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Förord 
Eurokoder är en gemensam beteckning för standarder som behandlar verifie-
ring av bärförmåga, stadga och beständighet hos byggnadsverk. Eurokodsy-
stemet används i vårt land tillsammans med föreskrifter i serien EKS för veri-
fiering av byggnader och vissa andra byggnadsverk inom Boverkets verk-
samhetsområde. 

Denna handbok ger en sammanfattning av innehållet i Eurokoderna 
SS-EN 1990, Eurokod – Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk 
och SS-EN 1991, Eurokod 1 – Laster på bärverk. Denna handbok är inriktad 
på byggnader och ger den information utöver standarderna som en konstruk-
tör behöver för att beräkna lasteffekter på en normal byggnad. Handboken är 
en sammanfattning av cirka 1 000 sidor text från vilka har valts det som nor-
malt behöver användas av en konstruktör. För mindre vanliga situationer kan 
det finnas ytterligare regler och information i standarderna. I händelse av 
motstridig information gäller standarderna. 

I Eurokoderna finns ett antal parametrar som är nationellt valbara. Dessa är 
förtecknade i en nationell bilaga NA i respektive Eurokod och finns även 
samlade i EKS, Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och 
allmänna råd (2008:8) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandar-
der (eurokoder), som utkommer i nya versioner allt eftersom det är påkallat. I 
skrivande stund är den gällande versionen EKS 6 (BFS 2010:3), som utkom 
29 januari 2010. För att underlätta läsbarheten har informationen i EKS 6 in-
arbetats i den löpande texten. Detta medför att innehållet i handboken är an-
passat för tillämpning för bärverk som faller inom Boverkets ansvarsområde. 

Lars Göransson har samordnat arbetet på Boverket. Handboken har tagits 
fram av ProDevelopment i Sverige AB. De huvudsakliga författarna har varit 
Ove Lagerqvist och Bernt Johansson. Därutöver har Claes Fahleson och 
Sofia Utsi bidragit med den större delen av Kapitel 11, Partialkoefficientme-
toden och sannolikhetsteoretisk verifiering av bärförmågan. 

Karlskrona november 2010 

Martin Storm 
verksamhetschef 
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1 Inledning 
1.1 Allmänt 
Eurokoderna är i sin helhet ett sammanhängande system av ett sextiotal stan-
darder som innehåller metoder och regler för dimensionering av bärverk i 
byggnader och anläggningar, inklusive geotekniska aspekter, dimensionering 
av bärverk vid brand, situationer som omfattar jordbävningar, utförandeske-
det samt tillfälliga konstruktioner. Standarderna är beroende av och hänvisar 
till varandra och för att dimensionera även en enkel byggnadsdel krävs flera 
delar av Eurokoderna. 

Eurokoderna innehåller ett antal parametrar där det enskilda landet får välja, 
så kallade nationellt valda parametrar (Nationally Determined Parameter, 
NDP). Det innebär att ländernas föreskrivande myndigheter i sin författning 
anger vad man väljer. För att underlätta användningen av Eurokoderna natio-
nellt och ge den eftersträvade transparensen för de internationellt verkande 
företagen, har man kommit överens om att de nationellt valda parametrarna 
ska återges i en informativ bilaga till respektive nationellt implementerade 
Eurokod. 

För Sveriges räkning är Boverket föreskrivande myndighet när det gäller 
byggnader och vissa andra byggnadsverk. Trafikverket har samma roll när 
det gäller byggnadsverk vid byggande på vägar och gator. För sitt ansvarsom-
råde ger Boverket en samlad information om nationellt valda parametrar i 
EKS, Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2008:8) om tillämpning av eu-
ropeiska konstruktionsstandarder (eurokoder). EKS utges i nya versioner allt 
eftersom omständigheterna föranleder detta. I skrivande stund är den gällande 
versionen EKS 6 (BFS 2010:3), som utkom 29 januari 2010. 

Denna handbok täcker lasteffekter på en normal byggnad och utgör en kon-
denserad sammanfattning av innehållet i 

– SS-EN 1990:2002, Eurokod – Grundläggande dimensioneringsregler för 
bärverk (Kapitel 2) 

– SS-EN 1991-1-1:2002, Eurokod 1 – Laster på bärverk – Del 1-1: All-
männa laster – Tunghet, egentyngd, nyttig last för byggnader (Kapitel 3) 
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– SS-EN 1991-1-2:2002, Eurokod 1 – Laster på bärverk – Del 1-2: 
Allmänna laster – Termisk och mekanisk verkan av brand (Kapitel 4) 

– SS-EN 1991-1-3:2003, Eurokod 1 – Laster på bärverk – Del 1-3: 
Allmänna laster – Snölast (Kapitel 5) 

– SS-EN 1991-1-4:2005, Eurokod 1 – Laster på bärverk – Del 1-4: 
Allmänna laster – Vindlast (Kapitel 6) 

– SS-EN 1991-1-5:2003, Eurokod 1 – Laster på bärverk – Del 1-5: 
Allmänna laster – Temperaturpåverkan (Kapitel 7) 

– SS-EN 1991-1-6:2005, Eurokod 1 – Laster på bärverk – Del 1-6: 
Allmänna laster – Last under byggskedet (Kapitel 8) 

– SS-EN 1991-1-7:2006, Eurokod 1 – Laster på bärverk – Del 1-7: 
Allmänna laster – Olyckslast (Kapitel 9) 

– SS-EN 1991-3:2006, Eurokod 1 – Laster på bärverk – Del 3: Laster av 
kranar och maskiner (Kapitel 10) 

Därutöver ges i Kapitel 11 kompletterande information av bakgrundskaraktär 
från SS-EN 1990 samt en introduktion till sannolikhetsteoretisk verifiering av 
bärförmågan för ett bärverk och i Bilaga 1 – 6 har samlats råd för val av sä-
kerhetsklass samt tabellerade uppgifter om tungheter för olika material, snö- 
och vindlaster för Sveriges kommuner, karakteristiskt hastighetstryck, maxi-
mal och minimal lufttemperatur för Sveriges kommuner samt nettovärmein-
nehåll för brännbart material. 

Handboken är inriktad på byggnader och avsedd för tillämpning i Sverige. 
Syftet är att ge den information som en konstruktör behöver för att beräkna 
lasteffekter på en normal byggnad. För mindre vanliga situationer kan det 
finnas ytterligare regler och information i standarderna. I händelse av mot-
stridig information gäller standarderna. 

För att underlätta den praktiska användningen av handboken har de nationella 
val som redovisas i EKS 6 inarbetats i den löpande texten. Därtill har även i 
skrivande stund (september 2010) kända framtida, men ännu inte införda 
ändringar i de berörda Eurokoderna eller EKS inkluderats. 
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I likhet med SS-EN 1990 är SS-EN 1991 indelad i bindande principer, som 
består av allmänna utsagor och definitioner där det inte finns något alternativ 
samt krav och analytiska modeller där inga alternativ tillåts såvida detta inte 
särskilt anges, och i vägledande råd, som består av allmänt vedertagna regler 
som harmonierar med principerna och som uppfyller kraven i dessa. Det är i 
princip samma distinktion som mellan föreskrifter och allmänna råd i BKR. 
Här har valts att markera vad som är princip respektive råd genom använd-
ning av orden ”ska” respektive ”bör”. 

En skillnad, slutligen, jämfört med det tidigare svenska systemet är att par-
tialkoefficienterna för de olika säkerhetsklasserna läggs på lastsidan i 
Eurokoderna mot på bärförmågesidan i BKR. 

1.2 Definitioner av termer och begrepp 
Som nämnts tidigare är Eurokoderna i sin helhet ett omfattande och samman-
hängande system av standarder. En förutsättning för att ett sådant system av 
standarder ska kunna fungera är att det finns enhetliga definitioner av de ter-
mer och begrepp som används i Eurokoderna. I SS-EN 1990 ges definitioner 
för ett stort antal termer som används i SS-EN 1990 – SS-EN 1999. Därut-
över ges i varje enskild Eurokod kompletterande definitioner för termer som 
är mer specifika för respektive Eurokod. I syfte att underlätta överblicken har 
i denna handbok valts att samla definitionerna från samtliga Eurokoder som 
berörs i detta avsnitt, i stället för att ange dem i respektive kapitel. 

SS-EN 1990 – Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk 
I den allmänna inledande delen av SS-EN 1990 ges definitioner för ett stort 
antal termer som används i SS-EN 1990 – SS-EN 1999, varav flertalet 
återges i det följande. 

Byggnadsverk 
Allting som uppförs eller som är resultat av någon byggverksamhet. 

Bärverk 
Ordnad kombination av sammanfogade delar dimensionerad för att bära 
laster och ge tillräcklig styvhet. 
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Bärverksdel 
Fysiskt urskiljbar del av ett bärverk, t ex pelare, balk, platta, grundläggnings-
påle. 

Bärande system 
En byggnads eller anläggnings bärande delar och sättet som dessa samverkar. 

Bärverksmodell 
En ideal modell av det bärande systemet som används för analysändamål, 
dimensionering och verifiering. 

Dimensioneringskriterier 
Kvantitativa formuleringar som för varje gränstillstånd beskriver de villkor 
som ska uppfyllas. 

Dimensioneringssituationer 
Ett antal fysiska tillstånd som representerar de verkliga tillstånd, som upp-
kommer under en viss tidsperiod, för vilka dimensioneringen ska visa att de 
aktuella gränstillstånden inte överskrids. 

Tillfällig dimensioneringssituation 
Dimensioneringssituation som är aktuell under en mycket kortare tidsperiod 
än bärverkets avsedda livslängd och som inträffar med stor sannolikhet (syf-
tar på tillfälliga tillstånd för bärverket, dess användning eller exponering, t ex 
under uppförande eller reparation). 

Varaktig dimensioneringssituation 
Dimensioneringssituation som är aktuell under en tidsperiod av samma stor-
lek som bärverkets avsedda livslängd (vanligtvis avses tillstånd vid normal 
användning). 

Exceptionell dimensioneringssituation 
Dimensioneringssituation som omfattar förhållanden som är exceptionella för 
bärverket eller dess exponering, inklusive brand, explosion, påkörning eller 
lokalt brott. 
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Branddimensionering 
Dimensionering av ett bärverk för att uppnå erforderlig funktion vid brand. 

Avsedd livslängd 
Antagen tidsperiod för vilken ett bärverk eller en del av det ska användas för 
sitt avsedda ändamål med förväntat underhåll men utan att större reparationer 
är nödvändiga. 

Fara 
Vid tillämpning av SS-EN 1990 – SS-EN 1999, avses en ovanlig och allvar-
lig händelse, t ex en extrem last eller miljöns påverkan, otillräcklig hållfasthet 
eller bärförmåga, eller för stora avvikelser från avsedda dimensioner. 

Lastbild 
Identifiering av läge, storlek och riktning hos en fri last. 

Lastfall 
Kombinerbara lastställningar, uppsättning av deformationer och imperfektio-
ner som beaktas samtidigt med bundna variabla laster och permanenta laster 
för en viss verifikation. 

Gränstillstånd 
Tillstånd som om det överskrids leder till att bärverket inte längre uppfyller 
det aktuella dimensioneringskriteriet. 

Brottgränstillstånd 
Tillstånd förenade med kollaps eller med andra liknande former av brott i 
bärverket (motsvarar vanligtvis den maximala bärförmågan hos ett bärverk 
eller bärverksdel). 

Bruksgränstillstånd 
Tillstånd som om det överskrids leder till att angivna bruksvillkor för ett bär-
verk eller bärverksdel inte längre uppfylls. 

Irreversibla bruksgränstillstånd 
Bruksgränstillstånd där någon konsekvens av lasterna kvarstår efter det att 
lasterna har avlägsnats. 
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Reversibla bruksgränstillstånd 
Bruksgränstillstånd där ingen konsekvens av lasterna kvarstår efter det att 
lasterna har avlägsnats. 

Brukbarhetskriterium 
Dimensioneringskriterium för ett bruksgränstillstånd. 

Bärförmåga 
Förmågan för en bärverksdel eller komponent, eller för ett tvärsnitt av en 
bärverksdel eller komponent till ett bärverk att motstå belastning utan att 
brott uppkommer, t ex bärförmåga vid böjning, bärförmåga vid instabilitet, 
bärförmåga vid dragning. 

Hållfasthet 
Egenskap hos ett material som indikerar dess förmåga att motstå laster, van-
ligtvis angiven i samma enhet som spänning (påkänning). 

Tillförlitlighet 
Ett bärverks eller bärverksdels förmåga att under hela sin avsedda livslängd 
uppfylla de angivna krav som det har dimensionerats för. Tillförlitlighet ut-
trycks vanligtvis i sannolikhetsteoretiska termer och omfattar ett bärverks 
säkerhet, brukbarhet och beständighet. 

Differentiering av tillförlitlighet 
Åtgärder avsedda för samhällsekonomisk optimering av de resurser som ska 
användas för att uppföra ett byggnadsverk, med beaktande av alla förväntade 
konsekvenser av ett brott och kostnaden för byggnadsverket. 

Grundvariabel 
Del av en specificerad uppsättning av variabler som representerar fysiska 
storheter som beskriver laster och miljöns påverkan, geometriska storheter, 
samt materialegenskaper inklusive jordegenskaper. 

Underhåll 
Åtgärder utförda under bärverkets livslängd för att se till att det uppfyller 
kraven på tillförlitlighet (innefattar normalt inte åtgärder vidtagna för att 
återställa ett bärverk efter en olyckshändelse eller seismisk händelse). 
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Reparation 
Åtgärder utförda för att bevara eller återskapa funktionen hos ett bärverk och 
som ligger utanför definitionen av underhåll (i Sverige ingår vanligen repara-
tion i begreppet underhåll). 

Nominellt värde 
Värde som inte fastställs på statistisk grund utan baseras t ex på förvärvad 
erfarenhet eller på fysiska tillstånd. 

Last ( )F  
a) En serie av krafter (laster) som verkar på bärverket (direkt last); 

b) En uppsättning av påtvingade deformationer eller accelerationer som 
orsakas av t ex temperaturändringar, fuktvariation, ojämn sättning eller 
jordbävningar (indirekt last). 

Lasteffekt ( )E  
Lasteffekt på bärverksdelar, (t ex inre krafter, moment, spänning, töjning) 
eller på hela bärverket (t ex nedböjning, rotation). 

Permanent last ( )G  
Last som sannolikt kommer att verka under en given referensperiod och vars 
variation i storlek med tiden är försumbar, eller för vilken variationen alltid 
sker i samma riktning (monoton) tills dess att lasten uppnår ett visst gräns-
värde. 

Variabel last ( )Q  
Last vars variation i storlek med tiden varken är försumbar eller monoton. 

Olyckslast ( )A  
Last, vanligtvis med kort varaktighet men av betydande storlek, som sanno-
likt inte kommer att uppträda på ett visst bärverk under dess avsedda livs-
längd (en olyckslast kan i många fall antas orsaka allvarliga konsekvenser så-
vida inte lämpliga åtgärder vidtas, påkörnings-, snö- och vindlaster samt 
seismiska laster kan vara variabla laster eller olyckslaster beroende på till-
gänglig information om statistiska fördelningar). 
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Seismisk last ( )EA  
Last som uppkommer på grund av jordbävningsrörelser i marken. 

Geoteknisk last 
Last som överförs till bärverket från mark, fyllnadsmassor eller grundvatten. 

Bunden last 
Last som har en bestämd utbredning och läge på bärverket eller bärverksde-
len så att lastens storlek och riktning kan bestämmas otvetydigt för hela bär-
verket eller bärverksdelen om denna storlek och riktning bestäms vid en 
punkt på bärverket eller bärverksdelen. 

Fri last 
Last som i rummet kan ha olika utbredningar över bärverket. 

Enstaka last 
Last som kan antas vara statistiskt oberoende i tid och rum av andra laster 
som verkar på bärverket. 

Statisk last 
Last som inte orsakar betydande acceleration hos bärverket eller bärverksde-
len. 

Dynamisk last 
Last som orsakar betydande acceleration hos bärverket eller bärverksdelen. 

Kvasistatisk last 
Dynamisk last som representeras av en ekvivalent statisk last i en statisk mo-
dell. 

Karakteristiskt värde för en last ( )kF  
Huvudsakligt representativt värde för en last. När ett karakteristiskt värde kan 
bestämmas på statistiska grunder, väljs det så att det motsvarar en viss före-
skriven sannolikhet att inte överskridas på den ogynnsamma sidan under en 
"referensperiod" med beaktande av bärverkets avsedda livslängd och dimen-
sioneringssituationens varaktighet. 
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Referensperiod 
Vald tidsperiod som används som grund för att bestämma statistiska variabla 
laster, och eventuellt för olyckslaster. 

Kombinationsvärde för en variabel last ( )0 kψ Q  
Värde som väljs – när det kan bestämmas på statistiska grunder – så att san-
nolikheten att de effekter som orsakas av kombinationen kommer att över-
skridas är ungefär densamma som för det karakteristiska värdet av en in-
dividuell last. Det kan uttryckas som en bestämd del av det karakteristiska 
värdet genom att använda en faktor 0 1ψ £ . 

Frekvent värde för en variabel last ( )1 kψ Q  
Värde som bestäms – när det kan bestämmas på statistiska grunder – så att 
antingen den totala tiden inom referensperioden under vilket värdet övers-
krids utgörs av endast en liten angiven del av referensperioden, eller så att 
frekvensen av ett överskridande begränsas till ett angivet värde. Det kan 
uttryckas som en bestämd del av det karakteristiska värdet genom att använda 
en faktor 1 1ψ £ . 

Kvasipermanent värde för en variabel last ( )2 kψ Q  
Värde som bestäms så att den totala tidsperiod under vilket värdet kommer 
att överskridas är en stor del av referensperioden. Det kan uttryckas som en 
bestämd del av det karakteristiska värdet genom att använda en faktor 2 1ψ £ . 

Samverkande värde för en variabel last ( )kψQ  
Värde på en variabel last som samverkar med huvudlasten i en lastkombina-
tion. Det samverkande värdet för en variabel last kan vara kombinationsvär-
det, det frekventa värdet eller det kvasipermanenta värdet. 

Representativt värde för en last ( )repF  
Värde som används för att verifiera ett gränstillstånd. Ett representativt värde 
kan vara det karakteristiska värdet ( )kF  eller ett samverkande värde ( )kψ F . 

Dimensioneringsvärde för en last ( )dF  
Värde som erhålls genom att multiplicera det representativa värdet med par-
tialkoefficienten fγ . Även produkten av det representativa värdet och partial-
koefficienten F Sd fγ γ γ=  kan benämnas som lastens dimensioneringsvärde. 
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Lastkombination 
Uppsättning av dimensioneringsvärden som används för att verifiera ett bär-
verks tillförlitlighet för ett gränstillstånd under samtidig påverkan av olika 
laster. 

Karakteristiskt värde ( )k k X eller R  
Värde på en materialegenskap eller egenskap hos en produkt som har en före-
skriven sannolikhet att inte uppnås i en hypotetisk obegränsad provningsse-
rie. Detta värde motsvarar normalt en angiven fraktil av den antagna statis-
tiska fördelningen hos den aktuella material- eller produktegenskapen. Under 
vissa omständigheter används ett nominellt värde som karakteristiskt värde. 

Dimensioneringsvärde för en material- eller produktegenskap ( )d d X eller R  
Värde som erhålls genom att dividera det karakteristiska värdet med en par-
tialkoefficient mγ  eller Mγ , eller i speciella fall genom direkt bestämning. 

Nominellt värde för en material- eller produktegenskap ( )nom nom  X eller R  
Värde som normalt används som ett karakteristiskt värde och som tas från ett 
lämpligt dokument såsom en europeisk standard eller förstandard. 

Karakteristiskt värde för en geometrisk egenskap ( )ka  
Värde som vanligtvis motsvarar de mått som anges vid dimensioneringen. 
Där så är lämpligt kan värden för geometriska egenskaper motsvara vissa fö-
reskrivna fraktiler i den statistiska fördelningen. 

Dimensioneringsvärde för en geometrisk egenskap ( )da  
Vanligtvis ett nominellt värde. Där så är lämpligt kan värden för geometriska 
egenskaper motsvara en viss föreskriven fraktil i den statistiska fördelningen. 
Dimensioneringsvärdet för en geometrisk egenskap är vanligtvis lika med det 
karakteristiska värdet. I fall där det aktuella gränstillståndet är mycket käns-
ligt för värdet på den geometriska egenskapen, t ex när man beaktar effekten 
av geometriska imperfektioner vid knäckning kan det emellertid behandlas 
annorlunda. I sådana fall kommer dimensioneringsvärdet normalt att vara ett 
värde som anges direkt, t ex i en lämplig europeisk standard eller förstandard. 
Alternativt kan det bestämmas på statistisk grund med ett värde som motsva-
rar en lämpligare fraktil (t ex ett mer ovanligt värde) än det som gäller för det 
karakteristiska värdet. 
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Bärverksanalys 
Förfarande för bestämning av lasteffekter i varje punkt på ett bärverk. En 
bärverksanalys kan behöva utföras på tre olika nivåer med olika modeller: 
Global analys, analys av bärverksdelar, lokal analys. 

Global analys 
Bestämning, i ett bärverk, av en samhörande uppsättning av antingen inre 
krafter och moment, eller spänningar, som är i statisk jämvikt med en särskilt 
definierad uppsättning av laster på bärverket, och som beror på geometriska 
och mekaniska egenskaper samt på materialegenskaper. 

Linjärelastisk analys av första ordningen utan omfördelning 
Elastisk bärverksanalys baserad på linjära samband mellan spänning och töj-
ning eller moment och krökning och som utförs på bärverkets ursprungliga 
geometri. 

Linjärelastisk analys av första ordningen med omfördelning 
Linjärelastisk bärverksanalys i vilken de inre krafterna och momenten modi-
fieras vid dimensioneringen av bärverket, i överensstämmelse med de an-
givna yttre lasterna och utan någon särskild beräkning av rotationskapacite-
ten. 

Linjärelastisk analys av andra ordningen 
Elastisk bärverksanalys som använder linjära samband mellan spänning och 
töjning, tillämpad på geometrin hos det deformerade bärverket. 

Icke-linjär analys av första ordningen 
Bärverksanalys utförd på den ursprungliga geometrin som beaktar materia-
lens icke-linjära deformationsegenskaper. Icke-linjär analys av första ord-
ningen är antingen elastisk med lämpliga antaganden eller elastisk-idealplas-
tisk, elasto-plastisk eller stel-plastisk. 

Icke-linjär analys av andra ordningen 
Bärverksanalys utförd på geometrin hos det deformerade bärverket och som 
beaktar materialens icke-linjära deformationsegenskaper. Icke-linjär analys 
av andra ordningen är antingen elastisk-idealplastisk eller elasto-plastisk. 
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Elastisk-idealplastisk analys av första ordningen 
Bärverksanalys baserad på samband mellan moment och krökning och som 
består av en linjärt elastisk del och en efterföljande plastisk del utan defor-
mationshårdnande, utförd på bärverkets ursprungliga geometri. 

Elastisk-idealplastisk analys av andra ordningen 
Bärverksanalys baserad på samband mellan moment och krökning och som 
består av en linjärt elastisk del och en efterföljande plastisk del utan hård-
nande, utförd på geometrin hos det förskjutna (eller deformerade) bärverket. 

Elasto-plastisk analys (av första eller andra ordningen) 
Bärverksanalys baserad på samband mellan spänning och töjning eller mo-
ment och krökning och som består av en linjärt elastisk del och en efterföl-
jande plastisk del med eller utan hårdnande. Vanligtvis utförs den på bärver-
kets ursprungliga geometri men den kan också tillämpas på geometrin hos det 
förskjutna (eller deformerade) bärverket. 

Stel-plastisk analys 
Analys som utförs på bärverkets ursprungliga geometri och som tillämpar 
gränsanalytiska teorem för en direkt bestämning av brottlasten. Moment-
krökningssambandet antas utan elastisk deformation och utan deformations-
hårdnande. 

SS-EN 1991-1-1 – Tunghet, egentyngd, nyttig last för byggnader 
I den inledande allmänna delen av SS-EN 1991-1-1 anges ett antal 
definitioner enligt nedan som gäller utöver de allmänna termer och 
definitioner som anges i EN 1990. 

Tunghet 
Materialets totala tyngd per volymsenhet inräknat en normal fördelning av 
stora och små håligheter samt porer. 

Rasvinkel 
Den naturliga lutning som sidorna i en uppöst hög av det lösa materialet 
bildar med horisontalplanet. 
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Bruttotyngd av fordon 
Fordonets egentyngd tillsammans med den maximala tyngd av material som 
fordonet tillåts lasta. 

Bärverksdelar 
Innefattar primärt bärande delar samt stödjande delar. För broar innefattar 
bärverksdelar balkar, plattor samt delar som bär upp dessa, t ex kabelstag. 

Icke bärande konstruktionsdelar 
De delar som ingår i stomkompletteringen och ytbeklädnader som är fästa vid 
den bärande stommen, inklusive vägbeläggning och icke bärande skyddsan-
ordningar. Hit räknas också installationer och maskiner som är permanent 
fästa vid eller inom bärverket. 

Skiljeväggar 
Icke bärande väggar. 

Flyttbara skiljeväggar 
Väggar som kan flyttas på golvet, läggas till, tas bort eller återuppbyggas på 
annan plats. 

SS-EN 1991-1-2 – Termisk och mekanisk verkan av brand 
I den inledande allmänna delen av SS-EN 1991-1-2 definieras ett stort antal 
termer och begrepp som gäller utöver de allmänna termer och definitioner 
som anges i EN 1990 och av vilka ett urval redovisas här. 

Ekvivalent brandvaraktighet 
Varaktighet vid standardbrand som leder till samma uppvärmningseffekt som 
en verklig brand i brandcellen. Denna metod enligt bilaga F i 
SS-EN 1991-1-2 är inte tillämpbar i Sverige. 

Brandcell 
Avgränsad del av en byggnad i ett eller flera plan, som är omsluten av av-
skiljande byggnadsdelar så att spridning av branden till utrymmen utanför 
brandcellen förhindras under tillämpligt brandförlopp. 
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Brandmotstånd 
Förmågan hos ett bärverk, bärverksdel eller konstruktionsdel, att uppfylla sin 
funktion (bärförmåga vid brand och/eller brandavskiljande funktion) vid en 
given last och för ett givet brandförlopp under en angiven tidsperiod. 

Fullt utvecklad brand 
Tillstånd där samtliga brännbara ytor är involverade i en brand inom ett defi-
nierat utrymme. 

Integritet ( )E  
Förmågan hos en avskiljande byggnadsdel att, då den utsätts för brand på ena 
sidan, förhindra att flammor och brandgaser sprids genom den eller upp-
kommer på den oexponerade sidan. 

Isolering ( )I  
Förmågan hos en avskiljande byggnadsdel att, då den utsätts för brand, för-
hindra att temperaturen på den oexponerade sidan stiger mer än till ett förut-
bestämt värde. 

Bärförmåga ( )R  
Förmågan hos ett bärverk eller en konstruktionsdel att motstå angivna laster 
då den utsätts för brand, enligt definierade kriterier. 

Brandavskiljande byggnadsdel 
Bärande eller icke bärande del (t ex en vägg) som utgör en del av brandcells-
omslutningen 

Standardbrandmotstånd 
Förmågan hos ett bärverk, en bärverks- eller konstruktionsdel (vanligtvis en-
bart konstruktionsdelar), att under en föreskriven tid uppfylla sin funktion 
(bärförmåga och/eller avskiljande funktion) under påverkan av en standard-
brand enligt standardbrandkurvan, under en angiven tidsperiod och vid en 
angiven lastkombination. 
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Brandvägg 
Avskiljande del som är en vägg som skiljer två utrymmen (t ex två byggna-
der) från varandra, och som är dimensionerad för brandmotstånd och stabili-
tet. Den kan också vara dimensionerad för att motstå en horisontell last så att 
en brand förhindras att spridas till andra sidan av väggen om bärverket på ena 
sidan av väggen kollapsar. 

Enzonsmodell 
Brandförloppsmodell där gastemperaturen i en brandcell antas vara likformig. 

Tvåzonsmodell 
Brandförloppsmodell där rummet delas in i olika zoner; ett övre skikt och ett 
undre skikt, branden och dess plymregion, brandgaserna och väggarna. I det 
övre skiktet antas det att brandgastemperaturen är likformig.  

Förbränningsfaktor 
Förbränningsfaktorn representerar förbränningens effektivitet och kan variera 
mellan 1 vid fullständig förbränning, och 0 vid ingen förbränning. 

Dimensionerande brandbelastning 
Brandbelastning som används som dimensionerande värde för att bedöma 
termisk påverkan vid brandteknisk dimensionering. Värdet bör ge utrymme 
för osäkerheter i modellen. 

Brandbelastning 
Brandenergi (eller total potentiell utvecklad värmeenergi under ett fullstän-
digt brandförlopp) per kvadratmeter ytenhet. Ytenheten kan vara antingen 
omslutningsarea, inräknat öppningar, tq  eller golvarea fq . 

Brandenergi 
Total potentiellt utvecklad värmeenergi under ett fullständigt brandförlopp 
inom ett definierat område. 
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Brandscenario 
Kvalitativ beskrivning av hur en brand utvecklas med tiden, som anger de 
viktiga händelser som karakteriserar branden och särskiljer den från andra 
möjliga bränder. I typiska fall beskriver brandscenariot antändningsprocessen 
och brandtillväxten, den fullt utvecklade branden och avsvalningsfasen till-
sammans med byggnadens geometri och omgivning samt de system som på-
verkar utvecklingen av branden. 

Övertändning 
Övergångsstadiet mellan det tidiga skedet av en brand och en fullt utvecklad 
brand. Stadiet kännetecknas av en plötslig och sammanhängande övergång 
där de varma gaserna och de varma omslutningsytorna leder till att alla 
brännbara ytor i brandrummet pyrolyseras. 

Lokal brand 
Brand som endast omfattar en begränsad del av brandbelastningen i en brand-
cell. 

Öppningsfaktor 
Faktor som beskriver ventilationsgraden och som beror på arean av öpp-
ningar i brandcellsväggarna, höjden på dessa öppningar samt den totala om-
slutningsarean. 

Standardbrandkurvan 
Nominellt temperatur-tidförlopp, definierat i prEN 13501-2, som beskriver en 
modell av en fullt utvecklad brand i en brandcell. 

Temperatur-tidkurvor 
Gastemperaturen i ett utrymme som en funktion av tiden. Dessa kan vara: 

– nominella: vedertagna kurvor, godkända för klassificering och verifiering 
av brandmotstånd, t ex standardbrandkurvan, den utvändiga brandkurvan 
eller kolvätekurvan; 

– parameterberoende: bestämd utifrån en brandförloppsmodell och de fy-
siska parametrar som definierar förhållandena i brandcellen. 
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SS-EN 1991-1-3 – Snölast 
I den inledande allmänna delen av SS-EN 1991-1-3 ges ett antal definitioner 
enligt nedan som gäller utöver de allmänna termer och definitioner som anges 
i EN 1990. 

Karakteristiskt värde för snölast på mark 
Den snölast på mark som med sannolikheten 0,02 överskrids under ett enskilt 
år förutom när det gäller exceptionell snölast. 

Platsens höjd 
Höjd över havsnivån för den plats där bärverket ska placeras eller redan är 
placerat. 

Exceptionell snölast på mark 
Snölast på mark till följd av ett ytterst sällan förekommande snöfall. 

Karakteristiskt värde för snölast på tak 
Produkten av den karakteristiska snölasten på mark och lämpliga koefficien-
ter. 

Snölast på tak opåverkad av snödrift 
Lastbild som beskriver den jämnt fördelade snölasten på tak, då den endast är 
påverkad av takets form, före det att snön omfördelats på grund av klimatisk 
påverkan. 

Snölast på tak påverkad av snödrift 
Lastbild som beskriver snölastens fördelning efter det att snön har omförde-
lats på taket t ex på grund av vind. 

Formfaktor för snölast på tak 
Förhållandet mellan snölast på tak och den av snödrift opåverkade snölasten 
på mark, utan hänsyn tagen till exponerings- eller termiska effekter. 

Termisk koefficient 
Koefficient som anger hur snölasten på tak minskar på grund av att värme-
flödet genom taket orsakar avsmältning. 
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Exponeringsfaktor 
Faktor som anger hur mycket snölasten på taket till en icke uppvärmd bygg-
nad minskar eller ökar som andel av den karakteristiska snölasten på mark. 

Last som beror på exceptionell snödrift 
Lastbild som beskriver snölasten på taket till följd av en ytterst sällan före-
kommande fördelning av snön. 

SS-EN 1991-1-4 – Vindlast 
I likhet med övriga delar av SS-EN 1991-1 ges i den inledande allmänna de-
len av SS-EN 1991-1-4 ett antal definitioner enligt nedan som gäller utöver 
de allmänna termer och definitioner som anges i EN 1990. 

Referensvindhastighetens grundvärde 
Medelvindhastigheten under 10 minuter som under ett år överskrids med 
sannolikheten 0,02, oberoende av vindriktning, på höjden 10 m över omgi-
vande plan, öppen terräng och, om så erfordras, med hänsyn tagen till inver-
kan av höjden över havsnivån. 

Referensvindhastighet 
Referensvindhastighetens grundvärde modifierad med hänsyn till vindrikt-
ning och årstid. 

Medelvindhastighet 
Referensvindhastigheten modifierad med hänsyn till terrängens råhet och to-
pografin. 

Formfaktor 
Formfaktorer för utvändig respektive invändig vindlast ger inverkan av vind 
på byggnaders yttre respektive inre ytor. Formfaktorerna för utvändig vind-
last är uppdelade i lokala och globala faktorer. Lokala formfaktorer gäller för 
areor 21 m£ , t ex vid dimensionering av små element eller fästdon, globala 
formfaktorer gäller för areor 210 m> . Formfaktorer för nettotryck ger den 
resulterande inverkan av vind per ytenhet på ett bärverk, en bärverksdel eller 
en komponent.  
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Formfaktor för kraft 
Formfaktor för kraft ger total inverkan av vindlast på ett bärverk, en bär-
verksdel eller en komponent, inklusive friktion, om den inte uttryckligen är 
försummad. 

Faktor för bakgrundsrespons 
Faktorn för bakgrundsresponsen beaktar reduktionen av det effektiva vind-
trycket på grund av avtagande korrelation vid ökande belastningsyta. 

Faktor för resonansrespons 
Faktorn för resonansresponsen beaktar inverkan av resonans mellan vindens 
turbulens och bärverkets egensvängningar. 

SS-EN 1991-1-5 – Temperaturpåverkan 
I den inledande allmänna delen av SS-EN 1991-1-5 ges definitioner enligt 
nedan som gäller utöver de allmänna termer och definitioner som anges i 
EN 1990. 

Temperaturlast 
Temperaturlast på ett bärverk eller en bärverksdel är sådan last som orsakas 
av ändringar i temperaturfälten inom ett visst tidsintervall. 

Lufttemperatur 
Luftemperaturen är den temperatur som mäts med termometer placerad i en 
vitmålad trälåda med spjälor känd som ”Stevenson screen”. 

Maximal lufttemperatur ( )maxT  
Värdet på lufttemperatur som med sannolikheten 0,02 överskrids en gång per 
år (ekvivalent med 50 års genomsnittlig återkomsttid), baserat på mätdata 
över högsta lufttemperatur under en timme. 

Minimal lufttemperatur ( )minT  
Värdet på lufttemperatur som med sannolikheten 0,02 underskrids en gång 
per år (ekvivalent med 50 års genomsnittlig återkomsttid), baserat på mätdata 
över lägsta lufttemperatur under en timme. 
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Initialtemperatur ( )0T  
Temperaturen i en bärverksdel vid den tidpunkt då den blir fixerad i anslu-
tande bärverk. 

Fasadbeklädnad 
Den del av byggnaden som skyddar mot väder och vind. Normalt bär bekläd-
naden endast sin egentyngd och vindlast. 

Jämnt fördelad temperaturkomponent 
Den, över tvärsnittet jämnt fördelade, temperatur som ger upphov till för-
längning eller förkortning av en bärverksdel eller ett bärverk (för broar defi-
nieras detta ofta som den ”effektiva temperaturen”, men termen ”jämnt för-
delad” används i SS-EN 1991-1-5). 

Komponent för temperaturskillnad 
Den del av temperaturprofilen i en bärverksdel som svarar mot temperatur-
skillnad mellan utsidan och någon inre punkt.  

