  

Detta kapitel innehåller resultat av både lastnedräkningar och dimensioneringar 

enligt Eurokod och BKR. Lastnedräkning enligt Eurokod redovisas i Bilaga A. 

Dimensioneringar enligt Eurokod redovisas i Bilaga B. Lastberäkning och 

dimensionering enligt BKR utförda av Martin & Co återfinns i Bilaga C.  

4.1 Resultat av lastberäkningar 

Nedan följer resultat av lastberäkningar.  

4.1.1 Resultat av snölaster 

Snölaster beskrivs här visuellt. Snölasten uppstår olika beroende på hur 

huskroppen är utformad, vilket gör snölast svårt att redovisa. Överlag är 

snölasten större vid beräkning enligt Eurokod. 

Resultatet av snölastberäkning enligt Eurokod visas i figuren nedan. För större 

figur se Bilaga D. 

 
Figur 4.1 - Resultat av snölastberäkningar enligt Eurokod 
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Resultaten av snölastberäkningar enligt BKR är utförda av Martin & Co och 

visas i figuren nedan. För större bild se Bilaga D. 

 

Figur 4.2 – Resultat av snölastberäkningar enligt BKR av Martin & Co 

Snölasten utan snöfickor är 1,92 kN/   enligt Eurokod och 1,6 kN/   enligt 

BKR.  Snölasten utan snöfickor blir därmed 20 % större efter normbytet.  

4.1.2 Resultat av vindlast 

Vindlastens effekt är så pass liten att den inte har någon inverkan i lastfallet. 

Detta gäller för beräkningar enligt både BKR och Eurokod. Då Martin & Co inte 

har med vindlasten i sina lastnedräkningar finns den ej heller med i denna studie. 

Beräkningen av vindlast i Bilaga A är en kontroll av dess effekt. För vidare 

förklaring se resultatanalys av vindlaster.  
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4.1.3 Resultat av egentyngder 

Egentyngden på betong är den enda egentyngden som skiljer sig mellan 

normerna. I BKR sätts vikten på all betong till 24 kN/m³. I Eurokod har vikten 

på armerad betong ökat till 25 kN/ m³. 

Nedan följer egentyngderna för Hus X enligt de båda normerna. 

Pelare:               

Balkar:              

Bjälklag enligt Eurokod:  6          

Bjälklag enligt BKR:  6          

Tak 1 och 3:  2, 49 kN/m³ 

Tak 2:  0,318 kN/m² 

Ytterväggar:               

Innerväggar:  0,50 kN/m² 

Fasta installationer:  0,50 kN/m² 

4.1.4 Resultat av nyttig last 

Nyttiga laster som verkar på Hus X enligt Eurokod. 

Bjälklag till byggnad 2: 2,5 kN/   

Tak 1 och 3:   2,5 kN/   

Nyttiga laster som verkar på Hus X enligt BKR. 

Bjälklag till byggnad 2:  

 Nyttiglast bunden:  1,5 kN/   

 Nyttiglast fri: 0,5 kN/   

Tak 1 och 3:  4,0 kN/   
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4.1.5 Resultat av lastnedräkning 

I Tabell 4.1 och 4.2 nedan redovisas lastnedräkningen enligt Eurokod och BKR. 

Tabellerna visar den totala lasten ner i grunden, lasten ner i pelare C1 och lasten 

ner i pelare C17.  

Pelaren C1 är utsatt för den största lasten i hela Hus X och pelaren C17 är den 

pelare som är utsatt för den största lasten på plan 2. Lasten som går ned i de båda 

pelarna och i grunden ökar alternativt minskar med normbytet enligt Tabell 4.3. 

 

Eurokod 

Last ner i 

grunden: 

[kN] 

Last ner i 

C1 [kN] 

Last ner i 

C17 [kN] 

 

 

Egenvikt 7784,87 511,998 219,356 

 

 

Nyttig* 1183,83 92,844 0* 

 

 

Snö 1629,30 133,196 60,084 

 

 
 Laster 10598,00 738,038 273,946 

 

 

Lastkombination med 

partialkoefficienten 

12775,00 887,236 349,656 

 

 

Tabell 4.1 – Lastnedräkning enligt Eurokod 

 

 

 

 

BKR Last ner i 

grunden: 

[kN] 

Last ner i 

C1: [kN] 

Last ner i 

C17: [kN] 

 

 

Egenvikt 7547,57 496,808 210,852 

 

 

Nyttig* 1460,01 105,765 0* 

 

 

Snö 1369,60 124,622 50,173 

 

 
 Laster 10377,18 727,195 255,224 

 

 

Lastkombination med 

partialkoefficienten 

10404,00 722,326 271,988 

 

 

Tabell 4.2 – Lastnedräkning enligt BKR 

 

 

 

Förändring från BKR till Eurokod 

       

   
                 

Last ner i 

grunden: 

[%] 

Last ner i 

C1: [%] 

Last ner i 

C17: [%] 

 

 

Egenvikt 3,1 % 3,1 % 4,0 % 

 

 

Nyttig – 18,9 % – 12,2 % 0 % 

 

 

Snö 19,0 % 6,9 % 19,8 % 

 

 
 Laster 2,1 % 1,5 % 7,3 % 

 

 

Lastkombination med 

partialkoefficienten 

22,8 % 22,8 % 28,6 % 

 Tabell 4.3 – Förändring från BKR till Eurokod 

Totalt ger normbytet från BKR till Eurokod, tillämpat på Hus X, en lastökning 

på 2,1 % ner i husgrunden. Pelaren C1 får en ökning på 1,5 % och på pelaren 

C17 ökar den totala lasten med 7,3 %.  
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4.2 Resultat av dimensioneringar  

Nedan följer resultaten från de dimensioneringar som utförts. För fullständig 

dimensionering enligt Eurokod se Bilaga B. För fullständiga resultat från BKR 

se Bilaga C. 

4.2.1 Resultat av pelardimensionering 

Tre olika pelare har dimensionerats. Pelaren C1 som är utsatt för den största 

belastningen på plan 1, pelaren C6 som är utsatt för den näst största belastningen 

på plan 1 och pelaren C17 som är utsatt för den största belastningen på plan 2.  

Tabellen 4.4 nedan visar utnyttjandegraderna i procent för tre pelare, C1, C6 och 

C17. Gällande dimensioner står längst till vänster i tabellen. De pelare som 

slutligen valts enligt Eurokod är markerade med grönt. Tabellen visar även den 

normalkraft som pelaren har dimensionerats för. Normalkraften skiljer sig då 

den är framtagen för respektive norm. 

  

C1 C6 C17 

BKR Eurokod BKR Eurokod BKR Eurokod 

Normalkraft,     722 kN 887 kN 497 kN 659 kN 272 kN 350 kN 
VKR 100x100x6.3           74% 
VKR 100x100x8       133% 71% 61% 
VKR 100x100x10       114%     
VKR 120x120x6,5   137%         
VKR 120x120x8       83%     
VKR 120x120x10   94% 74% 70%     
VKR 140x140x8   81%         
VKR 140x140x10 71% 67%         

Tabell 4.4 – Utnyttjandegrader i % för aktuella pelare 

 4.2.2 Resultat av balkdimensionering 

Tabell 4.3 nedan visar resultaten för balkdimensioneringen enligt de olika 

normerna. Enligt båda normerna är det momentkraften som är dimensionerande. 

HEA 200 Eurokod BKR 

Momentkraft,       112 kNm 108 kNm 

Utnyttjandegrad 85 % 86 % 

Tabell 4.5 – Utnyttjandegrad och dimensionerande 

moment för HEA balken 

Balken HEA 200 har en utnyttjandegrad som ligger i det intervall som är 

brukligt för Martin & Co. 



13 

 

5. Resultatanalys 

I detta kapitel analyseras resultaten för lasterna och dimensionerna på pelare och 

balk. 

5.1 Analys av lastberäkningar 

Enligt Eurokod blir lasterna större. Detta med anledning av att 

partialkoefficienten ligger på lastsidan och inte på materialsidan som i BKR. 

Trots detta blir summan av lasterna enligt Eurokod utan partialkoefficienten 

större. En anledning till detta är att Eurokod tar hänsyn till fler 

dimensioneringssituationer. Undantagsfallet är dock nyttiga laster, som i det här 

fallet blev väsentligt mindre enligt Eurokod än BKR. 

5.1.1 Analys av snölaster 

Tabell 5.1 nedan redovisar resultatjämförelsen för snölasten ner till grunden och 

två pelare, C1 och C17.  

 

Snölast 

 
Last ner i 

grunden: [kN] 

Last ner i C1 

[kN] 

Last ner i C17 

[kN] 

Eurokod 1629,30 133,196 60,084 

BKR 1369,60 124,622 50,173 

Förändring 19,0 % 6,9 % 19,8 % 

Tabell 5.1 – Resultat snölast ner i C1, C17 och husgrunden 

Tabellen ovan visar en ökning av snölast från BKR till Eurokod. 

Lastförändringen som uppstår i pelare C17 följer den förändring som uppstår för 

last ner i grunden. Pelaren C1 som ligger på plan 1 får inte lika hög förändring. 

Orsaken är att pelaren C17 och grunden för Hus X inte påverkas lika mycket av 

den snöficka som ligger rakt ovanpå pelare C1. Lasten som uppstår av snöfickan 

är mer jämbördig mellan normerna än den övriga snölasten. Det gör att lasten på 

pelare C1 inte förändras på samma sätt av normbytet. Omgivande förutsättningar 

för de olika pelarna är inte de samma, med avseende på att de ligger på olika 

plan, viket gör det komplicerat att jämföra snölasten de tar upp.  

En av skillnaderna på snölaster mellan Eurokod och BKR är längden på 

snöfickorna. I Eurokod blir snöfickan max 15 m och i BKR max 10 m. När 

väggen som snöfickan lägger sig mot är över 5 m hög blir snölasten något större 

i Eurokod än enligt BKR. Se bilaga A för förklarande beräkningar. 
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I Eurokod tar man hänsyn till i vilken topografi byggnaden befinner sig, se tabell 

A.1. BKR tar inte hänsyn till de olika topografierna. Vilket gör att snölasten kan 

skilja sig     
 . 