SS-EN 1991-1-6 – Last under byggskedet 
I den inledande allmänna delen av SS-EN 1991-1-6 ges definitioner enligt 
nedan som gäller utöver de allmänna termer och definitioner som anges i 
EN 1990. 

Hjälpkonstruktion 
Varje konstruktion under byggskedet som inte behövs efter det att den an-
vänts och den byggprocess som den är avsedd för avslutats och därför kan tas 
bort, t ex stödställning, byggnadsställning, stämp, fångdamm, stagning, lanse-
ringsnos. Fullständiga bärverk för tillfälligt bruk, t ex en tillfällig bro, be-
traktas inte som hjälpkonstruktion. 

Bygglast 
Last under byggskedet som orsakas av byggverksamheten men som inte ver-
kar efter färdigställandet. 

Allmänt erosionsdjup 
Erosionsdjup orsakat av strömmande vatten, oberoende av om det finns hin-
der. 
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Lokalt erosionsdjup 
Erosionsdjup orsakat av vattenvirvlar i närheten av ett hinder som t ex ett 
brostöd. 

SS-EN 1991-1-7 – Olyckslast 
Även i den inledande allmänna delen av SS-EN 1991-1-7 ges definitioner 
enligt nedan som gäller utöver de allmänna termer och definitioner som anges 
i EN 1990. 

Förbränningshastighet 
Flamfrontens hastighet i förhållande till hastigheten hos oförbränt damm, gas 
eller ånga framför denna. 

Konsekvensklass 
Klassificering av konsekvenserna av ett brott eller en felaktig funktion hos 
bärverket. (Besläktat med säkerhetsklass men inte identiskt.) 

Deflagration 
Utbredning av förbränningszonen med en hastighet lägre än ljudhastigheten i 
det oantända mediet. 

Detonation 
Utbredning av förbränningszonen med en hastighet högre än ljudhastigheten i 
det oantända mediet. 

Dynamisk kraft 
Kraft som varierar över tiden och som kan orsaka betydande dynamiska ef-
fekter på bärverket. Vid påkörning beskriver den dynamiska kraften en kraft 
med en tillhörande lastarea vid kontaktpunkten (se Figur 1.1). 



1 Inledning Handbok EK01 

26 

Ekvivalent statisk kraft
F

t

Dynamisk kraft

Bärverkets respons

 

Figur 1.1 Dynamisk kraft och ekvivalent statisk kraft 

Ekvivalent statisk kraft 
En alternativ representation av en dynamisk kraft som inkluderar bärverkets 
dynamiska respons (se figur ovan). 

Flamutbredningshastighet 
Flamfrontens hastighet relativt en fast referenspunkt. 

Antändningsgräns 
Minsta eller största koncentration av ett antändbart material i en homogen 
blandning med ett gasformigt oxidationsmedel som kan propagera en 
flamma. 

Påkörande föremål 
Det föremål som kolliderar med bärverket (fordon, fartyg, etc). 

Väsentlig bärverksdel 
En bärverksdel på vilken det övriga bärverkets stabilitet beror. 

Byggnad med bärande väggar 
Byggnad där vertikallasten bärs av väggar i minst två riktningar. Avser också 
lätta väggar med tätt placerade reglar av trä eller stål med skivbeklädnad. 
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Lokalt brott 
Den del av ett bärverk som antas ha kollapsat eller blivit obrukbart på grund 
av en olyckshändelse. 

Risk 
Ett mått på kombinationen (normalt produkten) av sannolikheten eller fre-
kvensen för en definierad fara och storleken på konsekvenserna av att händel-
sen inträffar. 

Robusthet 
Ett bärverks förmåga att motstå händelser som brand, explosioner, påkörning 
eller konsekvenser av mänskliga fel utan att den påföljande skadan blir opro-
portionerligt stor i förhållande till den ursprungliga orsaken till skadan. 

Underbyggnad 
Den del av bärverket i en byggnad som bär upp överbyggnaden. För byggna-
der avses normalt grundläggningen och andra byggnadsverk under marknivå. 
För broar avses normalt grundkonstruktioner, landfästen, bropelare etc. 

Överbyggnad 
Den del av bärverket i en byggnad som bärs upp av underbyggnaden. För 
byggnader avses normalt byggnadsdelar över grundläggningen. För broar av-
ses normalt brobaneplatta och balkar över lager eller motsvarande. 

Ventilationslucka 
Icke-bärande del av inneslutningen (väggar, golv, tak) med begränsad bär-
förmåga avsedd att lätta på trycket som utvecklas av deflagrationen och där-
igenom reducera trycket på byggnadens bärande delar. 

SS-EN 1991-3 – Laster av kranar och maskiner 
SS-EN 1991-3:2006 har i skrivande stund inte översätts till svenska och det 
är oklart om, och i så fall när, detta kommer att ske. I syfte att underlätta till-
lämpningen och för korrelation med förekommande svenska regler har 
SIS/TK 203 "Eurokoder" dock funnit det vara lämpligt att låta översätta stan-
dardens avsnitt med definitioner. Översättningen ges nedan. 

Dynamikfaktor 
Faktor som anger förhållandet mellan dynamisk och statisk respons. 
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Kranens egentyngd ( )cQ  
Egentyngd hos samtliga fasta och rörliga delar inklusive kranens mekaniska 
och elektriska utrustning, med undantag av lyftkrok och den del av de upp-
hängda hisslinorna eller hisskedjorna som förflyttas av kranen, se Figur 1.2. 

Hisslast ( )hQ  
Last omfattande vikten av nyttolast, lyftkroken och den del av de upphängda 
hisslinorna eller hisskedjorna som förflyttas av kranen, se Figur 1.2. 

hQ

cQ

 

Figur 1.2 Definition av en krans hisslast ( )hQ  och egentyngd ( )cQ  

Löpvagn 
Del av en traverskran som omfattar ett hissverk och som kan löpa på skenor 
ovanpå traversbryggan. 

Traversbrygga 
Del av en traverskran som spänner mellan kranbanorna och bär upp löpvag-
nen eller telfern. 

Styrdon 
System som används för att kranen ska hålla riktningen på en kranbana, ge-
nom horisontala reaktioner mellan kranen och kranbanorna. Styrdonet kan 
bestå av flänsar på kranhjulen eller av ett separat system med styrrullar som 
verkar på sidan av kranrälerna eller på sidan av kranbanebalkarna. 
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Hissverk 
Maskin för lyft av laster. 

Telfer 
Underhängande tralla som omfattar ett hissverk och som kan löpa på en balks 
underfläns, antingen på en fast kranbana (som visas i Figur 1.3) eller under en 
traversbrygga (som visas i Figur 1.4 och 1.5). 

Telfer med fast kranbana 
Telfer som bärs upp av en fast kranbana, se Figur 1.3. 

Kranbanebalk 
Balk längs med vilken en traverskran kan förflytta sig. 

Traverskran 
Maskin för lyft och förflyttning av laster, och som förflyttar sig på hjul längs 
kranbanebalkar, och kan omfatta ett eller flera hissverk monterade på löpvag-
nar eller underhängande telfrar. 

Kranbanebalk för telfer 
Kranbanebalk som är avsedd att bära upp en telfer som kan löpa på 
kranbanebalkens underfläns, se Figur 1.3. 

Kranbanebalk

Telfer

 

Figur 1.3 Kranbanebalk med telfer 
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Underhängande traverskran 
Traverskran som går på kranbanebalkarnas underflänsar, se Figur 1.4. 

 

Figur 1.4 Underhängande traverskran med telfer 

Överliggande traverskran 
Traverskran som går ovanpå kranbanebalkarna (löper vanligtvis på räler men 
ibland direkt ovanpå balkarna), se Figur 1.5. 

 

Figur 1.5 Överliggande traverskran med telfer 

Egenfrekvens 
Frekvens för fri svängning i ett system. För system med flera frihetsgrader 
utgörs egenfrekvenserna av frekvenserna för egensvängningsmoderna. 

Fri svängning 
Svängning hos ett system som inträffar i frånvaro av påtvingad svängning. 

Påtvingad svängning 
Svängning hos ett system där responsen åstadkoms genom excitering. 
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Dämpning 
Dissipation (omvandling av energi till värmenergi) av energi med tid eller 
avstånd. 

Resonans 
Resonans i ett system med påtvingad harmonisk svängning föreligger om 
varje liten förändring av exciteringsfrekvensen orsakar en minskning av sy-
stemets respons. 

Svängningsmod 
Karakteristiskt mönster för ett system utsatt för svängning i vilket varje parti-
kel utför en enkel harmonisk rörelse med samma frekvens. Två eller flera 
moder kan förekomma samtidigt i ett system med flera frihetsgrader. En 
egensvängningsmod är en svängningsmod som är frikopplad från andra 
svängningsmoder hos ett system. 
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2 Grundläggande dimensioneringsregler 
2.1 Allmänt 
SS-EN 1990, Eurokod – Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk, 
är den grundläggande delen av Eurokoderna. Giltighetsområdet för 
SS-EN 1990 är bärande konstruktioner för byggnader och anläggningar och i 
standarden redogörs för de grundläggande principer och krav som gäller för 
bärverks säkerhet, brukbarhet och beständighet i drift- och i utförandeskedet 
samt för tillfälliga konstruktioner. 

Reglerna i SS-EN 1990 baseras på principen om gränstillstånd som används 
tillsammans med partialkoefficientmetoden och är avsedda att tillämpas till-
sammans med SS-EN 1991 – SS-EN 1999. Vissa numeriska värden på par-
tialkoefficienter och andra säkerhetsfaktorer ges som rekommenderade 
grundvärden vilka enligt SS-EN 1990 ger en accepterad säkerhetsnivå under 
förutsättning att det föreligger en lämplig nivå på yrkesskicklighet och kvali-
tetsledning. 

SS-EN 1990 är, utöver en inledande allmän information (förutsättningar, 
termer och definitioner etc) indelad i fem kapitel som behandlar 

– krav, 

– principer för dimensionering i gränslasttillstånd, 

– grundvariabler som ska tillämpas, 

– bärverksanalys och dimensionering genom provning samt 

– verifiering med partialkoefficientmetoden. 

Utöver dessa kapitel ingår även normativa och informativa bilagor avseende 

– regler för byggnader (bilaga A1), 

– regler för broar (bilaga A2) (behandlas inte här) 

– byggnadsverks tillförlitlighet (bilaga B), 

– grunderna för partialkoefficientmetoden och tillförlitlighetsanalyser 
(bilaga C), 

– dimensionering genom provning (bilaga D), 
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– nationellt valda parametrar (bilaga NA), 

– utdrag ur författningar angående indelning i säkerhetsklasser (bilaga NB) 
samt 

– ordförklaringar och förkortningar (bilaga NC). 

Detta avsnitt ger en sammanfattning av den inledande allmänna informatio-
nen i SS-EN 1990. I Avsnitt 2.2 – 2.6 ges sammanfattningar av 
SS-EN 1990:s övriga fem huvudkapitel. Beträffande bilagorna är informatio-
nen i bilaga A1 samt bilaga NB (i vissa fall är motsvarande information 
hämtad från EKS 6) integrerad i Avsnitt 2.6, Verifiering med partialkoeffi-
cientmetoden. Bilaga B behandlas ej i denna handbok då denna bilaga inte får 
tillämpas i Sverige enligt EKS 6, där man för differentiering av byggnads-
verks tillförlitlighet istället hänvisar till 10 – 14 §§ i avdelning A och 5 – 12 
§§ i Kapitel 0 i EKS 6. Information om innehållet i bilaga C och D, som är av 
relativt grundläggande karaktär, har i huvudsak lagts i kapitel 11 av denna 
handbok. I bilaga NA (motsvaras av EKS 6, Kapitel 0) anges bland annat, 
kopplat till bilaga A1, vilka partialkoefficienter ( γ ), kombinationsfaktorer 
(ψ ) och dimensioneringsvärden för laster som ska tillämpas i Sverige. 

I den allmänna inledande delen av SS-EN 1990 anges att de individuella 
styckena i standarden är indelad i bindande principer och i vägledande råd, 
vilka gäller under följande generella förutsättningar: 

– val av bärande system och dimensionering av bärverk görs av personer 
med erforderlig kompetens och erfarenhet; 

– utförandet sker av personer med lämplig yrkesskicklighet och erfarenhet; 

– erforderlig tillsyn och kvalitetsstyrning utförs under arbetenas utförande; 

– byggmaterial och produkter används enligt de specifikationer som anges i 
SS-EN 1990 eller i SS-EN 1991 – SS-EN 1999 eller i aktuella utförande-
standarder, referensdokument eller produktspecifikationer; 

– bärverket kommer att underhållas på erforderligt sätt; 

– bärverket kommer att användas i enlighet med de antaganden som görs 
vid dimensioneringen. 

Dimensionering, som sker enligt angivna principer och råd, anses uppfylla 
kraven om de förutsättningar som anges i SS-EN 1990 – SS-EN 1999 upp-
fylls. Det är dock enligt SS-EN 1990 även tillåtet att använda alternativa di-
mensioneringsregler som skiljer sig från de råd som anges i SS-EN 1990, un-
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der förutsättning att man kan visa att de alternativa reglerna uppfyller kraven 
i de aktuella principerna och leder till att minst den säkerhetsnivå, brukbarhet 
och beständighet uppnås som kan förväntas vid användning av Eurokoderna. 

2.2 Krav 
Principer och råd avseende krav återfinns i SS-EN 1990, kapitel 2, uppdelade 
i underrubrikerna grundläggande krav, tillförlitlighet, avsedd livslängd, 
beständighet samt kvalitetsledning. 

De grundläggande kraven omfattar följande fem principer: 

1. Ett bärverk ska dimensioneras och utföras på ett sådant sätt att det under 
sin avsedda livslängd med erforderlig grad av tillförlitlighet och på ett 
ekonomiskt sätt motstår alla laster och annan påverkan som sannolikt 
kommer att uppkomma under bärverkets utförande och användning och 
förblir brukbar för den användning den är avsedd för. 

2. Ett bärverk ska dimensioneras så att det erhåller lämplig bärförmåga, 
brukbarhet och beständighet. 

3. Vid en brand ska bärförmågan vara tillräcklig under den tid som 
erfordras. 

4. Ett bärverk ska dimensioneras och utföras på ett sådant sätt att det inte 
skadas otillbörligt av händelser som explosion, påkörning och konse-
kvenser av mänskliga misstag. 

5. Tänkbar skada ska undvikas eller begränsas genom lämpligt val av en 
eller flera av följande åtgärder: 

▫ undvika, eliminera eller reducera de olycksrisker som bärverket kan 
utsättas för, 

▫ välja en bärverkstyp som är mindre känslig för de aktuella 
olycksriskerna, 

▫ välja en bärverkstyp och utformning som på ett tillfredsställande sätt 
kan klara en kollaps av en enskild bärverksdel eller en begränsad del 
av bärverket, eller uppkomsten av en acceptabel, lokal skada, 

▫ så långt som möjligt undvika bärande system som kan kollapsa utan 
föregående varning, 
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▫ förbinda bärverksdelar med varandra. 

Utöver dessa principer anges i SS-EN 1990, kapitel 2, att de grundläggande 
krav som är relevanta för ett specifikt projekt bör uppfyllas genom val av 
lämpligt material, lämplig dimensionering och konstruktiv utformning samt 
genom att ange kontrollförfarande för dimensionering, produktion, utförande 
och användning. Det förutsätts även att dimensioneringen utförs med den yr-
kesskicklighet och omsorg som krävs med hänsyn till omständigheterna och 
baseras på den kunskap och praxis som är tillgänglig vid dimensioneringstill-
fället. Detta kan kanske ses som ett sätt att minska risken för ”grova fel”, men 
några formella krav på t ex utbildning eller kompetens ställs alltså inte på den 
som utför eller ansvarar för dimensioneringen av en konstruktion. 

Kraven på tillförlitlighet begränsas till en bindande princip där det sägs att för 
bärverk som omfattas av SS-EN 1990 ska tillförlitligheten säkerställas genom 
dimensionering enligt SS-EN 1990 – SS-EN 1999 samt genom lämpligt ut-
förande och kvalitetssäkrande åtgärder. 

Kravet på att en tillräcklig tillförlitlighet ska uppnås kan enligt kapitel 2 i 
SS-EN 1990 hanteras genom tillämpning av olika säkerhetsnivåer för bärver-
kets bärförmåga samt dess brukbarhet och dessa säkerhetsnivåer kan anges 
genom att klassificera hela bärverket eller dess ingående delar. Valet av sä-
kerhetsnivå bör i sådana fall beakta relevanta faktorer som till exempel: 

– tänkbara orsaker och/eller sätt att uppnå ett gränstillstånd, 

– tänkbara konsekvenser av ett brott i form av dödsfall, personskador eller 
ekonomiska förluster, 

– allmänhetens motvilja mot en kollaps och 

– de kostnader och åtgärder som är nödvändiga för att reducera risken för 
brott. 

De säkerhetsklasser som definieras i 2.6.1 är ett försök att omsätta dessa krav 
i operativa termer. 

Beträffande byggnadsverks avsedda livslängd ges inga bindande principer, 
men det rekommenderas att den avsedda livslängden anges och ett förslag på 
indelning i kategorier presenteras (Tabell 2.1). 



Handbok EK01 2 Grundläggande dimensioneringsregler 

 37 

Tabell 2.1 Avsedd livslängd 

Livslängds-
kategori 

Förslag avsedd 
livslängd (år) 

Exempel 

1 10 Tillfälliga konstruktioner1  
2 10 – 25 Utbytbara konstruktionsdelar, t ex telfer-

balkar och lager 
3 15 – 30 Bärverk i lantbruksbyggnader och lik-

nande 
4 50 Bärverk i byggnader och andra vanliga 

bärverk med undantag enligt nedan. 
Bärverk i monumentala byggnader samt 
broar och andra anläggningar. 

5 100 

Bärverksdelar i byggnader i säkerhets-
klass 2 och 3 som inte är åtkomliga för 
inspektion och underhåll. 

1  Bärverk eller konstruktionsdelar som kan nedmonteras med avsikt att kunna återanvändas 
bör inte anses vara tillfälliga. 

För beständighet gäller två bindande principer som uttrycker krav på att mil-
jöbetingelserna ska identifieras i samband med dimensioneringen samt att 
man vid dimensioneringen ska ta hänsyn till framtida miljöbelastning och be-
hov av underhållsåtgärder. Beträffande krav på och utförande av rostskydd 
ges information i SS-EN 1090-2, Utförande av stål- och aluminiumkonstruk-
tioner. 

Inte heller för kvalitetsledning anges någon bindande princip, men man pekar 
på att lämpliga kvalitetsledningsåtgärder som omfattar precisering av säker-
hetskrav, organisatoriska åtgärder och kontroller vid dimensionering, ut-
förande, brukande och underhåll av bärverket alltid bör vidtas, t ex genom 
tillämpning av EN ISO 9001:2000. 

2.3 Principer för dimensionering i gränstillstånd 
Kapitel 3 i SS-EN 1990 ger regler för dimensionering i gränstillstånd uppde-
lat i underrubrikerna allmänt, dimensioneringssituationer, brottgränstill-
stånd, bruksgränstillstånd samt dimensionering i gränstillstånd. 
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SS-EN 1990 utgår från två principer av mer grundläggande karaktär: 

1. Åtskillnad ska göras mellan brottgränstillstånd (ULS = ultimate limit 
state) och bruksgränstillstånd (SLS = serviceability limit state). 

2. Gränstillstånd ska kopplas till dimensioneringssituationer. 

I princip ska alltså bärförmågan verifieras för både brott- och bruksgränstill-
stånd. I praktiken kan dock verifiering av det ena gränstillståndet utelämnas 
om man kan visa att villkoren uppfylls av villkoren i det andra gränstillstån-
det. Om verifieringen av ett gränstillstånd beror av tidsberoende effekter som 
till exempel vid utmattning bör hänsyn tas till bärverkets avsedda livslängd. 

För dimensioneringssituationer gäller att de ska väljas med hänsyn till de om-
ständigheter som gäller för det aktuella bärverket, täcka in alla förhållanden 
som rimligen kan förutses uppkomma under utförandet och användningen 
och att de ska klassificeras som varaktiga (gäller förhållanden vid normal an-
vändning), tillfälliga (till exempel under utförandeskedet), exceptionella 
(brand, explosion, påkörning, konsekvenser av en lokal kollaps etc) eller som 
seismiska dimensioneringssituationer. 

Brottgränstillstånd definieras i SS-EN 1990, kapitel 2, som gränstillstånd som 
berör människors säkerhet och/eller bärverkets säkerhet. De brottgränstill-
stånd som enligt SS-EN 1990 ska verifieras är 

– förlorad jämvikt hos bärverket eller någon del av det när det betraktas 
som en stel kropp, 

– brott genom att bärverket eller någon del av det övergår till en mekanism, 
materialbrott, förlorad stabilitet hos bärverket eller någon del av del in-
klusive upplag och geokonstruktion eller brott genom för stor deforma-
tion (deformationer hör normalt till bruksgränstillstånd, men i detta fall 
menas situationer som t ex att deformationen blir så stor att en balk ram-
lar av upplagen) eller 

– brott orsakat av utmattning eller andra tidsberoende effekter. 

I vissa fall bör även gränstillstånd som berör skydd av innehållet i bärverket 
klassificeras som brottgränstillstånd, liksom stadier som föregår en kollaps av 
bärverket, som för enkelhets skull beaktas i stället för själva kollapsen. Dessa 
kallas ibland vikarierande brottgränstillstånd. 
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Bruksgränstillstånd definieras som gränstillstånd som berör bärverkets eller 
bärverksdelarnas funktion vid normal användning, människors välbefinnande 
och/eller byggnadsverkets utseende. I detta sammanhang skiljer man på re-
versibla och irreversibla bruksgränstillstånd. 

Med utseende menas i detta fall kriterier kopplade till stora nedböjningar och 
omfattande sprickbildning snarare än till estetik. I praktiken sätts ofta krav i 
bruksgränstillstånd för varje enskilt byggprojekt och de berör normalt sådana 
aspekter som deformationer, vibrationer och svängningar etc. 

För dimensionering i gränstillstånd anges i SS-EN 1990 fem bindande princi-
per: 

1. Dimensionering i gränstillstånd ska baseras på att bärverks- och lastmo-
deller för respektive gränstillstånd används. 

2. Det ska verifieras att inget gränstillstånd överskrids för aktuella dimen-
sioneringsvärden för laster, material- och produktegenskaper samt 
geometriska storheter. 

3. Verifieringarna ska utföras för alla relevanta dimensioneringssituationer 
och lastfall. 

4. De valda dimensioneringssituationerna ska beaktas och kritiska lastfall 
identifieras. 

5. Möjliga avvikelser från antagna lastriktningar eller lastlägen ska beak-
tas. 

Enligt de råd som är kopplade till dessa principer bör partialkoefficientmeto-
den, vilket är den metod som tillämpas i SS-EN 1991 – SS-EN 1999, använ-
das vid dimensionering i gränstillstånd. Som alternativ kan dock dimensione-
ring även utföras direkt baserad på sannolikhetsteoretiska metoder. 

2.4 Grundvariabler 
Informationen om grundvariabler i SS-EN 1990, kapitel 4, är indelad i un-
derrubrikerna laster och påverkan från miljön, material- och produktegen-
skaper samt geometriska storheter. 
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Laster och påverkan från miljön klassificeras med hänsyn till deras variation i 
tiden som 

– permanenta laster ( G ), t ex bärverkens egentyngd, tyngd av fast utrust-
ning och vägbeläggning samt indirekta laster orsakade av krympning och 
ojämna sättningar, 

– variabla laster ( Q ), t ex nyttig last på bjälklag, balkar och yttertak samt 
vindlast och snölast eller 

– olyckslaster ( A ), t ex explosion och påkörning av fordon 

samt med hänsyn till deras 

– ursprung, som direkta eller indirekta, 

– variation i rummet, som bundna eller fria, eller 

– med hänsyn till deras natur eller bärverkets respons, som statiska eller 
dynamiska. 

Vissa laster, t ex seismiska laster eller snölaster, kan, beroende på byggplat-
sens belägenhet, antas vara olyckslaster eller variabla laster. Laster orsakade 
av vatten kan antas vara permanenta eller variabla laster beroende på deras 
storleksvariation med tiden. 

Vanligtvis används karakteristiska värden för laster, kF , som grundläggande 
variabler i SS-EN 1990. Med karakteristiskt värde menas i detta sammanhang 
lastens mest representativa värde och detta ska i bygghandlingarna anges som 
ett medelvärde, ett övre eller undre värde, eller, om det inte kan hänföras till 
en känd statistisk fördelning, som ett nominellt värde. 

För en permanent last kan ett enda karakteristiskt värde, kG , tillämpas om 
variationerna hos G  kan anses vara små. Om variationerna inte kan anses 
vara små ska två värden tillämpas, ett övre, k, supG , och ett undre, k, infG . 
Variationen kan försummas om den inte varierar markant under bärverkets 
avsedda livslängd och dess variationskoefficient är liten. kG  bör då sättas 
lika med medelvärdet. Om bärverket är mycket känsligt för ändringar av G  
bör dock två värden användas även om variationskoefficienten är liten. Då är 

k, infG  5-procentsfraktilen och k, supG  95-procentsfraktilen av den statistiska 
fördelningen av G , som kan antas vara normalfördelad. Om den permanenta 
lasten avser bärverkets egentyngd kan denna representeras av ett enda karak-
teristiskt värde och beräknas med nominella mått och massans medelvärde. 
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Förspänning ( P ) bör klassificeras som en permanent last orsakad av 
kontrollerade krafter eller kontrollerade deformationer som påtvingas 
bärverket.  

För variabla laster ska det karakteristiska värdet, kQ , motsvara antingen ett 
övre värde med en avsedd sannolikhet att inte överskridas eller ett undre 
värde med en avsedd sannolikhet att uppnås under en viss angiven referens-
period, eller, för fall där en statistisk fördelning inte är känd, som ett nomi-
nellt värde. 

Det karakteristiska värdet för klimatlaster baseras på att deras tidsvarierande 
del överskrids med en sannoliket av 0,02 under en referensperiod av ett år. 
Detta motsvarar en återkomsttid av i medeltal 50 år för den tidsvarierande 
delen. I vissa fall gör dock karaktären hos lasten eller den valda dimensione-
ringssituationen att en annan fraktil eller återkomsttid är mer riktig. 

För olyckslaster bör dimensioneringsvärdet dA  anges för det aktuella projek-
tet och för seismiska laster bör dimensioneringsvärdet EdA  bestämmas från 
det karakteristiska värdet EkA  eller anges för det aktuella projektet. 

Om andra representativa värden för variabla laster är aktuella ska dessa vara 

– kombinationsvärdet, 0 kψ Q , som tillämpas för verifiering i brottgränstill-
ståndet och i irreversibla bruksgränstillstånd, 

– det frekventa värdet, 1 kψ Q , som tillämpas för verifiering i brottgränstill-
stånd som innefattar olyckslaster och för verifiering av reversibla bruks-
gränstillstånd eller 

– det kvasipermanenta värdet, 2 kψ Q , som tillämpas för verifiering i brott-
gränstillstånd som innefattar olyckslaster och för verifiering av reversibla 
bruksgränstillstånd samt även vid beräkning av långtidseffekter. 

För t ex byggnader väljs det frekventa värdet så att den tid det överskrids är 
0,01 av referensperioden. För laster på bjälklag väljs vanligtvis det kvasiper-
manenta värdet så att den tidsandel det överskrids är 0,50 av tidsperioden. 
Alternativt kan det kvasipermanenta värdet bestämmas som ett medelvärde 
över en vald tidsperiod. För vindlast sätts vanligtvis det kvasipermanenta 
värdet till noll. 

I de fall där utmattningslaster är aktuella bör de lastmodeller användas som 
har fastställts i SS-EN 1991 från utvärderingar av bärverksrespons orsakade 
av lastväxlingar utförda för vanliga bärverk. För bärverk som inte omfattas av 
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modeller som fastställts i SS-EN 1991 bör utmattningslasterna definieras ut-
ifrån utvärderingar av uppmätningar eller likvärdiga undersökningar av det 
förväntade lastspektrat. 

Modellerna för karakteristisk last och utmattningslast i SS-EN 1991 inklude-
rar effekter av acceleration orsakade av lasterna, antingen inbakade i de ka-
rakteristiska lasterna eller genom användning av dynamiska förstoringsfakto-
rer på karakteristiska statiska laster. Om dynamiska laster orsakar betydande 
acceleration av bärverket bör dock en dynamisk analys av systemet utföras. 

För geotekniska laster gäller att dessa ska bestämmas enligt SS-EN 1997-1 
och för påverkan från miljön att de miljöfaktorer som kan påverka beständig-
heten ska beaktas vid dimensioneringen och särskilt vid val av konstruk-
tionsmaterial och bärverksprincip. 

Värden på material- och produktegenskaper ska bestämmas utifrån standardi-
serade provningar utförda under väl definierade förhållanden. Där det är nöd-
vändigt att omvandla provningsresultat till värden som kan antas representera 
materialets eller produktens beteende i bärverket eller undergrunden ska en 
omräkningsfaktor anges. Om en partialkoefficient erfordras för material eller 
produkter ska ett försiktigt valt värde användas om det inte finns ett statistiskt 
underlag för att bestämma det valda värdets tillförlitlighet. 

Egenskaper hos material (inklusive jord och berg) eller produkter bör beskri-
vas som karakteristiska värden. Om verifieringen av ett gränstillstånd är 
känsligt för variationer hos en materialegenskap bör övre och undre karakte-
ristiska värden beaktas. Om inte annat anges i SS-EN 1991 – SS-EN 1999 
bör det övre karakteristiska värdet motsvaras av 95-procentsfraktilen och det 
undre av 5-procentsfraktilen. För styvhetsparametrar och termiska längdut-
vidgningskoefficienter bör dock medelvärden användas. Om ett statistiskt 
underlag för att fastställa karakteristiska värden saknas, kan dessa ersättas av 
nominella värden eller så kan dimensioneringsvärden för den aktuella egen-
skapen fastställas direkt. 

Värden för ett flertal material- och produktegenskaper anges i SS-EN 1992 – 
SS-EN 1999 och i harmoniserade europeiska tekniska specifikationer eller 
andra dokument. Om värden tas från produktstandarder och vägledning om 
hur dessa ska tolkas inte ges i SS-EN 1992 – SS-EN 1999 bör det mest 
ogynnsamma värdet användas. 
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Geometriska storheter ska representeras av sina karakteristiska värden eller 
direkt av sina dimensioneringsvärden och toleranser för sammanfogade delar 
i olika material ska stämma överens med varandra. Som karakteristiska 
värden kan antas de dimensioner som anges vid dimensioneringen, så kallade 
nominella värden. Information om imperfektioner som bör beaktas vid 
dimensionering av bärverksdelar återfinns i SS-EN 1992 – SS-EN 1999. 

2.5 Bärverksanalys och dimensionering genom provning 
Principer och råd för bärverksanalys och dimensionering genom provning 
återfinns i kapitel 5 av SS-EN 1990. 

Vid bärverksanalyser ska beräkningarna utföras med lämpliga bärverksmo-
deller och variabler och modellerna ska vara baserade på vedertagen ingen-
jörspraxis eller, om nödvändigt, verifieras experimentellt. 

De modeller för statiska laster som används vid analysen ska baseras på 
lämpligt val av kraft-deformationssamband för bärverksdelar och deras an-
slutningar samt mellan bärverksdelar och undergrunden. De är även väsent-
ligt att de randvillkor som tillämpas för modellen motsvarar de verkliga för-
hållandena för bärverket och att effekter av förskjutningar och deformationer 
beaktas vid verifiering i brottgränstillstånd om de resulterar i en betydande 
ökning av lasteffekterna. Vid linjärelastisk analys ska indirekta laster beaktas 
direkt eller som ekvivalenta laster och vid ickelinjär analys direkt som 
påtvingade deformationer. 

För dynamiska laster gäller att den bärverksmodell som ska användas för att 
bestämma lasteffekter ska väljas med hänsyn till alla relevanta bärverksdelar 
och ickebärande delar med sina egenskaper (massor, hållfastheter, styvheter, 
dämpningsegenskaper etc) samt att de randvillkor som tillämpas ska vara re-
presentativa för bärverket. Om det är lämpligt att betrakta dynamiska laster 
som kvasistatiska kan de dynamiska delarna beaktas antingen genom att baka 
in dem i de statiska lastvärdena eller genom att tillämpa ekvivalenta dyna-
miska förstoringsfaktorer på de statiska lasterna. I fall där dynamiska laster 
orsakar vibrationer som kan överstiga brukbarhetskraven bör en verifiering i 
bruksgränstillstånd göras med en dynamisk analys. 

I samband med bärverksanalys ges branddimensionering en särskild underru-
brik i SS-EN 1990, kapitel 5. Som bindande princip för branddimensionering 
anges att en analys av bärförmågan vid brand ska baseras på dimensionerande 
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brandscenarier och beakta modeller för temperaturförlopp inom bärverket 
och även modeller för bärverkets mekaniska beteende vid förhöjd temperatur. 
Funktionen hos ett bärverk utsatt för brand bör verifieras genom analys eller 
provning och beteendet vid brand bestämmas genom att beakta en nominell 
brandexponering eller en modellerad brandexponering såväl som samtidiga 
laster. Beteendet vid förhöjda temperaturer kan bestämmas i enlighet med 
SS-EN 1992 – SS-EN 1996 och SS-EN 1999 och de modeller som används 
för bärverksdelarnas mekaniska beteende kan antas vara ickelinjära. 

I vissa fall kan det finnas önskemål eller behov att basera dimensioneringen 
på provning eller en kombination av provning och beräkning, t ex om det inte 
finns lämpliga beräkningsmodeller tillgängliga, om ett stort antal liknande 
komponenter ska användas eller för att bekräfta dimensioneringsantaganden. 

Beträffande dimensionering genom provning anges i SS-EN 1990, kapitel 5, 
att en dimensionering kan baseras på en kombination av provning och beräk-
ningar och, om dimensionering baseras på provningsresultat, ska den säker-
hetsnivå som erfordras för den aktuella dimensioneringssituationen uppnås 
samt den statistiska osäkerhet som följer av ett begränsat antal provningsre-
sultat beaktas. Därutöver bör partialkoefficienter (inklusive modellosäkerhe-
ter) som motsvarar de som anges i SS-EN 1991 – SS-EN 1999 tillämpas. 

Som vägledning för utförande av provning och utvärdering av provningsre-
sultat hänvisas i SS-EN 1990, kapitel 5, till den informativa bilaga D, Dimen-
sionering genom provning. Denna bilaga är inte avsedd att ersätta de accep-
tansregler som anges i harmoniserade europeiska produktspecifikationer eller 
utförandestandarder, men den ger relativt detaljerade instruktioner och råd för 
planering av provningar, bestämning av dimensioneringsvärden och statistisk 
utvärdering liksom statistisk bestämning av en enstaka egenskap och av bär-
förmågemodeller (se Kapitel 11). 

2.6 Verifiering med partialkoefficientmetoden 
Råd och principer för verifiering med partialkoefficientmetoden återfinns i 
kapitel 6 av SS-EN 1990 indelat i underrubrikerna allmänt, begränsningar, 
dimensioneringsvärden, brottgränstillstånd samt bruksgränstillstånd. I texten 
görs även en del hänvisningar till bilaga A1, Regler för byggnader, som i sin 
tur i vissa fall hänvisar till nationella val (bilaga NA). För svensk del har vi 
även att ta hänsyn till bilaga NB, Utdrag ur författningar gällande indelning 
av byggnadsverksdelar i säkerhetsklasser, som ersätter informationen i bilaga 
B, Byggnadsverks tillförlitlighet. Informationen i bilaga NA och NB styrs i 
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sin tur av Boverkets Föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och all-
männa råd (2008:8) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder, 
EKS. 

För att göra detta avsnitt rimligt enkelt att följa och tillämpa för den praktise-
rande konstruktören, och samtidigt ge möjlighet till parallelläsning med SS-
EN 1990 har här valts att (utöver de två inledande underavsnitten allmänt 
samt begränsningar) följa underrubrikerna i SS-EN 1990, kapitel 6, och att 
integrera informationen i bilaga A1 och i EKS 6 i den löpande texten. Mer 
grundläggande information om partialkoefficientmetoden och tillförlitlighets-
analyser återfinns i bilaga C i SS-EN 1990. Denna information, i något omar-
betad form, återfinns i Kapitel 11 i denna handbok. 

Tillämpningen av principerna och råden i SS-EN 1990 begränsas till verifie-
ringar i brott- och bruksgränstillstånd av bärverk påverkade av statisk last, 
inklusive fall där de dynamiska effekterna bestäms med ekvivalenta kvasista-
tiska laster och dynamiska förstoringsfaktorer, inklusive vind- eller trafiklast. 
För ickelinjära analyser och utmattning bör de specifika regler som anges i de 
olika delarna av SS-EN 1991 – SS-EN 1999 tillämpas. 

Generellt gäller att när partialkoefficientmetoden används ska det, för alla 
aktuella dimensioneringssituationer, verifieras att inget aktuellt gränstillstånd 
passeras när dimensioneringsvärden för laster eller lasteffekter och bärförmå-
gor används i beräkningsmodellerna samt att dimensioneringsvärden som be-
stäms direkt på statistiska grunder ska motsvara minst samma säkerhetsnivåer 
för de olika gränstillstånden, som användning av de partialkoefficienter som 
anges i SS-EN 1990 leder till. 

För de dimensioneringssituationer och gränstillstånd som är aktuella i det 
specifika fallet bör de individuella lasterna för kritiska lastfall kombineras 
och dimensioneringsvärden fastställas genom att använda karakteristiska eller 
andra representativa värden i kombination med partialkoefficienter och andra 
faktorer som definieras i SS-EN 1990, kapitel 6, och i SS-EN 1991 – 
SS-EN 1999. 
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2.6.1 Dimensioneringsvärden, ψ -faktorer och säkerhetsklasser 

Dimensioneringsvärdet dF  för en last F  uttrycks i SS-EN 1990 i generella 
termer som 

d f repF γ F=  (2.1a) 

med 

rep kF ψ F=  (2.1b) 

där 

kF  är det karakteristiska värdet för lasten, 

repF  är det aktuella representativa värdet för lasten, 

fγ  är en partialkoefficient för lasten som beaktar sannolikheten av en 
ogynnsam avvikelse av lastvärdet från det representativa värdet och 

ψ  är antingen 1,00 eller 0ψ , 1ψ  eller 2ψ . 

Om seismiska laster är aktuella bör dock dimensioneringsvärdet EdA  be-
stämmas med hänsyn till bärverkets beteende och andra relevanta kriterier 
beskrivna i SS-EN 1998. 

De enskilda lasterna ger upphov till lasteffekter som belastar bärverken. För 
ett specifikt lastfall kan dimensioneringsvärdet för lastefffekter ( )dE  ut-
tryckas som 

}{d Sd f,i rep,i d; 1E γ E γ F a i= ≥  (2.2) 

där 

da  är dimensioneringsvärden för geometriska storheter och 

Sdγ  är en partialkoefficient som beaktar osäkerheter i modellen för 
lasteffekter och, i vissa fall, i lastmodellen. 

I de flesta fall kan dock (2.2) förenklas till 

}{d F,i rep,i d; 1E E γ F a i= ≥  (2.2a) 
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med 

F,i Sd f,iγ γ γ=  (2.2b) 

Om åtskillnad måste göras mellan gynnsamma och ogynnsamma effekter av 
permanenta laster ska två olika partialkoefficienter tillämpas ( G, infγ  och 

G, supγ ). 

Dimensioneringsvärdet dX  för en material- eller produktegenskap uttrycks i 
SS-EN 1990 i generella termer som 

k
d

m

XX η
γ

=  (2.3) 

där 

kX  är det karakteristiska värdet för en material- eller produktegenskap, 
η  är medelvärdet för omräkningsfaktorn som beaktar volym- och 

skaleffekter, fukt- och temperatureffekter och andra relevanta para-
metrar och 

mγ  är partialkoefficienten för en material- eller produktegenskap som 
beaktar sannolikheten av en ogynnsam avvikelse från det karakte-
ristiska värdet för egenskapen och den slumpmässiga delen av om-
räkningsfaktorn η . 

Alternativt kan omräkningsfaktorn η  beaktas direkt i det karakteristiska 
värdet eller genom tillämpning av Mγ  istället för mγ . 

Dimensioneringsvärden för geometriska storheter ( da ), såsom dimensioner 
som används för att bestämma lasteffekter eller bärförmågor hos bärverksde-
lar, kan representeras av nominella värden d noma a= . 

Om effekterna av avvikelser hos geometriska storheter som felaktigheter i på-
förandet av laster eller placering av upplag är av betydelse för bärverkets till-
förlitlighet, t ex genom andra ordningens effekter, ska dimensioneringsvär-
dena för geometriska storheter definieras som 
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d noma a Δa= ±  (2.4) 

där 
Δa  beaktar risken för ogynnsamma avvikelser från karakteristiska eller 

nominella värden och/eller den sammanlagda effekten av flera geo-
metriska avvikelser som uppträder samtidigt. 

Effekter av andra avvikelser bör täckas av partialkoefficienterna på lastsidan 
( )Fγ  och/eller på bärförmågesidan ( )Mγ . 

Dimensioneringsvärdet för bärförmågan dR  kan ges på olika sätt enligt 
SS-EN 1990 och det som skiljer är hur partialkoefficienterna placeras. I 
SS-EN 1992 till 1999 beskrivs vilket format som ska användas. 

När de dimensionerande lasterna beräknas bör endast lasteffekter som i prak-
tiken kan förekomma samtidigt beaktas samtidigt i lastkombinationer. För ve-
rifiering av brottgränstillstånd bör (2.9) – (2.17) tillämpas och för verifiering i 
bruksgränstillstånd (2.18) – (2.21). För de vanligaste lasterna som ingår i 
lastkombinationerna ges värden för ψ -faktorer i Tabell 2.2 som hämtats från 
EKS 6. 
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Tabell 2.2 Värden för ψ -faktorer för byggnader enligt EKS 6, 
Tabell A1.1(S) 

Variabel last 0ψ 1ψ  2ψ  

Nyttig last i byggnader, kategori (se SS-EN 1991-1-1):    

A, rum/utrymmen i byggnader 0,7 0,5 0,3 
B, kontorslokaler 0,7 0,5 0,3 
C, samlingslokaler 0,7 0,7 0,6 
D, affärslokaler 0,7 0,7 0,6 
E, lagerutrymmen 1,0 0,9 0,8 
F, utrymmen med fordonstrafik, fordonstyngd 30 kN≤  0,7 0,7 0,6 

G, utrymmen med fordonstrafik, 
30 kN fordonstyngd 160 kN< ≤  

0,7 0,5 0,3 

H, yttertak 0 0 0 

Snölast på byggnader där ks  betecknar karakteristisk 
snölast i 2kN m  

   

k 3s ≥  0,8 0,6 0,2 

k2,0 3,0s≤ <  0,7 0,4 0,2 

k1,0 2,0s≤ <  0,6 0,3 0,1 

Vindlaster på byggnader 0,3 0,2 0 

Temperaturlast (ej brand) i byggnader 0,6 0,5 0 

 

I EKS 6, Avdelning A anges hur den svenska modellen med indelning i sä-
kerhetsklasser ska hanteras i kombination med Eurokoderna. Vid dimensio-
nering med partialkoefficientmetoden i SS-EN 1990 – SS-EN 1999 i brott-
gränstillstånd ska säkerhetsklassen för en byggnadsverksdel beaktas med 
hjälp av partialkoefficienten dγ  enligt följande: 
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– Säkerhetsklass 1: d 0,83=γ  

– Säkerhetsklass 2: d 0,91=γ  

– Säkerhetsklass 3: d 1,0=γ  

Partialkoefficienten dγ  används till att multiplicera alla laster med ogynnsam 
inverkan. 

Säkerhetstänkandet i Eurokoderna är i grunden baserad på att begränsa de 
ekonomiska riskerna. I likhet med den svenska byggnormen där grundtanken 
varit att begränsa riskerna för människor medan de ekonomiska riskerna legat 
på byggherrarna att hantera, baseras dock den indelning i säkerhetsklasser 
som ges i EKS på omfattningen av de personskador som kan befaras upp-
komma vid brott i en byggnadsverksdel. 

Säkerhetsklass 

– 1 (låg) gäller för fall där brott innebär liten risk för allvarliga 
personskador, 

– 2 (normal) gäller för fall där brott innebär någon risk för allvarliga 
personskador och 

– 3 (hög) gäller för fall där brott innebär stor risk för allvarliga 
personskador. 

För val av säkerhetsklass i det enskilda fallet ger EKS, Avdelning A följande 
anvisningar: 

– Byggnadsverksdelar får hänföras till säkerhetsklass 1 om minst ett av föl-
jande krav är uppfyllt: 

▫ personer vistas endast i undantagsfall i, på, under eller invid bygg-
nadsverket, 

▫ byggnadsverksdelen är av sådant slag att ett brott inte rimligen kan 
befaras medföra personskador eller 

▫ byggnadsverksdelen har sådana egenskaper att ett brott inte leder till 
kollaps utan endast till obrukbarhet. 
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– Byggnadsverksdelar ska hänföras till säkerhetsklass 3 om följande för-
utsättningar samtidigt föreligger: 

▫ byggnadsverket är så utformat och använt att många personer ofta 
vistas i, på, under eller invid det, 

▫ byggnadsverksdelen är av sådant slag att kollaps medför stor risk för 
personskador och 

▫ byggnadsverksdelen har sådana egenskaper att ett brott leder till ome-
delbar kollaps. 

– Byggnadsverksdelar som ej omfattas av ovanstående ska hänföras till 
lägst säkerhetsklass 2. 

Mer konkreta råd om val av säkerhetsklass ges i Bilaga 2 till denna handbok. 
Dessa råd om val av säkerhetsklass är hämtade från BKR, avsnitt 2:115. 

2.6.2 Brottgränstillstånd 
Följande brottgränstillstånd ska i förekommande fall verifieras: 

EQU Förlorad statisk jämvikt för bärverket eller en del av det när det be-
traktas som en stel kropp där mindre variationer i värdet eller den 
rumsliga fördelningen av laster från en enstaka källa är av betydelse 
och hållfastheten hos konstruktionsmaterial eller undergrund i hu-
vudsak inte är avgörande. 

STR Inre brott eller för stor deformation av bärverket eller bärverksde-
larna, inklusive grundplattor, pålar, källarväggar etc, där hållfasthe-
ten hos bärverkets material är avgörande. 

GEO Brott eller för stor deformation i undergrunden där hållfastheten hos 
jord eller berg är av betydelse för bärverkets bärförmåga. 

FAT Brott p g a utmattning hos bärverket eller bärverksdelarna (i före-
kommande fall med lastkombinationer enligt SS-EN 1992 – 
SS-EN 1999). 
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Partialkoefficienter för brottgränstillstånden EQU, STR och GEO ges i Ta-
bell 2.3. ”Uppsättning A” används för lastfallet EQU i kombination med 
(2.5). ”Uppsättning B” används för lastfallet STR (2.6) eller (2.7) för att 
beräkna den dimensionerande lasteffekten för detta lastfall.”Uppsättning C”, 
slutligen, användas i kombination med (2.5) och har betydelse vid dimen-
sionering av bärverksdelar (grundplattor, pålar, källarväggar etc) (STR) som 
innefattar geotekniska laster och undergrundens bärförmåga (GEO). Enligt 
SS-EN 1990, bilaga A1, bör i dessa fall verifiering av bärförmågan göras 
med en av tre metoder, där man i EKS har valt "dimensioneringssätt 2" eller 
"dimensioneringssätt 3": 

2. Dimensioneringsvärden enligt ”Uppsättning B” tillämpas för såväl 
geotekniska laster som andra laster på eller från bärverket. 

3. Dimensioneringsvärden enligt ”Uppsättning C” tillämpas för geotek-
niska laster och samtidig tillämpning av partialkoefficienter enligt 
”Uppsättning B” för andra laster på eller från bärverket. 

d G d k Q,1 d k,1 Q, i d 0,i k,i
1i

E γ γ G γ γ Q γ γ ψ Q
>

= + +∑  (2.5) 

d G d k Q,1 d 0,1 k,1 Q, i d 0,i k,i
1i

E γ γ G γ γ ψ Q γ γ ψ Q
>

= + +∑  (2.6) 

d G d k Q,1 d k,1 Q, i d 0,i k,i
1i

E ξ γ γ G γ γ Q γ γ ψ Q
>

= + +∑  (2.7) 

Av (2.5) – (2.7) framgår att den svenska modellen med indelning i säker-
hetsklasser praktiskt hanteras så att partialkoefficienten dγ  läggs in i den 
aktuella lastkombinationen. Detta innebär alltså att indelningen i säkerhets-
klasser får effekt på lastsidan istället för som i tidigare svenska standarder på 
bärförmågesidan. 
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Tabell 2.3 Rekommenderade värden för partialkoefficienter enligt EKS 6, 
Tabell A1.2(A)(S), A1.2(B)(S) och A1.2(C)(S), för beräkning av 
dimensionerande lasteffekter med lastkombinationer enligt 
(2.5) – (2.7) 

Lastfall Partial- 
koefficient EQU (A) 

ekv (2.5) 
STR/GEO (B)
ekv (2.6), (2.7)

STR/GEO (C)
ekv (2.5) 

Gj,supγ  1,10 1,35 1,1 

Gj,infγ  0,90 1,00 1,0 

ξ  – 0,89 – 

Q,1γ  1,50 (0) 1,50 (0) 1,40 (0) 

Q, iγ  1,50 (0) 1,50 (0) 1,40 (0) 

 

För lastkombinationer (exklusive lastfallet utmattning) ska, för varje kritiskt 
lastfall, dimensioneringsvärden för lasteffekter ( dE ) bestämmas genom att 
kombinera lastvärden som verkar samtidigt. Om resultaten är mycket käns-
liga för variationer av storleken av en permanent last från punkt till punkt på 
bärverket, ska de ogynnsamma och gynnsamma delarna av lasten betraktas 
som individuella laster. Varje lastkombination bör i sin tur bestå av en varia-
bel last som huvudlast eller en olyckslast och eventuella permanenta laster. 
Om påtvingade deformationer förekommer bör dessa beaktas. 

När ett bärverk ska kontrolleras för gränstillståndet statisk jämvikt (EQU) är 
kravet att 

d,dst d,stbE E≤  (2.8) 

där 

d,dstE  är dimensioneringsvärdet för effekten av stjälpande laster och 

d,stbE  är dimensioneringsvärdet för effekten av stabiliserande laster. 
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För brottgränstillstånd och lastfallet EQU ger Tabell 2.3 och (2.5): 

d d k d k,1 d 0,i k,i
1

1,1 1,5 1,5
i

E γ G γ Q γ ψ Q
>

= + + ∑  (2.9) 

Om de permanenta lasterna i (2.10) har en gynnsam effekt gäller dock: 

d d k d k,1 d 0,i k,i
1

0,9 1,5 1,5
i

E γ G γ Q γ ψ Q
>

= + + ∑  (2.10) 

När ett gränstillstånd bestående av brott eller ”för stor” deformation av en 
sektion, en del eller ett förband (STR och/eller GEO) är aktuellt ska kon-
struktören visa att 

d dE R≤  (2.11) 

där 

dE  är dimensioneringsvärdet för lasteffekt såsom inre kraft, moment 
eller flera inre krafter eller moment kombinerade på något sätt och 

dR  är dimensioneringsvärdet för motsvarande bärförmåga. 

För lastfallet STR/GEO (”Uppsättning B”) ger Tabell 2.3 och (2.6) respektive 
(2.7): 

d d k d 0,1 k,1 d 0,i k,i
1

1,35 1,5 1,5
i

E γ G γ ψ Q γ ψ Q
>

= + + ∑  (2.12) 

d d k d k,1 d 0,i k,i
1

1,20 1,5 1,5
i

E γ G γ Q γ ψ Q
>

= + + ∑  (2.13) 

På motsvarande sätt som för (2.9) gäller att om de permanenta lasterna har en 
gynnsam effekt ska (2.12) ersättas med 

d k d 0,1 k,1 d 0,i k,i
1

1,5 1,5
i

E G γ ψ Q γ ψ Q
>

= + + ∑  (2.14) 

och (2.13) med 

d k d k,1 d 0,i k,i
1

1,5 1,5
i

E G γ Q γ ψ Q
>

= + + ∑  (2.15) 
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När ”Uppsättning C” i Tabell 2.3 är tillämplig gäller att lasternas 
dimensioneringsvärde beräknas enligt (2.16). 

d d k d k,1 d 0,i k,i
1

1,1 1,4 1,4
i

E γ G γ Q γ ψ Q
>

= + + ∑  (2.16) 

Även exceptionella dimensioneringssituationer kan vara aktuella att verifiera 
i brottgränstillstånd. För dessa fall bör (2.17) tillämpas. Lastkombinationer 
för exceptionella dimensioneringssituationer bör antingen innefatta en ut-
trycklig olyckslast A  (brand eller påkörning), eller hänföra sig till en situa-
tion efter en olyckshändelse ( 0A = ) men där en bärverksdel är utslagen. För 
brandsituationer bör dA  representera dimensioneringsvärdet för den indi-
rekta termiska lasten orsakad av brand, utom för temperatureffekter på mate-
rialegenskaperna. 

( )d k, j d 1,1 2,1 k,1 2, i k, i
1 1

 eller 
j i

E G P A ψ ψ Q ψ Q
≥ >

= + + + +Â Â  (2.17) 

Valet mellan 1,1 k,1ψ Q  eller 2,1 k,1ψ Q  i (2.17) bör relateras till den aktuella 
exceptionella dimensioneringssituationen (påkörning, brand eller fortbestånd 
efter en olyckshändelse eller olyckssituation) (se även relevant eurokod för 
specifikt material). Enligt EKS 6, Kapitel 0, 12 §, ska den variabla huvudlas-
ten ( k,1Q ) sättas till sitt frekventa värde i exceptionella dimensionerings-
situationer. 

2.6.3 Bruksgränstillstånd 
För bruksgränstillstånd ska man vid dimensioneringen verifiera att 

d dE C≤  (2.18) 

där 

dC  är det dimensionerande gränsvärdet för det aktuella brukbarhets-
kriteriet och 

dE  är dimensioneringsvärdet för de lasteffekter som specificeras i bruk-
barhetskriteriet, bestämd utgående från den aktuella lastkombinatio-
nen. 

De deformationer som ska beaktas i samband med brukbarhetskrav bör vara 
de som beskrivs i SS-EN 1990, bilaga A1, för byggnadstypen i fråga, eller i 
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en överenskommelse med byggherren eller myndigheterna. För andra speci-
fika brukbarhetskrav som sprickvidd, begränsning av spänning eller töjning, 
glidmotstånd etc finns viss information i SS-EN 1991 – SS-EN 1999. 

De lastkombinationer som ska beaktas i de aktuella dimensioneringssituatio-
nerna definieras i SS-EN 1990 enligt (2.19) – (2.21). I vissa fall måste dock 
dessa uttryck modifieras. Detaljerade regler för detta ges i SS-EN 1991 – 
SS-EN 1999. 

1. Karakteristisk kombination, som normalt tillämpas för irreversibla 
tillstånd, t ex spänningsbegränsningar i broar eller glidning i 
friktionsförband i klass B: 

d k, j k,1 0,i k,i
1 1j i

E G P Q ψ Q
≥ >

= + + +∑ ∑  (2.19) 

2. Frekvent kombination, som normalt tillämpas för reversibla tillstånd, 
t ex deformationsbegränsningar: 

d k, j 1,1 k,1 2,i k,i
1 1j i

E G P ψ Q ψ Q
≥ >

= + + +∑ ∑  (2.20) 

3. Kvasipermanent kombination, som normalt tillämpas för långtidseffek-
ter och för effekter rörande bärverkets utseende: 

d k, j 2,i k,i
1 1j i

E G P ψ Q
≥ ≥

= + +∑ ∑  (2.21) 

För det representativa värdet för spännkraft ( kP  eller mP ), bör hänvisning 
ske till de berörda materialdelarna av Eurokod för den aktuella typen av för-
spänning och liksom för brottgränstillstånd bör förekommande lasteffekter 
orsakade av deformationer beaktas. 

Partialkoefficienterna Mγ  för materialegenskaper bör i bruksgränstillstånd 
sättas till 1,0 om inte annat anges i SS-EN 1992 – SS-EN 1999. Likaså an-
vänds inte differentieringen i säkerhetsklasser. 
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3 Egentyngd och nyttig last 
3.1 Allmänt 
Tunghet för byggnadsmaterial, egentyngd av byggelement och nyttig last för 
byggnader behandlas i SS-EN 1991-1-1 som, utöver en inledande allmän in-
formation, är indelad i fem kapitel omfattande 

– klassificering av laster, 

– dimensioneringssituationer, 

– tunghet hos byggmaterial och lagrade material, 

– egentyngd av byggnadsverk samt 

– nyttig last för byggnader. 

I tillägg till dessa kapitel ingår även två informativa bilagor som behandlar 

– uppgifter om nominell tunghet för byggnadsmaterial samt nominell tung-
het och rasvinklar för lagermaterial (bilaga A) respektive 

– fordonsbarriärer och bröstningar till parkeringsutrymmen (bilaga B). 

– nationellt valda parametrar (bilaga NA) samt 

– ordförklaringar och förkortningar (bilaga NB). 

Bilaga NA i SS-EN 1991-1-1 motsvaras av Kapitel 1.1.1 i EKS 6. 

3.2 Klassificering av laster 
Beträffande klassificering av laster skiljer SS-EN 1991-1-1 på egentyngd och 
nyttig last. 

För egentyngd gäller att: 

1. Lasten av ballast ska antas vara permanent och möjliga omfördelningar 
av ballasten ska beaktas vid dimensioneringen. 

2. Jordlaster på tak och terrasser ska antas vara permanenta laster. 

Egentyngden av ett byggnadsverk bör klassificeras som en permanent bunden 
last och i de fall egentyngden kan variera med tiden kan detta tas hänsyn till 
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genom övre och undre karakteristiska värden. I de fall egentyngden inte är 
bunden, t ex för flyttbara skiljeväggar, bör den betraktas som en tillkom-
mande nyttig last. 

För nyttig last gäller att: 

1. Nyttig last ska klassificeras som variabel fri last, såvida inte annat anges 
på annan plats i SS-EN 1991-1-1 (se även SS-EN 1990, 1.5.3 och 4.1.1). 

2. Laster som orsakar betydande acceleration av bärverket eller av kon-
struktionsdelar ska klassificeras som dynamiska laster och dess inverkan 
ska beaktas genom en dynamisk analys. 

Den nyttiga lasten kan ses som en kvasistatisk last. Om det inte finns risk att 
resonans eller andra dynamiska fenomen av betydelse uppkommer i bärverket 
kan man anta att lastmodellerna inkluderar dynamiska effekter. Om reso-
nanseffekter kan förväntas uppkomma, t ex vid dans, bör dock lastmodellen 
bestämmas genom en särskild dynamisk analys. Inverkan av gaffeltruckar 
och helikoptrar bör beaktas genom extra laster från mass- och tröghetskrafter 
orsakade av fluktuerande effekter via en dynamisk förstoringsfaktor φ  som 
appliceras på det statiska lastvärdet. 

Om den aktuella dimensioneringssituationen är exceptionell, där påkörning 
från fordon eller olyckslaster från maskiner kan förekomma, kan de aktuella 
lasterna tas från SS-EN 1991-1-7. 

3.3 Dimensioneringssituationer 
De principer och råd om dimensioneringssituationer som ges i 
SS-EN 1991-1-1 är uppdelade i underrubrikerna allmänt, permanenta laster 
och nyttig last. 

Allmänt gäller att aktuella permanenta och nyttiga laster ska bestämmas för 
varje dimensioneringssituation som anges i SS-EN 1990 (se Avsnitt 2.3). 

För permanenta laster ska vattennivån beaktas för de aktuella dimensione-
ringssituationerna.  
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Beträffande nyttig last anges tre bindande principer under rubriken dimensio-
neringssituationer: 

1. Bestämning av karakteristiska värden för egentyngd samt för dimensio-
ner och tunghet ska göras i enlighet med SS-EN 1990, 4.1.2 (se 
Avsnitt 2.4). 

2. För dimensioneringssituationer där nyttig last verkar samtidigt med 
andra variabla laster (t ex laster orsakade av vind, snö, kranar eller ma-
skiner), ska den totala nyttiga lasten i ett lastfall betraktas som en enda 
last. 

3. När den nyttiga lasten betraktas som en samverkande last enligt 
SS-EN 1990 ska endast en av de två -ψ  respektive n-α faktorerna (re-
duktion för flera våningar) tillämpas (anges under rubriken särskilda 
regler för byggnader). 

3.4 Tunghet hos bygg- och lagermaterial 
Beträffande tunghet hos bygg- och lagermaterial ges i SS-EN 1991-1-1, ka-
pitel 4, inga bindande principer. Däremot framhålls bl a att karakteristiska 
värden för tunghet hos bygg- och lagermaterial bör anges och att i förekom-
mande fall bör medelvärden användas som karakteristiska värden. Exempel 
på tunghet för betong, konstruktionsvirke och stål ges i Tabell 3.1. I övrigt 
hänvisas till Bilaga 1 (motsvarar bilaga A till SS-EN 1991-1-1) där medelvär-
den för tunghet för ett stort antal olika material och rasvinklar anges. För 
material som inte finns upptagna i bilaga A bör det karakteristiska värdet för 
tunghet bestämmas enligt EN 1990, 4.1.2 (se Avsnitt 2.4). 
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Tabell 3.1 Tunghet för betong, konstruktionsvirke och stål (från 
SS-EN 1991-1-1, bilaga A) – se Bilaga 1 för utförligare 
information om tunghet för olika material 

Material Tunghet, ( )3γ kN m  

Betong 24,0 (+ 1 3kN m  vid normalt armeringsinnehåll och 
spännarmering samt för icke hårdnad betong) 

K-virke och limträ 5,0 (kan variera mellan 3,5 och 10,8 3kN m enligt 
Tabell B1.3) 

Stål 78 (77,0 – 78,5) 
 

3.5 Egentyngd av byggnadsverk 
De principer och råd som ges i SS-EN 1991-1-1 avseende egentyngd av 
byggnadsverk är uppdelade i underrubrikerna beskrivning av laster respek-
tive karakteristiska värden för egentyngd. 

När det gäller beskrivning av laster bör i normalfallet egentyngd av bygg-
nadsverk anges med ett enda karakteristiskt värde och baseras på nominella 
mått och karakteristiska värden för tunghet. Egentyngden av ett byggnads-
verk inkluderar bärverket och icke bärande element inklusive fasta service-
anordningar liksom tyngden av jord och ballast. I detta sammanhang omfattar 
begreppet icke-bärande element: 

– taktäckning, 

– ytbeläggningar och täckskikt, 

– skiljeväggar och foder (flyttbara skiljeväggar ska dock betraktas som 
nyttig last), 

– handledare, skyddsräcken, bröstvärn och trottoarkanter, 

– väggbeklädnad, 

– hängande innertak, 

– värmeisolering,  

– broutrustning samt 

– fasta serviceanordningar. 
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Karakteristiska värden för egentyngd ska, liksom karakteristiska värden för 
dimensioner och tunghet, bestämmas enligt EN 1990, 4.1.2 (se Avsnitt 2.4). 

Särskilt för byggnader gäller även att effekten av egentyngd av flyttbara 
skiljeväggar ska bestämmas genom att en ekvivalent jämnt fördelad last 
adderas till den nyttiga lasten. 

3.6 Nyttig last för byggnader 
Principer och råd om nyttig last för byggnader återfinns i SS-EN 1991-1-1, 
kapitel 6, uppdelade i underrubrikerna beskrivning av laster, lastbild, karak-
teristiska värden för nyttig last samt horisontella laster på bröstvärn och 
skiljeväggar som fungerar som barriärer. 

Nyttig last för byggnader definieras i SS-EN 1991-1-1, kapitel 6, som de 
laster som uppkommer vid brukandet. De värden för nyttig last som anges 
inkluderar 

– normal användning av personer, 

– möbler och flyttbara föremål samt 

– sällan förekommande men förväntade händelser såsom koncentration av 
personer eller möbler och flyttande eller staplande av föremål vid t ex 
omorganisation eller renovering 

och de ges som jämnt utbredda laster, linjelaster eller koncentrerade laster 
eller kombinationer av dessa. 

Last från tung utrustning, t ex i gemensamhetskök, rum för radiologi eller 
pannrum, är dock inte inkluderad i de nyttiga laster som anges i SS-EN 1991-
1-1. Sådana tillkommande laster bör i det enskilda fallet bestämmas genom 
överenskommelse med byggherren. Då den nyttiga lasten ska bestämmas bör 
golv- och takutrymmen i byggnader indelas i kategorier med avseende på de-
ras användning. 

Beträffande lastställning gäller att: 

1. Vid dimensionering av ett bjälklag inom ett våningsplan eller av ett 
yttertak ska den nyttiga lasten anses vara en fri last placerad på den mest 
ogynnsamma delen av influensarean av den lasteffekt som studeras. 
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2. För att säkerställa en viss minsta lokal hållfasthet hos bjälklaget ska en 
separat verifikation utföras med en koncentrerad last som inte ska kom-
bineras med den jämnt utbredda nyttiga lasten eller andra variabla laster, 
om inte annat anges. 

För nyttiga laster från bjälklag, balkar och yttertak kan, i de fall laster på 
andra våningsplan är aktuella, de antas vara jämnt fördelade och nyttig last 
från en enskild kategori kan reduceras med en faktor Aα , (3.1), beroende på 
den area som bärs upp av den aktuella konstruktionsdelen. På motsvarande 
sätt kan man vid dimensionering av pelare eller väggar som bär upp last från 
flera våningsplan anta att den totala nyttiga lasten på varje våningsplan är 
jämnt fördelad och om nyttig last från flera våningsplan belastar pelare och 
väggar kan den totala nyttiga lasten reduceras med en faktor nα , (3.2). 

I SS-EN 1991-1-1, kapitel 6, ges karakteristiska värden för nyttig last upp-
delade i 

– bostäder och gemensamhets-, affärs- och kontorslokaler, 

– industri- och lagerlokaler, 

– garage och andra utrymmen med fordonstrafik exklusive broar respektive 

– yttertak. 

För bostäder och gemensamhets-, affärs- och kontorslokaler gäller sex prin-
ciper: 

1. Utrymmen i bostadshus samt i sociala, kommersiella och administrativa 
byggnader ska indelas i kategorier A, B, C eller D beroende på deras 
speciella användningsområde enligt Tabell 3.2. 

2. Oberoende av ovanstående klassificering av utrymmen ska dynamiska 
effekter beaktas om det kan förväntas att brukarna kommer att orsaka 
betydande dynamiska effekter. 

3. De kategorier för belastade areor som specificeras i Tabell 3.2 ska 
dimensioneras med hjälp av karakteristiska värden kq  (jämnt utbredd 
last) och kQ  (koncentrerad last) enligt Tabell 3.3. 



Handbok EK01 3 Egentyngd och nyttig last 

 63 

4. Den koncentrerade lasten ska antas verka i en godtycklig punkt på bjälk-
laget, balkongen eller trappan fördelad på en yta av lämplig form med 
hänsyn till bjälklagets användning och utformning (lastytans form kan 
normalt antas vara en kvadrat med sidan 50 mm). 

5. Vertikala laster på bjälklag från fordonstrafik eller gaffeltruckar ska 
beaktas enligt SS-EN 1991-1-1, 6.3.2.3 (se s. 67–71 i detta avsnitt). 

6. I de fall bjälklag har flera användningsområden ska de dimensioneras 
för den mest ogynnsamma lastkategorin som ger de största lasteffek-
terna i den betraktade bärverksdelen. 

I vissa fall, till exempel för trappor och balkonger beroende på användnings-
område och dimensioner, kan kq  och kQ  behöva ökas vid dimensione-
ringen. För verifiering av lokal bärförmåga bör en ensamt verkande koncen-
trerad last kQ  beaktas. För koncentrerade laster orsakade av lagerhyllor eller 
lyftanordningar bör kQ  bestämmas för varje enskilt fall. 
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Tabell 3.2 Kategorier för bostäder och gemensamhets-, affärs- och 
kontorslokaler 

Kategori Verksamhet Exempel 

Rum i flerbostadshus och villor, sovrum och 
vårdsalar i sjukhus, sovrum i hotell och vandrar-
hem, kök och toaletter 

Vindsbjälklag I: Bjälklag i vindsutrymmen med minst 
0,6 m fri höjd och med fast trappa till vinden 

A Bostäder 
och dylikt 

Vindsbjälklag II: Bjälklag i vindsutrymmen med 
minst 0,6 m fri höjd och med tillträde genom lucka 
med max storlek 1x1 m 

B Kontors-
lokaler 

 

C1: Utrymmen med bord etc, t ex lokaler i skolor, 
caféer, restauranger, matsalar, läsrum, receptioner 

C2: Utrymmen med fasta sittplatser, t ex kyrkor, 
teatrar eller biografer, konferenslokaler, föreläs-
ningar, samlingslokaler, väntrum, väntsalar på järn-
vägsstationer (C5 om de fasta sittpl. utan bety-
dande svårighet kan avlägsnas och om utrymmet är 
av sådan art att stora folksamlingar kan före-
komma) 

C3: Utrymmen utan hinder för människor i rörelse, 
t ex museer, utställningslokaler, etc samt kommuni-
kationsutrymmen i offentliga byggnader hotell, sjuk-
hus, järnvägsstationer 

C4: Utrymmen med möjlighet till fysiska aktiviteter, 
t ex danslokaler, gymnastiksalar, teaterscener 

C Lokaler där 
människor 
kan samlas 
(med undan-
tag av kat. 
A, B och D) 

C5: Utrymmen där stora folksamlingar kan före-
komma, t ex konserthallar, sporthallar inklusive 
ståplatsläktare, terrasser samt kommunikations-
utrymmen och plattformar till järnvägar 

D1: Utrymmen i lokaler avsedda för detaljhandel D Affärslokaler

D2: Lokaler i varuhus 
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Tabell 3.3 Nyttig last på bjälklag, balkonger och trappor i byggnader enligt 
EKS 6, Tabell 6.2(S) 

Kategori ( )2
k kN mq  ( )k kNQ  

A   
– Bjälklag 2,0 2,0 
– Trappor 2,0 2,0 
– Balkonger 3,5 2,0 
– Vindsbjälklag I 1,0 1,5 
– Vindsbjälklag II 0,5 0,5 

B 2,5 3,0 

1C    

– C1 2,5 3,0 
– C2 2,5 3,0 
– C3 3,0 3,0 
– C4 4,0 4,0 
– C5 5,0 4,5 

D   
– D1 4,0 4,0 
– D2 5,0 7,0 

1  Värdena i tabellen innehåller inte dynamiska effekter. 

Enligt EKS 6, Kapitel 1.1.1, 9 § gäller att för balkonger i anslutning till bjälk-
lag i kategori B tillämpas samma last som på balkonger i kategori A och för 
balkonger i kategori C till D tillämpas samma last som i utrymmet i fråga. 
Därtill ska balkongfronter under räcken i utrymmen i kategori C5 dimensio-
neras för en godtyckligt placerad punktlast = 3,0 kN. För trappor i anslutning 
till bjälklag i kategori B, C1, C2, C3, C4, D1 och D2 tillämpas last enligt 
kategori C3 och för trappor i kategori C5 tillämpas samma last för trappor 
som för bjälklaget. 

I tillägg till informationen i Tabell 3.2 sägs i SS-EN 1991-1-1 att under förut-
sättning att ett bjälklag medger en fördelning av laster i sidled kan egentyng-
den av flyttbara skiljeväggar beaktas med en jämnt utbredd last kq  som 
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adderas till den nyttiga lasten för bjälklag enligt Tabell 3.3. Rekommende-
rade laster är för flyttbara skiljeväggar med egentyngden 

– 2
k1,0 kN m vägglängd: 0,5 kN mq≤ =  

– 2
k2,0 kN m vägglängd: 0,8 kN mq≤ =  

– 2
k3,0 kN m vägglängd: 1,2 kN mq≤ =  

Beroende på den area som bärs upp av den aktuella konstruktionsdelen kan 
nyttig last från en enskild kategori A till E reduceras med en faktor Aα  en-
ligt: 

0
A 0

5 1,0
7

Aα ψ
A

= + ≤  (3.1) 

där 

0ψ  är en faktor enligt Tabell 2.4, 

0A  210,0 m=  och 
A  är den belastade arean. 

För kategorierna C och D gäller dock restriktionen A 0,6α ≥ . 