För hus X blir det olika topografier på de olika snöfickorna. Snöfickorna som 

utvecklas av de höga byggnaderna ger topografin normal medan de snöfickor 

som hus X utvecklar själv hamnar i topografi skyddad, snölasten blir då 20 % 

större efter normbytet.  

5.1.2 Analys av vindlaster 

Enligt Eurokod ska en vindtunnelmodell utföras på ett hus i den situationen som 

Hus X befinns i. Autodesk kommer att lansera ett datorprogram som ska göra 

det möjligt att göra sådana modeller. Här har istället huset frilagts och 

beräkningar har gjorts för hand.  

Det blir sällan några större vindlaster på stommen vid dimensionering av ett så 

här litet hus. Beroende på takets utformning kan vindlasten bli både positiv och 

negativ. I många fall båda beroende till vilken del av taket man syftar på. För 

platta tak gäller att största kraften blir som ett sug. Då är det mer relevant att se 

till att de mindre fästanordningarna som t.ex. vindskivor och plåthuvar håller för 

de krafterna. Vindlasterna blir som störst runt knutar och runt takfoten då vinden 

pressas mest vid de punkterna.  

Vind mot gavel ger störst normalkraft då den yta som ger en positiv kraft nedåt 

blir störst. Ändå är kraften så liten att den har försummats från lastnedräkningen. 

Beräkningarna för vindlast finns i Bilaga A och kan ses som en kontroll av hur 

stor effekt den kommer att ha på lastfallet. 

5.1.3 Analys av egentyngder 

Tabellen 5.2 nedan redovisar resultat och förändring för beräkning av 

egentyngder ner i grunden och två olika pelare.  

 

Egentyngder 

 
Last ner i 

grunden: [kN] 

Last ner i C1 

[kN] 

Last ner i C17 

[kN] 

BKR 7547,57 496,808 210,852 

Eurokod 7784,87 511,998 219,356 

Förändring 3,1 % 3,1 % 4,0 % 

Tabell 5.2 – Resultat av egentyngder ner i C1, C17 och husgrunden  

Egentyngden hos materialet är den samma förutom när det kommer till betong. 

Armerad betong väger 25 kN/   och oarmerad betong väger 24 kN/   enligt 

Eurokod. I BKR gäller 24 kN/   för all betong. Det medför att betongen blir 
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totalt 4,2 % större last enligt Eurokod än vid beräkningar enligt BKR. I Tabell 

5.2 ligger ökningen omkring 4 % för egentyngderna efter normbytet. Skillnaden 

kan därmed ses som en direkt konsekvens av ökningen för betongens egenvikt. 

5.1.4 Analys av nyttiga laster  

Tabellen 5.3 nedan ger resultat och förändring för beräkning av nyttiga laster ner 

i grunden och två olika pelare. 

 

Nyttiga laster 

 
Last ner i 

grunden: [kN] 

Last ner i C1 

[kN] 

Last ner i C17 

[kN] 

Eurokod 1183,83 92,844 0 

BKR 1460,01 105,765 0 

Förändring – 18,9 % – 12,2 % 0 

Tabell 5.3 – Resultat av nyttiga laster ner i C1, C17 och husgrunden 

Nyttiga lasten i pelare C1 är enligt Eurokod 93 kN och enligt BKR 106 kN. Det 

är en minskning på 12 % från BKR till Eurokod. Anledningen är att Eurokod 

inte har samma definition för gårdsbjälklag som BKR. I Eurokod används 

kategori I, vilken i sin tur ger kategori C1. Denna är 1,5 kN/   mindre än den 

lasten som gäller för gårdsbjälklag i BKR (4,0 kN/  ). Det är alltså 

definitionerna för kategorierna som har förändrats, inte lasten. Eftersom 

normerna inte kan jämföras i detta fall blir resultatet specifikt för endast denna 

konstruktionen och bör inte tas som en generell jämförelse mellan Eurokod och 

BKR. 

Pelare C17 utsätts inte för någon nyttig last. Den befinner sig på plan 2 där det 

inte finns någon nyttig last ovan.  

Den totala nyttiga lasten ner i grunden blev enligt Eurokod 1184 kN och enligt 

BKR 1460 kN.  Det är en minskning på 19 %. Denna siffra bör dock inte ses 

som en generell förändring av normbytet, eftersom Hus X endast är ett specifikt 

fall. Minskningen beror som ovan nämnt främst på skillnader i definitionen av 

kategorier. Definitionen för gårdsbjälklag finns inte med i Eurokod. 

Den invändiga nyttiga lasten är 0,5 kN/   större enligt Eurokod än enligt BKR. 

Normbytet kommer överlag medföra att den nyttiga lasten ökar i de flesta 

dimensioneringssituationer. Det är inte så vanligt att definitionen gårdsbjälklag 

används. Studien ger med hänsyn till detta ett något specifikt resultat. En ökning 

av den nyttiga lasten kan dock förväntas efter normbytet i de flesta andra fall. 
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5.2.5 Analys av lastnedräkning 

Tabellen 5.4 nedan ger resultat och förändring för lastnedräkning ner i grunden 

och två olika pelare. 

Lastnedräkning 

Last ner i 

grunden: 

[kN] 

Last ner i 

C1 [kN] 

Last ner i 

C17 [kN] 

Lastkombination enligt Eurokod 

med partialkoefficienten 

12775,00 887,236 349,656 

Lastkombination enligt BKR  10404,00 722,326 271,988 

Lastkombinationens förändring 

efter normbytet 

22,8 % 22,8 % 28,6 % 

Tabell 5.4 – Resultat av lastnedräkning ner i C1, C17 och husgrunden 

Lasten ökar med 20-30 % då partialkoefficienten är inräknad i lastfallet för 

Eurokod. Ökningen kan tyckas vara stor men i och med att partialkoefficienten 

ligger på materialet i BKR så behöver inte lastökningen efter normbytet innebära 

några större förändringar på stomdimensionerna. 

Tabellen 5.5 nedan redovisar lasterna utan lastkombinationer och därmed även 

utan partialkoefficient.  

 Laster 

(Utan lastkombination) 

Last ner i 

grunden: 

[kN] 

Last ner i 

C1 [kN] 

Last ner i 

C17 [kN] 

Eurokod utan partialkoefficienten 10598,00 738,038 273,946 

BKR 10377,18 727,195 255,224 

Förändring av laster 2,1 % 1,5 % 7,3 % 

Tabell 5.5 – Resultat av lastnedräkning ner i C1, C17 och husgrunden 

Lastökningen blir inte lika ansenlig när partialkoefficienten inte är medräknad. 

Likväl följer det en ökning av övergången från BKR till Eurokod. Ökningen 

ligger nu mellan 2-8 %. Detta beror bland annat på att den armerade betongen 

har en högre densitet i Eurokod. Det har även visat sig att övriga laster bortsett 

från nyttiga laster har ökat. I fallet med Hus X minskar den nyttiga lasten av 

normbytet, detta skall dock ses som ett ovanligt scenario, för vidare förklaring 

om detta se analys av nyttiga laster. 

Då C17 inte påverkas av den nyttiga lasten ger dess förändring av normbytet en 

mer korrekt fingervisning till konsekvenserna av övergången. Med avseende på 

summan av lasterna för en byggnad, bör förändringen från BKR till Eurokod 

ligga runt 7 % för de flesta fallen. 

5.2 Analys av dimensioneringar 

Nedan följer en analys av de dimensioneringar som har utförts. 
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5.2.1 Analys av pelardimensionering 

Kapaciteten ökar för pelarna dimensionerade enligt Eurokod gentemot pelarna 

dimensionerade enligt BKR. Dock ökar markant även lasten på pelarna. 

Resultatet av detta är att en lägre utnyttjandegrad fås då samma pelare 

dimensioneras med kraft och kapacitet enligt Eurokod än när pelaren 

dimensioneras enligt BKR.  

Mindre dimensioner på pelaren kan i vissa fall användas då den har 

dimensionerats enligt Eurokod.  Den lägre utnyttjandegraden som Eurokod ger 

resulterar dock inte alltid i att dimensionerna kan minskas. Anledningen till detta 

är att skillnaderna inte blir särskilt stora. 

Två av de tre pelare som har dimensionerats kan gå ner i storlek. 

Utnyttjandegraden på den pelare som inte påverkas något av den nyttiga lasten 

sjunker med 10 % av normbytet. På de andra pelarna sjunker utnyttjandegraden 

endast med 4 %.  Det går dock inte dra som slutsats att det är den nyttiga lasten 

som påverkar skillnaderna i pelarnas utnyttjandegrader. Om den nyttiga lasten 

enligt normerna varit den samma, skulle skillnaden i utnyttjandegrader blivit 

mindre än 4 %. Därmed hade utnyttjandegraderna på de båda pelarna som utsätts 

för den något udda nyttiga lasten blivit ännu mer lika. 

Kapaciteten ökar något mer än lasten då dimensioneringen går från BKR till 

Eurokod.  

5.2.2 Analys av balkdimensionering 

Normbytet ger ingen förändring av dimensionerna på balken. Det 

dimensionerande momentet är ungefär det samma och på utnyttjandegraden 

skiljer det endast 1 %.  

Anledningen till att maxmomentet på balken inte ökar med mer än 4 kNm av 

normbytet, skulle kunna bero på den stora skillnaden i förhållandet mellan de 

nyttiga lasterna. Nu reducerar den nyttiga lasten ökningen av den totala lasten 

från BKR till Eurokod. Stämmer det här resonemanget skull det dock 

dimensionerat enligt Eurokod ge större balkdimensioner än dimensionering 

enligt BKR. Det är något som antas vara orimligt, därför antas det finnas en brist 

i framtagningen av maxmomentet från FEM-design enligt de båda modellerna. 
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6. Diskussion 

Tidsbristen har begränsat oss från att göra utförligare dimensioneringsarbete och 

fler jämförelser mellan normerna. Det gäller framförallt jämförelse av totallasten 

och kapaciteten hos balkar och pelare.  

Kapaciteten ökar något mer än lasten då dimensioneringen övergår från BKR till 

Eurokod. Skillnaden på kapacitetsökningen antogs från början vara linjär. 