Under förutsättning att utrymmen klassificeras i kategorierna A till D enligt 
Tabell 3.2 kan för pelare och väggar den totala nyttiga lasten från flera vå-
ningsplan multipliceras med faktorn nα  enligt: 

( ) 0
n

2 2n ψ
α

n
+ −

=  (3.2) 

där 
n  är antalet våningsplan av samma kategori (> 2) ovanför belastade 

bärverksdelar och 

0ψ  är en faktor enligt Tabell 2.4. 

För industri- och lagerlokaler gäller att utrymmena ska uppdelas i de två ka-
tegorierna E1 och E2 enligt Tabell 3.4, att belastade golvareor ska dimensio-
neras för karakteristiska värden kq  och kQ  enligt Tabell 3.5 samt att det ka-
rakteristiska värdet på nyttig last ska vara det maximala värdet med beak-
tande av dynamiska effekter där så erfordras och lastbilden ska definieras så 
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att det motsvarar det mest ogynnsamma förhållandet som tillåts vid brukan-
det. 

Tabell 3.4 Kategorier för industri- och lagerlokaler 

Kategori Verksamhet Exempel 

E1 Utrymmen där ansam-
ling av gods kan för-
väntas, inklusive kom-
munikationsutrymmen 

Utrymmen för lagring inklusive lagring 
av böcker och andra dokument 

E2 Industriell verksamhet  

 

Tabell 3.5 Nyttig last på bjälklag orsakade av lagrade material enligt 
EKS 6, Kapitel 1.1.1, 10 § 

Kategori ( )2
k kN mq  ( )k kNQ  

E1 (bjälklag) 5,0 7,0 

E2 Beror av verksamhet och 
utrustning 

Beror av verksamhet och 
utrustning 

 

Karakteristiska värden för vertikala laster i lagerutrymmen i industri- och la-
gerlokaler bör bestämmas genom att beakta materialets tunghet och det övre 
dimensioneringsvärdet för lagringshöjden. Alla effekter av påfyllning och 
tömning bör beaktas och när lagermaterial ger upphov till horisontella krafter 
på väggar etc bör de horisontella krafterna bestämmas enligt SS-EN 1991-4. 
För lagringsutrymmen för böcker och andra dokument bör laster bestämmas 
utifrån belastad golvarea och höjden på bokhyllor samt lämpliga värden på 
tungheter. För industrilokaler bör laster bedömas med hänsyn till avsedd 
verksamhet och den utrustning som ska installeras. Om kranar, mobila ma-
skiner etc ska installeras bör effekterna på bärverket bestämmas enligt 
SS-EN 1991-3. 

Laster från gaffeltruckar och lastfordon bör betraktas som koncentrerade las-
ter som verkar tillsammans med den aktuella utbredda lasten. Gaffeltruckar 



3 Egentyngd och nyttig last Handbok EK01 

68 

klassificeras i klasserna FL 1 till FL 6 enligt Tabell 3.6 beroende på netto-
tyngd, storlek och lyftkapacitet. I Tabell 3.6 framgår även vilken statisk ver-
tikal axellast kQ  som bör tillämpas för respektive klass. 

Tabell 3.6 Gaffeltrucksdata och statisk axellast för klasserna FL enligt 
SS-EN 1991-1-1 

Gaffeltruck-klass FL 1 FL 2 FL 3 FL 4 FL 5 FL 6 

Nettotyngd1 ( kN) 21 31 44 60 90 110 

Lyftkapacitet ( kN) 10 15 25 40 60 80 

Axelbredd, a (m) 0,85 0,95 1,00 1,20 1,50 1,80 

Fordonsbredd, b (m) 1,00 1,10 1,20 1,40 1,90 2,30 

Fordonslängd, l (m) 2,60 3,00 3,30 4,00 4,60 5,10 

Axellast, kQ ( kN) 26 40 63 90 140 170 

1  För gaffeltruckar med en nettotyngd större än 110 kN bör lasterna bestämmas genom en mer 
noggrann analys 

Den statiska vertikala axellasten kQ  bör ökas med dem dynamiska faktorn 
φ  enligt: 

k,dyn kQ φQ=  (3.3) 

där 

k,dynQ  är lastens dynamiska karakteristiska värde 
φ  är den dynamiska föstoringsfaktorn och 

kQ  är lastens statiska karakteristiska värde. 

Den dynamiska faktorn φ  beaktar de tröghetseffekter som orsakas av acce-
leration och retardation av lyftkraften och bör sättas till 

1,40 för pneumatiska däck ochφ =  
2,00 för homogena däck.φ =  
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Den vertikala axellasten kQ  och k,dynQ  från en gaffeltruck bör ansättas en-
ligt Figur 3.1. Horisontala laster orsakade av gaffeltruckarnas acceleration 
eller retardation kan antas uppgå till 30 % av de vertikala axellasterna kQ . 

l

ba

0,2

0,2

k

2

Q

k

2

Q

kQ

 

Figur 3.1 Gaffeltrucksmått och ansättning av den vertikala axellasten kQ  
och k,dynQ  

Laster från transportfordon (hit räknas även speciell utrustning för under-
hållsarbeten) som rör sig fritt eller på räls på bjälklag bör bestämmas som en 
grupp hjullaster. De statiska värdena av de vertikala hjullasterna bör anges i 
form av permanenta tyngder och nyttolaster och deras lastspektra bör använ-
das för att bestämma kombinationsfaktorer och utmattningslast. De vertikala 
och horisontella hjullasterna samt lastbilder inklusive aktuella mått bör be-
stämmas för varje enskilt fall. 

Garage och andra utrymmen med fordonstrafik (exklusive broar) indelas i två 
kategorier (Tabell 3.7) beroende på tillgängligheten för fordon. Den lastmo-
dell som bör användas består av en jämnt utbredd last kq  och en axel med 
lasten kQ  och med mått enligt Figur 3.2. Axellasten bör ansättas på två kvad-
ratiska ytor med sidan 100 mm för kategori F och 200 mm för kategori G i de 
möjliga lägen som ger de mest ogynnsamma lasteffekterna. Karakteristiska 
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värden för kq  och kQ  anges i Tabell 3.8, där kq  är avsedd för bestämning 
av övergripande lasteffekter och kQ  för lokala lasteffekter. 

Tabell 3.7 Utrymmen med fordonstrafik och parkeringsplatser i byggnader 

Kategorier för 
trafikerade 
utrymmen1  

Verksamhet Exempel 

2F  Utrymmen med fordonstrafik och 
parkeringsplatser för lätta fordon 
(≤ 30 kN  bruttotyngd och 
≤ 8  säten förutom förarsätet) 

Garage, parkerings-
platser, parkerings-
hus 

G Utrymmen med fordonstrafik och 
parkeringsplatser för fordon av 
medeltyngd ( > 30 kN , ≤160 kN  
bruttotyngd på 2 axlar) 

Tillfartsvägar, last-
zoner, zoner till-
gängliga för brand-
bilar (≤160 kN  
bruttotyngd) 

1  Utrymmen dimensionerade för kategorierna F och G bör förses med lämpliga varningsskyltar. 
2  Tillgängligheten till utrymmen dimensionerade för kategori F bör begränsas med fysiska 

medel inbyggda i bärverket. 

a

a a

a

k

2

Q

k

2

Q1800 mm

 

Figur 3.2 Mått för axellasten kQ . För kategori F är =100 mma  och för 
kategori B är = 200 mma  
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Tabell 3.8 Nyttig last i garage och i utrymmen med fordonstrafik enligt 
EKS 6, Kapitel 1.1.1, 11 § 

Kategorier för utrymmen med fordonstrafik ( )2
k kN mq ( )k kNQ  

F   
Fordon med bruttotyngd ≤ 30 kN  2,5 20 

G   
Fordon med bruttotyngd > ≤30 kN och 160 kN  5,0 90 

 

I BKR avsnitt 3:431, 3:e till 8:e stycket anges vissa nyttiga laster från fordon 
som inte omfattas av kategori F och G. Dessa laster ska tillämpas där de är 
relevanta. 

Yttertak ska klassificeras med hänsyn till deras åtkomlighet i de tre katego-
rierna H, I respektive K (Tabell 3.9) och separata verifieringar ska utföras för 
den koncentrerade lasten kQ  och den jämnt utbredda lasten kq , som verkar 
oberoende av varandra. För yttertak i kategori H anger Tabell 3.10 de lägsta 
karakteristiska värdena kQ  och kq  som bör användas. Lasterna hänför sig 
till det aktuella takets projicerade area. Värdena i Tabell 3.10 beaktar dock 
inte en kontrollerad ansamling av byggmaterial som kan förekomma vid un-
derhållsarbeten (se även Kapitel 8). Nyttig last på yttertak i kategori I anges i 
Tabell 3.3, 3.5 och 3.8 beroende på aktuellt användningsområde. Laster på 
yttertak i kategori K som är försett med särskilt område för helikopterland-
ning bör antas enligt Tabell 3.11. För dynamiska effekter i samband med he-
likopterlandningar kan (3.3) tillämpas med den dynamiska faktorn 1,40φ = . 
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Tabell 3.9 Klassificering av yttertak 

Kategorier för 
användningsområden 

Tillämpningsområde 

H Yttertak som inte är åtkomliga utom för normalt 
underhåll och reparationer 

I Åtkomliga yttertak till byggnader med användning 
enligt kategorierna A till D 

K Yttertak som är åtkomliga för speciella ändamål, 
såsom helikopterlandningsplatser 

 

Tabell 3.10 Nyttig last för yttertak i kategori H 

Yttertak ( )2
k kN mq ( )k kNQ  

Kategori H 0,4 1,0 

 

Tabell 3.11 Nyttig last på yttertak i kategori K för helikoptrar 

Helikopterklass Helikopterns 
startlast, Q  

Karakteristisk 
last, kQ  

Belastad area  
×(m m)  

HC1 ≤ 20 kNQ  20 kN ×0,2 0,2  

HC2 < ≤20 kN 60 kNQ 60 kN ×0,3 0,3  

 

Yttertak som inte har skivtäckning bör dimensioneras för en koncentrerad last 
på 1,5 kN verkande på en kvadrat med sidan 50 mm. Yttertakselement med 
profilerad eller icke sammanhängande yta bör dimensioneras så att den kon-
centrerade lasten kQ  verkar över en effektiv area bestämd med hänsyn till 
lastfördelande anordningar. För taklutningar 20< o  bör takstegar och gång-
bryggor antas bli belastade enligt Tabell 3.10. För gångbryggor som är en del 
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av en avsedd utrymningsväg bör kq  väljas enligt Tabell 3.3 och för gång-
bryggor avsedda för servicearbeten bör ett minsta karakteristiskt värde 

k 1,5 kNQ =  användas. 

Ramar och övertäckningar till tillträdesöppningar (andra än glasade), stöd till 
innertak och liknande bärverk utan tillträde behöver inte dimensioneras för 
nyttig last. Om det finns tillträde bör en nyttig last på 20,25 kN m , utbredd 
över hela arean eller den area som bärs upp, och en koncentrerad last på 
0,9 kN, placerad så att den ger maximal påkänning i den påverkade delen, 
tillämpas. 

Horisontala laster på bröstningar och skiljeväggar som fungerar som barriärer 
antas angripa som en linjelast i överkant av skiljeväggen eller bröstningen, 
dock inte högre än 1,20 m. Karakteristiska värden för den horisontella linje-
lasten kq  bör väljas enligt Tabell 3.12. 

Tabell 3.12 Horisontella laster på skiljeväggar och bröstningar enligt 
EKS 6, Kapitel 1.1.1, 12 § 

Kategorier av användningsområden k (kN m)q  

A, B och C1 0,5 

C2 till C4 och D 1,0 

C5 3,0 

E 2,0 

F och G Se nedan 

 

För utrymmen kategori C5 ska, utöver kq  enligt Tabell 3.12, balkongfronter 
under räcken dimensioneras för en godtyckligt placerad punktlast = 3,0 kN. 
För lokaler där betydande folksamlingar kan förekomma vid publika tillställ-
ningar, t ex idrottsarenor, ståplatsläktare, scener, samlingslokaler eller konfe-
rensrum, bör linjelasten väljas enligt kategori C5. 

Barriärer och bröstningar i utrymmen avsedda för fordonsparkering (kategori 
F och G i Tabell 3.12) bör dimensioneras för en horisontal karakteristisk kraft 
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F  (i kN) orsakad av påkörning av fordon och som verkar vinkelrätt mot och 
jämnt fördelad över en 1,5 m lång godtyckligt vald sträcka längs barriären 
eller bröstningen. 

2

c b

0,5 mvF
δ δ

=
+

 (3.4) 

där 
m  är fordonets bruttomassa i kg 
v  är fordonets hastighet i m/s vinkelrätt mot barriären 

cδ  är fordonets deformation i mm 

bδ  är barriärens deformation i mm 

Om parkeringsområdet har dimensionerats under förutsättning att bruttomas-
san hos de fordon som förväntas utnyttja området inte kommer att överstiga 
2500 kg tillämpas: 

1500 kgm =  
4,5 m sv =  

c 100 mmδ =  såvida inte bättre underlag finns att tillgå 

För en styv barriär ( b 0δ = ) antas den karakteristiska kraften F  vara 150 kN 
för fordon med en bruttomassa upp till 2500 kg. 

Om parkeringsområdet har dimensionerats för fordon med en bruttomassa 
överstigande 2500 kg tillämpas: 

den verkliga massan hos det fordon som parkeringsområdet dimensione-
rats för

m =  

4,5 m sv =  

c 100 mmδ =  såvida inte bättre underlag finns att tillgå 

Kraften F  kan antas verka på stötfångarnas höjd. För parkeringsutrymmen 
avsedda för fordon med bruttomassa 2500 kg≤  kan höjden sättas till 
375 mm över golvnivån. 

Barriärer till tillträdesramper till parkeringsområden måste kunna motstå 
halva värdet av F  enligt (3.4) verkande på höjden 610 mm ovanför rampen. 
Mitt för avslutningen på raka ramper längre än 20 m och avsedda för 
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nedåtgående trafik måste barriären kunna motstå dubbla värdet av F  enligt 
(3.4) verkande på höjden 610 mm ovanför rampen. 
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4 Brand 
4.1 Allmänt 
Detta kapitel baseras på SS-EN 1991-1-2, Termisk och mekanisk verkan vid 
brand, och ger uppgifter om temperaturpåverkan och samtidig mekanisk 
påverkan på bärverk när de utsätts för brand. Dessa är avsedda att användas 
tillsammans med branddelarna av SS-EN 1992 till SS-EN 1996 och SS-EN 
1999, vilka innehåller regler för att beräkna bärverkets bärförmåga vid brand. 

Figur 4.1 visar tillämpningen av den normativa respektive den funktionsbase-
rade metoden. I den normativa dimensioneringsmetoden används standard-
brandförlopp för att beskriva temperaturpåverkan (klassificering). I den 
funktionsbaserade metoden används så kallat parameterstyrt brandförlopp 
(modell av naturligt brandförlopp) baserat på fysiska och kemiska paramet-
rar. 

Till SS-EN 1991-1-2 hör ett antal bilagor A till G. Bilaga E är inte giltig en-
ligt EKS och har här ersatts med text enligt Boverkets handbok ”Brandbe-
lastning”. Bilaga F är inte heller giltig. Bilaga B, Temperaturpåverkan på ut-
vändiga konstruktionsdelar, bilaga D, Avancerade brandförloppsmodeller, 
och bilaga G, Formfaktorer, får användas men återges inte här. 
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Figur 4.1 Flödesschema för tillämpning av förenklade respektive 
funktionsbaserade regler 
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4.2 Branddimensionering 
Branddimensionering av bärverk innefattar i tillämpliga delar följande steg: 

– val av dimensionerande brandscenario; 

– fastställande av motsvarande dimensionerande brandbelastning; 

– beräkning av temperaturutvecklingen i bärverksdelarna; 

– beräkning av bärverkets mekaniska beteende då det utsätts för brand 
innefattande ändrade materialegenskaper och eventuella tvångskrafter 
orsakade av temperaturändringen. 

Branddimensionering hänförs till exceptionell dimensioneringssituation en-
ligt uttryck (2.18) där olycklasten är branden och dess effekt är temperatur-
höjningen. För att fastställa olyckslastsituationen, bör det tillämpliga dimen-
sionerande brandscenariot och dess dimensionerande brand bestämmas ut-
ifrån en riskbedömning. Normalt antas att brand endast uppkommer i en 
brandcell åt gången. 

För utvändiga konstruktionsdelar bör brandpåverkan genom öppningar i fa-
sader eller tak beaktas. För avskiljande ytterväggar bör brandpåverkan från 
insidan (från brandcellen i fråga) alternativt från utsidan (från andra brand-
celler) beaktas i förekommande fall. 

Om ett nominellt temperatur-tidförlopp används bör temperaturanalysen gö-
ras för bärverksdelen under en specificerad tidsperiod, utan avsvalningsfas. 
Om naturligt brandförlopp används ska temperaturanalysen göras för bär-
verksdelen under hela brandens varaktighet, inklusive avsvalningsfasen om 
fordrad brandmotståndstid vid dimensionering enligt klassificering är R60 
eller högre. Vid lägre brandmotståndstid beaktas inte avsvalningsfasen. 

Verifiering av brandmotstånd vid brand kan göras på något av följande sätt: 

– brandmotståndstidens dimensionerande värde är större än fordrad brand-
motståndstid; 

– dimensionerande värde för bärförmågan vid brand är större än dimen-
sionerande lasteffekt vid brand; 

– dimensionerande värde för materialets temperatur är mindre än dimen-
sionerande kritisk materialtemperatur. 
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4.3 Temperaturanalys 
Temperaturpåverkan av branden beskrivs med nettovärmeflödet net

&h  
[ 2W/m ] till ytan av exponerade delar enligt uttrycket 

net net, c net, r
& & &h h h= +  (4.1) 

där 

net, c
&h  är bidraget från konvektion enligt uttryck (4.2) 

net, r
&h  är bidraget från strålning enligt uttryck (4.3) 

( )net, c c g m
&h α θ θ= -  (4.2) 

där 

cα  är värmeöverföringskoefficienten vid konvektion [ 2W m K ] 

gθ  är gastemperaturen i närheten av den exponerade konstruktionsdelen 
[ C° ] 

mθ  är konstruktionsdelens yttemperatur [ C° ] 

För standardbrand och utvändig brand är 2
c 25 W m Kα =  och för kolväte-

brand 250 W m K . För den oexponerade sidan av avskiljande konstruk-
tionsdelar bör cα  sättas till 24 W m K  och till 29 W m K  om den ska in-
kludera inverkan av strålning. 

( ) ( )4 4 2
net, r m f r m273 273 W m&h Φε ε σ θ θÈ ˘ È ˘= + - + Î ˚Î ˚  (4.3) 

där 
Φ  är formfaktorn som kan sättas till 1 eller bestämmas med bilaga G 

till EN 1991-1-2 

mε  är ytans emissionstal som kan sättas till 0,8 om inte annat ges i 
EN 1992 till 1996 och 1999. 

fε  är brandens emissionstal som normalt kan sättas till 1,0 
σ  är Stephan Boltzmanns konstant 8 2 45,67 10 W m K-= ◊  

rθ  är den effektiva strålningstemperaturen från brandområdet [ C° ] 

mθ  är konstruktionsdelens yttemperatur [ C° ]. 
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Om en konstruktionsdel är helt omsluten av brand kan strålningstemperaturen 
rθ  representeras av gastemperaturen gθ  kring konstruktionsdelen. Den kan 

ges av ett nominellt temperatur-tidsförlopp eller ett naturligt brandförlopp. 
Konstruktionsdelens yttemperatur mθ  fås genom en beräkning enligt brand-
delen 1-2 av EN 1992 – 1999. 

4.3.1 Nominella temperatur-tidsförlopp 
Nominella temperatur-tidsförlopp är följande där t  betecknar tiden i minuter: 

( )g 1020 345 log 8 1 standardbrandθ t= + +  (4.4) 

( )0,32 3,8
g 20 660 1 0,687e 0,313e utvändig brandt tθ - -= + - -  (4.5) 

( )0,167 2,5
g 20 1080 1 0,325e 0,675e kolvätebrandt tθ - -= + - -  (4.6) 

4.3.2 Naturligt brandförlopp 
Brandbelastning 
Följande avsnitt är en förenklad version av Boverkets handbok ”Brandbelast-
ning” till vilken hänvisas i EKS i stället för bilaga E till SS-EN 1991-1-2. För 
en noggrannare beräkning av brandbelastningen hänvisas till nämnda hand-
bok. 

Brandbelastning är ett mått på den potentiellt utvecklade värmeenergin under 
ett fullständigt brandförlopp och kan redovisas på två sätt:  

– per kvadratmeter omslutningsarea, tq  eller  

– per kvadratmeter golvarea, fq . 

Valet mellan tq  och fq  beror på vilket användningsområde som avses, ex-
empelvis gäller brandbelastning enligt BBR 5:81 och tabellerade värden i 
detta avsnitt för fq . Modellen för rumsbrand beskriven i nästa avsnitt använ-
der sig av tq  och där ges också en formel för omräkning. 

Dimensionerande brandbelastning består av en permanent del och en variabel 
del. Den permanenta delen består av byggnadsmaterial och permanent in-
stallerad utrustning. Den kan beräknas med hjälp av energiinnehållet i före-
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kommande material, se Bilaga 6 s. 327 som ger medelvärden av energiinne-
hållet. Volymen får tas som nominell volym. Material som är skyddat så att 
det svårligen kan antändas behöver inte medräknas, se vidare i Boverkets 
handbok ”Brandbelastning”. Alternativt kan den permanenta brandbelast-
ningen sättas till 2

t 50 MJ mq =  omslutningsaraea. 

Brandbelastning för variabel brandenergi bör med hänsyn till variationer 
under byggnadens livscykel inte sättas lägre än 250 MJ m  golvarea. 
Karakteristiska värden för olika typer av verksamhet ges i Tabell 4.1. 

Dimensionerande brandbelastning är summan av permanent och variabel 
brandbelastning. Denna dimensionerande brandbelastning får multipliceras 
med faktorn 0,61 om automatisk vattensprinkleranläggning enligt BBR 5:235 
har installerats. 

Tabell 4.1 Variabel brandbelastning, fq  2MJ m  golvareaÈ ˘Î ˚  för olika verk-
samheter 

Verksamhet, allmänt 80 % fraktil 

Bostad 800 

Kontor 520 

Arkiv 1900 

Skola 370 

Sjukhus (rum) 360 

Hotell (rum) 400 

Shoppingcentrum 730 

Bibliotek 1800 

Teater 370 

Biograf 370 
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Verksamhet, industri 80 % fraktil 

Lager för brandfarlig vara 2150 kg m<  2600 

Lager för brandfarlig vara 2150 kg m>  23000 

Tillverkning/lagring av brännbart material 
2150 kg m<  

1800 

Lagring av icke brännbart material 200 

Biltillverkning 220 

Metallförädling 210 

Trä- och plastförädling 420 

Metallindustri 420 

Tillverkning av elektroniska komponenter 330 

Motorpark 270 

Keramik- och glasindustri 470 

 

Rumsbrand 
En likformig temperaturfördelning som funktion av tiden antas för rumsbrän-
der (brand i en brandcell). Här ges en förenklad metod som gäller för brand-
celler med upp till 2500 m  golvarea, utan öppningar i taket och för en maxi-
mal brandcellshöjd på 4 m. Branden antas verka tills bränslet i brandcellen 
har tagit slut. 

Temperatur-tidförloppet under upphettningsfasen ges av: 

( )0,2 1,7 19
g 20 1325 1 0,324 e 0,204 e 0,472 et t tθ

* * *- - -= + - - -  (4.7) 

där 

[ ]ht tΓ* =  

[ ] [ ]2 88,41 10 –Γ O b= ◊ ◊  
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( )0,5 2 0,5 med begränsningen 100 2200 J m s Kb ρc λ b È ˘= £ £ Î ˚  

t  [ ]tid h  

ρ  brandcellsomslutningens densitet 3kg mÈ ˘Î ˚  
c  brandcellsomslutningens specifika värmekapacitet [ ]J kg K  
λ  brandcellsomslutningens värmekonduktivitet [ ]W m K  
O  öppningsfaktor: 0,5

v eq t mA h A È ˘Î ˚  med begränsningen 
0,02 0,20O£ £  

vA  total area av vertikala öppningar i alla väggar 2mÈ ˘Î ˚  

eqh  viktat medelvärde av fönsterhöjden i alla väggar [ ]m  

tA  total area av brandcellsomslutningen (väggar, tak och golv, 
öppningar inräknade) 2mÈ ˘Î ˚  

Vid beräkning av faktorn b  får de värden som gäller vid rumstemperatur 
användas. 

För att ta hänsyn till att en brandcells omslutningsyta kan bestå av flera mate-
rialskikt, där index i=1 avser det brandutsatta skiktet och i=2 nästa skikt, bör 

( )0.5
i i i ib ρ c λ=  bestämmas enligt: 

1 1 2om b b b b= <  

Om 1 2b b> , kan en tjockleksgräns lims  beräknas för det exponerade 
materialet enligt: 

[ ]max 1
lim max

1 1

3600 med  enligt uttryck (4.9) m   t λs t
c ρ

=  

1 1 limomb b s s= >  

1 1
1 2 1 lim

lim lim
1 oms sb b b s s

s s
Ê ˆ= + - <Á ˜Ë ¯

 

1s  är tjockleken på skikt 1 
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Faktorn b  kan variera för väggar, tak och golv och ett viktat medelvärde 
bestäms som  

( )( ) ( )j j t vb b A A A= -Â  

där 

jA  arean av brandcellsomslutningens yta j, öppningar ej inräknade 

jb  temperaturegenskaperna för brandcellsomslutningens yta j enligt 
( )0,5

j j j jb ρ c λ=  

Maximal temperatur maxθ  under upphettningsfasen inträffar då  

max maxt t Γ* =  (4.8) 

där 

( ) [ ]3
max t, d limmax 0,2 10 ; ht q O t-È ˘= ◊Î ˚  (4.9) 

2
t, d f, d f t MJ m golvareaq q A A È ˘= Î ˚  (4.10) 

Värdet bör ligga i intervallet: 2
t, d50 1000 MJ mq È ˘£ £ Î ˚ . 

f, dq  dimensionerande brandbelastningsintensitet per golvyta fA  
2MJ mÈ ˘Î ˚  enligt föregående avsnitt. 

limt  bestäms enligt följande. För en långsam brandtillväxt gäller att 
lim 0,42 ht = ; för en normal brandtillväxt gäller 0,33 h och för en snabb 

brandtillväxt 0,25 h. För exempel se Tabell 4.2. 

Tiden maxt  motsvarar maximal temperatur och ges av limt  om branden är 
bränslekontrollerad. I annat fall är branden ventilationskontrollerad. 
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Om max limt t=  ersätts t*  i uttryck (4.7) med: 

limt t Γ* =  (4.11) 

där 

[ ]2 8
lim lim 8,41 10Γ O b= ◊ ◊  

4
lim t, d lim10O q t-= ◊  

Om 0,04O >  och t, d 75q <  och 1160b <  bör limΓ  multipliceras med k  
enligt: 

t, d 750,04 11601
0,04 75 1160

gO bk
-Ê ˆ- -Ê ˆ Ê ˆ= + Á ˜ Á ˜Á ˜ Ë ¯ Ë ¯Ë ¯

 (4.12) 

Temperatur-tidförloppet under avsvalningsfasen ges av: 

( )
( ) ( )
( )

g max max max

g max max max max

g max max max

625 för 0,5

250 3 för 0,5 2

250 för 2

θ θ t t x t

θ θ t t t x t

θ θ t t x t

* * *

* * * *

* * *

= - - £

= - - - < <

= - - ≥

 (4.13) 

där 

( )3
max t, d0,2 10t q O Γ* -= ◊  

max lim lim max max lim1,0 om  eller  om x t t x t Γ t t t*= > = =  

Lokal brand 
Om det är liten sannolikhet för övertändning bör temperaturpåverkan av en 
lokal brand beaktas. Beaktande av lokal brand kan bli aktuellt även i fall där 
övertändning kan inträffa. Vid lokala bränder får en olikformig temperatur-
fördelning som funktion av tiden antas. 

Värmeflödet från en lokal brand till en bärverksdel bör beräknas enligt 
uttryck (4.1). 
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Flamlängden fL  för en lokal brand, se Figur 4.2, ges av uttrycket 

[ ]2 5
f 1,02 0,0148 mL D Q= - +  (4.14) 

Om flamman inte slår i taket i en brandcell ( fL H< ; se Figur 4.2), eller om 
det brinner ute i det fria, ges temperaturen ( )θ z  i plymen längs den symmet-
riska vertikala centrumlinjen av: 

( ) ( ) 5 32 3
c 020 0,25 900θ z Q z z -= + - £  

där 
D  brandens diameter [ ]m , förutsätts här mindre än 10 m 
Q  värmeutvecklingen [ ]W  från branden, se nedan under Värmeutveck-

ling av brand, förutsätts här vara mindre än 50 MW. 

cQ  den konvektiva delen av värmeutvecklingen [ ]W . c 0,8Q Q= , om 
inte annat anges. 

z  avståndet från golvet [ ]m  längs centrumlinjen 
H  avståndet [ ]m  mellan brandkällan och taket 

2 5
0 1,02 0,00524z D Q= +  centrumlinjens fingerade startpunkt 

Om flamman slår mot taket ( fL H≥  med fL  enligt (4.14)) ges värmeflödet 
h& 2W mÈ ˘Î ˚ , som upptas per ytenhet av den brandexponerade ytan i taknivå, 
av: 

3,7

100000 om 0,30

136300 – 121000 om 0,30 1,0

15000 om 1,0

&

y

h y y

y y-

Ï £
ÔÔ

= < <Ì
Ô
Ô ≥Ó

 (4.15)  

där 

y  en parameter [ ]–  som ges av 
h

r H zy
L H z
+ + ¢=
+ + ¢

 

r det horisontella avståndet [ ]m  från brandens vertikala centrumlinje 
till den punkt i taket för vilken temperaturflödet beräknas, se 
Figur 4.2 

H  avståndet [ ]m  mellan brandkällan och taket, se Figur 4.2 
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( )( )0,33*
h H2,9L H Q H= -  horisontal flamlängd 

( )6 2,5
H 1,11 10Q Q H* = ◊  relativ värmeutvecking 

z¢  den fingerade värmekällans läge i vertikalled enligt: 

 ( )2 5 2 3
DD D2,4 om 1,0z D Q Q Q* * *= - <¢  

 ( )2 5
DD2,4 1 om 1,0z D Q Q* *= - ≥¢  

( )6 2,5
D 1,11 10Q Q D* = ◊  

fL

z

H H

D D

centrumlinje centrumlinje

r

hL

Figur 4.2 Lokal brand där flam-
morna inte når taket

Figur 4.3 Lokal brand där flam-
morna når taket

 

Nettovärmeflödet neth&  som mottas per ytenhet av den brandexponerade ytan 
i taknivå ges av: 

( ) ( ) ( )44
net c m m f m20 273 293h h α θ Φε ε σ θ& & È ˘= - - - + -Î ˚  (4.16) 

Beteckningar ges i anslutning till uttrycken (4.2), (4.3) och (4.15). 

Värmeutveckling av brand 
Under tillväxtfasen får värmeutvecklingen av en brand uttryckas som: 
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2
6

α
10tQ

t
Ê ˆ= Á ˜Ë ¯

 (4.17) 

där 
Q  värmeutvecklingen i [ ]W   
t  tiden i [ ]s   

αt   tid som behövs för att värmeutvecklingen ska uppgå till 1 MW. 

Parametern αt  och den maximala värmeutvecklingen fRHR  för olika 
verksamheter ges i Tabell 4.2. 

Tabell 4.2 Brandtillväxt och fRHR  för olika verksamheter 

Maximal värmeutveckling fRHR  

Verksamhet Brandtillväxt [ ]α st  2
f kW mRHR ⎡ ⎤
⎢ ⎥⎣ ⎦  

Bostäder Normal 300 250 

Sjukhus (rum) Normal 300 250 

Hotell (rum) Normal 300 250 

Bibliotek Snabb 150 500 

Kontor Normal 300 250 

Klassrum i en skola Normal 300 250 

Varuhus Snabb 150 250 

Teater (biograf) Snabb 150 500 

Kommunikation (offentligt utrymme) Långsam 600 250 

 

Tillväxtfasen avgränsas av en horisontal platå som motsvarar ett stationärt 
tillstånd varvid värdet på Q  ges av 
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f fiQ RHR A=  (4.18) 

där 

fiA  brandens maximala golvarea 2mÈ ˘Î ˚ , vilket är brandcellens area om 
brandbelastningen är likformigt fördelad men kan vara mindre vid 
en lokal brand. 

fRHR  maximal värmeutveckling producerad av en brand som motsvarar 
21 m , i det fallet branden är bränslekontrollerad se Tabell 4.2. 

Den horisontella platån avgränsas av avsvalningsfasen, som startar när 70 % 
av brandbelastningen har förbrukats. Avsvalningsfasen får antas vara linjär, 
med början från när 70 % av brandbelastningen har förbrukats och avslutas 
när brandbelastningen är helt förbrukad. 

Om branden är ventilationskontrollerad, reduceras nivån på platån i förhål-
lande till syretillgången, vilket får göras med följande förenklade uttryck: 

max u v eq0,10Q m H A h=  (4.19) 

där 

vA  öppningsarean 2mÈ ˘Î ˚  

eqh  öppningarnas medelhöjd [m] 

u 17,5 MJ kgH =  nettovärmeinnehållet för trä  
0,8m =  förbränningsfaktorn  

Om den maximala värmeutvecklingen reduceras då branden är ventilations-
kontrollerad, måste förloppet för värmeutvecklingen förlängas så att den mot-
svarar den totala mängden energi som avges från brandbelastningen. Om 
förloppet inte förlängs, antas det att det brinner utvändigt, vilket innebär en 
lägre gastemperatur i brandcellen. 

Avancerade brandförloppsmodeller 
Avancerade brandförloppsmodeller bör ta hänsyn till gasegenskaper, massut-
byte och energiutbyte. Modeller med olika grad av approximation kan använ-
das t ex 

– enzonsmodell, där man antar en likformig och tidsberoende temperatur-
fördelning i brandcellen; 
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– tvåzonsmodell, där man antar ett övre skikt med en likformig temperatur-
fördelning och en tjocklek som varierar med tiden, samt ett undre skikt 
med en likformig temperaturfördelning som varierar med tiden och som 
är lägre än den i det övre skiktet; 

– CFD-modell (Computational Fluid Dynamic) som ger en temperaturut-
veckling i brandcellen som är helt tids- och rumsberoende. 

En metod för att beräkna den termiska påverkan i det fall man använder mo-
dellerna enligt ovan ges i bilaga D till SS-EN 1991-1-2. 

Värmeöverföringskoefficienten vid konvektion bör sättas till c 35α =  
2W m KÈ ˘Î ˚ , om inte noggrannare värde finns tillgängligt. 

För att beräkna temperaturfördelningen längs efter en konstruktionsdel mer 
korrekt vid lokal brand kan en kombination av en tvåzonsmodell och lokal 
brand användas. Temperaturfördelningen i konstruktionsdelen kan då fås ge-
nom att beakta den maximala effekten i varje punkt från respektive brand-
förloppsmodell. 

4.4 Mekanisk påverkan 
Grundprincipen för lastkombination enligt uttryck (2.18) är att branden är 
huvudlast och övriga laster från den normala dimensioneringen tas med redu-
cerade värden. Man bör inte anta att lasterna minskar genom förbränning el-
ler att snö smälter. Laster av industriella aktiviteter behöver inte förutsättas i 
samband med brand. Samtidig inverkan av andra olyckslaster behöver inte 
beaktas. 

Tvångskrafter som kan uppkomma på grund av uppvärmningen bör i princip 
beaktas men undantag görs för dimensionering med standardbrand. I detta 
fall behöver tvångskrafter från närliggande konstruktionsdelar inte beaktas. 
För de fall tvångskrafter bör beaktas kan följande exempel noteras: 

– förhindrad längdutvidgning av konstruktionsdelen i sig, t ex pelare i 
flervåningsbyggnader med styva stabiliserande väggar; 

– ojämn längdutvidgning inom statiskt obestämda konstruktionsdelar, t ex 
kontinuerliga bjälklag; 
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– temperaturgradienter inom ett tvärsnitt som ger upphov till inre spän-
ningar; 

– längdutvidgning av närliggande konstruktionsdelar, t ex förskjutning av 
en pelartopp på grund av att bjälklaget expanderar, eller förlängning av 
vajrar/kablar för upphängning eller uppspänning; 

– längdutvidgning av konstruktionsdelar som påverkar andra konstruktions-
delar utanför brandcellen. 

I de fall tvångskrafter inte är av betydelse eller inte behöver beaktas kan rela-
tionen mellan lasteffekt vid brand fi, dE  och den vid normal dimensionering 

dE  utnyttjas vid en förenklad beräkning med fiη  enligt regler som ges i SS-
EN 1992 till 1995 och 1999. 

fi, d fi dE η E=  (4.20) 
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5 Snölast 
5.1 Allmänt 
Snölast behandlas i SS-EN 1991-1-3 som, utöver en inledande allmän infor-
mation, är indelad i fem kapitel omfattande 

– klassificering av laster, 

– dimensioneringssituationer, 

– snölast på mark, 

– snölast på tak samt 

– lokala effekter. 

I tillägg till dessa kapitel ingår även normativa och informativa bilagor som 
redovisar 

– dimensioneringssituationer och lastbilder under olika förutsättningar 
(bilaga A), 

– formfaktorer för snölast vid exceptionell snödrift (bilaga B), 

– europeiska snölastkartor (bilaga C), 

– samband mellan snölasten på mark och återkomsttiden (bilaga D), 

– snöns tunghet (bilaga E), 

– nationellt valda parametrar (bilaga NA), 

– snölaster i Sveriges kommuner (bilaga NB) samt 

– ordförklaringar och förkortningar (bilaga NC). 

Bilaga NA och NB i SS-EN 1991-1-3 motsvaras av Kapitel 1.1.3 i EKS 6. 

Bilaga A – E är samtliga informativa och berörs ej närmare häri (förutom bi-
laga D i Avsnitt 5.4) eftersom de till stor del inte är relevanta för Sverige. 

Bilaga A innehåller en sammanställning över dimensioneringssituationer och 
lastbilder, varav ett lastfall, Fall A, gäller för normala förhållanden och tre, 
Fall B1 – B3 gäller för exceptionella förhållanden. Enligt EKS 6 behöver de 
exceptionella lastfallen B1 och B3 i bilaga A inte beaktas då exceptionell 
snölast inte anses vara relevant för svenska förhållanden. Inte heller lastfallet 
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B2 behöver beaktas enligt EKS 6, men om byggherren önskar en högre till-
förlitlighet än normalt för ett bärverk i öppen terräng där höga vindstyrkor 
kan förekomma i samband med snöfall kan lastfall B2 tillämpas. Som en 
konsekvens av att bilaga A inte är relevant för Sverige faller även bilaga B 
bort för svenskt vidkommande. I EKS 6 framgår även att snökartorna i bilaga 
C inte får tillämpas i Sverige. Istället ska snölastkartan i Figur C.8(S) eller 
Tabell C.8(S) om snölaster i Sveriges kommuner i EKS 6 tillämpas. 

5.2 Klassificering av laster 
Snölast ska enligt SS-EN 1991-1-3 klassificeras som variabel, bunden last 
(se Avsnitt 2.4) och de snölaster som behandlas i SS-EN 1991-1-3 bör 
klassificeras som statisk last. 

5.3 Dimensioneringssituationer 
De principer och råd om dimensioneringssituationer som ges i 
SS-EN 1991-1-3 är uppdelade i underrubrikerna allmänt, normala förhållan-
den respektive exceptionella förhållanden. Den sistnämnda underrubriken be-
rörs inte här då exceptionell snölast inte är relevant för Sverige. 

Allmänt gäller att snölasten ska bestämmas för varje dimensioneringssitua-
tion som anges i SS-EN 1990 (se Avsnitt 2.3). 

För svenskt vidkommande är det de riktlinjer som anges i SS-EN 1991-1-3 
för normala förhållanden som är relevanta. Dessa riktlinjer gäller formellt för 
platser där det är osannolikt att exceptionellt snöfall och exceptionell snödrift 
uppträder och då bör tillfällig/varaktig dimensioneringssituation tillämpas 
med lastbilder bestämda enligt Avsnitt 5.5 både för snölast som är opåverkad 
av och som är påverkad av snödrift. 

5.4 Snölast på mark 
Det karakteristiska värdet för snölast på mark ( ks ) i Sverige, representerande 
en snölast med en återkomsttid på 50 år, bör bestämmas ur snölastkartan i 
Figur 5.1 eller ur den lista på snölaster för Sveriges kommuner som anges i 
bilaga NB till SS-EN 1991-1-3 (se Bilaga 3). 
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I speciella fall, där det krävs noggrannare uppgifter, kan ks  bestämmas med 
statisk analys av en serie snölastdata uppmätta under många år inom ett väl 
skyddat område. På bärverksdelar i säkerhetsklass 3 ska dock minst snölast 
på mark enligt Figur 5.1 tillämpas. Detsamma gäller bärverksdelar i säker-
hetsklass 1 och 2 i byggnadsverk med en avsedd livslängd på 50 år eller mer. 
Om byggnadsverkets avsedda livslängd är avsevärt kortare än 50 år får en 
snölast med en återkomsttid som minst motsvarar den avsedda livslängden 
användas för bärverksdelar i säkerhetsklass 1 och 2. Om den avsedda livs-
längden är avsevärt längre än 50 år bör användning av en snölast på mark 
med en återkomsttid som motsvarar livslängden övervägas. 
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Figur 5.1 Snözoner för snölast på mark, ks , som med sannolikheten 
0,02 överskrids en gång per år. Kartan är baserad på mätdata 
från 148 meteorologiska stationer (från EKS 6, Figur C.8(S)), 
se även Bilaga 3. 

Snözon Snölastens 
grundvärde 

2
k, (kN/m )s  

1 1,0 

1,5 1,5 

2 2,0 

2,5 2,5 

3 3,0 

3,5 3,5 

4,5 4,5 

5,5 5,5 
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5.5 Snölast på tak 
Vid dimensionering ska man ta hänsyn till att snön kan fördela sig på flera 
olika sätt på taket. Exempel på faktorer som kan påverka snöns fördelning är 

– takets form, 

– takets termiska egenskaper, 

– takytans råhet, 

– den värmemängd som alstras under taket, 

– avståndet till närbelägna byggnader, 

– den omgivande terrängen och 

– det lokala klimatet, särskilt beträffande vindförhållanden och 
temperaturvariationer samt sannolikheten för nederbörd. 

Generellt ska två primära lastbilder beaktas, snölast på tak opåverkad av snö-
drift respektive snölast på tak påverkad av snödrift. Lasten bör antas verka 
vertikalt mot en horisontalprojektion av taket och om man kan förutse att 
snön på taket kommer att avlägsnas eller omfördelas genom snöröjning bör 
takkonstruktionen dimensioneras för sådana lastbilder. Inom områden där det 
finns risk för regn på snön eller för upprepad upptining och frysning kan man 
behöva öka snölasten på taket, särskilt om takets avvattningssystem är så 
olyckligt utformat att snö och is kan antas blockera detta. 

För varaktig/tillfällig dimensioneringssituation ska snölast på tak bestämmas 
ur 

i e t ks μ C C s=  (5.1) 

där 

iμ  är snölastens formfaktor, 

eC  är exponeringsfaktorn, 

tC  är den termiska koefficienten och 

ks  är det karakteristiska värdet för snölast på mark ( )2kN m . 

eC  bör tilldelas värdet 1,0 om inte annat anges för aktuell topografi (se 
Tabell 5.1), men man bör även ta hänsyn till eventuell framtida exploatering 
kring byggnadsverket. 
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Tabell 5.1 Rekommenderade värden på eC  för olika topografier 

Topografi eC  

Vindutsatt: plan, öppen terräng, vindexponerad i alla riktningar utan 
skydd eller med lite skydd av terräng, träd och högre byggnadsverk 

0,8 

Normal: områden där snön endast i undantagsfall blåser av 
byggnadsverk, avhängigt terräng, andra byggnadsverk eller träd 

1,0 

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

1,2 

Den termiska koefficienten tC  beaktar minskningen av snölasten på tak med 
hög värmegenomgångskoefficient (> 1 2W/m K ), särskilt för vissa glastak, 
på grund av smältning orsakad av värmeförlust (se t ex ISO 4355). För alla 
andra fall kan dock sättas t 1,0C = . 

I normalfallet, då e t 1,0C C= = , är alltså snölasten på tak endast en funktion 
av formfaktorn μ  och snölasten på mark, ks . 

Formfaktorer, iμ , för olika takformer ges i SS-EN 1991-1-3, avsnitt 5.3 och 
bilaga B (för exceptionell snödrift). I Tabell 5.2 ges formfaktorerna 1μ  och 

2μ  som används för pulpettak (Figur 5.2), sadeltak (Figur 5.3) respektive 
multipeltak (Figur 5.4). Värdena i Tabell 5.2 gäller för snö som inte hindras 
att glida av taket. För tak med snörasskydd eller andra hinder eller där takfo-
ten är försedd med en bröstning eller liknande bör formfaktorn inte väljas 
lägre än 0,8. 

Tabell 5.2 Formfaktorer för snölast på tak med taklutning α  

α  ≤ ≤o o0 α 30  < <o o30 α 60  ≥ oα 60  

1μ  0,8  ( )−0,8 60
30

α
 

0,0  

2μ  
+

0,80,8
30
α  

1,6  –  
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á

1ì

 

Figur 5.2 Formfaktor för snölast på pulpettak 

1á 2á

( )1 1ì á

( )1 1ì á

( )1 2ì á

( )1 2ì á

Fall (i)

Fall (ii) ( )1 10,5 ì á

( )1 20,5 ì áFall (iii)

 

Figur 5.3 Formfaktorer för snölast på sadeltak. Fall (i) bör användas för 
snölast opåverkad av snödrift, fall (ii) och (iii) bör användas för 
snölast påverkad av snödrift om inte annat anges för lokala 
förhållanden 
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1á 1á2á 2á

( )1 1ì á ( )1 1ì á( )1 2ì á ( )1 2ì áFall (i)

( )1 1ì á ( )1 2ì á

Fall (ii) ( )2ì á 1 2

2

á á
á

+
=

 

Figur 5.4 Formfaktorer för snölast på multipeltak. Fall (i) bör användas 
för snölast opåverkad av snödrift, fall (ii) bör användas för 
snölast påverkad av snödrift om inte annat anges för lokala 
förhållanden. Speciell hänsyn bör tas till formfaktorer för 
multipeltak om ena eller båda takhalvorna i en dal lutar mer än 
60o  

För bågtak (Figur 5.5) kan formfaktorn 3μ  bestämmas ur (5.2) eller (5.3). 
För Sverige anger EKS 6, Kapitel 1.1.3, 13 § 1,6 som övre gränsvärde för 

3μ . 

360 , 0> =oβ μ  (5.2) 

360 , 0,2 10≤ = +oβ μ h b  (5.3) 
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Figur 5.5 Formfaktorer för snölast på bågtak. Fall (i) bör användas för 
snölast opåverkad av snödrift, fall (ii) bör användas för snölast 
påverkad av snödrift om inte annat anges för lokala förhållan-
den 

För flernivåtak och tak intill högre byggnadsverk (Figur 5.6) kan formfakto-
rerna 1μ  och 2μ  bestämmas ur (5.4) och (5.5). (5.4) förutsätter dock att det 
lägre taket är horisontalt. 

1 0,8=μ  (5.4) 

2 s w= +μ μ μ  (5.5) 

där 

sμ  är formfaktorn på grund av snöras från det högre liggande taket  

s15 , 0≤ =oα μ  

s15 ,  bestäms av en tilläggslast på 50 % av maximal 
total  last på det högre intilliggande taket beräknat 
som för sadeltak

> oα μ
 

wμ  är formfaktorn för snölast på grund av vind 
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1 2
w

k2
+

= ≤
b b γhμ

h s
 (5.6) 

med begränsningen w0,8 4≤ ≤μ  

γ  är snöns tunghet, som i detta fall kan sättas till 32 kN m  

Snöfickans längd bestäms ur 

s 2=l h  (5.7) 

med begränsningen s5 15 m≤ ≤l  

om 2 s<b l bestäms formfaktorn för bortre kanten av det lägre taket genom 
interpolation mellan 1μ  och 2μ  enligt Figur (5.6). 
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Figur 5.6 Formfaktorer för snölast på flernivåtak och tak intill högre bygg-
nadsverk. Fall (i) bör användas för snölast opåverkad av snö-
drift, fall (ii) bör användas för snölast påverkad av snödrift om 
inte annat anges för lokala förhållanden 

h

á

1b 2b

1ìFall (i)

sl

sì

wì
1ì

2ì

Fall (ii)

Fall (i) 1ì

Fall (ii)

sl

sì

wì2ì

h

á

1b 2 sb l<

2 sDessa fall gäller om <b l



5 Snölast Handbok EK01 

104 

I vissa fall kan man även behöva ta hänsyn till snölaster på grund av lokala 
effekter. I SS-EN 1991-1-3 ges det riktlinjer för hantering av lokala effekter 
vid hinder i form av skärmar och liknande, vid takfoten samt vid snöras-
skydd. 

På vindutsatta tak med hinder som ger läbildning kan det förekomma snödrift 
som leder till snöanhopning (Figur 5.7). I dessa fall kan, för horisontala eller 
nästan horisontala tak formfaktorerna 1μ  och 2μ  bestämmas ur (5.8) och 
(5.9) och snöfickans längd ur (5.7). 

1 0,8=μ  (5.8) 

2
k

=
γhμ
s

 (5.9) 

med begränsningen 20,8 2,0≤ ≤μ  

γ  är snöns tunghet, som i detta fall kan sättas till 32 kN m , och sl  
kan bestämmas enligt (5.7). 

h

sl sl

1ì
2ì

 

Figur 5.7 Formfaktor för snölast vid skärm 

Snööverhäng vid takfot (Figur 5.8) bör enligt EKS 6, Kapitel 1.1.3, 15 § 
beaktas på platser som ligger 400 m över havsnivån. På platser som ligger 
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under 400 m över havsnivån kan snööverhänget försummas. För platser som 
ligger 800 m över havsnivån kan lasten på grund av snööverhäng bestämmas 
enligt (5.10). För platser som ligger mellan 400 och 800 m över havsnivån 
kan lasten bestämmas genom rätlinjig interpolation mellan 0 vid 400 m och 
lastvärdet enligt (5.10) vid 800 m. Lastfallet är aktuellt vid dimensionering av 
utkragande takdel, där lasten av snööverhänget kan antas verka vid takfoten 
som ett tillägg till den snölast som finns på den aktuella takdelen. 

2

e =
k ss
γ

 (5.10) 

där 

es  är snölast per meter på grund av överhäng, 

s  är den mest ogynnsamma snölasten opåverkad av snödrift för aktuell 
takdel, 

γ  är snöns tunghet, som här kan sättas till 33 kN m , och 
k  är en koefficient för beaktande av snöns oregelbundna form som kan 

sättas till 3 d , dock med begränsningen ≤k d γ , där d  är snödju-
pet i meter på taket. 
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Figur 5.8 Snööverhäng vid takfot 
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Under vissa förhållanden kan snö glida utför ett lutande tak och bidra till 
belastningen på taket. Friktionskoefficienten mellan snö och tak bör i detta 
fall antas vara noll. Den kraft sF  som snömassan utövar i takfallets riktning 
per längdenhet av byggnaden, på t ex ett snörasskydd, kan beräknas ur: 

s sin =F sb α  (5.11) 

där 
s  är den mest ogynnsamma snölasten opåverkad av snödrift för den 

del av taket där snö kan glida, 
b  är det horisontala avståndet från snörassskydd eller annat hinder till 

nästa hinder eller till taknocken och 
α  är taklutningen. 
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6 Vindlast 
6.1 Allmänt 
Vindlast tas upp i SS-EN 1991-1-4, som ger vägledning för bestämning av 
naturlig vindlast mot varje belastad yta som beaktas vid dimensioneringen av 
byggnader och anläggningar. SS-EN 1991-1-4 är avsedd att användas för att 
förutsäga karakteristisk vindlast mot landbaserade bärverk, deras komponen-
ter och tillbehör och gäller för byggnader och anläggningar vilkas höjd inte 
överstiger 200 m. 

SS-EN 1991-1-4 ger ingen vägledning för lokala termiska effekter på vind-
förhållandena, t ex kraftig arktisk termisk inversion eller trattverkan, d v s 
vindeffekter kring närbelägna byggnader, tornador eller för 

– vindlast på fackverksmaster med icke parallella ramstänger, stagade 
master eller stagade skorstenar (se SS-EN 1993-3-1, bilaga A), 

– vridsvängningar, t ex höga byggnader med central kärna samt 

– svängningar där fler än den lägsta svängningsmoden måste beaktas. 

Som komplement till bestämning av vindlaster genom beräkning baserat på 
de metoder som anges i SS-EN 1991-1-4 kan vindtunneltest och provning 
och/eller beprövad och noggrant utvärderade numeriska metoder, baserade på 
tillämpliga modeller av bärverk och naturlig vind, användas för att få infor-
mation om last och respons. Last, respons och terrängparametrar kan även i 
förekommande fall baseras på data från tillämpliga fullskalemätningar. 

SS-EN 1991-1-4 är ett relativt omfattande dokument som, utöver den gene-
rella inledande allmänna informationen, är indelad i sju kapitel omfattande 

– dimensioneringssituationer, 

– modellering av vindlast, 

– vindhastighet och hastighetstryck, 

– vindlast, 

– bärverksfaktor s dc c , 

– formfaktorer samt 

– vindlast på broar. 
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Även i SS-EN 1991-1-4 ingår normativa och informativa bilagor som 
redovisar 

– terrängens inverkan (bilaga A), 

– metod 1 respektive metod 2 för bestämning av bärverksfaktorn s dc c  
(bilaga B respektive C), 

– s dc c -värden för olika typer av bärverk (bilaga D), 

– virvelavlösning och aeroelastisk instabilitet (bilaga E), 

– bärverkets dynamiska egenskaper (bilaga F), 

– nationellt valda parametrar (bilaga NA), 

– referensvindhastigheter för Sveriges kommuner (bilaga NB) samt 

– ordförklaringar och förkortningar (bilaga NC). 

Bilaga NA i SS-EN 1991-1-4 motsvaras av Kapitel 1.1.4 i EKS 6. 

Kapitel 8 (Vindlast på broar) i SS-EN 1991-1-4 har lämnats utanför denna 
handbok. Beträffande bilaga A – F anger EKS 6 att bilaga C och D samt bila-
geavsnitten A4, A5, B1, B2, B4 och E1 inte får tillämpas i Sverige varför 
dessa bilagor och bilageavsnitt inte behandlas häri. Den information som be-
dömts relevant i övriga avsnitt av bilaga A och B har integrerats i den lö-
pande texten i detta kapitel. Informationen i övriga avsnitt av bilaga E samt i 
bilaga F återfinns i Avsnitt 6.8 respektive 6.9. 

6.2 Dimensioneringssituationer 
Vid dimensioneringen bör man beakta påverkan av t ex snö, trafik, is eller 
ändringar i bärverket under byggskedet (ändring av byggnadens form, dyna-
miska egenskaper etc) som kan förändra vindens inverkan. Om fönster och 
dörrar antas vara stängda vid dimensionering med avseende på vindlast bör 
även en exceptionell dimensioneringssituation med öppna dörrar och fönster 
kontrolleras. 

Det är även viktigt att tänka på att vindlaster kan ha betydelse för utmatt-
ningskänsliga bärverk. Stöd för att göra detta kan t ex hämtas från bilaga B i 
SS-EN 1991-1-4, där avsnitt B.3 behandlar antal laster vid dynamisk respons. 
Figur 6.1 (som motsvarar figur B.3 i SS-EN 1991-1-4) visar det antal gånger, 

gN , som nivån kΔS S  på grund av vindlastens inverkan uppnås eller över-
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skrids under 50 år. ΔS  är uttryckt som en andel av värdet kS , där kS  är in-
verkan av vind med 50 års återkomsttid. Sambandet mellan kΔS S  och gN  
kan även beräknas ur (6.1). 

( )( ) ( )2
g g

k
0,7 log 17,4 log 100ΔS N N

S
= − +  (6.1) 
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Figur 6.1 Antal överskridande, gN , av nivån kΔS S  hos 
vindstötsresponsen under en 50-årsperiod 

6.3 Modellering av vindlast 
Att modellera och beräkna vindens belastning på byggnadsverk kan vara 
komplicerat. Vindlasten varierar med tiden och verkar som direkt tryck eller 
sug på yttre ytor på slutna byggnadsverk och, på grund av otätheter i det yttre 
skalet, även indirekt på inre ytor. På byggnadsverk med öppningar kan vind-
lasten även verka direkt på inre ytor. 
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Vindlasten verkar vinkelrät mot ytor eller mot enskilda beklädnadselement, 
men om vinden sveper förbi större ytor kan även tangentiella friktionskrafter 
behöva beaktas, och vindlasten beskrivs i SS-EN 1991-1-4 förenklat med en 
uppsättning vindtryck och vindkrafter vilkas sammanlagda effekt är ekviva-
lent med den maximala inverkan av turbulent vind. 

Vid dimensionering bör, enligt SS-EN 1991-1-4, vindlasten klasssificeras 
som variabel, bunden last (se Avsnitt 2.4) om inget annat anges för det speci-
fika fallet och vid beräkning av vindlast enligt SS-EN 1991-1-4 erhålls ka-
rakteristiska värden bestämda från basdata på vindhastighet eller hastighets-
tryck med en återkomsttid på i medeltal 50 år. 

Vindlastens inverkan på ett bärverk, d v s bärverkets respons, beror på bär-
verkets storlek, form och dynamiska egenskaper. SS-EN 1991-1-4 behandlar 
dynamisk respons på grund av turbulens i vindriktningen i resonans med bär-
verkets svängningar i vindriktningen för lägsta svängningsmoden, d v s sam-
ma svängningsriktning över hela bärverkets höjd. Responsen bör beräknas 
enligt SS-EN 1991-1-4, kapitel 5, (se Avsnitt 6.5) utgående från det karakte-
ristiska hastighetstrycket, pq , vid referenshöjden i det icke störda ström-
ningsfältet med formfaktorer för vindtryck och vindkraft samt med bärverks-
faktorn s dc c  enligt SS-EN 1991-1-4, kapitel 6 (se Avsnitt 6.6). pq  beror på 
vindklimatet, terrängens råhet och topografi samt referenshöjden och är 
summan av medelhastighetstrycket och ett bidrag från kortvariga tryckvaria-
tioner. För böjveka bärverk som kablar, master, skorstenar och broar bör även 
aeroelastisk respons beaktas (se SS-EN 1991-1-4, bilaga E). 

6.4 Vindhastighet och hastighetstryck 
Principer och råd om vindhastighet och hastighetstryck återfinns i 
SS-EN 1991-1-4, kapitel 4, uppdelade i underrubrikerna beräkningsförutsätt-
ningar, grundvärden, medelvindhastighet, vindturbulens samt karakteristiskt 
hastighetstryck. 

Vindhastigheten och hastighetstrycket beskrivs med ett medelvärde och en 
varierande del. Medelvindhastigheten på höjden z , ( )mv z , kan beräknas 
med (6.3) utgående från referensvindhastigheten, bv , enligt (6.2), som beror 
på vindklimatet och på vindens höjdvariation som bestäms av terrängens rå-
het och topografi. Det karakteristiska hastighetstrycket på höjden z , ( )pq z , 
beror i sin tur av turbulensintensiteten, ( )vI z , som motsvarar vindens varie-
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rande del, vindhastigheten, ( )mv z , och luftens densitet, ρ , och kan bestäm-
mas med hjälp av (6.7) eller hämtas ur bilaga 4. 

b dir season b,0v c c v=  (6.2) 

där 

bv  är referensvindhastigheten, definierad som en funktion av vindrikt-
ning och årstid, på 10 m höjd över marken i terrängtyp II (se Tabell 
6.2 och Figur 6.3), 

b,0v  är referensvindhastighetens grundvärde (den karakteristiska medel-
vindhastigheten under 10 minuter) (se Bilaga 3), som är oberoende 
av vindriktning och årstid och som bestäms på 10 m höjd över mar-
ken i terrängtyp II (se Tabell 6.2 och Figur 6.2), 

dirc  är riktningsfaktorn = 1,0 (rekommenderat värde för Sverige enligt 
EKS 6, Kapitel 1.1.4) och 

seasonc  är årstidsfaktorn = 1,0 (rekommenderat värde för Sverige enligt 
EKS 6, Kapitel 1.1.4) för bärverk som kan transporteras och för 
permanenta bärverk. För tillfälliga bärverk och för bärverk under 
uppförande kan seasonc  hämtas ur Tabell 6.1. 

Tabell 6.1 Årstidsfaktorn seasonc  för årets månader. För flera månader 
gäller det högsta värdet 

En månad årligen seasonc  

Januari 1,0 
Februari 0,83 
Mars 0,82 
April 0,75 
Maj 0,69 
Juni 0,66 
Juli 0,62 
Augusti 0,71 
September 0,82 
Oktober 0,82 
November 0,9 
December 1,0 
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Figur 6.2 Referensvindhastighetens grundvärde b, 0v  i m s , d v s medel-
vindhastighet under 10 minuter på höjden 10 meter över mark-
ytan med råhetsfaktor 0 0,05z =  och med upprepningstiden 50 
år enligt EKS 6, Kapitel 1.1.4, Figur 4.2(1). Se även Bilaga 3. 
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Medelvindhastigheten på höjden z  över mark, ( )mv z , bör enligt 
SS-EN 1991-1-4 bestämmas ur: 

( ) ( ) ( )m r o bv z c z c z v=  (6.3) 

där 
( )rc z  är råhetsfaktorn enligt (6.4) och 
( )oc z  är topografifaktorn = 1,0 (rekommenderat värde för Sverige enligt 

EKS 6, Kapitel 1.1.4). Om topografin (höjder, klippor etc) ökar 
vindhastigheten med mer än 5 % bör dock detta beaktas, t ex enligt 
bilaga A.3 i SS-EN 1991-1-4.  

Om det aktuella bärverket kommer att placeras nära ett annat bärverk som är 
minst dubbelt så högt som genomsnittshöjden av närbelägna bärverk finns 
risk att det, beroende på utformning, kommer att utsättas för större vindhas-
tigheter vid vissa vindriktningar. Detta kan man behöva ta hänsyn till vid be-
stämningen av vindlasten. I dessa fall kan en noggrannare bedömning av om-
givningens inverkan på vindlasten på den aktuella byggnaden göras genom 
vindtunnelförsök. 

Råhetsfaktorn, ( )rc z , beaktar att variationen i medelvindhastigheten på 
platsen för byggnaden beror på höjden över markytan och markens råhet på 
lovvartsidan om byggnadsverket. Den kan bestämmas enligt (6.4), som är 
baserad på en logaritmisk vindhastighetsprofil och som gäller om sträckan i 
lovvartriktningen med likartad terrängråhet är tillräcklig för att en stabil 
vindhastighetsprofil ska kunna utvecklas (se SS-EN 1991-1-4, kapitel 4 och 
bilaga A). 

( )

( ) ( )

r r min max
0

r r min min

ln för  

 för

zc z k z z z
z

c z c z z z

⎛ ⎞
= ≤ ≤⎜ ⎟

⎝ ⎠

= ≤

 (6.4) 

där 

0z  är råhetslängden och beror av den aktuella terrängtypen  
(se Tabell 6.2), 

rk  är terrängfaktorn, som beror av råhetslängden 0z  enligt (6.5)  
(se även Tabell 6.2) och 

minz  är den minsta höjden enligt Tabell 6.2.  
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0,07
0

r
0, II

0,19 zk
z

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (6.5) 

0, IIz  = 0,05 (Tabell 6.2, terrängtyp II) 

maxz  = 200 m 

Tabell 6.2 Terrängtyper och terrängparametrar 

Terrängtyp 0

m
z

 min

m
z

 rk  

0 Havs- eller kustområde exponerat för öppet hav 0,003 1 0,16 
I Sjö eller plant och horisontellt område med försum-

bar vegetation och utan hinder 
0,01 1 0,17 

II Område med låg vegetation som gräs och enstaka 
hinder (träd, byggnader) med minsta inbördes av-
stånd lika med 20 gånger hindrens höjd 

0,05 2 0,19 

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) 

0,3 5 0,22 

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

1,0 10 0,23 
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Terrängtyp 0 

Havs- eller kustområde exponerat för 
öppet hav 

 

Terrängtyp I 

Sjö eller plant och horisontalt område 
med försumbar vegetation och utan 
hinder 

 

Terrängtyp II 

Område med låg vegetation som gräs 
och enstaka hinder (träd, byggnader) 
med minsta inbördes avstånd lika med 
20 gånger hindrens höjd 

Terrängtyp 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, skogsmark) 

Terrängtyp IV 
Område där minst 15 % av arean är 
bebyggd och där byggnadernas me-
delhöjd är > 15 m 

 
  

Figur 6.3 Illustration av terrängtyper 
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Det kan i vissa fall, t ex för tillfälliga bärverk, vara av intresse att känna till 
vindlaster med en annan återkomst tid än 50 år. Medelvindhastigheten under 
10 minuter, som med sannolikheten p  överskrids en gång per år, kan beräk-
nas genom att multiplicera referensvindhastigheten bv  enligt (6.2) med 
sannolikhetsfaktorn probc  enligt (6.6). 

( )( )
( )( )

n

prob
1 ln ln 1
1 ln ln 0,98

⎛ ⎞− − −
= ⎜ ⎟⎜ ⎟− −⎝ ⎠

K p
c

K
 (6.6) 

där 
K  är formparametern som beror av variationskoefficienten för extrem-

värdesfördelningen = 0,2 (rekommenderat värde för Sverige enligt 
EKS 6, Kapitel 1.1.4) och 

n  är exponenten = 0,5 (rekommenderat värde för Sverige enligt 
EKS 6, Kapitel 1.1.4). 

Det karakteristiska hastighetstrycket, ( )pq z , på höjden z  inkluderar inver-
kan av hastighetstryckets medelvärde och dess korttidsvariationer och kan 
bestämmas enligt (6.7) eller hämtas från Bilaga 4, vilken återger Tabell NA 
2a och 2b i SS-EN 1991-1-4. Uttryck (6.7) som skiljer sig något från motsva-
rande uttryck i SS-EN 1991-1-4, gäller vid tillämpning i Sverige enligt 
EKS 6, Kapitel 1.1.4, 7 §. 

( ) ( ) ( ) ( )2
p v m e b

11 6
2

⎡ ⎤= + =⎣ ⎦q z I z ρ v z c z q  (6.7) 

där 
ρ  är luftens densitet = 1,25 3kg m  (rekommenderat värde för Sverige 

enligt EKS 6, Kapitel 1.1.4) ( ρ  varierar egentligen som funktion av 
höjden över havet, temperaturen och lufttrycket), 

( )ec z  är exponeringsfaktorn som kan bestämmas med hjälp av (6.8) enligt 
EKS 6, Kapitel 1.1.4 (se även Figur 6.4), 

bq  är referenshastighetstrycket enligt (6.9) och 
( )vI z  är turbulensintensiteten på höjden z  enligt (6.10). 
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( ) ( )
2

e v r
0

1 6 ln
⎡ ⎤⎛ ⎞

⎡ ⎤= + ⎢ ⎥⎜ ⎟⎣ ⎦ ⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

zc z I z k
z

 (6.8) 

2
b b

1
2

q ρ v=  (6.9) 

Turbulensintensiteten, vI , definieras som turbulensens standardavvikelse, 
vσ , dividerad med medelvindhatsigheten, mv , och kan beräknas enligt 

(6.10). Vindens turbulenskomponent har medelvärdet 0 och turbulensens 
standardavvikelse kan beräknas med hjälp av (6.10). 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

v I
v min max

m o 0

v v min min

för
ln

för

σ kI z z z z
v z c z z z

I z I z z z

= = ≤ ≤

= ≤

 (6.10) 

där 

Ik  är turbulensfaktorn = 1,0 (rekommenderat värde för Sverige enligt 
EKS 6, Kapitel 1.1.4), 

oc  är topografifaktorn = 1,0 (rekommenderat värde för Sverige enligt 
EKS 6, Kapitel 1.1.4) och 

0z  är råhetslängden enligt Tabell 6.2.  

v r b Iσ k v k=  (6.11) 

rk  är terrängfaktorn enligt (6.5) eller Tabell 6.2 

bv  är referensvindhastigheten enligt (6.2) 
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Figur 6.4 Exponeringsfaktorn ( )ec z  för =o 1,0c  och =I 1,0k  (motsvarar 

Figur 4.2(S) i EKS 6, Kapitel 1.1.4) 

6.5 Vindlast på byggnadsdelar 
De principer och råd om vindlast på byggnadsdelar som ges i 
SS-EN 1991-1-4 är uppdelade i underrubrikerna allmänt, vindlast på ytor 
samt vindkrafter. 

Vid bestämning av vindens inverkan på bärverk och bärverksdelar måste 
hänsyn tas till både ut- och invändig vindlast. Den utvändiga vindlasten, ew , 
kan beräknas enligt (6.12) och den invändiga, iw , enligt (6.13). Nettovindlas-
ten på en vägg, ett tak eller en bärverksdel är skillnaden mellan trycken mot 
ytorna på ömse sidor med hänsyn tagen till tecken, där tryck, riktat mot ytan, 
räknas som positivt och sug, riktat från ytan, räknas som negativt ( se exem-
pel i Figur 6.5). 
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( )e p e pew q z c=  (6.12) 

( )i p i piw q z c=  (6.13) 

där 
( )p e,iq z  är det karakteristiska hastighetstrycket enligt (6.7), 

e i,z z  är referenshöjden för utvändig respektive invändig vindlast (se 
Avsnitt 6.7 eller SS-EN 1991-1-4, kapitel 7) och 

pe pi,c c  är formfaktorn för utvändig respektive invändig vindlast (se avsnitt 
6.7 eller SS-EN 1991-1-4, kapitel 7). 

pos

neg neg

neg
positivt
inre tryck

pos

neg neg

neg
negativt
inre tryck

pos negpos neg

i1w i2we1w e2w

 

Figur 6.5 Vindlast på ytor 

Om den resulterande vindkraften, wF , behöver bestämmas för ett bärverk 
eller en bärverksdel kan detta göras genom att beräkna krafter med hjälp av 
formfaktorer för kraft, direkt enligt (6.14) eller genom vektorsummering över 
alla delar enligt (6.15). 

( )w s d f p e refF c c c q z A=  (6.14) 

( )w s d f p e ref
delar

F c c c q z A= ∑  (6.15) 
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där 

s dc c  är bärverksfaktorn enligt Avsnitt 6.6, 

fc  är formfaktorn för kraft på bärverket eller bärverksdelen (se Avsnitt 
6.7 eller SS-EN 1991-1-4, kapitel 7, för bärverk och bärverksdelar 
med låd- eller cylinderform samt tak, skärmar, skivor och fackverk), 

( )p eq z  är det karakteristiska hastighetstrycket och  

refA  är bärverkets eller bärverksdelens referensarea (se Avsnitt 6.7 eller 
SS-EN 1991-1-4, kapitel 7). 

Alternativt kan den resulterande vindkraften wF  bestämmas genom vektor-
summering av krafterna , w, eF  (utvändig vindlast), w, iF  (invändig vindlast) 
och frF  (friktionskraft p g a vind parallell med yttre ytor). 

Inverkan av vindfriktion kan försummas om den totala arean av alla ytor pa-
rallella med eller med liten vinkel mot vinden är lika med eller mindre än 
fyra gånger den totala arean av alla yttre ytor mot vinden. 

6.6 Bärverksfaktorn s dc c  
De principer och råd som ges i SS-EN 1991-1-4 avseende bärverksfaktorn 

s dc c  är uppdelade i underrubrikerna allmänt, bestämning av s dc c  samt 
detaljerad metod. 

Bärverksfaktorn s dc c  kan delas upp i en storleksfaktor, sc , och en dynamisk 
faktor, dc , och tar hänsyn till att vindlasten påverkas av att karakteristiskt 
hastighetstryck inte uppträder samtidigt över en större yta ( sc ) och att den 
även påverkas av bärverkets svängningar på grund av turbulens ( dc ). Enligt 
EKS 6, Kapitel 1.1.4, 8 § bör dock inte s dc c  separeras. 

s dc c  kan sättas till 1 för 

a) byggnader med höjden 15 m<h , 

b) fasad- och takelement med en egenfrekvens 5 Hz>f , 

c) ramverksstommar med avstyvande väggar, som är lägre än 100 m och 
vars höjd är mindre än fyra gånger längden i vindriktningen, och för 

d) skorstenar med cirkulärt tvärsnitt vilkas höjd är lägre än 60 m och lägre 
än 6,5 gånger diametern. 