Analys av resultaten visar att skillnaden i utnyttjandegrader minskar desto högre 

last pelarna utsätts för. Det krävs dock ännu fler dimensioneringar och 

dimensioneringssituationer, för att kunna påvisa detta. 

Dimensioneringsrbetet av Hus X enligt Eurokod har gjorts parallellt som Martin 

& Co har arbetat med Hus X enligt BKR. Utförligare jämförelser mellan 

normerna hade kunnat göras om dimensioneringsarbetet av Martin & Co varit 

klart då denna studie påbörjades. Då hade resultaten kunnat jämföras i ett 

tidigare skede. 

Modellen i FEM-design har omarbetats från BKR till Eurokod för att lasterna 

skulle ha lika förutsättningar som möjligt. Komplikationer som resulterat i 

felaktiga lastsituationer har därför till en början uppstått. Lastresultaten och 

därmed även dimensioneringar har med hänsyn till detta reviderats ett flertal 

gånger.  

Nyttig last i Hus X har inte kunnat inte översättas på ett bra sätt från BKR till 

Eurokod. Konsekvensen blev att olika kategorier av nyttiga laster mellan 

normerna användes. Resultatet påverkades därmed i en riktning som vanligtvis 

inte skulle stämma. Slutsats av detta kan vara att Eurokod inte innehåller allt 

som skulle behövas för en exakt likadan dimensionering enligt de båda 

normerna.  

Diskussioner har förekommit om huruvida den nyttiga lasten uppstår samtidigt 

som snölasten på tak 1 och 3, då de sannolikt inte verkar samtidigt. Snölast och 

nyttig last sattes därmed aldrig in till att förefalla samtidigt på samma yta. Detta 

har bestämts tillsammans med Martin & Co och anses vara helt korrekt.  

Vindlastberäkningar var av stor möda men gav liten förtjänst. Vindlasterna hade 

så liten inverkan på lastfallet och därmed även på stomdimensioneringen, att de 

kunde försummas. Vindlasterna skulle dock under dessa omständigheter enligt 

Eurokod beräknats genom vindtunnelförsök. Tid och resurser som finns att tillgå 

gör att sådana modeller inte är aktuella. Vindlastberäkningarna ses nu endast 

som en kontroll av deras storlek. Följden av beräkningarna kan vara att de 

används som en hänvisning till hur vindlaster beräknas enligt Eurokod. 
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Redovisning av beräkningar görs inte i den omfattning som tidigare gällt för 

konstruktionsföretagen. Kraven som tidigare ställts i Sverige har på denna punkt 

minskat. Studier som den här hade kunnat göras grundligare om det hade gått att 

följa beräkningarna som konstruktionsföretaget gjort. Även konstruktion av 

ombyggnationer skulle förenklas om det fanns tidigare beräkningar från när 

stommen först dimensionerats. Konstruktionsföretagen hade med säkerhet gjort 

mer korrekta dimensioneringar på ombyggnationer om så hade varit fallet. 

Omfattningen av Eurokod gör att det tar lång tid att läsa och leta fram den 

relevanta informationen. Tillägg på denna tid görs då även den nationella 

bilagan ska studeras. Eurokod är väldigt utförlig men också mycket större än den 

tidigare gällande normen BKR. Priset på Eurokod gör den svårare för bland 

annat mindre företag och privatpersoner att få tag på. När studien utfördes fanns 

till exempel inte gällande Eurokoder att tillgå på Linnéuniversitetet. 

Resultaten i denna studie ger en något lättare stomme efter normbytet. 

Skillnaderna är små och det är endast i vissa dimensioneringssituationer som 

mindre dimensioner kan användas. Stomdimensioner på större konstruktioner 

bör inte förändras särskilt mycket efter normbytet. Mindre konstruktioner 

kommer dock påverkas mer.  

Utnyttjandegraden på stålpelare kommer överlag minska med normytet. 

Stålbalkens utnyttjandegrad blir för fallet med Hus X marginell, detta antas bero 

på antingen skillnader mellan normernas nyttiga last, eller lastframtagningen 

från de båda lastmodellerna som har använts. 

Dimensionerna hade kunnat bli ännu mindre om topografin för Hus X varit 

annorlunda. Topografin gör att snölasten ökar med 20 % med normbytet, den 

hade istället kunnat minska med 20 % om byggnaden varit placerad i en mindre 

skyddad omgivning. 
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7. Slutsatser 

Slutsatser som vi kan drar utifrån detta examensarbete är följande: 

 Två av tre pelare som har dimensionerats kan gå ner till en mindre 

tjocklek på stålet. Dimensionerna minskar därmed på 11 av 23 pelare i 

Hus X. Materialkostnader för pelarna hade därför minskat om Hus X 

dimensionerats enligt Eurokod. 

 Projekteringskostnaden beaktas inte i examensarbetet. Något som 

framgår är dock att dimensionering av stommar enligt Eurokod tar längre 

tid. Projekteringskostnaden för olika projekt kommer därmed att öka med 

normbytet. 

 Normbytet ger lägre utnyttjandegrad på pelare och balk. Pelarna på nedre 

plan minskar sina utnyttjandegrader med 4 %. Pelaren på det övre planet 

minskar sin utnyttjandegrad med 10 % och för balken minskar 

utnyttjandegraden med 1 %.  

 Minskningen med 1 % på balkens utnyttjandegrad kan tolkas som 

försumbar. Anledningen är att beräkningar enligt Eurokod har gjorts för 

hand och beräkningar enligt BKR har gjorts med datorprogram. Antal 

decimaler kan därmed skilja mellan beräkningarna. 

 Lasterna ökar med normbytet, desto mer ökar dock kapaciteten i 

stomkomponenterna. Ökningen av lasterna är alltså inte parallell med 

ökningen av kapaciteten för pelare och balk.  

 Dimensionering av större byggnader antas ge mindre skillnader av 

normbytet än dimensionering av små byggnader. Större byggnader 

påverkas mindre av specifika laster som kan skilja sig mellan normerna.  

 Totala lasten ner i grunden för Hus X ökade med 2,1 % av normbytet. En 

ökning på 7 % hade varit mer sanningsenlig då kategoriseringen av den 

nyttiga lasten inte var möjlig att översätta rakt av från BKR till Eurokod. 

Pelaren som dimensionerades för det övre planet utsattes inte av någon 

nyttig last och fick ovan nämnda lastökning på 7 %. 
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Bilaga A. Lastberäkningar 

Koefficienterna för snö- och vindlaster baseras i Eurokod på vad som kan bli det 

mest extrema fallet en gång under en 50-årsperiod. Alla laster beräknas enligt 

Eurokod 1.  

Nedan följer teckenförklaring för snö, vind, egentyngder och nyttig laster.  

Teckenförklaring för snölaster: 

S Snölasten [kN] 

   Snölastens formfaktor [  ]  

   Karakteristiska värdet för snö på mark [kN/  ] 

   Exponeringsfaktorn [  ] 

   Termiska koefficienten  [  ] 

   Snöns densitet [kN/  ] 

   Det högre byggnadsverkets längd [m]  

   Den låga byggnadens längd, den byggnad på vilken snölasten 

verkar [m] 

   Den höga byggnadens horisontella längd mellan takfot och nock 

 [m] 

h  Höjden upp till takfot på intilliggande högre byggnadsverk [m] 

 

Teckenförklaring för vindlaster: 

    Formfaktor för utvändig vindlast [  ] 

  (  )  Karakteristiskt värde på vindens hastighetstryck [kN/  ] 

   Referenshöjd för utvändig vindlast [m] 

    Höjden på bröstning från tak [m] 

h Höjden från mark till tak [m] 

α Takvinkeln, är mellan -5º och 5º, därmed kan taket räknas som 

plant [ º] 

θ  Vindriktningen mot huset [ º] 
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e Det minsta värdet av b och 2h [m] 

b Är lika med bredden, 90° mot vindriktningen [m] 

    Formfaktor för invändig vindlast [  ] 

  (  ) Karakteristiskt värde på vindens hastighetstryck [kN/  ] 

   Referenshöjd för invändig vindlast enligt avsnitt [m] 

A Area  [  ] 

      Lokal formfaktor för en belastad area på 1   . Används vid 

dimensionering av fästdon och små element (beklädnads- och 

takelement) [  ] 

       Global formfaktor för en belastad area på 10   . Används vid 

dimensionering av bärverk som helhet.  [  ] 

 

Teckenförklaring för nyttiga laster: 

   Jämnt utbredd last [kN/  ] 

   Koncentrerad last [kN] 

α     Reduktions faktor [  ] 

    10,0   [m²] 

A  Belastad area  [m²] 

 

Teckenförklaring för egentyngder: 

g Tyngdaccelerationen [m/s²] 

 

Teckenförklaring för lastnedräkning: 

    Summan av egentyngden på den del som ska dimensioneras

 [kN]  

     Variabla laster på den del som ska dimensioneras [kN] 

         Variabel huvudlast på den del som ska dimensioneras [kN] 

    Partialkoefficient som beaktar osäkerheter hos lastmodellen 

och/eller lasteffektmodellen [  ] 
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    Faktor för kombinationsvärde för variabel last [  ] 

    Faktor för frekvent värde för variabel last [  ] 

                 Partialkoefficient för den permanenta lasten j vid beräkning av 

övre/undre dimensioneringsvärden         

      Partialkoefficient för den variabla lasten i [  ] 

   Reduktionsfaktor [  ] 

   Karakteristiskt värde för en permanent last [kN] 

         Överdimensionerande värde för permanent last [kN] 

         Undre dimensionerande värde för en permanent last [kN] 

      Dimensionerande värde för en variabel last [kN] 

     Karakteristiska snölasten [kN/  ] 

    Dimensionerande värde för en variabel utbredd last [kN/  ] 

S Snölast [kN/  ] 
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A.1 Snölaster 

Versionen av Eurokod 1 del 3 med avseende på snölast är från år 2003. 

Det kommer bli snölaster på tre olika tak. Snöfickor där snön blåser in kommer 

att uppstå. Detta gör att det uppstår flera olika snölaster som sedan interpoleras. 

Snöfickorna gör att lasterna kommer att bli trapetsformade. När 

dimensioneringar utförs så ses snölasterna som horisontella istället för att följa 

taklutningar.  