Handbok EK01 6 Vindlast 

 121 

För fallen ovan, liksom för anläggningar, skorstenar och byggnader som lig-
ger utanför gränserna i c) och d) kan s dc c  även bestämmas med den detalje-
rade metod som anges i SS-EN 1991-1-4, kapitel 6 (se även EKS 6), men 
faktorn 7 i uttryck 6.1, 6.2 och 6.3 ska bytas mot 6. Detta gäller förutsatt att 
nedanstående krav är uppfyllda: 

– Bärverket motsvarar någon av de former som anges i Figur 6.6 

– Bärverkets egensvängningar i lägsta moden i vindriktningen dominerar 
och hela bärverket rör sig samtidigt i samma riktning 

vind

b
d

h

sz

mins 6,0 zhz ��

vind

b
1h sz

h d

vind

b
1h sz

h
d

s 1
2

h
z h= + minz�

s 1
2

h
z h= + minz�

 

Figur 6.6 Allmänna bärverksformer som täcks av den detaljerade 
metoden för beräkning av s dc c  
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6.7 Formfaktorer 
Formfaktorer behandlas i kapitel 7 av SS-EN 1991-1-4. Detta är det mest 
omfattande kapitlet i standarden och är uppdelat i underrubrikerna 

– allmänt, 

– formfaktorer för byggnader, 

– fristående skärmtak, 

– fristående väggar, bröstningar, staket och skärmar, 

– friktionskoefficienter, 

– bärverksdelar med rektangulärt tvärsnitt, 

– bärverksdelar med skarpkantade tvärsnitt, 

– bärverksdelar med tvärsnitt i form av en regelbunden polygon, 

– cirkulära cylindrar, 

– klot, 

– fackverk och byggnadsställningar, 

– flaggor samt 

– effektiv slankhet, λ , och reduktionsfaktorn λψ . 

Trots sin omfattning innehåller detta kapitel av SS-EN 1991-1-4 endast en 
bindande princip. Denna princip säger att in- och utvändig vindlast ska anses 
verka samtidigt och att den mest ogynnsamma kombinationen av in- och ut-
vändig vindlast ska beaktas för varje kombination av möjliga öppningar och 
läckagevägar. Övriga delar av SS-EN 1991-1-4, kapitel 7 som återges här är 
formellt att betrakta som råd. 

Beroende på typ av bärverk ger SS-EN 1991-1-4, kapitel 7, formfaktorer för 
in- och utvändig vindlast, för nettovindlast, för kraft eller som friktionskoef-
ficienter (se Tabell 6.3). Formfaktorer för utvändig vindlast är uppdelade i 
globala och lokala faktorer. De lokala formfaktorerna gäller för belastad area 
på 1 2m  eller mindre och kan användas vid dimensionering av fästdon och 
små element som beklädnads- och takelement. Globala formfaktorer gäller 
för en belastad area 210 m≥  och är avsedda att användas vid dimensionering 
av bärverket som helhet. Formfaktorer för nettovindlast ger resulterande in-
verkan per ytenhet av vind på bärverk, bärverksdel eller komponent medan 
formfaktorer för kraft ger den totala vindlasten på ett bärverk, en bärverksdel 
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eller andra element, inklusive friktionskraft, om inget annat anges. Friktions-
koefficienter för väggar och ytor (se Avsnitt 6.5) bör bestämmas enligt Av-
snitt 6.7.4. Slutligen ger avsnitt 6.7.12 information om tillämpning av en re-
duktionsfaktor som beror av bärverkets effektiva slankhet. 

Tabell 6.3 Rekommenderade val av formfaktorer för olika bärverkstyper 
enligt SS-EN 1991-1-4 

Rekommenderad typ av formfaktor Typ av bärverk eller bärverksdel 

För in- och ut-
vändig vindlast 

För netto-
vindlast 

För kraft 

Se avsnitt 

Byggnader X    6.7.1 

Cirkulära cylindrar X   X  6.7.1 och 
6.7.8 

Fristående skärmtak  X   6.7.2 

Fristående väggar, bröstningar och 
staket 

 X   6.7.3 

Skärmar   X  6.7.3 

Bärverksdelar med rektangulärt tvär-
snitt 

  X  6.7.5 

Bärverksdelar med skarpkantade 
tvärsnitt 

  X  6.7.6 

Bärverksdelar med tvärsnitt i form av 
en regelbunden polygon 

  X  6.7.7 

Klot   X  6.7.9 

Fackverk och byggnadsställningar   X  6.7.10 

Flaggor   X  6.7.11 

 

Momentana variationer i vindtrycket över en yta kan ge upphov till bety-
dande assymmetrisk last och om bärverket är känsligt för denna typ av be-
lastning, t ex vridning i symmetriska byggnader med endast en avstyvande 
kärna, bör denna inverkan beaktas. För fristående skärmtak och skärmar bör 
råden i Avsnitt 6.7.2 och 6.7.3 tillämpas. För rektangulära bärverk som är 
känsliga för vridning bör lastfördelningen i Figur 6.7 tillämpas. Den motsva-
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rar vridningseffekten av vind snett mot fasaden enligt figuren eller den bris-
tande korrelationen mellan vindlasten på byggnadens lä- och lovartsida. För 
andra fall kan hänsyn tas till inverkan av asymmetrisk last genom att man 
bortser från vindlast på de ytor där den ger gynnsam effekt. 

b

pe – zon Ec

pe – zon Dc

V

 

Figur 6.7 Lastfördelning för beaktande av vridningseffekten. Zoner och 
värden på formfaktorn pec  finns i Tabell 6.4 och Figur 6.11 

Om is och snö ändrar bärverkets geometri så att dess referensarea eller form 
ändras bär detta tas hänsyn till vid bestämning av formfaktorer och vindlas-
ter. 

6.7.1 Formfaktorer för byggnader 
Formfaktorer för utvändig vindlast, pec , för hela eller delar av byggnader be-
ror på storleken hos den belastade arean A , som är lika med arean av det bär-
verk som ger upphov till vindlasten på den aktuella byggnaden eller bygg-
nadsdelen. Formfaktorer för utvändig vindlast vid olika byggnadsformer ges i 
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Tabell 6.4–6.8, dels som lokal formfaktor, pe,1c , för en belastad area på 
21 m ,  och dels som global formfaktor, pe,10c , för en belastad area på 210 m . 

För belastade areor mellan 1 och 210 m  kan pec  bestämmas enligt den metod 
som visas i Figur 6.8. Alternativt kan, enligt EKS 6, pe,10c  användas för 
areor > 21 m . 

0,1 1 2 3 4 6 8 10

pec

pe,1c

pe,10c

A
2

m[ ]

Figuren är baserad på följande villkor och uttryck:

c c c c A Ape pe,1 pe,1 pe,10 10log  m 10 m= − −( ) < <1 2 2

 

Figur 6.8 Rekommenderad metod för bestämning av formfaktorn pec  för 
utvändig vindlast på byggnader med belastad area A  mellan 1 
och 10 2m  

Formfaktorerna pe,1c  och pe,10c  i Tabell 6.4–6.8 bör användas för de ortogo-
nala vindriktningarna 0o , 90o  och 180o . Dessa värden motsvarar de mest 
ogynnsamma värdena inom en sektor med öppningsvinkel 45θ = ± o  kring de 
ortogonala riktningarna. 

Vindlasten mot undersidan av en utkragande takfot är lika med vindlasten 
mot den anslutande vertikala väggen och vindlasten mot översidan av en tak-
fot är lika med vindlasten inom den zon som gäller för taket, se Figur 6.9. 
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Vindlast på översidan

bestäms av vindlasten

på taket

Vindlast på undersidan

bestäms av vindlasten

mot väggen

Utkragande

takfot

 

Figur 6.9 Vindlast vid utkragande takfot 

Vertikala väggar på byggnader med rektangulär form 
För väggar på lovartsidan av byggnader med rektangulär planform (zon D i 
Figur 6.11) får utvändigt vindtryck antas variera stegvis över väggens höjd 
enligt Figur 6.10. Därvid antas att trycket på de horisontella strimlorna är 
konstant över strimlehöjden. Referenshöjden ez  för aktuell strimla är höjden 
till dess överkant. Indelningen i strimlor, som beror på förhållandet h b , ut-
förs på något av följande sätt: 

– En byggnad med h b≤  består av en enda strimla 

– En byggnad med 2b h b< ≤  indelas i två lager, en lägre del med höjden 
b  och en resterande övre del 

– En byggnad med 2h b>  indelas i flera lager. Den nedersta och översta 
delen har höjden b  medan den mellersta delen delas in i horisontella 
strimlor med höjden striph , se Figur 6.10 

För sidoväggar och läväggar (zonerna A, B, C och E enligt Figur 6.11) kan, 
enligt EKS 6, trycket bestämmas utifrån aktuell fördelning av hastighets-
trycket enligt Avsnitt 6.4 och med byggnadens höjd som referenshöjd. 
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Figur 6.10 Samband mellan ez , h , b  och hastighetstryck. Hastighets-
trycket bör antas jämt fördelat över varje horisontell strimla 
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Formfaktorerna pe, 10c  och pe, 1c  för utvändig vindlast inom zonerna A till E 
är definierade i Figur 6.11 och rekommenderade värden för pe, 10c  och pe, 1c  
som funktion av h d  ges i Tabell 6.4. För mellanliggande värden kan linjär 
interpolation tillämpas. Värdena i Tabell 6.4 kan även tillämpas för byggna-
der med lutande tak som sadel- och pulpettak. Tabell 6.4 sträcker sig till 

5h d = . För byggnader med 5h d >  kan den totala vindlasten baseras på rå-
den i Avsnitt 6.7.5 till 6.7.8. 

Då vindlasten på byggnader bestäms genom att formfaktorerna pec  samtidigt 
tillämpas på lä- och lovartsidan (zonerna D och E) kan den bristande korrela-
tionen mellan vindlasten på lä- och lovartsidan behöva beaktas. För byggna-
der med 5h d ≥  kan detta göras genom att multiplicera den resulterande 
kraften med 1 och för byggnader med 1h d ≤  genom att multiplicera den re-
sulterande kraften med 0,85. För mellanliggande värden kan linjär interpola-
tion tillämpas. 
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Figur 6.11 Zonindelning och beteckningar för vertikala väggar 
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Tabell 6.4 Rekommenderade formfaktorer för utvändig vindlast för verti-
kala väggar på byggnader med rektangulär planform 

Zon A B C D E 

h d  pe, 10c  pe, 1c  pe, 10c pe, 1c  pe, 10c  pe, 1c  pe, 10c pe, 1c  pe, 10c pe, 1c  

5 1,2−  1,4−  0,8−  1,1−  0,5−  0,8+  1,0+  0,7−  

1 1,2−  1,4−  0,8−  1,1−  0,5−  0,8+  1,0+  0,5−  

0,25≤  1,2−  1,4−  0,8−  1,1−  0,5−  0,7+  1,0+  0,3−  

 

Plana tak 
Tak med taklutning 5 5− < < +o oα  definieras som plana. Taket bör indelas i 
zoner enligt Figur 6.12 och formfaktorer för respektive zon ges i Tabell 6.5. 
Referenshöjden ez  för helt plana tak och plana tak med avrundad eller fasad 
takfot (se Figur 6.12) bör sättas lika med h . Referenshöjden för plana tak 
med bröstning bör sättas lika med e p= +z h h  (se Figur 6.12). Resulterande 
formfaktor för bröstningen bör bestämmas enligt Avsnitt 6.7.3. 
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Figur 6.12 Zonindelning och beteckningar för plana tak 
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För Tabell 6.5 gäller att: 

– För tak med bröstning eller avrundad takfot kan linjär interpolation 
tillämpas för mellanliggande värden av ph h  och .r h  

– För tak med fasad takfot kan linjär interpolation tillämpas för α  mellan 
30o , 45o  och 60o . För 60> oα  kan linjär interpolation tillämpas mellan 

60= oα  och värden för normal takfot. Om fasningens horisontala längd 
är mindre än 10e  används värden för normal takfot. 

– I zon I, där både positiva och negativa värden anges, ska bägge värdena 
beaktas. 

– För själva takfoten på tak med fasad takfot kan formfaktorerna i Tabell 
6.7a tillämpas med 0= oθ  inom zonerna F och G där formfaktorerna är 
beroende på takfotens lutning. 

– För själva takfoten på tak med avrundad takfot kan formfaktorerna längs 
avrundningen bestämmas med linjär interpolation mellan formfaktorerna 
för vägg och tak. 

Tabell 6.5 Formfaktorer för utvändig vindlast på plana tak 

Zon 

F G H I 

Taktyp 

pe, 10c pe, 1c  pe, 10c pe, 1c  pe, 10c pe, 1c  pe, 10c pe, 1c  

0,2+  
Normal takfot 1,8−  2,5−  1,2−  2,0−  0,7−  1,2−  

0,2−  

0,2+  
p 0,025h h = 1,6−  2,2−  1,1−  1,8−  0,7−  1,2−  

0,2−  

0,2+  
p 0,05h h = 1,4−  2,0−  0,9−  1,6−  0,7−  1,2−  

0,2−  

0,2+  

Med 
bröst-
ning 

p 0,10h h =  1,2−  1,8−  0,8−  1,4−  0,7−  1,2−  
0,2−  
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Zon 

F G H I 

Taktyp 

pe, 10c pe, 1c  pe, 10c pe, 1c  pe, 10c pe, 1c  pe, 10c  pe, 1c  

0,2+  
0,05r h =  1,0−  1,5−  1,2−  1,8−  0,4−  

0,2−  

0,2+  
0,10r h =  0,7−  1,2−  0,8−  1,4−  0,3−  

0,2−  

0,2+  

Av-
rundad 
takfot 

0,20r h =  0,5−  0,8−  0,5−  0,8−  0,3−  
0,2−  

0,2+  
30α = o  1,0−  1,5−  1,0−  1,5−  0,3−  

0,2−  

0,2+  
45α = o  1,2−  1,8−  1,3−  1,9−  0,4−  

0,2−  

0,2+  

Fasad 
takfot 

60α = o  1,3−  1,9−  1,3−  1,9−  0,5−  
0,2−  

 

Pulpettak 
Tak, inklusive utkragande delar, bör indelas i zoner enligt Figur 6.13 och de 
formfaktorer som bör tillämpas för respektive zon ges i Tabell 6.6a och b. 
Referenshöjden ez  bör sättas lika med h . 
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Figur 6.13 Zonindelning och beteckningar för pulpettak 
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Vid vindriktningen 0= oθ  (se Tabell 6.6a) och taklutning 5 45+ < < +o oα  
ändras vindlasten snabbt mellan positiva och negativa värden, därför anges 
både positiva och negativa värden i tabellen. För dessa tak bör två fall beak-
tas, med alla värden positiva respektive med alla värden negativa, och det är 
inte tillåtet att blanda positiva och negativa värden. För mellanliggande tak-
lutningar i Tabell 6.6a och b kan linjär interpolation mellan värden med 
samma tecken tillämpas. Värdet 0,0 är angivet i tabellen för att underlätta in-
terpolation. 

Tabell 6.6a Formfaktorer för utvändig vindlast på pulpettak – zon för 
vindriktning 0θ = o  och 180o  

0Zon för  vindriktning θ = o  

F G H 

Taklutning, α  

pe, 10c pe, 1c  pe, 10c pe, 1c  pe, 10c pe, 1c  

1,7−  2,5−  1,2−  2,0−  0,6−  1,2−  
5o  

0,0+  0,0+  0,0+  

0,9−  2,0−  0,8−  1,5−  0,3−  
15o  

0,2+  0,2+  0,2+  

0,5−  1,5−  0,5−  1,5−  0,2−  
30o  

0,7+  0,7+  0,4+  

0,0−  0,0−  0,0−  
45o  

0,7+  0,7+  0,6+  

60o  0,7+  0,7+  0,7+  

75o  0,8+  0,8+  0,8+  
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180Zon för  vindriktning θ = o  

F G H 

Taklutning, α  

pe, 10c pe, 1c  pe, 10c pe, 1c  pe, 10c pe, 1c  

5o  2,3−  2,5−  1,3−  2,0−  0,8−  1,2−  

15o  2,5−  2,8−  1,3−  2,0−  0,9−  1,2−  

30o  1,1−  2,3−  0,8−  1,5−  0,8−  

45o  0,6−  1,3−  0,5−  0,7−  

60o  0,5−  1,0−  0,5−  0,5−  

75o  0,5−  1,0−  0,5−  0,5−  

 

Tabell 6.6b Formfaktorer för utvändig vindlast på pulpettak – zon för vind-
riktning 90θ = o  

90Zon för  vindriktning θ = o  

högF  lågF  G H I  

Taklut-
ning, 
α  

pe, 10c  pe, 1c  pe, 10c pe, 1c  pe, 10c  pe, 1c  pe, 10c pe, 1c  pe, 10c pe, 1c  

5o  2,1−  2,6−  2,1−  2,4−  1,8−  2,0−  0,6− 1,2−  0,5−  

15o  2,4−  2,9−  1,6−  2,4−  1,9−  2,5−  0,8−  1,2−  0,7−  1,2−  

30o  2,1−  2,9−  1,3−  2,0−  1,5−  2,0−  1,0−  1,3−  0,8−  1,2−  

45o  1,5−  2,4−  1,3−  2,0−  1,4−  2,0−  1,0−  1,3−  0,9−  1,2−  

60o  1,2−  2,0−  1,2−  2,0−  1,2−  2,0−  1,0−  1,3−  0,7−  1,2−  

75o  1,2−  2,0−  1,2−  2,0−  1,2−  2,0−  1,0−  1,3−  0,5−  

 

Sadel- och motfallstak 
Tak, inklusive utkragande delar, bör indelas i zoner enligt Figur 6.14 och de 
formfaktorer som bör tillämpas för respektive zon ges i Tabell 6.7a och b. 
Referenshöjden ez  bör sättas lika med h . 
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Figur 6.14 Zonindelning och beteckningar för sadel- och motfallstak 
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Vid vindriktningen 0= oθ  och taklutning 5 45α− < < +o o  ändras vindlasten 
snabbt mellan positiva och negativa värden, därför anges både positiva och 
negativa värden i Tabell 6.7a. För dessa tak bör fyra fall beaktas. De största 
eller minsta värdena inom zonerna F, G och H kombineras med de största el-
ler minsta värdena inom zonerna I och J. Det är inte tillåtet att blanda positiva 
och negativa värden inom samma takhalva. För mellanliggande taklutningar i 
Tabell 6.7a och b kan linjär interpolation mellan värden med samma tecken 
tillämpas (interpolera dock inte mellan 5α = + o  och 5α = − o  utan använd 
istället värdena för plana tak). Värdet 0,0 är angivet i tabellen för att under-
lätta interpolation. 

Tabell 6.7a Formfaktorer för utvändig vindlast på sadel- och motfallstak – 
zon för vindriktning = o0θ  

0Zon för  vindriktning θ = o  

F G H I J 

Taklut-
ning, 
α  

pe, 10c  pe, 1c  pe, 10c pe, 1c  pe, 10c  pe, 1c  pe, 10c pe, 1c  pe, 10c pe, 1c  

− o45  −0,6  −0,6  −0,8  −0,7  −1,0  −1,5  

− o30  −1,1  −2,0  −0,8  −1,5  −0,8  −0,6  −0,8  −1,4  

− o15  −2,5  −2,8  −1,3  −2,0  −0,9  −1,2  −0,5  −0,7  −1,2  

+0,2  +0,2  
− o5  −2,3  −2,5  −1,2  −2,0  −0,8  −1,2  

−0,6  −0,6  

1,7−  −2,5  −1,2  −2,0  −0,6  −1,2  +0,2  
5o  

0,0+  0,0+  0,0+  
−0,6  

−0,6  

−0,9  −2,0  −0,8  −1,5  0,3−  0,4−  1,0−  −1,5  
15o  

+0,2  +0,2  +0,2  0,0+  0,0+  0,0+  

−0,5  −1,5  −0,5  −1,5  0,2−  0,4−  0,5−  
30o  

0,7+  0,7+  0,4+  0,0+  0,0+  

0,0−  0,0−  0,0−  0,2−  0,3−  
45o  

0,7+  0,7+  0,6+  0,0+  0,0+  

60o  0,7+  0,7+  0,7+  0,2−  0,3−  

75o  0,8+  0,8+  0,8+  0,2−  0,3−  
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Tabell 6.7b Formfaktorer för utvändig vindlast på sadel- och motfallstak – 
zon för vindriktning 90θ = o  

90Zon för  vindriktning θ = o  

F G H I 

Taklut-
ning, 
α  

pe, 10c  pe, 1c  pe, 10c pe, 1c  pe, 10c pe, 1c  pe, 10c pe, 1c  

45− o  1,4−  2,0−  1,2−  2,0−  1,0−  1,3−  0,9−  1,2−  

30− o  1,5−  2,1−  1,2−  2,0−  1,0−  1,3−  0,9−  1,2−  

− o15  1,9−  2,5−  1,2−  2,0−  0,8−  1,2−  0,8−  1,2−  

5− o  1,8−  2,5−  1,2−  2,0−  0,7−  1,2−  0,6−  1,2−  

5o  1,6−  2,2−  1,3−  2,0−  0,7−  1,2−  0,6−  

15o  1,3−  2,0−  1,3−  2,0−  0,6−  1,2−  0,5−  

30o  1,1−  1,5−  1,4−  2,0−  0,8−  1,2−  0,5−  

45o  1,1−  1,5−  1,4−  2,0−  0,9−  1,2−  0,5−  

60o  1,1−  1,5−  1,2−  2,0−  0,8−  1,0−  0,5−  

75o  1,1−  1,5−  1,2−  2,0−  0,8−  1,0−  0,5−  

 

Valmade tak 
Taken, inklusive utkragande delar, bör indelas i zoner enligt Figur 6.15 och 
de formfaktorer som bör tillämpas för respektive zon ges i Tabell 6.8a och b. 
Referenshöjden ez  bör sättas lika med h . 
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Figur 6.15 Zonindelning och beteckningar för valmade tak 
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Lovartsidans taklutning är avgörande för formfaktorernas värde och vid vind-
riktningen 0= oθ  och taklutning 5+ < < +45o oα  ändras trycket på lovartsidan 
snabbt mellan positiva och negativa värden, därför anges både positiva och 
negativa värden i Tabell 6.8a. För dessa tak bör två fall beaktas, med alla vär-
den positiva respektive med alla värden negativa, och det är inte tillåtet att 
blanda positiva och negativa värden. För mellanliggande taklutningar i Tabell 
6.8 kan linjär interpolation mellan värden med samma tecken tillämpas. Vär-
det 0,0 är angivet i tabellen för att underlätta interpolation. 

Tabell 6.8a Formfaktorer för utvändig vindlast på valmade tak – zon F – J 

0   90Zon för  vindriktning θ och θ= =o o  

F G H I J 

Taklut-
ning, 

0 för
0

α
θ = o

 

90 för
90

α
θ = o

 

pe, 10c  pe, 1c  pe, 10c pe, 1c  pe, 10c pe, 1c  pe, 10c pe, 1c  pe, 10c  pe, 1c  

1,7−  2,5−  1,2−  2,0−  0,6−  1,2−  
5o  

0,0+  0,0+  0,0+  
0,3−  0,6−  

0,9−  2,0−  0,8−  1,5−  0,3−  
15o  

0,2+  0,2+  0,2+  
0,5−  1,0−  1,5−  

0,5−  1,5−  0,5−  1,5−  0,2−  30o  
0,5+  0,7+  0,4+  

0,4−  0,7−  1,2−  

0,0−  0,0−  0,0−  
45o  

0,7+  0,7+  0,6+  
0,3−  0,6−  

60o  0,7+  0,7+  0,7+  0,3−  0,6−  

75o  0,8+  0,8+  0,8+  0,3−  0,6−  

 



6 Vindlast Handbok EK01 

142 

Tabell 6.8b Formfaktorer för utvändig vindlast på valmade tak – zon K – N  

0   90Zon för  vindriktning θ och θ= =o o  

K L M N 

Taklut-
ning, 

0 för
0

α
θ = o

 

90 för
90

α
θ = o

 

pe, 10c  pe, 1c  pe, 10c pe, 1c  pe, 10c  pe, 1c  pe, 10c pe, 1c  

5o  0,6−  1,2−  2,0−  0,6−  1,2−  0,4−  

15o  1,2−  2,0−  1,4−  2,0−  0,6−  1,2−  0,3−  

30o  0,5−  1,4−  2,0−  0,8−  1,2−  0,2−  

45o  0,3−  1,3−  2,0−  0,8−  1,2−  0,2−  

60o  0,3−  1,2−  2,0−  0,4−  0,2−  

75o  0,3−  1,2−  2,0−  0,4−  0,2−  

 

Multipeltak 
För multipeltak bestäms formfaktorerna med utgångspunkt från värdena för 
pulpettak respektive motfallstak och anpassas med hänsyn till takytornas 
form enligt Figur 6.16. Referenshöjden ez  bör sättas lika med byggnadens 
höjd h . 

För multipeltak enligt Figur 6.16 a) och b) (sågtandstak) kan formfaktorerna 
för pulpettak (Tabell 6.6) tillämpas. Vid vindriktning parallellt med långsi-
dorna kan formfaktorerna för 90= oθ  tillämpas. Vid vindriktning 0= oθ  och 
180o  kan värdena i Tabell 6.6 tillämpas tillsammans med reduktionsfakto-
rerna i Figur 6.16 a) respektive b). 

För multipeltak (sadeltak med invändiga ränndalar) enligt Figur 6.16 c) och 
d) kan formfaktorerna för motfallstak (Tabell 6.7) tillämpas. Vid vindriktning 
parallellt parallellt med långsidorna kan formfaktorerna för 90= oθ  tilläm-
pas. Vid vindriktning 0= oθ  och 180o  kan värdena i Tabell 6.6 tillämpas till-
sammans med reduktionsfaktorerna i Figur 6.16 c) respektive d). 

Zonerna F, G och J i Tabell 6.6 och 6.7 bör endast tillämpas för takytan 
närmast lovartsidan på multipeltak. För övriga takytor bör zon H och I 
tillämpas. 
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För takform enligt Figur 6.16 b) bör två fall beaktas beroende på tecknet på 
formfaktorn pec  för takytan närmast lovartsidan. För takform enligt Figur 
6.16 c) är det första pec -värdet lika med pec -värdet för ett pulpettak. Alla 
följande pec -värden är lika med pec -värden för motfallstak. 
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Figur 6.16 Formfaktorer för utvändig vindlast på multipeltak 
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Bågtak och kupoler 
För bågtak anger EKS 6 att formfaktorer bör hämtas från Figur 6.17 istället 
för de rekommenderade värden som anges i SS-EN 1991-1-4, kapitel 7. 
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Figur 6.17a Formfaktorer för bågtak med 0h b =  enligt EKS 6, 
Kapitel 1.1.4, 13 § 
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Figur 6.17b Formfaktorer för bågtak med 0,25h b =  respektive 0,5 enligt 
EKS 6, Kapitel 1.1.4, 13 § 
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Figur 6.17c Formfaktorer för bågtak enligt EKS 6, Kapitel 1.1.4, 13 § 
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Rekommenderade värden för formfaktorn pe,10c  vid utvändig vindlast på 
kupoler med cirkulär bas framgår av Figur 6.18. Referenshöjden ez  bör 
sättas lika med byggnadens höjd +h f . 

För Figur 6.18 gäller att pe,10c  är konstant längs cirkelbågar som bildas i 
vertikalsnitt genom kupolen som är vinkelräta mot vindriktningen. pe,10c  
kan, som en första approximation, beräknas med linjär interpelation mellan 
värden i A, B och C längs cirkelbågar parallella med vindriktningen. På 
samma sätt kan pe,10c -värdet beräknas i A om 0 1< <h d , och i B eller C 
om 0 0,5< <h d  genom linjär interpolation. 
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Figur 6.18 Rekommenderade värden för formfaktorn pe,10c  vid utvändig 
vindlast på kupol med cirkulär bas 
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Invändig vindlast 
In- och utvändig vindlast ska, som framhölls i inledningen av avsnitt 6.7, 
anses verka samtidigt. Den mest ogynnsamma kombinationen av in- och 
utvändig vindlast ska beaktas för varje kombination av möjliga öppningar 
och läckagevägar. 

Formfaktorn för invändigt tryck, pic , beror på öppningarnas storlek och för-
delning över byggnadens omslutande ytor. Om minst två sidor av en byggnad 
(fasader eller tak) vardera har en total öppningsarea som överstiger 30 % av 
den sidans area bör vindlasten på bärverket beräknas enligt 6.7.2 och 6.7.3. 

En byggnads öppningar inkluderar små öppningar som öppna fönster, venti-
ler, skorstenar etc, lika väl som en generell otäthet i byggnadens omslutande 
ytor i form av läckage runt dörrar, fönster, genomföringar m m. Denna gene-
rella otäthet är av storleksordningen 0,01 % till 0,1 % av byggnadens omslut-
ningsarea. 

Om öppningar, som ytterdörrar eller fönster, antas vara stängda vid bestäm-
ning av inre vindlast i brottgränstillståndet bör även fallet med att ytterdörrar 
eller fönster antas öppna beaktas men som exceptionell dimensioneringssi-
tuation enligt SS-EN 1990 (se Avsnitt 2.6). Kontroll av den exceptionella 
dimensioneringssituationen är särskilt viktig för höga innerväggar med all-
varliga brottkonsekvenser, om dessa, på grund av en öppning i byggnadens 
omslutande ytor, kan komma att påverkas av full utvändig last. 

En sida av en byggnad, yttervägg eller tak, bör betraktas som dominant om 
öppningsarean i sidan är minst dubbel så stor som summan av öppningar och 
otätheter i övriga delar av byggnadens omslutande ytor (denna definition kan 
även tillämpas på enskilda utrymmen inom byggnaden). För en byggnad med 
en dominant sida bör invändig vindlast beräknas som en andel av den utvän-
diga vindlasten mot den dominanta sidan enligt (6.19) och (6.20). 

Om öppningsarean i den dominanta sidan är dubbelt så stor som sammanlagd 
öppningsarea i övriga delar av byggnadens omslutande ytor gäller: 

pi pe0,75=c c  (6.19) 

Om öppningsarean i den dominanta sidan är minst tre gånger så stor som 
sammanlagd öppningsarea i övriga delar av byggnadens omslutande ytor 
gäller: 
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pi pe0,90=c c  (6.20) 

pec -värdet i (6.19) och (6.20) är formfaktorn för utvändig vindlast kring öpp-
ningarna på den dominanta sidan. Om dessa öppningar är belägna inom zoner 
med olika pec -värden bör ett med areorna viktat medelvärde användas. Om 
öppningsarean i den dominanta sidan är mellan två och tre gånger så stor som 
sammanlagd öppningsarea i övriga delar av byggnadens omslutande ytor kan 

pic -värdet beräknas med linjär interpolation. 

För byggnader utan någon dominant sida bör pic -värdet bestämmas enligt Fi-
gur 6.19, där pic  visas som funktion av förhållandet mellan byggnadens höjd 
och längd i vindriktningen, h d , och den relativa öppningsarean μ , som för 
varje vindriktning beräknas med (6.21). 

pealla öppningsareor där 0
alla öppningsareor

c
μ

≤
= ∑

∑
 (6.21) 

(6.21) gäller fasader och tak på byggnader oavsett om det finns mellanväggar 
eller ej. Om det inte är möjligt eller anses motiverat att uppskatta den relativa 
öppningsarean μ  för ett visst objekt bör det mest ogynnsamma av pic -vär-
dena +0,2 och 0,3−  användas.  



6 Vindlast Handbok EK01 

152 

0,35

0,25h d

1,0>h d

0,8

0,7

0,6

0,4

0,3

0,2

0,1

0

0,5

1,0�

2,0�

3,0�

4,0�

5,0�

6,0�
0,33 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

pic

ì

�

 

Figur 6.19 Formfaktorer för invändig vindlast vid jämt fördelade öppningar. 
För ≤ ≤0,25 1,0h d  kan linjär interpolation tillämpas 

Referenshöjden iz  för invändig vindlast bör sättas lika med referenshöjden 

ez  för utvändig vindlast mot den sida av byggnaden vars öppningar orsakar 
den invändiga vindlasten. Finns det flera öppningar bör det största ez -värdet 
väljas vid bestämning av iz . 

Formfaktorn för invändig vindlast i en öppen silo eller skorsten bör sättas till: 

pi 0,60c = −  (6.22) 

Formfaktorn för invändig vindlast i en luftad behållare med små öppningar 
bör sättas till: 

pi 0,40c = −  (6.22) 

Referenshöjden iz  är bärverkets höjd h . 
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Vindlast på väggar och tak med fler än ett skikt 
Vindlasten bör bestämmas särskilt för varje enskilt skikt. Permeabiliteten, μ , 
hos ett skikt definieras som förhållandet mellan skiktets totala öppningsarea 
och dess totala area. Ett skikt definieras som tätt om 0,1%μ < . 

Om endast ett skikt är otätt bör vindlasten mot det täta skiktet bestämmas ur 
skillnaden mellan ut- och invändig vindlast enligt Avsnitt 6.5. Om mer än ett 
skikt är otätt beror vindlasten på 

– skiktens relativa styvhet, 

– ut- och invändig vindlast, 

– avstånden mellan skikten, 

– skiktens permeabilitet samt 

– öppningar längs kanterna i utrymmen som omges av skikten. 

Som en första approximation kan vindlasten på det styvaste skiktet sättas till 
skillnaden mellan den in- och utvändiga vindlasten. 

För de fall då kanterna på de utrymmen som omges av skikten är täta (se 
Figur 6.20 (a)) och avståndet mellan skikten är mindre än 100 mm (värme-
isoleringen inkluderas i ena skiktet om luftströmning inom isoleringen är 
förhindrad) rekommenderas som en första approximation: 

– För väggar och tak med ett tätt inre och ett genomsläppligt yttre skikt, 
vars otätheter är ungefär jämt fördelade, kan vindlasten mot det yttre 
skiktet beräknas med p, net pe2 3c c=  vid övertryck och med 

p, net pe 3c c=  vid undertryck. Vindlasten mot det inre skiktet kan beräk-
nas med p, net pe pic c c= − . 

– För väggar och tak med ett tätt inre skikt och ett tätt och styvare yttre 
skikt, kan vindlasten på det yttre skiktet kan beräknas med 

p, net pe pic c c= − . 

– För väggar och tak med ett genomsläppligt inre skikt, vars otätheter är 
ungefär jämt fördelade, och ett tätt yttre skikt, kan vindlasten mot det 
yttre skiktet beräknas med p, net pe pic c c= −  och vindlasten mot det inre 
skiktet med p, net pe 3c c= . 
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– För väggar och tak med ett tätt yttre skikt och ett tätt, och styvare inre 
skikt, kan vindlasten mot det yttre skiktet beräknas med p, net pec c=  och 
vindlasten mot det inre skiktet med p, net pe pic c c= − . 

Ovanstående råd är dock inte tillämpliga om öppningar gör det möjligt att 
luften i utrymmet kommunicerar med motsvarande utrymmen i andra delar 
av byggnadens omslutande yta än den betraktade ytan (se Figur 6.20 (b)). 

a) Täta kanter

b) Öppna kanter

 

Figur 6.20 Hörndetaljer i ytterväggar med mer än ett skikt 

6.7.2 Fristående skärmtak 
Fristående skärmtak definieras som tak på ett bärverk utan permanenta väg-
gar, t ex tak över bensinstationer, perronger etc. Fyllnadsgraden, φ , under 
fristående skärmtak illustreras i Figur 6.21 där φ  definieras som förhållandet 
mellan arean av förekommande hinder under taket och den totala arean under 
taket. Bägge areorna bestäms vinkelrät mot vindriktningen. 
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Figur 6.21 Luftströmning kring fristående skärmtak 

Tabell 6.9 till 6.11 ger formfaktorn för kraft, fc , och formfaktorn för utbredd 
nettovindlast, p, netc , för 0φ =  och 1φ = . Faktorerna beaktar vindens sam-
manlagda inverkan på skärmtakets över- och undersida. De gäller för alla 
vindriktningar och mellanliggande värden kan beräknas med linjär interpola-
tion. För takdelar på läsidan om det största hindret bör p, netc -värdet för 

0φ =  tillämpas. 

Formfaktorn för kraft, fc , ger den resulterande vindlasten. Formfaktorn för 
utbredd nettovindlast, p, netc , ger den maximala lokala vindlasten för alla 
vindriktningar och bör därför tillämpas för takelement och fästdon. 

Fristående skärmtak dimensioneras för följande lastfall: 

– För fristående pulpettak (se Tabell 6.9) bör den resulterande vindlasten 
placeras på avståndet 4d  från lovartsidans kant, där d =  mått i vindrikt-
ningen enligt Figur 6.22. 

– För sadel- och motfallstak (se Tabell 6.10) bör den resulterande vindlas-
ten placeras mitt på vardera takfallet (Figur 6.23). Dessutom bör varje sa-
del- eller motfallstak dimensioneras för maximal eller minimal vindlast 
på det ena och ingen vindlast på det andra takfallet. 
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– För fristående multipelskärmtak bör vindlasten mot vart och ett av 
takfallen beräknas genom att p, netc -värdet enligt Tabell 6.10 
multipliceras med reduktionsfaktorerna enligt Tabell 6.11. 

– För fristående skärmtak med två skikt bör råden i 6.7.1 användas. 

Friktionskrafter bör beaktas vid dimensioneringen och referenshöjden ez  bör 
sättas lika med h  enligt Figur 6.22 och 6.23. 
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Figur 6.22 Kraftresultantens läge på fristående skärmtak 
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Figur 6.23 Lastplacering på sadel- och motfallsskärmtak 
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Tabell 6.9 p, netc - och fc -värden för fristående pulpetskärmtak 

10b

10b

10d 10d

d

bA CC

B

B

p, netFormfaktor för nettovindlast

zonindelning

c

Vind

 

Taklutning, 
α  

Fyllnadsgrad, φ  Formfaktor 
för kraft, fc

Zon A Zon B Zon C 

Maximum alla φ 0,2+ 0,5+ 1,8+ 1,1+  

Minimum 0φ = 0,5− 0,6− 1,3− 1,4−  0°  

Minimum 1φ =  1,3−  1,5−  1,8−  2,2−  

Maximum alla φ 0,4+ 0,8+ 2,1+ 1,3+  

Minimum 0φ = 0,7− 1,1− 1,7− 1,8−  5°  

Minimum 1φ =  1,4−  1,6−  2,2−  2,5−  

Maximum alla φ 0,5+ 1,2+ 2,4+ 1,6+  

Minimum 0φ = 0,9− 1,5− 2,0− 2,1−  10°  

Minimum 1φ =  1,4−  1,6−  2,6−  2,7−  

Maximum alla φ 0,7+ 1,4+ 2,7+ 1,8+  

Minimum 0φ = 1,1− 1,8− 2,4− 2,5−  15°  

Minimum 1φ =  1,4−  1,6−  2,9−  3,0−  

Maximum alla φ 0,8+ 1,7+ 2,9+ 2,1+  

Minimum 0φ = 1,3− 2,2− 2,8− 2,9−  20°  

Minimum 1φ =  1,4−  1,6−  2,9−  3,0−  
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10b

10b

10d 10d

d

bA CC

B

B

p, netFormfaktor för nettovindlast

zonindelning

c

Vind

 

Taklutning, 
α  

Fyllnadsgrad, φ  Formfaktor 
för kraft, fc

Zon A Zon B Zon C 

Maximum alla φ 1,0+ 2,0+ 3,1+ 2,3+  

Minimum 0φ = 1,6− 2,6− 3,2− 3,2−  25°  

Minimum 1φ =  1,4−  1,5−  2,5−  2,8−  

Maximum alla φ 1,2+ 2,2+ 3,2+ 2,4+  

Minimum 0φ = 1,8− 3,0− 3,8− 3,6−  30°  

Minimum 1φ =  1,4−  1,5−  2,2−  2,7−  

+  betyder nedåtriktad resulterande vindkraft, −  betyder uppåtriktad resulterande vindkraft 
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Tabell 6.10 p, netc - och fc -värden för fristående sadel- och motfalls-
skärmtak 

10b

10b

10d 10d

d

bA A CC

B

B

p, netFormfaktor för nettovindlast

zonindelning

c

Vind

5d

D

 

Taklutning, 
α  

Fyllnadsgrad, φ  Formfaktor 
för kraft, fc

Zon A Zon B Zon C Zon D 

Maximum alla φ 0,7+ 0,8+ 1,6+ 0,6+ 1,7+  

Minimum 0φ = 0,7− 0,9− 1,3− 1,6− 0,6−  20°−  

Minimum 1φ =  1,3−  1,5−  2,4−  2,4−  0,6−  

Maximum alla φ 0,5+ 0,6+ 1,5+ 0,7+ 1,4+  

Minimum 0φ = 0,6− 0,8− 1,3− 1,6− 0,6−  15°−  

Minimum 1φ =  1,4−  1,6−  2,7−  2,6−  0,6−  

Maximum alla φ 0,4+ 0,6+ 1,4+ 0,8+ 1,1+  

Minimum 0φ = 0,6− 0,8− 1,3− 1,5− 0,6−  10°−  

Minimum 1φ =  1,4−  1,6−  2,7−  2,6−  0,6−  

Maximum alla φ 0,3+ 0,5+ 1,5+ 0,8+ 0,8+  

Minimum 0φ = 0,5− 0,7− 1,3− 1,6− 0,6−  5°−  

Minimum 1φ =  1,3−  1,5−  2,4−  2,4−  0,6−  

Maximum alla φ 0,3+ 0,6+ 1,8+ 1,3+ 0,4+  

Minimum 0φ = 0,6− 0,6− 1,4− 1,4− 1,1−  5°+  

Minimum 1φ =  1,3−  1,3−  2,0−  1,8−  1,5−  
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10b

10b

10d 10d

d

bA A CC

B

B

p, netFormfaktor för nettovindlast

zonindelning

c

Vind

5d

D

 

Taklutning, 
α  

Fyllnadsgrad, φ  Formfaktor 
för kraft, fc

Zon A Zon B Zon C Zon D 

Maximum alla φ 0,4+ 0,7+ 1,8+ 1,4+ 0,4+  

Minimum 0φ = 0,7− 0,7− 1,5− 1,4− 1,4−  10°+  

Minimum 1φ =  1,3−  1,3−  2,0−  1,8−  1,8−  

Maximum alla φ 0,4+ 0,9+ 1,9+ 1,4+ 0,4+  

Minimum 0φ = 0,8− 0,9− 1,7− 1,4− 1,8−  15°+  

Minimum 1φ =  1,3−  1,3−  2,2−  1,6−  2,1−  

Maximum alla φ 0,6+ 1,1+ 1,9+ 1,5+ 0,4+  

Minimum 0φ = 0,9− 1,2− 1,8− 1,4− 2,0−  20°+  

Minimum 1φ =  1,3−  1,4−  2,2−  1,6−  2,1−  

Maximum alla φ 0,7+ 1,2+ 1,9+ 1,6+ 0,5+  

Minimum 0φ = 1,0− 1,4− 1,9− 1,4− 2,0−  25°+  

Minimum 1φ =  1,3−  1,4−  2,0−  1,5−  2,0−  

Maximum alla φ 0,9+ 1,3+ 1,9+ 1,6+ 0,7+  

Minimum 0φ = 1,0− 1,4− 1,9− 1,4− 2,0−  30°+  

Minimum 1φ =  1,3−  1,4−  1,8−  1,4−  2,0−  

+  betyder nedåtriktad resulterande vindkraft, −  betyder uppåtriktad resulterande vindkraft 
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Vindlast mot enskilda takytor på multipelskärmtak enligt Figur 6.24 bestäms 
genom att multiplicera formfaktorerna för kraft och nettovindlast mot fristå-
ende sadel- och motfallsskärmtak med mcψ -faktorerna i Tabell 6.11. 

h

1 12 23 33

 

Figur 6.24 Numrering av fack i fristående multipelskärmtak 

Tabell 6.11 Reduktionsfaktorer mcψ  för fristående multipelskärmtak 

mc-ψ värden för  alla φ  Takyta enligt 
Figur 6.24 

Takyta 

Från taknock och nedåt
Kraft- och formfaktor 

Från ränndal och uppåt 
Kraft- och formfaktor 

1 Ändfack 1,0 0,8 

2 Andra facket 0,9 0,7 

3 Tredje facket och följande 0,7 0,7 

 

6.7.3 Fristående väggar, bröstningar, staket och skärmar 
Formfaktorn för nettovindlast, p, netc , för fristående väggar och bröstningar 
beror på fyllnadsgraden, φ . För massiva väggar är fyllnadsgraden 1φ = , för 
väggar där öppningarna utgör 20 % av totalarean är 0,8φ = . Väggar och sta-
ket med fyllnadsgraden 0,8φ ≤  bör behandlas som fackverk enligt 6.7.10. 
För bröstningar och bullerskärmar hänvisar SS-EN 1991-1-4 även till kapi-
tel 8, Vindlast på broar, som inte behandlas i denna handbok. 

Fristående väggar och bröstningar 
Formfaktorn för nettovindlast, p, netc , för fristående väggar och bröstningar 
anges för zonerna A till D enligt Figur 6.25 med rekommenderade värden 
enligt Tabell 6.12. Värdena i Tabell 6.12 gäller för sned vindriktning i för-
hållande till en vägg som inte ansluter till en annan vägg enligt Figur 6.25 
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(utan hörn) samt för två motsatta vindriktningar om två väggar bildar ett hörn 
enligt Figur 6.25 (med hörn). I bägge fallen är referensarean den totala arean. 
Linjär interpolation kan tillämpas för fyllnadsgrader 0,8 1,0φ≤ ≤ . 

Referenshöjden ez  för fristående väggar bör sättas till h  enligt Figur 6.25. 
För bröstningar bör sättas ( )e pz h h= +  enligt Figur 6.12.  
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Figur 6.25 Zonindelning och beteckningar för fristående väggar och 
bröstningar 
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Tabell 6.12 Rekommenderade värden på formfaktorn för nettovindlast, 
p, netc , på fristående väggar och bröstningar 

Fyllnadsgrad Zon A B C D 

3l h ≤  2,3 1,4 1,2 1,2 

5l h =  2,9 1,8 1,4 1,2 Rätlinjig vägg 

10l h ≥  3,4 2,1 1,7 1,2 
1φ =  

Vinklad vägg – längd på 
mötande vägg ah≥  2,1±  1,8±  1,4±  1,2±  

0,8φ =  1,2±  1,2±  1,2±  1,2±  

a  För längd på mötande vägg mellan 0,0 och h  kan linjär interpolation tillämpas. 

Läfaktor för väggar och staket 
Om den aktuella väggen eller det aktuella staketet med höjden h  ligger i lä 
från andra väggar eller staket som är lika höga eller högre kan man beakta 
detta genom att multiplicera formfaktorn för nettovindlasten, p, netc , med en 
läfaktor, sψ , enligt Figur 6.26. Läfaktorn beror på avståndet x  mellan väggar 
eller staket och på fyllnadsgraden φ  för de skyddande väggarna eller stake-
ten. Läfaktorn bör inte tillämpas på randzonerna inom avståndet h  från väg-
gens fria ände. 

Resulterande värde på formfaktorn för nettovindlast på den skyddade väggen, 
p,net,sc , beräknas enligt (6.23). 

p,net,s s p, net=c ψ c  (6.23) 
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0,8

ö

ö
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=

 

Figur 6.26 Läfaktor sψ  för väggar och staket för 0,8 1,0φ≤ ≤  

Skärmar 
För skärmar med underkanten på höjden g 4>z h  över markytan samt för 
skärmar med g 4<z h  och med 1≤b h  (se Figur 6.27), kan formfaktorn för 
kraft, fc , sättas till 1,8. Skärmar med underkanten på höjden g 4<z h  och 
med 1b h >  bör behandlas som fristående väggar. 

Resulterande vindlast vinkelrät mot en skärm bör antas verka på samma höjd 
som skärmens tyngdpunkt och med en horisontell excentricitet, 0,25 .e b= ±  

För Figur 6.27 gäller referenshöjd e g 2z z h= +  och referensarea refA b h= . 
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Figur 6.27 Karakteristiska mått för skärmar 

6.7.4 Friktionskoefficienter 
Friktion bör beaktas för de tre fall som definierats i Avsnitt 6.5. Friktions-
koefficienter, frc , för väggar och tak enligt Tabell 6.13 bör användas. 

Referensarean, frA , framgår av Figur 6.28. Friktionskrafterna bör antas an-
gripa i de delar av byggnadens yttre begränsningsytor som är parallella med 
vindriktningen och belägna på ett avstånd större än eller lika med det minsta 
av 2b  och 4h  från lovartsidans takfot eller hörn. Referenshöjden, ez , bör 
sättas lika med bärverkets höjd över markytan eller lika med byggnadens 
höjd h  (se Figur 6.28). 

Tabell 6.13 Friktionskoefficienten frc  för väggar, bröstningar och takytor 

Yta Friktionskoefficient frc  

Slät (t ex stål, jämn betong) 0,01 

Ojämn (t ex ojämn betong, asfaltpapp) 0,02 

Mycket ojämn (t ex profilering vinkelrät vindriktningen) 0,04 
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Figur 6.28 Referensareor för friktion 

6.7.5 Bärverksdelar med rektangulärt tvärsnitt 
Formfaktorn för kraft, fc , för bärverksdelar med rektangulärt tvärsnitt och 
med vindriktningen vinkelrät mot bärverksdelens längdriktning kan beräknas 
enligt (6.23). Vid viss angreppsriktning på vinden kan dock, för skivformiga 
tvärsnitt ( 0,2d b < ), lyftkraften öka fc -värdet med upp till 25 %. 

f f, 0 r λc c ψ ψ=  (6.23) 

där 

f, 0c  är formfaktorn för kraft för ett rektangulärt skarpkantigt tvärsnitt 
enligt Figur 6.29 med försumbar strömning över bärverksdelens 
ändar, 

rψ  är reduktionsfaktorn för kvadratiska tvärsnitt med avrundade hörn 
( rψ  beror på Reynolds tal och rekommenderade övre gränsvärden 
på rψ  ges i Figur 6.30 för fallet svagt turbulent strömning, vilket 
kan antas ge värden på säkra sidan) och 
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λψ  är en reduktionsfaktor med hänsyn till strömning över bärverksde-
lens ändar enligt Avsnitt 6.7.12. 

Referensarean, refA , bör sättas till lb , där l  är längden på betraktad bär-
verksdel. Referenshöjden ez  är bärverksdelens högsta höjd över markytan. 

0,1 1 10 50 d b
0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

f,0c

d

v
b

f,0c

A B C

( )

( )

( )

f,0

f,0

f,0

A 0,3193 ln 2,5139

B –0,7121 ln 2,1460

C –0,1443 ln 1,2322

c d b

c d b

c d b

= +

= +

= +

 

Figur 6.29 Formfaktorn för kraft, f, 0c , för bärverksdel med rektangulärt 
tvärsnitt med skarpa hörn och försumbar strömning över 
ändarna 
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Figur 6.30 Reduktionsfaktorn, rψ , för kvadratiskt tvärsnitt med avrundade 
hörn (kan även tillämpas för byggnader med > 5,0h d ) 

6.7.6 Bärverksdelar med skarpkantade tvärsnitt 
Formfaktorn för kraft, fc , för bärverksdelar med skarpkantade tvärsnitt (Fi-
gur 6.31) bör bestämmas enligt (6.24). fc  enligt (6.24) och Figur 6.31 kan 
även tillämpas för byggnader med 5,0h d > . 

f f, 0 λc c ψ=  (6.24) 

där 

f, 0c  är formfaktorn för kraft för ett skarpkantat tvärsnitt ( f, 0 2,0c =  re-
kommenderas för element med försumbar strömning över ändarna – 
värdet baseras på mätningar vid svagt turbulent strömning och kan 
anses vara på säkra sidan) och 

λψ  är en reduktionsfaktor med hänsyn till strömning över 
bärverksdelens ändar enligt Avsnitt 6.7.12. 

Referensarean, refA , (se Figur 6.31) bör sättas till lb  i x-riktningen ( )ref, xA  
och l d  i y-riktningen ( )ref, yA  där l  är bärverksdelens längd. Referenshöj-
den ez  bör i samtliga fall sättas till bärverksdelens högsta höjd över mark. 
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Figur 6.31 Skarpkantade tvärsnitt 

6.7.7 Bärverksdelar med tvärsnitt i form av en regelbunden polygon 
Formfaktorn för kraft, fc , för en bärverksdel i form av en regelbunden 
polygon med 5 eller fler sidor bör beräknas med (6.25), vilken även kan 
tillämpas för byggnader med 5,0>h d . 

f f, 0 λ=c c ψ  (6.25) 

där 

f, 0c  är formfaktorn för kraft för bärverksdel med försumbar strömning 
över bärverksdelens ändar (rekommenderade värden på säkra sidan, 
baserade på mätningar vid svagt turbulent strömning, ges i Tabell 
6.14) och 

λψ  är en reduktionsfaktor med hänsyn till strömning över 
bärverksdelens ändar enligt avsnitt 6.7.12. 

Referensarean, refA , bör sättas till l b , där l  är bärverksdelens längd och b  
är diametern för den omskrivna cirkeln enligt Figur 6.32. Referenshöjden ez  
är bärverksdelens högsta höjd över markytan. 
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Tabell 6.14 Formfaktorn för kraft, f, 0c , vid tvärsnitt i form av regelbunden 
polygon 

Antal  
sidor 

Tvärsnitt Finish på yta och kanter Reynolds tal, 1Re  f, 0c  

5 Pentagon Alla Alla 1,80 

6 Hexagon Alla Alla 1,60 

52,4 10Re ≤ ⋅  1,45 2Slät yta
0,075r b <

 

53 10Re ≥ ⋅  1,30 

52 10Re ≤ ⋅  1,30 
8 Oktagon 

2Slät yta
0,075r b ≥

 

57 10Re ≥ ⋅  1,10 

10 Dekagon Alla Alla 1,30 

Slät yta 3 , avrundade hörn 5 62 10 1,2 10Re⋅ < < ⋅  0,90 

54 10Re < ⋅  1,30 12 Dodekagon
Alla andra 

54 10Re> ⋅  1,10 

52 10Re < ⋅  
Behandlas 
som cylinder 
enligt 6.7.8 16–18 

Hexadeka-
gon till ok-
tadekagon 

3Slät yta ,  avrundade hörn  

5 62 10 1,2 10Re⋅ < < ⋅  0,70 

1  Reynolds tal, Re , för mv v=  och mv  enligt 6.4. Re  definieras i 6.7.8 
2  hörnradie, diameter för omskriven cirkel, se Figur 6.32r b= =  
3  Från vindtunneltest på en tvärsnittsmodell med yta av galvaniserad plåt med 0,3 mb =  och 

0,6r b=  

b

 

Figur 6.32 Tvärsnitt i form av en regelbunden polygon 
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6.7.8 Cirkulära cylindrar 
Formfaktor för utvändig vindlast 
Formfaktorn för utvändig vindlast, pec , för delar med cirkulärt tvärsnitt beror 
av Reynolds tal, Re , som definieras i (6.26). 

( )evb z
Re

ν
=  (6.26) 

där 
b  är diametern, 
ν  är den kinematiska viskositeten för luft ( 6 215 10 m s-= ◊ν ) och  
( )ev z  är maximal vindhastighet på höjden ez  (se Figur 6.6) och (6.29)). 

Formfaktorn för utvändig vindlast, pec , för cirkulära cylindrar bör beräknas 
enligt (6.27). 

pe p, 0 λα=c c ψ  (6.27) 

där 

p, 0c  är formfaktorn för utvändig vindlast vid försumbar strömning över 
bärverkdelens ändar (se Figur 6.33) och 

λαψ  är en reduktionsfaktor som tar hänsyn till strömning över bärverks-
delens ändar enligt (6.28). 

( )

λα min

min
λα λ λ min A

A min

λα λ A

1 för 0

1 cos för
2

för 180

= ∞ £ £

Ê ˆ-Ê ˆ= + - < <Á ˜Á ˜-Ë ¯Ë ¯

= £ £ ∞

ψ α α

π α αψ ψ ψ α α α
α α

ψ ψ α α

 (6.28) 

där 

Aα  anger separationspunktens läge (se Figur 6.33) och 

λψ  är en reduktionsfaktor som tar hänsyn till strömning över bärverks-
delens ändar enligt Avsnitt 6.7.12. 

Referensarean, refA , bör sättas till lb  och referenshöjden ez  är bärverkets 
eller bärverksdelens högsta höjd över markytan. 
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Formfaktorn för utvändig vindlast, p, 0c , för olika Reynolds tal som funktion 
av vinkeln α  visas i Figur 6.33. Typiska värden för Re , minα , p0, minc , Aα  
och p0, hc  visas i Tabell 6.15. Figur 6.33 och Tabell 6.15 är baserade på 
Reynolds tal med ν  enligt (6.29) och pq  enligt Avsnitt 6.4. Figur 6.33 är ba-
serad på en relativ ytråhet k b  mindre än 45 10-◊ . Typiska värden för råhet 
ges i Tabell 6.16. 

p2
=

q
ν

ρ
 (6.29) 

Re � �5 105

Re � �2 106

Re � 107

p0, minc

p0,hc

0° 30° 60° 90° 120° 150° 180° á

1

0

–1,0

–2,0

–3,0

p0c

Aá

miná

á
b

0° 180°

Aá

pec = ëá p0ø c

pec = ë p0, hø c

 

Figur 6.33 Vindlastens fördelning kring en cirkulär cylinder för olika värden 
på Reynolds tal med försumbar strömning över ändarna 
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Tabell 6.15 Typiska värden på minα , p0,minc , Aα  och p0,hc  som beskriver 
vindlastens fördelning kring en cylinder vid försumbar ström-
ning över ändarna 

Re  minα  p0, minc  Aα  p0,hc  

55 10⋅  85°  2,2−  135°  0,4−  

62 10⋅  80°  1,9−  120°  0,7−  

710  75°  1,5−  105°  0,8−  

minα  är vinkeln som anger läget för minsta vindlast 

p0,minc  är minsta värdet på formfaktorn 

Aα  är vinkeln som anger separationspunktens läge 

p0,hc  är formfaktorn för läsidan om λ 1,0ψ =  

Formfaktor för kraft 
Formfaktorn för kraft, fc , för en ändligt lång cylinder bör beräknas enligt 
(6.30). 

f f, 0 λ=c c ψ  (6.30) 

där 

f, 0c  är formfaktorn för kraft för en cylinder med försumbar strömning 
över ändarna (se Figur 6.34) och 

λψ  är en reduktionsfaktor som tar hänsyn till strömning över bärverks-
delens ändar enligt Avsnitt 6.7.12. 

Figur 6.34 är baserad på Reynolds tal beräknat med ν  enligt (6.29) och kan 
även tillämpas för byggnader med 5,0>h d . För vajer eller kabel med flera 
kardelar är dock f, 0 1,2=c  oberoende av Reynolds tal. Värden på den ekvi-
valenta ytråheten k  anges i Tabell 6.16. 

Referensarean, refA , bör sättas till lb  där l  är bärverkets längd och b  är cy-
linderns diameter (se Figur 6.35). Referenshöjden ez  bör sättas lika med bär-
verksdelens högsta höjd över markytan. För en cylinder nära en plan yta, på 
det relativa avståndet g 1,5<z b  enligt Figur 6.35 rekommenderas sakkun-
nigutlåtande. 
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Figur 6.34 Formfaktor för kraft, f,0c , för cirkulär cylinder med försumbar 
strömning över ändarna som funktion av Re  för olika värden 
på den relativa ytråheten k b  

Tabell 6.16 Ekvivalent ytråhet k 

Ytmaterial Ekvivalent ytråhet 
(mm)k  

 Ytmaterial Ekvivalent ytråhet 
(mm)k  

Glas 0,0015  Jämn betong 0,2 

Polerad metall 0,002  Hyvlat trä 0,5 

Tunt färgskikt 0,006  Ojämn betong 1,0 

Sprayfärg 0,02  Grovsågat trä 2,0 

Blankt stål 0,05  Gravt rostat stål 2,0 

Gjutjärn 0,2  Murverk 3,0 

Förzinkat stål 0,2    
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Figur 6.35 Cylinder nära plan yta 

Formfaktorer för kraft för vertikala cylindrar i rad 
För vertikala cylindrar i rad beror formfaktorn för kraft, fc , på vindens rikt-
ning relativt cylindrarnas systemlinje och på förhållandet mellan avståndet a  
och diametern b  enligt Tabell 6.17. Formfaktorn för kraft, fc , för den en-
skilda cylinderna kan beräknas med (6.31). 

f f, 0 λc c ψ κ=  (6.31) 

där 

f, 0c  är formfaktorn för kraft för en cylinder med försumbar strömning 
över ändarna (se Figur 6.34), 

λψ  är en reduktionsfaktor som tar hänsyn till strömning över bärverks-
delens ändar enligt Avsnitt 6.7.12 och 

κ  är en förstoringsfaktor enligt Tabell 6.17 (för den ogynnsammaste 
vindriktningen). 

Tabell 6.17 Förstoringsfaktorn κ  för cylindrar i rad 

a b  κ  

3,5a b <  1,15  

3,5 30a b< <  210
180

a b−  

30a b>  1,00  
b b b

a a
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6.7.9 Klot 
Formfaktorn för kraft, f, xc , i vindriktningen för klot beror på Reynolds tal 
och den relativa ytråheten k b  (se Tabell 6.16). De rekommenderade värden 
för f, xc  som ges i Figur 6.36 är baserade på mätningar vid svagt turbulent 
strömning och Reynolds tal beräknat med ν  enligt (6.29). Värdena i Figur 
6.36 gäller för g 2z b> , där gz  är klotets avstånd till en plan yta och b  klo-
tets diameter (se Figur 6.37). För g 2z b<  multipliceras formfaktorn för 
kraft, f, xc , med 1,6. 

3,7

510 2 2 23 3 34 46106 6 710 Re

f, xc

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

( )f, x –0,46 ln 6,3c Re= +

2,4

4,6

5,7

–310

–410

–510

k b

 

Figur 6.36 Formfaktorn för kraft i vindriktningen för ett klot 

Formfaktorn för vertikal kraft, f, zc , för ett klot bör beräknas enligt (6.32). 

f, z g

f, z g

0 för 2
0,60 för 2

c z b
c z b

= >
= + <

 (6.32) 

Referensarean, refA , bör sättas till 2 4πb  och referenshöjden ez  bör sättas 
till g 2z b+ . 
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Figur 6.37 Klot nära plan yta 

6.7.10 Fackverk och byggnadsställningar 
Formfaktorn för kraft, fc , för fackverk och byggnadsställningar med 
parallella ramstänger bör beräknas med (6.33). 

f f,0 λc c ψ=  (6.33) 

där 

f,0c  är formfaktorn för kraft för fackverk och byggnadsställningar med 
försumbar strömning över ändarna och ges i Figur 6.39 till 6.41 som 
funktion av fyllnadsgraden φ  och Reynolds tal, Re , 

Re  är Reynolds tal, baserat på stängernas medeldiameter ib  (Figur 7.35 
är baserad på Reynolds tal beräknat med ν  enligt (6.29)) och 

λψ  är en reduktionsfaktor som tar hänsyn till strömning över bärverks-
delens ändar enligt Avsnitt 6.7.12. Värdet på λψ  beror på bärverkets 
slankhet, λ , beräknad med längden l  och bredden b d=  enligt Fi-
gur 6.38. För byggnadsställningar utan vindtät inklädnad men där 
vindlasten kan reduceras på grund av hinder i form av byggnader 
eller byggnadsdelar kan λψ  hämtas från SS-EN 12811. 

Fyllnadsgraden φ  definieras som: 

c

Aφ
A

=  (6.34) 

där 
A  är summan av alla stängers och knutplåtars areor projicerade på 

fackverkets lovartsida: i i gk
i k

A b l A= +Â Â , 
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cA  är arean inom fackverkets ytterkontur projicerad på fackverkets 
lovartsida, cA d l= , 

l  är fackverkets längd, 
d  är fackverkets sidmått i projektionsplanet, 

ib , il  är bredd och längd på enskilt element enligt Figur 6.38, projicerade 
på fackverkets lovartsida och 

gkA  är arean på knutplåt k  projicerad på fackverkets lovartsida. 

Referensarean, refA , är lika med A  och referenshöjden ez  är bärverkets 
största höjd över markytan. 

l

d

gkA

i i,l b

 

Figur 6.38 Fackverk eller byggnadsställning 
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Figur 6.39 Formfaktorn för kraft, f,0c , för ett plant fackverk av 
vinkelstänger som funktion av fyllnadsgraden φ  
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Figur 6.40 Formfaktorn för kraft, f, 0c , för ett tredimensionellt fackverk av 
vinkelstänger som funktion av fyllnadsgraden φ  
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Figur 6.41 Formfaktorn för kraft, f, 0c , för ett plant och tredimensionellt 
fackverk av stänger med cirkulärt tvärsnitt 

6.7.11 Flaggor 
Formfaktorn för kraft, fc , och referensarean, refA , för flaggor anges i 
Tabell 6.18. Refrenshöjden, ez , är flaggans höjd över mark. För Tabell 6.18 
gäller att fm  är flaggans massa per ytenhet, ρ  är luftens densitet (se Avsnitt 
6.4) och uttrycket för fri flagga inkluderar dynamiska krafter p g a fladder. 

Tabell 6.18 Formfaktor för kraft, fc , för flaggor 

Flaggor refA  fc  

Allsidigt infäst flagga

Kraften verkar vinkelrät
mot flaggans plan

l

h

 

h l  1,8  
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Flaggor refA  fc  

h l  

Fritt fladdrande flagga

l

h

l

h

a)

b)

Kraften verkar i flaggans
plan

 

0,5 h l  

1,25
reff
20,02 0,7 Am

ρh h

−⎛ ⎞⎟⎜ ⎟+ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜⎝ ⎠
 

 

6.7.12 Effektiv slankhet, λ , och reduktionsfaktorn λψ  

Formfaktorn för kraft, f, 0c , i Avsnitt 6.7.5 till 6.7.11 är baserad på mätningar 
av element med försumbar strömning över elementets ändar och utan inver-
kan av markytan. Reduktionsfaktorn, λψ , tar hänsyn till det reducerade 
strömningsmotståndet till följd av strömningen över bärverkets ändar. 

Reduktionsfaktorn, λψ , bör bestämmas som funktion av den effektiva slank-
heten λ , som i sin tur beror på bärverkets läge, form och mått. Rekommende-
rade värden på λ  ges i Tabell 6.19 och Figur 6.43 visar riktvärden på λψ  för 
olika fyllnadsgrader φ . Figur 6.43 och Tabell 6.19 är baserade på mätningar i 
svagt turbulent strömning. 

Fyllnadsgraden φ  (se Figur 6.42) beräknas med (6.35). 

c

Aφ
A

=  (6.35) 
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där 
A  är summan av de enskilda delarna areor och 

cA  är bruttoarean cA l b= . 

Tabell 6.19 Rekommenderade värden på λ  för cylindrar och för bärverks-
delar med polygona, rektangulära eller skarpkantade tvärsnitt 
samt för fackverk 

Nr Bärverkets läge 

Vindriktningen är vinkelrät mot denna sidas plan 

Effektiv slankhet λ  

1 

l

l

b l�

�gz b
g 2z b�

b

b

 

2 

l

b l�

1 1,5b b�

b

1 1,5b b�

b

0 2,5b b�

 

3 

l

b

2b

2l

 

För polygona, rektangulära och 
skarpkantade tvärsnitt samt för 
fackverk: 
för 50 m gäller det minsta av 

1,4  och 70
l

λ l b λ
≥

= =  

för 15 m gäller det minsta av 
2  och 70

l
λ l b λ

<
= =

 

För cirkulära cylindrar: 
för 50 m gäller det minsta av 

0,7  och 70
l

λ l b λ
≥

= =  

för 15 m gäller det minsta av 
 och 70

l
λ l b λ

<
= =

 

Mellanliggande värden på  kan
beräknas med linjär interpolation

l
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Nr Bärverkets läge 

Vindriktningen är vinkelrät mot denna sidas plan 

Effektiv slankhet λ  

4 

l

b
l

g 2z b�

b

1 2,5b b�

lb

 

för 50 m gäller det största av 
0,7  och 70
l

λ l b λ
≥

= =  

för 15 m gäller det största av 
 och 70

l
λ l b λ

<
= =

 

Mellanliggande värden på  kan
beräknas med linjär interpolation

l
 

 

b

l

A

cA l b=

 

Figur 6.42 Parametrar för bestämning av fyllnadsgraden φ  
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Figur 6.43 Reduktionsfaktorn, λψ , som funktion av den effektiva 
slankheten λ  och fyllnadsgraden φ  

6.8 Virvelavlösning och aeroelastisk instabilitet 
Virvelavlösning och aeroelastisk instabilitet behandlas i den informativa bi-
laga E till SS-EN 1991-1-4. avsnitt E1, Virvelavlösning, får dock inte till-
lämpas i Sverige enligt EKS 6. De övriga tre avsnitten behandlar galloping, 
gallopinginterferens mellan två eller flera fristående cylindrar samt divergens 
och fladder. 

Med galloping menas självinducerade, mot vindriktningen vinkelräta sväng-
ningar i ett elastiskt bärverk. Icke-cirkulära tvärsektioner inklusive I-, U- och 
T-formiga tvärsnitt är särskilt benägna för denna typ av svängning. Isbark 
kan orsaka att en stabil tvärsektion blir instabil. Galloping startar vid en viss 
vindhastighet, CGv , och amplituden ökar därefter snabbt med ökande vind-
hastighet. 

Den vindhastighet, CGv , vid vilken galloping startar kan beräknas med 
(6.36). 

c
CG 1, y

G

2= Sv n b
a

 (6.36) 
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där 

cS  är Scrutons tal enligt (6.37), 

1, yn  är bärverkets lägsta egenfrekvens (approximationer av 1, yn  anges i 
Avsnitt 6.9), 

b  är bredden enligt Tabell 6.20 och 

Ga  är faktorn för gallopinginstabilitet enligt Tabell 6.20. Om inget 
värde är känt kan Ga  sättas lika med 10. 

s i, e
c 2

2
=

δ m
S

ρb
 (6.37) 

där 

sδ  är den mekaniska dämpningen uttryckt som det logaritmiska 
dekrementet, 

ρ  är luftens densitet (se Avsnitt 6.4, rekommenderat värde är 
31,25 kg m ), 

i, em  är bärverkets ekvivalenta massa per längdenhet i -te moden enligt 
(6.50) och 

b  är referensbredden på det tvärsnitt vid vilket resonans med virvelav-
lösningar uppträder. 

För CGv  bör följande vilkor uppfyllas för undvikande av galloping: 

CG m1,25>v v  (6.38) 

I (6.38) är mv  vindhastighetens medelvärde enligt (6.3) beräknat vid den del 
av bärverket där galloping kan förväntas, normalt det snitt där amplituden har 
sitt maximum. 