Grundformel för snölast: 

              (A.1) 

  =2,0 valt ur tabell A.1. Värden på    för Sveriges kommuner baserade på 

snölastkartan  

Topografi    

            0,8 

        1,0 

         1,2 
  Vindutsatt topografi: plan, öppen terräng, vindexponerad i olika 

riktningar utan skydd eller med lite skydd av terräng, träd och högre 

byggnadsverk.  
 Normal topografi: område där snö endast i undantagsfall blåser av 

byggnadsverk, avhängigt terräng, andra byggnadsverk eller träd. 
 Skyddad topografi: område för det aktuella byggnadsverket är 

väsentligt lägre än omgivande terräng eller omgivet av träd och/eller 

omgivet av högre byggnadsverk. 

Tabell A.1 - Rekommenderade värden på    för olika topografier 

(Eurocode SS-EN 1991-1-3, s.57) 

Två typer av topografier måste i detta fall beaktas, normal och skyddad. 

Skyddad topografi ansätts i samband mittenbyggnaden, medan normal topografi 

tillämpas på resterande snöfickor. Detta på grund av att hela längden på 

byggnaden beaktas. Därmed ges enligt tabellen ovan: 

   = 1,2   (skyddad) 

    = 1,0   (normal) 

Valt   =1,0 med anledning av att värmegenomgångskoefficienten är mindre 1 

W/  K. (Eurocode SS-EN 1991-1-3:2003 s. 16) 

  =0,8  

  =   +    (A.2) 
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  = 
     

  
 ≤  

   

  
 (A.3) 

   = 
     

  
  (A.4) 

Då taklutningen på det högre närliggande byggnadsverket, α < 15º gäller      

Snöfickans längd ges av formeln: 

         (A.5) 

Anmärkning 1:  Den nationella bilagan kan ge begränsningar för   . 

De rekommenderade gränserna är 0,8 ≤     4 

Anmärkning 2:  Den nationella bilagan kan ge begränsningar för   . 

De rekommenderade begränsningarna är 5 ≤    ≤ 15 

m. 

Anmärkning 3:  Om   ≤   bestäms formfaktorn för bortre kanten av 

det lägre taket genom interpolation mellan   och    

enligt figur 5.7 i Eurocode SS-EN 1991-1-3:2003.    

För interpolation av lastfallen används en skalenlig modell i Autocad, se figur 

A.2. 

Nedan följer en översiktsbild (A.1) av byggnationen. Bilden visar vad byggnader 

och tak kallas i texten. Den visar även att snöfickan som uppstår av Hus G inte 

är aktuell att räkna på då den inte kan nå någon del av nybyggnationen. På de 

nya byggnaderna är taken numrerade som 1, 2 och 3. 

 

Figur A.1 – Tak vy med snöfickans max längd från hus G  
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Snöfickor beräknas från Hus A, Hus T och byggnaden tillhörande Tak 2. 

Nybyggnationen med Hus 1, 2, 3 kallas i sin helhet för Hus X. Längden på en 

snöficka kan enligt Eurokod inte överstiga 15 meter. Höjdskillnaden mellan 

strålbehandlingen och tak 1 är endast 1,5 meter. Se figur A.1 nedan. 

 

Tak 1 

Snöficka från befintligt hus T: 

   = 1,0  

                        (A.5) 

5 ≤    ≤ 15 => Enligt anmärkning 2 sätts    till 15 m. 

   = 15 m 

   = 0 

   = 14,1 m  

   = 12,5 + 4,5 + 12 + 10,8 = 39,8 m 

  ≤     stämmer inte in => interpolation skall ej utföras enligt anmärkning 3 

  = 
     

  
 =  

         

      
 = 1,567 ≤   

   

  
 

      

 
 = 17,2  (A.3) 

Det minsta värdet ska användas som blir 1,567.  

0,8 ≤        4 => OK enligt anmärkning 1 

  =0,8  

  = 0 + 1,567 = 1,567 (A.2) 

                                     (A.1) 

Snöficka från Hus X tak 2: 

   = 1,2 

2*h = 2*3,9 = 7,8 m (A.5) 

5 ≤ 7,8 ≤ 15=>    OK enligt anmärkning 2 

   = 7,8 m 

   = 0 

   = 12 m 
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   = 12,5 + 4,5 = 17 m 

  ≤    stämmer inte in => interpolation skall ej utföras enligt anmärkning 3 

  = 
     

  
 =  

       

     
 = 3,141 ≤   

   

  
 = 

     

 
 = 3.9  (A.3) 

Det minsta värdet används som ger:   = 3,141 

0,8 ≤        4 => OK enligt anmärkning 1 

  =0,8 

  = 0 + 3,141 = 3,141 (A.2) 

S =   *  *  *   =                                 

 (A.1) 

För interpolation av snöfickorna på tak 1 se figur A.2 

Tak 2: 

Detta tak ligger inte tillräckligt nära högre byggnadsverk för att formfaktorn    

skall tillkomma, därmed används formfaktorn   . (Eurocode SS-EN 1991-1-

3:2003, 5.3.2) 

  =0,8 

S =             =                             

 (A.1) 

Tak 3  

Snöficka från hus A: 

   = 1,0 

                   (A.5) 

5 ≤    ≤ 15 => Enligt anmärkning 2 sätts    till 15 m. 

   = 15 m 

   = 0 

   = 16 m 

   = 39,8 m 

  ≤    stämmer inte in => interpolation skall ej utföras enligtanmärkning 3 
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  = 
     

  
 =  

       

      
 = 1,203 ≤  

   

  
 = 

      

 
 = 23,2  (A.3) 

Det minsta värdet används som ger: 1,203  

0,8 ≤        4 => OK enligt anmärkning 1 

  =0,8 

  = 0 + 1,203 = 1,203 (A.2) 

Den högsta formfaktorn väljs då den uttrycker ett extremare lastfall. 

S =   *  *  *   =                                

 (A.1) 

Snöficka från Hus X på tak 2: 

   = 1,2 

                     (A.5) 

5 ≤ 8,6 ≤ 15 =>    OK enligt anmärkning 2 

   = 8,6 

   = 12 m 

   = 10,8 m 

  ≤    stämmer inte in => interpolation skall ej utföras enligt anmärkning 3 

   = 0 

  = 
     

  
 =  

       

     
 = 2,65 ≤  

   

  
 = 

     

 
 = 4,3  (A.3) 

Det minsta värdet används som ger: 2,65 

0,8 ≤       4 => OK enligt anmärkning 1 

  =0,8 

  = 0 + 2,65 = 2,65 

Den högsta formfaktorn väljs då den uttrycker ett extremare lastfall. 

S =   *  *  *   = 2,65*1,2*1,0*2,0 = 6,360 kN/   (A.1) 

För interpolation av fallen se figur A.2 

De områden på taken där det inte bildas några snöfickor utsätts för snölasten 

1,92 kN/  . Denna last är alltså minimum för vad taken utsätts för. Där 
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snöfickorna bildas fås en trapetsformad last enligt illustrationerna, nedan 

sammanställs maxvärdena och längden på snöfickorna. Sammanställningen följs 

av visualiseringen A.2 som visar var de olika snölasterna ligger på husen. 

Tak 1 

Snöficka från befintligt hus T: 

         

S = 3,134 kN/   (A.1) 

Snöficka från Hus X tak 2: 

   = 7,8 m 

S = 7,538 kN/   (A.1) 

Tak 2  

Ingen snöficka bildas på detta tak 

   = 0 

S = 1,92kN/   (A.1) 

Tak 3 

Snöficka från hus A: 

    15 m  

S = 2,405 kN/   (A.1) 

Snöficka från Hus X tak 2: 

    8,6 m 

S = 6,360 kN/    (A.1) 
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Figuren nedan (A.2) visar framräknade lasterna med streckade linjer. De 

heldragna linjerna ovanför de streckade visar den slutgiltiga interpolerade 

snölasten. 

 Figur A.2 – Snölaster 

För större bild se bilaga D  
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A.2 Vindlaster 

Vindlasterna beräknas enligt Eurokod 1 del 4, från år 2005. En märkbar vindlast 

kommer endast uppstå på en av de tre byggnaderna, den kallas i texten för hus 2. 

De andra byggnadernas tak ligger i markhöjd respektive 0,4 meter ovan mark. 

De kommer därmed utsättas för så pass lite vind att det inte gör någon inverkan 

på lastfallet i helhet. Det går att se i tabell NA 2b för karakteristiskt 

hastighetstryck i Eurokod 1 (Eurocode SS-EN 1991-1-4:2005 s. 150). Där ges 

inte något karakteristiskt vindtryck (  ) för en höjd under 2 meter ovan mark. 

Byggnaden som vindlasterna beräknas på friläggs så att vindlaster beräknas från 

alla sidor. 

Byggnaden sätts i terrängtyp 4. Denna terrängtyp definieras av att minst 15% av 

områdets area är bebyggt och att byggnadernas medelhöjd är över 15 meter. 

Tabellen (A.2) där detta väljs syns nedan. 

Terrängtyp Beskrivning 

0 Havs- eller kustområde exponerat för öppet hav 

I Sjö eller plant och horisontellt område med försumbar vegetation och 

utan hinder 

II Område med låg vegetation som gräs och enstaka hinder (träd, 

byggnader) med minsta inbördes avstånd lika med 20 gånger hindrens 

höjd 

III Område täckt med vegetation eller byggnader eller med enstaka hinder 

med största inbördes avstånd lika med 20 gånger hindrens höjd (t.ex. 

byar, förorter och skogsmark) 

IV Område där minst 15 % av arean är bebyggd och där byggnadernas 

medelhöjd är >15 meter. 

Tabell A.2 - Definition av terrängtyper (SS-EN 1991-1-1-4:2005, s. 85) 

 

Grundformeln för vindlaster ser ut enligt: 

   =   (  )    (A.6) 

Terrängtyp IV och höjden 4 meter ger karakteristiskt hastighetstryck:  

Det karakteristiska hastighetstrycket   (  ) fås av tabell NA 1 – 

Referensvindhastighet, och tabell NA 2b – Karakteristiskt hastighetstryck i SS–

EN 1991-1-4:2005 (SV)   

  (  ) = 0,38 kN/   (detta vindtryck gäller alla 

vindlastfallen) 
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Bestämning av formfaktorn     för utvändig vindlast på byggnader beror av 

storleken på arean. Area mindre än 10    ger     , om arean är mindre än 1    

ger      . När arean är mellan 1 och 10    sker logaritmisk interpolering mellan 

enligt: 

Om 1 < A < 10    interpoleras formfaktorn enligt:  

    =      – (     -             A (A.7) 

Dock vid dimensionering av infästningar ska     används.  

De utvändiga vindlasterna kommer att beräknas från två olika håll och olika för 

tak och väggar vind mot gavel och mot långsidan. De laster som blir störst 

kommer att beräknas i lastnedräkning.    

 

Figur A.3 - Samband mellan   , h, b och hastighetstryck 
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A.2.1 Vindlast tak 

Vindlast tak bestäms olika för varje zon, beroende på vad för tak konstruktion, 

lutning, storlek på zonen och vindriktning. Zonindelningen av taket bestäms 

enligt figur A.3 och figur A.4 som är för plana tak med en taklutning på mindre 

än 5°. Lasten för vardera zon bestäms av    -värdet som sedan sätt in i ekvation 

A.6 som ger det verkliga kraften på ytan.  

Beräkningar vindlast tak, vind mot gavel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur A.4 - Zonindelning och beteckningar för plana tak med aktuell 

vindriktning (SS-EN 1991-1-4:2005 (sv) figur 7.6) 

Ur figur A.3 ges: 

   = 18,53 m 

2h = 2*4,6 = 9,2 m (A.8) 

   = min (18,53 eller 9,2) = 9,2 (A.9) 

Areaberäkning för zonerna: 

   = 
   

 
 * 

   

  
 = 2,116   
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   = (      
   

 
)  

   

  
 = 12,816    

   =18,53 *( 
   

 
 - 

   

  
 ) = 68,190    

   = (12,05 –  
   

 
 ) *       = 138,049    

Formfaktorn beror i detta fall även på förhållandet mellan bröstningshöjden och 

höjden från mark till tak enligt:    

  /h = 0,3/4,6 = 0,0652 (A.10) 

Därmed ges     värdena enligt tabell A.3. 

 

Taktyp 

Zon 

            

                                                    

 

Med 

bröstn

ing 

  /h = 

0,050 

 

-1,4 

 

-2,0 

 

-0,9 

 

-1,6 

 

-0,7 

 

-1,2 

+0,2 

-0,2 

  /h = 

0,065 

 

-1,744 

 

-0,870 

 

-0,700 

+0,2 

-0,2 

  /h = 

0,100 

 

-1,2 

 

-1,8 

 

-0,8 

 

-1,4 

 

-0,7 

 

-1,2 

+0,2 

-0,2 

 Tabell A.3 – Formfaktorer för utvändig vindlast på plana tak. (Eurocode SS-EN 

1991-1-4, tabell 7.2) 

Uträkningen av     – värdena görs genom interpolering. 

Logaritmisk interpolering till yta   : 

     = -2,0-(-2,0-(-1,4))     (2,116) = -1,805 (A.7) 

     = -1,8-(-1,8-(-1,2))     (2,116) = -1,605 (A.7) 

Linjär interpolering mellan      och      för yta    ger enligt nedan ger det 

slutgiltiga      : 

      = -1,605+
          

        
(-1,805-(-1,605)) = -1,744 

För ytan    sker endast en linjär interpolering 

      = -0,8+
          

        
(-0,9-(-0,8)) = -0,870 

För resterande ytor blir värdena likt tabellen A.3 

      = -0,7 

      = -0,2 och +0,2 
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Resultat av beräkningar vindlast tak, vind mot gaveln: 

   =   (  )     (A.6) 

     = -1,744*0,38 = -0,663 kN/   

     = -0,87*0,38 = -0,331 kN/   

     = -0,7*0,38 = -0,266 kN/   

       = -0,2*0,38 = -0,076 kN/   

       = 0,2*0,38 = 0,076 kN/   

(De lastvärden ovan är de som blir störst för vind. De blir också de som använd 

till lastnedräkningen i FEM-design.) 

När vinden istället blåser mot långsidan bildas på taket vindlaster enligt 

nedanstående bild och uträkningar:  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur A.5 - Zonindelning och beteckningar för plana tak med aktuell 

vindriktning (SS-EN 1991-1-4:2005 figur 7.6) 
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   = min (12,05 eller 9,2) = 9,2 (A.9) 

Zoner: 

   = 
   

 
* 

   

  
 = 2,116    

   = (12,05 - 2 
   

 
 ) * 

   

  
 = 6,854    

   =12,05 * ( 
   

 
 -  

   

  
) = 44,344    

   = 12,05 * (18,53 *  
   

 
) = 167,857    

 

Taktyp 

Zon 

            

                                                    

 

Med 

bröstning 

  /h = 

0,050 

-1,4 -2,0 -0,9 -1,6 -0,7 -1,2 +0,2 

-0,2 

  /h = 

0,065 

 

-1,744 

 

-0,979 

 

-0,700 

+0,2 

-0,2 

  /h = 

0,100 

-1,2 -1,8 -0,8 -1,4 -0,7 -1,2 +0,2 

-0,2 

Tabell A.4 – Formfaktorer för utvändig vindlast på plana tak (Eurocode SS-EN 

1991-1-4, 7.2) 

Val och beräkning av    - värde: 

      =      = - 1,744 (då areorna för   och    är lika stora) 

Logaritmisk interpolering för ytan    för att: 

     = -1,6-(-1,6-(-0,9))     (6,854) = -1,015 

     = -1,4-(-1,4-(-0,8))     (6,854) = -0,898 

Linjär interpolering mellan      och      för yta    ger enligt nedan det 

slutgiltiga      : 

      = -0,898 + 
          

        
(-1,015-(-0,898)) = -0,979 (A.7) 

      = -0,7 

      = +0,2 och -0,2 

   =   (  )    (A.6) 

     = 0,41*(-1,744) = -0,715 kN/   

     = 0,38*(-0,979) = -0,372 kN/   
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     = 0,38*(-0,7) = -0,076 kN/   

       = 0,38*0,2 = 0,076 kN/   

      = 0,38*(-0,2) = -0,076 kN/   

A.2.2 Vindlast väggar 

Vindlaster på väggar beräknas från två olika håll, långsidan och kortsidan. Då 

höjden på byggnaden är mindre än häften av bredden gäller följande beräkningar 

och figurer: 

Vind mot långsidan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur A.6 – Zonindelning och beteckningar för vertikala väggar (SS-EN 1991-1-

4:2005 (SV) figur 7.5) 
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figur A.6 väljs vid: 

2h = 2*4,6 = 9,2 m (A.8) 

e = min(18,5 och 9,2) = 9.2 m (A.9) 

d = 12.05 m 

När e < d väljs zonindelning enligt figur A.5 

För val av     och       värde krävs arean på ytan: 

     : 
   

 
  * 4,6 = 8,464    

      : 
 

 
  * 9,2 *4,6 = 33,856    

      : (12,05 – 9,2) * 4,6 = 13,110    

     :          85,100    

     :          85,100    

Formfaktorer väljs enligt tabell 7.1 i Eurocode SS-EN 1991-1-4:2003 s.35) 

h/d =  
   

     
 = 0,382  (A.10) 

När h/d blir i mellan 5 och 1 eller mellan 1 och 0,25 krävs linjär interpolation. 

h/d ≤ 1 => den resulterande kraften multipliceras med 0,85 enligt SS – EN 1991-

1-4:2005 (SV) anmärkning sida 35. 

      :        - 1,2 

        = -1,4 

      = - 1,4 – (1,4 – (- 1,2))      (8,464) = -1,214 (A.7) 

      :        = -1,4 

      :        = -0,5 

      :       = 0,8 och 0,7 => linjär interpolation: 

           (
          

      
)  (               

      :       = -0,5 och -0,3 => linjär interpolation: 

            (
         

      
)  (                
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Resultat av beräkningar vindlast väggar, vind mot långsidan: 

      = 0,38*(-1,214) * 0,85 = -0,392 kN/   

      = 0,38*(-1,4) *0,85 = -0,452 kN/   

     = 0,38*(-0,5) * 0,85 = -0,162 kN/   

     = 0,38*0,718*0,85 = 0,232 kN/   

      = 0,38*(-0,322) * 0,85 = -0,104 kN/   

Vind mot gavel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur A.7 – Zonindelning och betäckningar för vertikala väggar 

vind mot gavel  (SS-EN 1991-1-4:2005 (SV) figur 7.5) 

figur A.7 väljs vid: 

h = 4.6m 

2h = 2*4,6 = 9,2 m (A.8) 

e = min(12,5 och 9,2) = 9.2 m  (A.9) 

d = 12.05m 



A.20 

 

När e < d väljs zonindelning enligt figur A.6 

För val av     och       värde krävs arean på ytan: 

      : 
   

 
  * 4,6 = 8,464    

       : 
 

 
  * 9,2 *4,6 = 33,856    

       : (18,53 – 9,2) * 4,6 = 42,918    

     :12,05 * 4,6 = 55,430    

     : 55,430    

För val av formfaktorn (   -värdet) krävs: 

h/d = 
   

     
 = 0,248 ≤ 0,25 => därmed sätts h/d ≤ 0,25 (A.10) 

Formfaktorer väljs enligt tabell 7.1 (Eurocode SS-EN 1991-1-4:2003 s.35) 

       =                (När area och interpolation är 

densamma) 

      :        = -0,8 

      :       = -0,5 

      :       = +0,7 

      :       = -0,3 

Resultat av beräkningar vindlast väggar, vind mot gavel: 

      = 0,38*(-1,214) * 0,85 = -0,392 kN/   (A.6) 

      = 0,38*(-0,8) *0,85 = -0,258 kN/   

     = 0,38*(-0,5) * 0,85 = -0,162 kN/   

     = 0,38*0,7*0,85 = 0,226 kN/   

      = 0,38*(-0,3) * 0,85 = -0,097 kN/   
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A.2.3 Invändig vindlast 

De invändiga vindlasterna är lika stora över hela byggnaden. Ur stabilitets 

synpunkt behöves endas invändig vindlast tak beräknas. Dock kan inre vindlast 

på väggar påverka lokala reglar, pelare. 

   =   (  )     (A.11) 

Formfaktorn för invändigt tryck beror på öppningarnas storlek över byggnadens 

omslutande ytor. Enligt anmärkning 2 i (Eurokod 1 del 1-4 sida 48) skall     - 

värdet sättas till det mest ogynnsamma av +0,2 respektive -0,3. Anmärkningen 

säger att detta skall göras då det inte är möjligt eller det inte anses motiverat att 

uppskatta den relativa öppningsarean   för ett visst objekt. 

    =          = 0,076 kN/   (A.11) 

    =      (      = - 0,114 kN/   (A.11) 
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A.3 Nyttiga laster 

De nyttiga lasterna är variabla laster som väljs och beräknas enligt Eurokod 1: 

Laster på bärverk. Den svenska tillämpningen enligt SIS, Svensk standard SS-

EN 1991-1-1. 

   jämnt utbredd last [kN/  ] 

   koncentrerad last [kN] 

Nyttiga laster blir det på de ytor där det förekommer fri rörelse av människor. De 

ytor som nyttiga laster uppkommer är på tak 1, 3 och mellanbjälklag i hus 2. Tak 

1 och 3 hamnar i kategorin I, som tillämpar område: Åtkomliga yttertak till 

byggnader med användning enligt kategorier A till D. Mellanbjälklaget i hus 2 

blir kategori B. 

Dock enligt: 3.3.2 Särskilda regler för byggnader (1) Nyttig last och snö- eller 

vindlast bör inte antas verka samtidigt på yttertak (EN 1991-1-1:2002).  

Kategorier beroende på användningsområden enligt tabell 6.1 EN 1991-1-1: 

2002 ger med användningsområdet kontorslokaler kategorin B.  

Därmed fås den nyttiga lasten på bjälklaget, när de av Eurocode 1 (6.3.1.2(1)P 

tabell 6.2 sida 42) nationella valen av värdena används:  

Bjälklag till byggnad 2; kategori B => 

   = 2,5 kN/   

   = 3,0 kN 

Tak 1 och 3; kategori I => kategori C1=>  

   = 2,5 kN/   

   = 3,0 kN 
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A.4 Egentyngder 

Egentyngderna betraktas som permanenta laster. De beräknas med hjälp av 

ritningar och Eurocode 1. Tyngdaccelerationen, g sätts till 9,82     . 

Uppskattade tyngder som tillämpas i FEM-design: 

Pelare:  VKR:120x120x6.3 =>  

                            

Balkar: HE-B 240 =>  

                            

Bjälklag: C25/30 0.27m  => 

                             

Extra egentyngd är tvunget. I FEM-design är egentyngden för betong 24       

som den är i BKR medans i Eurokod 25      . En extra egentyngds last med 

0,27        på alla bjälklagen. Även betong väggarna fick en extra last. 0,594 

     på väggarna på plan 2 och 0,6534      på plan 1. 

Tak 2 – 1mm takduk, 0,05 m takboard, 0,27 m mineralull, PE- folie: 

Takduk:  0,015 kN/m² 

Takboard: 0,05m*1,2 kN/m³=0,06 kN/m² 

Mineralull: 0,27m*0,9 kN/m³=0,243 kN/m² 

Totalt:  0,318 kN/m² 

Tak 1 och 3 i markplan - 0.05m betong plattor, 0,05m sand, 2*100 

foamglasisolering, tätskikt: 

Betongplattor:                            

Foamglas (iso):                             

Sand:                           

Tätskikt:  0,01 kN/   

Totalt:  2, 49 kN/   

Yttervägg 1: Fasadtegel, luftspalt 0,03m, träregel 0,17m*0,045m, plastfolie, 

träregel 0,45m*0,45m dubbla gipsskivor 2*0,0125m.  



A.24 

 

Tegel:                                  

Isolering: (                                        

                                      

Trä: (         
  

  
            

  

  
           

           

Gips:                                     

Totalt:             

Innerväggar:  0,50 kN/m² 

Fasta installationer:  0,50 kN/m² 
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A.5 Lastnedräkning 

Säkerhetsklass: konsekvensen av brott anses vålla stor risk för allvarliga 

personskador. Därmed fås av tabell 1.2 i Byggkonstruktion (Isaksson, o.a., 

2010), säkerhetsklass 3. Den ger i sin tur partialkoefficienten    som då sätts till 

1. 

a) EQU: Förlorad statisk jämvikt för bärverket eller en del av det när det 

betraktas som en stel kropp där: 

- mindre variationer i värdet av eller den rumsliga fördelningen av laster från en 

enstaka källa är av betydelse, och 

- hållfastheten hos konstruktionsmaterial eller undergrund i huvudsak inte är 

avgörande 

b) STR: Inre brott eller för stor deformation av bärverket eller bärverksdelarna, 

inklusive grundplattor, pålar, källarväggar, etc., där hållfastheten hos bärverkets 

material är avgörande. 

c) GEO: Brott eller för stor deformation i undergrunden där hållfastheten hos 

jord eller berg är av stor betydelse för bärverkets bärförmåga. 

d) FAT: Brott på grund av utmattning hos bärverket eller bärverksdelarna. 

ANM. För dimensionering med hänsyn till utmattning anges lastkombinationer i 

EN 1992 t.o.m. EN1999. 

(2)P Dimensioneringsvärden för laster skall bestämmas enligt bilaga A. 

Enligt SS-EN Eurokod 1990:2002 6.4.1 sida 38. 

(Isaksson, o.a., 2010) 

Lastnedräkning och lastkombinationer: 

Lastnedräkning sker genom programmet FEM-design version 8.0. Lasterna skall 

multipliceras med en konstant. Konstanten beror av säkerhetsklasser och lastfall.  
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Brottgränstillstånd (STR/GEO) (Uppsättning B) 

Varaktiga 

och tillfälliga  

dimensionerings 

situationer 

Permanenta laster Variabel 

huvudlas

t (*) 

Samverkande variabla 

laster (*) 

Ogynnsam

ma 

Gynnsamm

a 

Största last 

(om sådan 

finns) 

Övriga 

laster 

(Ekv. 6.10a)  
      

         
      

          
   

          
   

         

(Ekv. 610b)   
      

         
      

         
   

       
   

         

 Tabell A.5. Dimensioneringsvärden för laster (Eurocode SS-EN 1990:2002, 

A1.2(B)) 

Förenklad uppställning: 

Lastkombination a 

       
 
*1.35*     ( 

 
 * 1.5 *            (A.12) 

  i = samtliga variabla laster  

Lastkombination b 

       
 
*0.89*1.35*    

 
               ( 

 
 * 1.5 * 

           (A.13) 

i = samtliga variabla laster med 

undantag av huvudlasten  

Där: 

 
      

 = 1,35 

 
      

 = 1,00 

 
   

 = 1,50 för ogynnsamma fall (0 för gynnsamma) 

 
   

 = 1,50 för ogynnsamma fall (0 för gynnsamma) 

  = 0,89 (så att   
      

 = 0,89*1,35 = 1,2015 (enligt EKS 8)) 

(Enligt EC 0    = 0,85) 

Säkerhetsklass 3:  
 
 = 1,0 

Egentyngd: 

 
      

        =                       (A.14) 

  
      

        =                               (A.15) 
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Snölast: 

   = 0,7 (2,0       3,0 kN/m²) 

    = 2,0 (i Växjö) 

     =    

 
   

         =                         (A.16) 

Snölast som huvudlast:  

 
   

     =                    (A.17) 

Vindlaster: 

De flesta vindlasterna är gynnsamma, vilket ger att  
   

    

När vindlast är ogynnsam: 

   = 0,3 

    =        
  

 
   

         =                    
              

  (A.18) 

Vindlast som huvudlast är inte sannolikt. 

Nyttiga laster: 

    = 0,7 

     =    

 
   

         =                                    (A.19) 

Nyttig last som huvudlast: 

 
   

     =                               (A.20) 

Lastkombinationer som appliceras i FEM-design 

     (     =                                             (A.12) 

     (            =                                        

 (A.12) 

qdb1 (Snö som HL) =                                            

 (A.13) 
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qdb2 (Nyttiglast som HL) =                               

          (A.13) 

Eurokod står det att två variabla laster uppkomma samtidigt beroende på fysiska 

eller funktionella orsaker och bör inte beaktas samtidigt i lastkombinationer. 

Menas att nyttig last utvändigt inte bör vara samtidigt som snölast.  I både 

lastkombinations fall blev det två olika kombinationer. När snölast var med i 

lastfallen reducerades nyttiga lasten på tak 1 och 3 till 0 kN/  .  

qda1 ger störst last. Resultaten redovisas i tabellen under och det är den totala 

vikten på hela byggnaden, pelare C1 och pelare C17 som valts att visas. C1 är 

pelaren som har störst last och C17 har störst last av pelarna på plan 2. 

Eurokod  

Totalt: [kN] C1 [kN] C17 [kN] 

Egenvikt 7784,870 511,998 219,356 

Nyttig 1183,830 92,844 0 

Snö 1629,300 133,196 60,084 

 Laster 10598 738,038 273,946 

Lastkombination 12775 887,236 349,656 

Tabell A.5 – Resultat laster



B.1 
 

Bilaga B. Dimensioneringar 

Teckenförklaring för dimensionering pelare: 

     är dimensioneringsvärdet för tryckkraften [kN] 

       är dimensioneringsvärdet för bärförmågan vid instabilitet för den 

tryckta bärverksdelen [kN] 

E Elasticitetsmodulen för stål [GPa] 

   Karakteristiskt värde på sträckgränsen  [kN/   

    Bärförmåga med hänsyn till instabilitet  [  ] 

c  Profilens invändiga mått utan fläns  [mm] 

   Tjockleken på stålet [mm] 

   Imperfektionsfaktor [graderº] 

     Elastisk kritisk normalkraft för relevant instabilitetsmod baserad på 

bruttotvärsnittet [kN/   

  Längden på pelaren  [mm] 

    Knäckningslängden som beaktas [mm] 

i Tröghetsradien kring relevant axel, bestämd för bruttotvärsnittet 

 [   ] 

r Inre radien för krökningen på stålprofilen [mm] 

R Yttre radien för krökningen på stålprofilen [mm] 

   Tröghetsmomentet [   ] 

    Tvärsnittsarean på pelaren [   ] 

   reduktionsfaktor för relevant instabilitetsmod [  ] 

   Värde som används för att bestämma reduktionsfaktorn   

 [  ] 

    Slankhetstal som används för att bestämma relativ slankhet 

 [  ] 

 ̅   relativa slankheten  [  ] 
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   Töjning [  ] 

h Höjden på pelarens tvärsnitt [  ] 

 

Teckenförklaring för dimensionering av balkar: 

    Livets tjocklek på balken [mm] 

    Flänsens tjocklek på balken [mm] 

   Balkens höjd  [mm] 

   Radien på valsningen [mm] 

     Bärförmåga för tvärsnitt oavsett tvärsnittsklass [  ] 

     Bärförmåga med hänsyn till instabilitet [  ] 

     Plastiskt vridmotstånd [  ]  

    Skjuvarean  [   ]  

   Höjd på balkens liv [mm] 

   Tröghetsmomentet [   ] 

E Elasticitetsmodulen för stål [GPa] 

  



B.3 
 

B.1 Dimensionering av pelare 

Pelarna dimensioneras mot knäckning enligt Eurokod 3 (Eurokod SS-EN 1993-

1-1:2005). Stålet är av kvaliten S355 och profilen är kvadratisk av typen VKR.  

Utnyttjandegraden på pelarna bör enligt Martin & Co ligga någonstans mellan 

70-75 %. Detta med tanke på att det i framtiden kan tillkomma installationer och 

ombyggnationer. Råde då en utnyttjandegrad på till exempel 95 % kan stommen 

bli överbelastad. 

Tabeller där standardvärden på profilerna är tagna från finns bland annat i boken 

byggkonstruktion (Isaksson, o.a., 2010).  

Ytterväggarna tar upp kraften från vindlasten i horisontalled. En tryckande kraft 

blir därmed den enda som verkar på pelarna, de dimensioneras därför endast mot 

knäckning.  

En tryckt bärverksdel bör kontrolleras med hänsyn till instabilitet enligt nedan: 

   

     
       (B.1) 

Där: 

    är normalkraften i den pelare som dimensioneras och är här framtagen från 

FEM-design. 

      beror av tvärsnittsklass och stålprofil 

I studien dimensioneras och jämförs tre olika pelare. De är ordnade enligt 

följande: 

 C1-den pelare som tar upp den största lasten på nedre plan. 

 C6-den pelare som tar upp den näst största på nedre plan. 

 C17-den pelare som tar upp den största lasten på övre plan.  

Det är samma tre pelare som tar upp den största lasten beräknat i FEM-design 

enligt Eurokod och enligt BKR. Lastberäkningsmodellen enligt Eurokod skiljer 

sig i det avseendet inte mot modellen enligt BKR. 

Värdena nedan är oberoende av tvärsnittsklass och dimension på de aktuella 

profilerna. Värdena gäller genom hela pelardimensioneringen. 

            

         

E = 210     
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Klassificering av tvärsnitt: 

För tvärsnittsklass 1 skall 

 

 
       (B.2) 

där: 

             (B.3) 

               (B.4) 

                                   (B.5) 

  √
   

  
  (   i N/   ) (B.6) 

 

Om tvärsnittet ligger i klass 1 gäller: 

      = 
      

   
 för tvärsnitt i klass 1, 2 och 3  (B.7) 

Där   är reduktionsfaktorn för relevant instabilitetsmod.  

  = 
 

   √    ̅  
 dock        (B.8) 

där: 

     [   (  ̅     )     ̅  ]  (B.9) 

 ̅   √
   

   
 för tvärsnitt i klass 1, 2 och 3  (B.10) 

Imperfektionsfaktorn   svarande mot tillhörande knäckningskurva bör 

bestämmas enligt tabell 6.1 och 6.1 (Eurocode SS-EN 1993-1-1:2005 s. 57-58) 

 VKR-rör 

 Varmformat eller avspänningsglödgat 

 S355 

 Knäckningskurva a. 

 Imperfektionsfaktorn   = 0,21 

Ovanstående imperfektionsfaktor   gäller oberoende av dimensionerna på VKR-

profilen, faktorn kommer därmed att användas genom hela 

pelardimensioneringen. 
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 ̅   √
   

   
 

     

 
 

   

  
   för tvärsnittsklass 1, 2 och 3 (B.11) 

Där: 

    √
 

  
        (B.12) 

  √
   

  
  (   i N/   )  (B.6) 

           

i = √
 

 
  (B.13) 

      Då pelarna är ledade i båda ändar  

 

B.1.1 Dimensionering av pelaren C1. 

Klassificering av tvärsnittsklass för pelaren C1 följer nedan. Den utgår likt 

dimensioneringen utgår från VKR 120x120 med ståltjockleken 6,5 mm. Denna 

dimension väljs då det är den som har använts i programmet FEM-design. 

VKR 120x120x6,5 

               

                

Klassificering av tvärsnitt: 

För tvärsnittsklass 1 skall 

 

 
       (B.2) 

där: 

        

                (             = 87,5 (B.3) 

  √
   

   
       (B.6) 

 

 
  

    

   
       (B.2) 

                  => tvärsnittsklass 1.  
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      = 
      

   
 för tvärsnitt i klass 1, 2 och 3  (B.7) 

Dimensionering: 

    √
       

                (B.12) 

I =             

A = 2820     

i = √
        

    
           (B.13) 

 ̅   
      

      
 

   

      
         (B.11) 

     [      (                     ]        (B.9) 

  = 
 

       √              
       (B.8) 

             OK 

      = 
              

 
                     (B.7) 

       

       
         (B.1) 

          stämmer inte => ej OK 

VKR 120x120 med tjockleken 6,5 mm klarar inte belastningen. Istället för att 

ändra de yttre dimensionerna ändras tjockleken till 10,0 mm enligt nedan. 

VKR 120x120x10  

Klassificering av tvärsnitt: 

För tvärsnittsklass 1 skall 

 

 
       (B.2) 

där: 

        

               (           = 70 (B.3) 

 

 
  

  

  
      (B.2) 
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  √
   

   
       (B.6) 

                 => tvärsnittsklass 1 

      = 
      

   
 för tvärsnitt i klass 1, 2 och 3  (B.7) 

Dimensionering: 

    √
       

                (B.12) 

I =             

A = 4290     

i = √
        

    
           (B.13) 

 ̅   
      

      
 

   

      
         (B.11) 

     [      (                     ]         (B.9) 

  = 
 

       √              
       dock        (B.8) 

             OK 

      = 
              

 
                     (B.7) 

        

       
         (B.1) 

          stämmer in => pelaren tål belastningen. 

Utnyttjandegraden på denna är dock något hög eftersom den bör ligga 

någonstans mellan 70-75 %. Martin & Co har använt sig av dimensionen 

140x140, därför görs beräkningen enligt Eurokod nu även på denna. Tjockleken 

sätts till 8 mm. 

VKR 140x140x8 

Klassificering av tvärsnitt: 

För tvärsnittsklass 1 skall 

 

 
       (B.2) 

       

              (         = 100 (B.3) 
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       (B.2) 

  √
   

   
       (B.6) 

                  => tvärsnittsklass 1 

      = 
      

   
 för tvärsnitt i klass 1, 2 och 3  (B.7) 

Dimensionering: 

    √
       

       
         (B.12) 

I =              

A = 4160     

i = √
         

    
           (B.13) 

 ̅   
      

      
 

   

      
         (B.11) 

     [      (                     ]         (B.9) 

  = 
 

       √              
       dock        (B.8) 

             OK 

      = 
              

 
                       (B.7) 

        

        
         (B.1) 

          stämmer in => pelaren tål belastningen. 

Utnyttjandegraden blir därmed 81 % på VKR 140x140x8. Utnyttjandegraden är 

något högre än vad som vore ultimat. Dimensionering med VKR 140x140x10 

sker därför enligt nedan. 

VKR 140x140x10 

Klassificering av tvärsnitt: 

För tvärsnittsklass 1 skall 

 

 
       (B.2) 
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               (           = 90 (B.3) 

 

 
  

  

  
      (B.2) 

  √
   

   
       (B.6) 

                 => tvärsnittsklass 1 

      = 
      

   
 för tvärsnitt i klass 1, 2 och 3   

Dimensionering: 

    √
       

                (B.12) 

I =              

A = 5090     

i = √
         

    
           (B.13) 

 ̅   
      

      
 

   

      
         (B.11) 

     [      (                     ]         (B.9) 

  = 
 

       √              
       dock        (B.8) 

             OK 

      = 
              

 
                       (B.7) 

        

        
         (B.1) 

          stämmer in => pelaren tål belastningen. 

Utnyttjandegraden blir därmed 67 % på VKR 140x140x10. 

I och med att dimensionen 140x140x10 har en utnyttjandegrad på 67 % så ligger 

målsättningen för utnyttjandegraden mellan de två pelardimensionerna 

140x140x8 (81 %) och 140x140x10. I detta fall väljs pelardimensionen 

140x140x8, trots att den ligger något längre från målsättningen. Anledningen till 

detta är att de andra pelarna i stommen kommer ha en mycket lägre 

utnyttjandegrad än denna, och 67 % i utnyttjandegrad anses låg. 

Slutsats: Pelaren C1 är därmed dimensionerad till VKR 140x140x8 
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B.1.2 Dimensionering av pelaren C17 

Nedan följer dimensioneringen av pelaren C17, som tar upp den största 

knäckningslasten på det övre planet. Dimensioneringen utgår från den dimension 

som har använts av Martin & Co i FEM-design. 

VKR 100x100x8 

             

                

Klassificering av tvärsnitt: 

För tvärsnittsklass 1 skall 

 

 
       (B.2) 

              (B.5) 

           (B.4) 

    mm  

                 = 60 (B.3) 

  √
   

   
       (B.6) 

 

 
  

  

 
      (B.2) 

                 => tvärsnittsklass 1. 

      = 
      

   
 för tvärsnitt i klass 1, 2 och 3  (B.1) 

Dimensionering: 

    √
       

       
         (B.12) 

I =             

A = 2880     

i = √
        

    
           (B.13) 

 ̅   
      

      
 

   

      
         (B.11) 

     [      (                     ]         (B.9) 
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  = 
 

       √              
       (B.8) 

             OK 

      = 
              

 
                     (B.7) 

       

       
         (B.1) 

          stämmer in => OK 

VKR 100x100 med tjockleken 8,0 mm klarar belastningen. Med en 

utnyttjandegrad på endast 61 % anses den vara överdimensionerad. Därför 

dimensioneras pelaren nu nedan med ståltjockleken 6,3 mm. 

VKR 100x100x6,3 

Klassificering av tvärsnitt: 

För tvärsnittsklass 1 skall 

 

 
       (B.2) 

                   (B.4) 

                  (B.5) 

      mm  

                     = 68,5 (B.3) 

  √
   

   
       (B.6) 

 

 
  

    

   
        (B.2) 

                   => tvärsnittsklass 1. 

      = 
      

   
 för tvärsnitt i klass 1, 2 och 3  (B.7) 

Dimensionering: 

    √
       

       
         (B.12) 

I =             

A = 2320     
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i = √
        

    
           (B.13) 

 ̅   
      

      
 

   

      
         (B.11) 

     [      (                     ]         (B.9) 

  = 
 

       √              
       (B.8) 

             OK 

      = 
              

 
                     (B.7) 

       

       
         (B.1) 

          stämmer in => OK 

VKR 100x100 med tjockleken 6,3 mm klarar belastningen. En utnyttjandegrad 

på 74 % anses lämplig. 

Slutsats: Pelaren C17 är därmed dimensionerad till VKR 100x100x6,3 

 

B.1.3 Dimensionering av pelaren C6 

Nedan följer dimensioneringen av pelaren C6, som tar upp den näst största lasten 

på det nedre planet. Beräkningen utgår från den dimension som har använts av 

Martin & Co i FEM-design. 

VKR 100x100x8 

              

                

Klassificering av tvärsnitt: 

För tvärsnittsklass 1 skall 

 

 
       (B.2) 

               (B.4) 

           (B.5) 

    mm  



B.13 
 

                 = 60 (B.3) 

  √
   

   
       (B.6) 

 

 
  

  

 
      (B.2) 

                 => tvärsnittsklass 1. 

      = 
      

   
 för tvärsnitt i klass 1, 2 och 3  (B.7) 

Dimensionering: 

    √
       

                (B.12) 

I =             

A = 2880     

i = √
        

    
           (B.13) 

 ̅   
      

      
 

   

      
         (B.11) 

     [      (                     ]         (B.9) 

  = 
 

       √              
       (B.8) 

             OK 

      = 
              

 
                     (B.7) 

       

       
         (B.1) 

          stämmer inte in => ej OK 

VKR 100x100 med tjockleken 8,0 mm klarar inte belastningen. Därför 

dimensioneras den nu nedan med ståltjockleken 10 mm. 

VKR 100x100x10 

Klassificering av tvärsnitt: 

För tvärsnittsklass 1 skall 

 

 
       (B.2) 



B.14 
 

               (B.4) 

           (B.5) 

     mm  

                  = 46 (B.3) 

  √
   

   
       (B.6) 

 

 
  

  

  
      (B.2) 

                 => tvärsnittsklass 1. 

      = 
      

   
 för tvärsnitt i klass 1, 2 och 3  (B.7) 

Dimensionering: 

    √
       

                (B.12) 

I =             

A = 3490     

i = √
        

    
           (B.13) 

 ̅   
      

      
 

   

      
         (B.11) 

     [      (                     ]         (B.9) 

  = 
 

       √              
       (B.8) 

             OK 

      = 
              

 
                     (B.7) 

       

       
         (B.1) 

          stämmer inte in => ej OK 

VKR 100x100 med tjockleken 10 mm klarar inte belastningen. Därför 

dimensioneras den nu nedan VKR 120x120x8. 

VKR 120x120x8 
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Klassificering av tvärsnitt: 

För tvärsnittsklass 1 skall 

 

 
       (B.2) 

              (B.4) 

           (B.5) 

    mm  

                 = 60 (B.3) 

  √
   

   
       (B.6) 

 

 
  

  

 
     (B.2) 

                 => tvärsnittsklass 1. 

      = 
      

   
 för tvärsnitt i klass 1, 2 och 3  (B.7) 

Dimensionering: 

    √
       

                (B.12) 

I =             

A = 3520     

i = √
        

    
           (B.13) 

 ̅   
      

      
 

   

      
         (B.11) 

     [      (                     ]         (B.9) 

  = 
 

       √              
       (B.8) 

             OK 

      = 
              

 
                     (B.7) 

       

       
         (B.1) 

          stämmer inte in => ej OK 
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VKR 120x120x8 klarar belastningen. För att få en lägre utnyttjandegrad ökas 

tjockleken på pelaren till 10 mm. Eftersom den pelarprofilen är dimensionerad 

på C1 och att C1 och C6 har samma knäckningslängd blir       den samma. 

VKR 120x120x10 

      = 
              

 
                      (B.7) 

       

       
         (B.1) 

          stämmer in => OK 

Utnyttjandegraden 70 % ligger i det intervall som är önskat.  

Slutsats: Pelaren C6 är dimensionerad till 120x120x10. 
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Bilaga C. Resultat från Martin & Co 

enligt BKR 
I bilaga C resultat BKR redovisas de resultat och värden som Martin & Co har 

beräknat fram enligt BKR. De dimensionerande krafter som Martin & Co har 

använt sig av har de tagit fram genom FEM-design. 

C.1 Laster 

Snölaster 

Resultaten av snölastberäkningar enligt BKR är utförda av Martin & Co och 

visas i figuren nedan. För större bild se Bilaga D. 

 

Figur C.1 – Resultaten av snölastberäkningar enligt BKR av Martin & Co 

Egentyngder 

Pelare:               

Balkar:              

Bjälklag:    6          

Tak 1 och 3:  2, 49 kN/m³ 



C.2 

Tak 2:  0,318 kN/m² 

Ytterväggar:               

Innerväggar:  0,50 kN/m² 

Fasta installationer:  0,50 kN/m² 

Nyttiga laster 

Bjälklag till byggnad 2:  

 Nyttiglast bunden:  1,5 kN/   

 Nyttiglast fri: 0,5 kN/   

Tak 1 och 3:  4,0 kN/   

Lastnedräkning 

Nedan visas en tabell över de laster som har beräknats fram i FEM-design enligt 

BKR. I andra kolumnen jämförs hela byggnadens totalvikt. Pelaren C1 i den 

tredje kolumnen är utsatt för den största lasten i hela Hus X. Och pelaren C17 i 

kolumnen längst till höger är den pelare som är utsatt för den största lasten på 

plan 2.  

BKR      

  Totalt: [kN] C1: [kN] C17: [kN] 

Egenvikt 7 547,57 496,808 210,852 

Nyttig 1 460,01 105,765 0* 

Snö 1 369,6 124,622 50,173 

 Laster 10 377,18 727,195 255,224 

Lastkombination 10404 722,326 271,988 

Tabell C.1- Laster enlig BKR 

Se Bilaga D för övriga laster i pelare. 

C.2 Pelare 

På plan 1 har två pelare jämförts. Pelare C1 med störst last och pelare C6 med 

näst störst last.  

 

 



C.3 

Pelare C1: 

VKR 140x140x10 S355 

Säkerhetsklass 3 

Knäcklängd L=3,36 m 

    = 722,326 kN 

Utnyttjandegrad 71 % 

Pelare C6: 

VKR 120x120x10 S355 

Säkerhetsklass 3 

Knäcklängd L=3,36 m 

    = 497 kN  

Utnyttjandegrad 74 % 

På plan 2 har endast en pelare jämförts. Det är den som har störst last på plan 2. 

Pelare C17: 

VKR 100x100x8 S355 

Säkerhetsklass 3 

Knäcklängd L=3,30 m 

    = 271,988 kN 

Utnyttjandegrad 71 % 

C.3 Balk 

Balken som dimensioneras är den som utsätts för det största momentet. Balken 

är belägen i Husdel 2 och bärs upp av pelaren C1. 

HEA 200 S355, sidostagad 

Utnyttjandegrad för moment: 86 % 

             

Säkerhetsklass 



D.1 

Bilaga D. Ritningar och figurer 

Figurförteckning  

Figur D.1 – Plan 1  D.2 

Figur D.2 – Plan 2 D.3 

Figur D.3 – Sektion 1 D.4 

Figur D.4 – Sektion 2 D.5 

Figur D.5 – Sektion 3 D.6 

Figur D.6 – sektion 4 D.7 

Figur D.7 – Laster på pelare våning 1 enligt BKR av Martin & Co D.8 

Figur D.8 – Laster på pelare våning 2 enligt BKR av Martin & Co D.9 

Figur D.9 – Laster på pelare våning 1 enligt Eurokod D.10 

Figur D.10 – Laster på pelare våning 2 enligt Eurokod D.11 

Figur D.11 – Snölaster D.12 

Figur D.12 – Snölast enligt BKR D.13 

Figur D.13 – Stomme, Pelare och Balk placering D.14



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figus D.1 - Plan 1 
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Figur D.2 – Plan 2 
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Figur D.3 – Sektion 1 
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Figur D.4 – Sektion 2 



D.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur D.5 – Sektion 3 
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Figur D.6 – sektion 4 



D.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur D.7 – Laster på pelare våning 1 enligt BKR av Martin & Co 
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Figur D.8 – Laster på pelare våning 2 enligt BKR av Martin & Co 
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Figur D.9 – Laster på pelare våning 1 enligt Eurokod 



D.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur D.10 – Laster på pelare våning 2 enligt Eurokod 



D.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur D.11 – Snölaster 
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Figur D.12 – Snölast enligt BKR 



D.14 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur D.13 – Stomme, Pelare- och Balkposition 

C1 

C6 

C17 
B1 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Institutionen för teknik 
351 95 Växjö 
tel 0772-28 80 00, fax 0470-76 85 40 