Om den kritiska hastigheten för virvelavlösning, critv  (se SS-EN 1991-1-4, 
bilaga E, avsnitt E.1), ligger nära den hastighet vid vilken galloping startar, 
om CG crit0,7 1,5< <v v , är det sannolikt att interaktion mellan 
virvelavlösning och galloping inträffar. I så fall rekommenderas sak-
kunnigutlåtande. 
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Tabell 6.20 Faktorn för gallopinginstabilitet, Ga  (extrapolation av Ga  som 
funktion av d b  är inte tillåtet)  

Tvärsnitt Faktorn 
för gallo-
pinginsta-
bilitet, Ga

 Tvärsnitt Faktorn 
för gallo-
pinginsta-
bilitet, Ga  

 

b

 

1,0 

 

b

3l

3l

3l l

l

 

4 

t 0,06t b=

b

is

is

(is på kabel)

 

1,0 

 b

d

 

2d
b
=  0,7 

2d
b
=  2 

 

d

b

 

2,7d
b
= 5 

1,5d
b
=  1,7 

 

d

b

 

5d
b
=  7 

b

d

Linjär interpolation

1d
b
=  1.2 

 

d

b

 

3d
b
=  7,5 

2
3

d
b
=  1 

1
2

d
b
=  0,7 

 

d

b

 

3
4

d
b
=  3,2 b

d

Linjär interpolation
 

1
3

d
b
=  0,4 

 

d

b

 

2d
b
=  1 
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För kopplade cylindrar (se figurer i Tabell 6.21) kan klassisk galopping upp-
träda. Den vindhastighet, CGv , vid vilken klassisk galloping för kopplade cy-
lindrar startar kan uppskattas med (6.36) och villkoret enligt (6.38) bör vara 
uppfyllt. För detta fall ges dock Sc  enligt (6.39), Ga  och b  i Tabell 6.21 och 

1, yn  är den lägsta egenfrekvensen för egensvängningar (se Avsnitt 6.9). 

s i, y
2

2δ m
Sc

ρb
= Â  (6.39) 
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Tabell 6.21 Data för att uppskatta svängningar p g a virvelavlösning vid 
vertikala cylindrar i rad eller i grupp ( ivK  är interferensfaktorn 
vid virvelavlösning, se SS-EN 1991-1-4, bilaga E, avsnitt E1) 

Kopplade cylindrar 1a b =  2a b ≥  1,5a b ≤  2,5a b ≥  

b

a

2i =
 

iv 1,5K =  iv 1,5K =  G 1,5a =  G 3,0a =  

b

a

3i =
 

iv 4,8K =  iv 3,0K =  G 6,0a =  G 3,0a =  

b

a

4i =
 

iv 4,8K =  iv 3,0K =  G 1,0a =  G 2,0a =  

2i =

3i =

0

5

10

15

20

1

St

0 1 2 3 4 a

b

4i =

Linjär interpolation

Inverterade värdet på Strouhals tal för kopplade
cylindrar i rad eller i grupp

 

 



Handbok EK01 6 Vindlast 

 193 

Då två eller flera cylindrar är belägna nära varandra utan att vara kopplade 
kan självinducerade, mot vindriktningen vinkelräta svängningar, s k gallo-
pinginterferens, uppstå. Om vindens riktning är i närheten av den kritiska 
vinkeln, kβ , mot cylinderraden och om 3a b <  (se Figur 6.44) kan den kri-
tiska vindhastigheten, CIGv , uppskattas med (6.40). Gallopinginterferens kan 
undvikas genom att koppla fristående cylindrar. I detta fall kan dock klassisk 
galopping uppträda. 

CIG 1, y
IG

3,5

a Sc
bv n b
a

=  (6.40) 

där 
Sc  är Scrutons tal enligt (6.37), 

IGa  är den kombinerade stabilitetsparametern, IG 3,0a = , 

1, yn  är lägsta egenfrekvensen vid svängning vinkelrät vindriktningen 
(approximationer av 1, yn  anges i Avsnitt 6.9), 

a  är centrumavståndet mellan cylindrarna och 
b  är diametern. 

a

b

k 10°â �
kâ

v

 

Figur 6.44 Geometriska parametrar vid gallopinginterferens 

I böjveka skivformade bärverk, som skärmar och hängbroars brobaneplatta, 
kan instabiliteter i form av s k divergens och fladder förekomma vid vind-
hastigheter över ett visst tröskelvärde (kritiskt värde). Instabiliteten orsakas 
av att bärverkets deformation ändrar aerodynamiken så att lasten växlar. Di-
vergens och fladder bör undvikas och det är möjligt att bedöma ett bärverks 
känslighet för dessa instabilitetsformer med hjälp av de tre kriterierna enligt 
nedan. Kriterierna bör kontrolleras i den ordning de är angivna (det enklaste 
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först). Om något av villkoren inte är uppfyllt är bärverket varken känsligt för 
divergens eller fladder. 

1. Bärverket eller en betydande del av det har ett långsträckt tvärsnitt (som 
en plan skiva) med 0,25b d < (se Figur 6.45). 

2. Vridningsaxeln är parallell med skivans plan och vinkelrät mot vindrikt-
ningen och med vridningscentrum beläget minst 4d  från skivans lo-
vartkant, där d  är skivans bredd vinkelrät mot vridningsaxeln. Detta in-
kluderar de vanliga fall då vridningsaxeln går genom tvärsnittets tyngd-
punkt, vilket gället t ex för skärmar och skärmtak som bärs av centriskt 
placerade pelare, samt för de fall då vridningsaxeln är belägen i skivans 
läkant, som t ex i vissa skärmtak. 

3. Den lägsta egenfrekvensen motsvarar antingen en vridningsmod eller att 
den lägsta egenfrekvensen vid vridsvängningar är mindre än dubbla 
lägsta egenfrekvensen vid translationssvängning. 

Den kritiska vindhastigheten för divergens kan beräknas med (6.41). 

θ
div 2 M

2 kv dcρd
dθ

=  (6.41) 

där 

θk  är vridstyvheten, 

Mc  är den aerodynamiska momentkoefficienten enligt (6.42), 

( )
M är den aerodynamiska momentkoefficientens ändring per

vridningsvinkelinkrement se Figur 6.45 ,

dc
dθ  

ρ  är luftens densitet (se Avsnitt 6.4, rekommenderat värde är 
31,25 kg m ), 

d  är bärverkets bredd i vindriktningen (se Figur 6.45) och 
b  är bärverkets tjocklek enligt Figur 6.45. 



Handbok EK01 6 Vindlast 

 195 

M 2 21
2

Mc
ρ v d

=  (6.42) 

där 
M  är det aerodynamiska momentet per längdenhet 

För divv  bör följande vilkor uppfyllas: 

( )div m e2v v z>  (6.43) 

I (6.43) är mv  vindhastighetens medelvärde enligt (6.3) på höjden ez  
definierad i Figur 6.6. 

Mdc

dè
= �
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Figur 6.45 Kvoten Mdc dθ  med avseende på tvärsnittets tyngdpunkt GC  
som funktion av b d  
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6.9 Bärverkets dynamiska egenskaper 
Bärverks dynamiska egenskaper behandlas i den informativa bilaga F till 
SS-EN 1991-1-4, uppdelat i underrubrikerna lägsta egenfrekvens, modfunk-
tionen vid lägsta egenfrekvens, ekvivalent massa samt det logaritmiska dek-
rementet. Då denna handbok inte omfattar broar behandlas inte de delar av 
innehållet i bilaga F som är inriktade mot dynamiska egenskaper för broar i 
detta avsnitt. 

De beräkningsmetoder som rekommenderas i SS-EN 1991-1-4, bilaga F, 
förutsätter linjärelastiska bärverk och klassiska normala moder. Bärverkets 
dynamiska egenskaper beskrivs med egenfrekvens, modform, ekvivalent 
massa samt det logaritmiska dekrementet för dämpning, och dessa egenska-
per bör bestämmas teoretiskt eller experimentellt, med hjälp av strukturdy-
namiska metoder. 

De grundläggande dynamiska egenskaperna kan bestämmas approximativt 
med hjälp av enkla analytiska, semi-empiriska eller empiriska ekvationer, 
under förutsättning att de är noggrant utvärderade. Några av dessa ekvationer 
redovisas i SS-EN 1991-1-4, bilaga F, liksom i det följande av detta avsnitt. 

För en konsolbalk med en massa i den fria änden kan den lägsta egenfrekven-
sen, 1n , beräknas med (6.44). 

1
1

1
2

= gn
π x

 (6.44) 

där 
g  är tyngdkraftens acceleration = 9,81 2m s  och 

1x  är den maximala utböjningen av egentyngd i svängningsriktningen 
[m]. 

Den lägsta egenfrekvensen, 1n , för ett flervåningshus högre än 50 m kan 
uppskattas med (6.45), som även kan ge viss vägledning för envåningsbygg-
nader och torn. 
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[ ]1
46 Hz=n
h

 (6.45) 

där 
h  är husets höjd [m]. 

Den lägsta egenfrekvensen, 1n , för skorstenar kan uppskattas med (6.46). 

[ ]1 s
1 2

teff
Hz= ε b Wn

Wh
 (6.46) 

med 

2
eff 1 3

= + hh h  (6.47) 

där 
b  är skorstenens diameter vid toppen [m], 

effh  är skorstenens effektiva höjd [m] med 1h  och 2h  enligt Figur 6.46, 

sW  är massan av de delar som bidrar till skorstenens styvhet, 

tW  är skorstenens totala massa och 

1ε  kan sättas till 1000 för stålskorstenar och 700 för skorstenar i betong 
eller murverk. 
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1h h=

3h 3h3h

b

1h 1h

2h 2hz

h

3 1 3h h=

 

Figur 6.46 Geometriska parametrar för skorstenar 

Den lägsta egenfrekvensen, 1, 0n , vid ovaliserande svängningar av ett långt 
cylindriskt skal utan förstyvningsringar kan beräknas med (6.48). Förstyv-
ningsringar ökar egenfrekvensen. 

( )
3

1,0 2 4
s

0,492
1

t En
μ ν b

=
-

 (6.48) 

där 
E  är elasticitetsmodulen 2N mÈ ˘Î ˚ , 
t  är skaltjockleken [m], 
ν  är tvärkontraktionstalet, 

sμ  är skalets massa per ytenhet 2kg mÈ ˘Î ˚  och 
b  är skalets diameter [m]. 

Modfunktionen vid böjning vid lägsta egenfrekvens, ( )1Φ z , för byggnader, 
torn och skorstenar som är inspända i grunden kan uppskattas med (6.49), se 
Figur 6.47. 
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( )1

ζzΦ z
h

Ê ˆ= Á ˜Ë ¯  (6.49) 

med 
0,6ζ =  för slanka rambärverk utan lastfördelande väggar eller fasadbekläd-

nad, 
1,0ζ =  för byggnader med central styv kärna omgiven av fasadpelare eller 

med större pelare och skjuvavstyvande bärverk, 
1,5ζ =  för slanka konsolbärverk och byggnader med central kärna av 

armerad betong, 
2,0ζ =  för torn och skorstenar, 
2,5ζ =  för torn uppbyggda av stålfackverk. 

0,6æ =

1,0æ =

1,5æ =

2,0æ =

2,5æ =

0
0

0,5

0,5

1,0

1,0

( )1Ö z

z h

 

Figur 6.47 Modfunktionen, ( )1Φ z , vid lägsta egenfrekvens för byggnader, 
torn och skorstenar som är inspända i grunden 
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Modfunktionen för bärverk (broar) vid utböjning i vertikalriktningen, ( )1Φ s , 
och för lägsta egenfrekvens kan uppskattas med hjälp av Tabell 6.22. 

Tabell 6.22 Modfunktionen, ( )1Φ s , vid lägsta egenfrekvens vid utböjning i 
vertikalled för bärverk (eller bärverksdel) som är fritt upplagd 
eller fast inspänd 

System Modform ( )1Φ s  

l

s

 

1

( )1Ö s

 sin sπ
l

⎛ ⎞⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎟⎜⎝ ⎠
 

l

s

 

1

( )1Ö s

 

1 1 cos 2
2

sπ
l

⎡ ⎤⎛ ⎞⎟⎜⎢ ⎥⎟− ⎜ ⎟⎟⎜⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
 

 

Den ekvivalenta massan per längdenhet vid lägsta egenfrekvens kan beräknas 
med (6.50). 

( ) ( )

( )

2
1

0
e

2
1

0

l

l

m s Φ s ds

m

Φ s ds

=
Ú

Ú
 (6.50) 

där 
m  är massan per längdenhet, 
l  är bärverkets eller bärverksdelens höjd eller spännvidd och 

1i =  är modens nummer. 

För konsolbärverk med varierande massfördelning kan em  approximeras 
med ett medelvärde av massfördelningen inom bärverkets övre tredjedel 3h  
(se Figur 6.46). För bärverk upplagda i bägge ändar med spännvidden l  och 
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med varierande massfördelning, kan em  approximeras med ett medelvärde 
av massfördelningen inom 3l  kring den punkt där ( )Φ s  har sitt maximum 
(se Tabell 6.22). 

Det logaritmiska dekrementet, δ , vid böjsvängning vid lägsta egenfrekven-
sen kan uppskattas med (6.51). 

s a dδ δ δ δ= + +  (6.51) 

där 

sδ  är den mekaniska dämpningen uttryckt som logaritmiskt dekrement 
(approximativa värden ges i Tabell 6.23), 

aδ  är den aerodynamiska dämpningen uttryckt som logaritmiskt dekre-
ment och 

dδ  är dämpning p g a speciell utrustning (svändningsdämpare, vätske-
dämpare etc) uttryckt som logaritmiska dekrement. 

Det logaritmiska dekrementet vid aerodynamisk dämpning, aδ , vid lägsta 
egenfrekvensen vid svängning i vindriktningen kan uppskattas med (6.52). 

( )f m s
a

1 e2
c ρv z

δ
n μ

=  (6.52) 

där 

fc  är formfaktorn för kraft i vindriktningen enligt Avsnitt 6.7 och 

eμ  är bärverkets ekvivalenta massa per ytenhet. 

Bärverkets massa per ytenhet i snittet med den största utböjningen ger van-
ligtvis en bra approximation av eμ . För rektangulära ytor kan eμ  även beräk-
nas med (6.53). 
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( ) ( )

( )

2
1

0 0
e

2
1

0 0

, ,

,

h b

h b

μ y z Φ y z dy dz

μ

Φ y z dy dz

=
Ú Ú

Ú Ú
 (6.53) 

där 
( ),μ y z  är bärverkets massa per ytenhet och 
( )1 ,Φ y z är modfunktionen. 

I de flesta fall är modfunktionen ( ),Φ y z  konstant för varje höjd z  och istäl-
let för (6.52) kan då (6.54) användas. 

( )f m s
a

1 e2
c ρbv z

δ
n m

=  (6.54) 

Om bärverk förses med speciella dämpningsanordningar bör dδ  bestämmas 
med lämpligt teoretiskt eller experimentellt förfarande. 

Approximativa värden på det logaritmiska dekrementet sδ  för mekanisk 
dämpning vid lägsta egenfrekvens ges i Tabell 6.23. Värdena för trä och 
plastkompositer i Tabell 6.23 är endast riktvärden. I de fall aerodynamiska ef-
fekter visar sig ha betydelse för dimensioneringen kan noggrannare värden 
behöva inhämtas från sakkunnig. 

Tabell 6.23 Approximativa värden på det logaritmiska dekrementet sδ  för 
mekanisk dämpning vid lägsta egenfrekvens 

Typ av bärverk Mekanisk dämpning sδ  

Byggnader av armerad betong 0,10 

Stålbyggnader 0,05 

Byggnader av armerad betong och stål 0,08 

Torn och skorstenar av armerad betong 0,03 

Svetsade stålskorstenar utan foder och utan utvändig värmeisolering 0,012 
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Typ av bärverk Mekanisk dämpning sδ  

Svetsade stålskorstenar utan foder men med utvändig värmeisole-
ring 0,020 

18h b < 0,020 

20 24h b≤ < 0,040 
Stålskorstenar med foder och med utvändig värme-
isolering (mellanliggande värden på h b  kan beräk-
nas med linjär interpolation) 

26h b> 0,014 

18h b < 0,020 

20 24h b≤ < 0,040 
Stålskorsten med två eller flera inre rökrör och med 
utvändig värmeisolering (mellanliggande värden på 
h b  kan beräknas med linjär interpolation) 

26h b> 0,025 

Stålskorsten med invändigt tegelfoder 0,070 

Stålskorsten med invändigt foder av sprutbetong 0,030 

Kopplade stålskorstenar utan foder 0,015 

Stagade stålskorstenar utan foder 0,04 

Svetsade 0,02 

Högt förspända skruvförband 0,03 
Stålbroar och torn utformade som 
stålfackverk 

Vanliga skruvförband 0,05 

Samverkansbroar 0,04 

Förspända utan sprickor 0,04 
Betongbroar 

Med sprickor 0,10 

Träbroar 0,06 – 0,12 

Aluminiumbroar 0,02 

Broar i fiberarmerad plast 0,04 – 0,08 

Parallellkablar 0,006 
Kablar 

Spiralkablar 0,020 
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7 Temperaturpåverkan 
7.1 Allmänt 
Temperaturpåverkan behandlas i SS-EN 1991-1-5, som ger principer och råd 
för bestämning av temperaturlast på byggnader och anläggningar orsakad av 
klimatiska och driftsbetingade faktorer. Standarden innehåller även principer 
för beklädnad och tillbehör till byggnader. För skorstenar hänvisar 
SS-EN 1991-1-5 till SS-EN 13084-1 och för temperaturlast orsakad av brand 
gäller SS-EN 1991-1-2 (se Kapitel 4). 

SS-EN 1991-1-5 beskriver temperaturändringarna i bärverksdelar. Karakte-
ristiska värden på temperaturlaster anges och är avsedda att användas vid di-
mensionering av bärverk som är exponerade för dagliga eller årsbetingade 
klimatiska förändringar. Måttligt exponerade bärverk behöver inte dimensio-
neras för temperaturlast. 

Utöver den inledande allmänna informationen är SS-EN 1991-1-5 indelad i 
sex kapitel som behandlar 

– klassificering av laster, 

– dimensioneringssituationer, 

– beskrivning av laster, 

– temperaturändringar i byggnader, 

– temperaturändringar i broar samt 

– temperaturändringar i industriskorstenar, rörledningar, silor, behållare 
och kyltorn. 

Därutöver omfattar SS-EN 1991-1-5 normativa och informativa bilagor som 
redovisar 

– isotermer över nationella minimala och maximala luftemperaturer 
(bilaga A), 

– temperaturskillnader för olika tjocklek på beläggning (bilaga B), 

– längdutvidgningskoefficienter (bilaga C), 

– temperaturprofiler i byggnader och andra byggnadsverk (bilaga D), 

– nationellt valda parametrar m m (bilaga NA) samt 
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– maximal och minimal lufttemperatur för Sveriges kommuner 
(bilaga NB). 

Bilaga NA och NB i SS-EN 1991-1-5 motsvaras av Kapitel 1.1.5 i EKS 6. 

Då denna handbok är inriktad mot lasteffekter på byggnader behandlas inte 
kapitlet om temperaturändringar i broar samt den normativa bilaga B i den 
fortsatta texten. Inte heller den normativa bilaga A tas upp här, då informa-
tionen i Tabell A.1(1)(S) i EKS 6, som återges i Bilaga 5 i denna handbok, i 
kombination med Figur 7.2 och 7.3, med isotermer över maximal och mini-
mal lufttemperatur för Sverige som hämtats från EKS 6, i stort ersätter infor-
mationen i bilaga A. Slutligen behandlas inte heller den informativa bilaga D 
häri, då denna bilaga i princip ger allmän information om beräkning av tem-
peraturprofiler och värmetransport under förutsättning att lokala köldbryggor 
inte finns och att värmetransporten är stationär. 

7.2 Klassificering av laster 
Temperaturlast ska klassificeras som variabel indirekt last. Alla värden på 
temperaturlaster som ges i SS-EN 1991-1-5 är karakteristiska värden om 
inget annat anges. De karakteristiska värdena är värden som med sannolik-
heten 0,02 överskrids en gång per år såvida inget annat anges, t ex för tillfäl-
liga dimensioneringssituationer. För bestämning av temperaturlast vid tillfäl-
lig dimensioneringssituation kan den beräkningsmetod som anges i bilaga A 
till SS-EN 1991-1-5 användas. 

7.3 Dimensioneringssituationer 
Temperaturlast ska bestämmas för varje relevant dimensioneringssituation 
enligt SS-EN 1990 (se Kapitel 2). Bärverk som inte är exponerade för dag-
liga, årstidsrelaterade eller driftsbetingade temperaturrörelser behöver dock 
inte dimensioneras för temperaturpåverkan. 

Ett bärverks delar ska utformas så att det säkerställs att temperaturrörelser 
inte ger upphov till överbelastning av bärverket, vilket kan uppnås antingen 
genom att anordna rörelsefogar eller genom att beakta uppträdande tvångs-
krafter vid dimensioneringen. 
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7.4 Beskrivning av laster 
Dagliga och årstidsbetingade lufttemperaturändringar, solstrålning, återut-
strålning etc medför att temperaturfördelningen inom enskilda delar av bär-
verket kommer att variera och därigenom ge upphov till belastningar. Storle-
ken på temperaturlasten beror på lokala klimatförhållanden, tillsammans med 
bärverkets orientering, dess totala massa, ytskikt (t ex byggnaders fasadbe-
klädnad) och, när det gäller byggnader, värme- och ventilationsreglering samt 
termisk isolering. 

Temperaturfördelningen inom en enskild bärverksdel kan enligt 
SS-EN 1991-1-5 delas upp i följande fyra huvudkomponenter (se Figur 7.1): 

1. En jämnt fördelad temperaturkomponent, uΔT  

2. En komponent för linjär temperaturskillnad kring z-z-axeln, MYΔT  

3. En komponent för linjär temperaturskillnad kring y-y-axeln, MZΔT  

4. En komponent för icke-linjär temperaturskillnad, EΔT , som resulterar i 
egenspänningar som inte ger någon resulterande lasteffekt på elementet 

MYÄTUÄT MZÄT EÄT

z z z z z

y y y y y

x

Tvärsnittets

tyngdpunkt

(1) (2) (3) (4)

= + + +

 

Figur 7.1 Grafisk beskrivning av temperaturprofilens huvudkomponenter 

Töjningarna och de resulterande spänningarna, de termiska effekterna, beror 
av det aktuella elementets geometri och randvillkor samt på materialets fysi-
kaliska egenskaper. Vid bestämning av termiska effekter bör materialets lin-
jära längdutvidgningskoefficient, Tα , användas och om material med olika 
linjär längdutvidgningskoefficient används i en samverkanskonstruktion bör 
den termiska effekten härav beaktas. 



7 Temperaturpåverkan Handbok EK01 

208 

Linjära längdutvidgningskoefficienter för ett urval vanligt förekommande 
material redovisas i Tabell 7.1, som motsvarar Tabell C.1 i bilaga C, 
SS-EN 1991-1-5. De angivna värdena i Tabell 7.1 bör användas vid bestäm-
ning av temperaturlast såvida inte andra värden kan verifieras med försök el-
ler noggrannare undersökningar. För längdutvidgningskoefficienter för andra 
material än de som anges i Tabell 7.1 bör experter tillfrågas. 

Tabell 7.1 Linjära längdutvidgningskoefficienter, Tα , för vanligt 
förekommande material 

Material ( )6
T 10 Cα −⋅ o Anmärkning 

Aluminium, alu-
miniumlegeringar 

24  

Rostfritt stål 16  

Konstruktionsstål, 
smidesjärn eller 
gjutjärn 

12 För samverkanskonstruktioner kan den 
linjära längdutvidgningskoefficienten 
för stål sättas till 610 10 C−⋅ o . Därmed 
kan tvångseffekter orsakade av olika 

Tα -värden försummas. 

Betong 10  

Lättballastbetong 7  

Murverk 6–10 Värden för murverk kan variera be-
roende på typ av mursten och para-
metrar som t ex fukthalt. Se 
SS-EN 1996. 

Glas – Se SS-EN 752-1, SS-EN 1748-1-1, 
SS-EN 1748-2-1, SS-EN 14178-1 

Trä, längs fibrerna 5  

Trä, vinkelrätt fib-
rerna 

30–70 Värden för trä vinkelrätt fibrerna kan 
variera väsentligt beroende på träslag 
och parametrar som t ex fukthalt. Se 
SS-EN 1995. 
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7.5 Temperaturändringar i byggnader 
De principer och råd som ges i SS-EN 1991-1-5 om temperaturändringar i 
byggnader är uppdelade i underrubrikerna allmänt, bestämning av temperatu-
rer samt bestämning av temperaturprofil. 

Temperaturlaster i byggnader orsakade av klimat- och driftsbetingade tempe-
raturändringar ska beaktas vid dimensionering om det finns risk för att brott- 
eller bruksgränstillståndet överskrids på grund av temperaturrörelser eller 
temperaturspänningar. 

Volymändringar eller spänningar orsakade av temperaturändringar kan även 
föranledas av 

1. skugga från närbelägna byggnader, 

2. användning av olika material med skilda längdutvidgningskoefficienter 
och värmeledningsförmåga samt 

3. användning av olika tvärsnittsformer med olika jämnt fördelade 
temperaturer. 

Därutöver kan även fukt och andra miljöfaktorer påverka byggnadsdelars 
volymändringar. 

Beträffande temperaturlast på byggnader orsakad av klimat och driftsbe-
tingade temperaturändringar bör enligt SS-EN 1991-1-5 dessa bestämmas 
enligt de principer och råd som ges i kapitel 5 (och som återges i detta av-
snitt) med beaktande av nationella (regionala) data och erfarenhet. 

Klimateffekter ska bestämmas med beaktande av av variationer i lufttempe-
ratur och solstrålning. Driftsbetingade effekter orsakade av uppvärmning, 
tekniska eller industriella processer ska beaktas med hänsyn till det enskilda 
projektet. 

Klimat- och driftsbetingad temperataturlast på en bärverksdel ska beskrivas 
med hjälp av de temperaturkomponenter som definieras i avsnitt 7.4, varvid 
följande grundparametrar ska användas: 

1. En jämnt fördelad temperaturlast UΔT  som bestäms av skillnaden mel-
lan medeltemperaturen T  i ett element och dess inbyggnadstemperatur 

0T . 
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2. En komponent för linjär temperaturskillnad MΔT , som bestäms av tem-
peraturskillnaden mellan ett tvärsnitts yttre och inre ytor eller mellan 
ytor hos enskilda lager ( MΔT  kan anges för det enskilda projektet). 

3. En temperaturskillnad pΔT  mellan olika delar av ett bärverk, bestämd 
som skillnaden i medeltemperatur mellan dessa delar ( pΔT  kan anges 
för det enskilda projektet). 

Utöver UΔT , MΔT  och pΔT  bör lokala effekter av temperaturlaster beaktas 
om de är av väsentlig betydelse, t ex vid upplag eller vid infästning av bär-
verksdelar och fasadelement. För att kunna beskriva temperaturlaster på ett 
tillfredsställande sätt bör byggnadens placering och dess konstruktiva ut-
formning beaktas. 

Den jämnt fördelade temperaturkomponenten i en bärverksdel definieras som 

U 0= −ΔT T T  (7.1) 

där 
T  är medeltemperaturen i en bärverksdel till följd av klimatet vinter- 

eller sommartid och av driftsbetingelser. 

Parametrarna UΔT , MΔT  och pΔT  bör enligt SS-EN 1991-1-5 bestämmas 
enligt de principer som återges häri, men med användning av regionala data. 
Om regionala data saknas kan råden som återges i det följande av detta av-
snitt tillämpas. 

Temperaturen T  i (7.1) bör bestämmas som temperaturens medelvärde i en 
bärverksdel vinter- eller sommartid med utgångspunkt från en temperaturpro-
fil. För sandwichelement är T  temperaturens medelvärde i ett visst lager. För 
enskiktselement och om miljöbetingelserna på ömse sidor är lika kan T  ap-
proximativt bestämmas som medelvärdet av den inre och den yttre omgiv-
ningens temperatur inT  och outT . 

För temperaturen i den inre omgivningen, in ,T  rekommenderas att anta 
20 Co  sommartid och 25 Co  vintertid om inga andra data finns tillgängliga. 
Temperaturen i den yttre omgivningen, out ,T  bör bestämmas enligt Tabell 
7.2 för delar belägna ovan mark och Tabell 7.3 för delar belägna under mark. 
Som framgår av Tabell 7.2 är värdena för outT  sommartid beroende på ytans 
absorptans och orientering. Maximum uppnås normalt för ytor mot väst, syd-
väst eller för horisontella ytor medan minimum (i Co  ungefär hälften av 
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maximal temperatur) uppnås för ytor mot norr. Isotermer över svenska mini-
mala och maximala lufttemperaturer enligt EKS 6, Kapitel 1.1.5 motsvarande 

minT  och maxT  i Tabell 7.2, återfinns i Figur 7.2 respektive 7.3. 

Tabell 7.2 Riktvärden på temperaturer outT  i byggnader ovan mark 

Årstid Avgörande faktor out  T i Co  Rekommendationer för tillämp-
ning norr om latituden 45 No  om 
inga andra data finns tillgängliga 

0,5 
blank, 
ljus yta 

max 3T T+  3 0 CT = o  för element mot nord-
ost 

3 18 CT = o  för element mot syd-
väst och för horisontella ytor 

0,7  
ljus 
färgad 
yta 

max 4T T+ 4 2 CT = o  för element mot nord-
ost 

4 30 CT = o  för element mot syd-
väst och för horisontella ytor 

Sommar Relativ 
absorp-
tans be-
roende 
på ytans 
färg 

0,9 
mörk yta

max 5T T+  5 4 CT = o  för element mot nord-
ost 

5 42 CT = o  för element mot syd-
väst och för horisontella ytor 

Vinter minT   
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Tabell 7.3 Riktvärden på temperaturer outT  i bärverksdelar under mark 

Årstid Djup under mark-
ytan 

out  T i Co  Rekommendationer för tillämp-
ning norr om latituden 45 No  om 
inga andra data finns tillgängliga 

Sommar Mindre än 1 m 6T  6 8 CT = o  

 Mer än 1 m 7T  7 5 CT = o  

Vinter Mindre än 1 m 8T  8 5 CT = − o  

 Mer än 1 m 9T  9 3 CT = − o  
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Figur 7.2 Minimal lufttemperatur som med sannolikheten 0,02 under-
skrids en gång per år (ekvivalent med 50 års återkomsttid), ba-
serad på mätdata från 148 meteorologiska stationer över 
lägsta lufttemperaturen under en timme (EKS 6, Kapitel 1.1.5, 
Figur A.1(1)(S)) 
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Figur 7.3 Maximal lufttemperatur som med sannolikheten 0,02 överskrids 
en gång per år (ekvivalent med 50 års återkomsttid), baserad 
på mätdata från 148 meteorologiska stationer över högsta luft-
temperaturen under en timme (EKS 6, Kapitel 1.1.5, 
Figur A.1(1)(S)) 
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7.6 Temperaturändringar i industriskorstenar, 
rörledningar, silor, behållare och kyltorn 

De principer och råd som ges i SS-EN 1991-1-5, kapitel 7, avseende tempe-
raturändringar i industriskorstenar, rörledningar, silor, behållare och kyltorn 
är uppdelade i underrubrikerna allmänt, temperaturkomponenter, allmänna 
synpunkter på temperaturkomponenter, bestämning av temperaturkompo-
nenter, värden på temperaturkomponenter samt samtidig inverkan av tempe-
raturkomponenter. 

Bärverk som är i kontakt med gasflöde, vätskor eller material med avvikande 
temperaturer (t ex industriskorstenar, rörledningar, silor, behållare och kyl-
torn) ska enligt SS-EN 1991-1-5, där så erfordras, dimensioneras under föl-
jande förutsättningar: 

– Temperaturlast från klimatiska effekter orsakade av variation i lufttempe-
ratur och solstrålning 

– Temperaturfördelning under normala och exceptionella driftförhållanden 

– Effekter orsakade av interaktion mellan bärverket och dess innehåll vid 
temperaturförändringar, t ex krympning av bärverket omkring ett innehåll 
av fast material eller utvidgning av det fasta innehållet vid uppvärmning 
eller avkylning 

Information om värdet på drifttemperatur kan erhållas från det enskilda pro-
jektet. För skorstenar ges viss vägledning i SS-EN 13084-1. Beträffande 
krympning mot innehåll av fasta material ger SS-EN 1991-4 information om 
denna effekt i silor. 

Värden på minimal och maximal lufttemperatur ska enligt den svenska natio-
nella bilagan till SS-EN 1991-1-5 bestämmas utgående från Figur 7.2 och 7.3 
eller Bilaga 5. Kartorna i Figur 7.2 och 7.3 gäller för lokal höjd över havet. 

Vid förhållanden då sannolikheten 0,02 för överskridande/underskridande en 
gång per år bedöms som olämplig, t ex under byggskedet, ger bilaga A till 
SS-EN 1991-1-5 information om hur värdena på minimal/maximal lufttempe-
ratur bör ändras. 

Värdena på maximala och minimala temperaturer hos rökgaser, vätskor och 
material med annan temperatur än bärverksdelens, bör bestämmas för det en-
skilda projektet. Temperaturen i en bärverksdel beror på dess materialegen-
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skaper, orientering och placering och den beror även på maximal och mini-
mal lufttemperatur, yttre solstrålning och inre drifttemperatur. 

Både den jämnt fördelade temperaturkomponenten och komponenten för den 
linjära temperaturskillnaden (se Figur 7.1), inklusive inverkan av drifttempe-
ratur, ska beaktas för varje lager. Effekten av solstrålning ska beaktas vid di-
mensioneringen. Denna effekt kan approximeras med en längs bärverkets 
omkrets trappvis förändrad temperatur. 

Komponenter för jämnt fördelad temperatur och linjär temperaturskillnad ska 
bestämmas med beaktande av klimateffekter och driftsbetingelser. Om speci-
fik information finns tillgänglig som rör sambandet mellan temperaturen i ett 
element och solstrålningen respektive lufttemperaturen, bör sådan informa-
tion användas för att bestämma dimensioneringsvärden. 

Värden på den jämnt fördelade temperaturkomponenten som orsakas av flö-
den av heta gaser, vätskor eller av heta material ska hämtas från bygghand-
lingarna. För skorstenar ska dock dessa värden hämtas från SS-EN 13084-1. 
Komponenten för den linjära temperaturskillnaden i en vägg eller dess del-
skikt ska baseras på skillnaden mellan minimal eller maximal lufttemperatur 
på utsidan och vätske- eller gastemperaturen på insidan med beaktande av 
isoleringseffekter. 

I SS-EN 1991-1-5, avsnitt 7.5, ges vissa riktvärden för temperaturkompo-
nenter, i huvudsak för rörledningar i betong, som kan användas om ingen sär-
skild information finns tillgänglig om karakteristiska värden på temperaturen 
i ett element. Dessa värden bör dock om möjligt kontrolleras mot tillgängliga 
data för att säkerställa att de sannolikt är övre gränsvärden för ifrågavarande 
plats och typ av element. 

Vid beaktande av enbart klimatbetingad temperaturlast bör samtidig inverkan 
av följande komponenter beaktas (se Figur 7.4): 

1. jämnt fördelad temperaturkomponent 

2. komponent för utmed omkretsen trappstegsvis förändrad temperatur 

3. komponent för linjär temperaturskillnad mellan väggens inner- och 
ytteryta 
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Vid beaktande av en kombination av klimat- och processbetingade (flöden av 
heta gaser, vätskor eller material) temperaturlaster bör följande komponenter 
kombineras: 

– jämnt fördelad temperaturkomponent 

– komponenten för linjär temperaturskillnad 

– komponenten för utmed omkretsen trappstegsvis förändrad temperatur 

Komponenten för utmed omkretsen trappstegsvis förändrad temperatur bör 
enligt SS-EN 1991-1-5 förutsättas uppträda samtidigt med vindlast. 
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Figur 7.4 Typiska temperaturkomponenter för rörledningar, silor, 
behållare och kyltorn 
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8 Last under byggskedet 
8.1 Allmänt 
Laster under byggskedet behandlas i SS-EN 1991-1-6, som ger principer och 
råd för bestämning av de laster som bör beaktas under uppförande av bygg-
nader och anläggningar, men även i samband med ändringar som renovering 
eller delvis eller fullständig rivning. 

Utöver den inledande allmänna informationen är SS-EN 1991-1-6 indelad i 
tre kapitel som behandlar 

– klassificering av laster, 

– dimensioneringssituationer och gränstillstånd samt 

– beskrivning av laster. 

Därutöver omfattar SS-EN 1991-1-6 normativa och informativa bilagor som 
redovisar 

– tilläggsregler för byggnader (bilaga A1), 

– tilläggsregler för broar (bilaga A2), 

– last på bärverk vid ändring, renovering eller rivning (bilaga B) samt 

– nationellt valda parametrar (bilaga NA). 

Bilaga NA i SS-EN 1991-1-6 motsvaras av Kapitel 1.1.6 i EKS 6. Nationella 
val är möjliga i 24 punkter i SS-EN 1991-1-6. I inga av dessa fall anger dock 
EKS 6 något annat val än att rekommendationen i SS-EN 1991-1-6 ska följas 
eller att ingen ytterligare information ges. 

Då denna handbok är inriktad mot lasteffekter på byggnader behandlas inte 
bilaga A2 i den fortsatta texten. 

För dimensioneringsregler för hjälpkonstruktioner (se definition i 
Avsnitt 1.2) hänvisas till tillämpliga standarder, till exempel SS-EN 12812 
som ger dimensioneringsregler för formar och stödställningar. 
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8.2 Klassificering av laster 
Laster under byggskedet som omfattar bygglast och andra laster ska klassifi-
ceras enligt SS-EN 1990, 4.1.1 (se Avsnitt 2.4). Klassificering av laster ut-
över bygglaster visas i Tabell 8.1. 

Tabell 8.1  Klassificering av laster utöver bygglaster under byggskedet 

Klassificering Last 

Variation i 
tiden 

Klassificering/
Ursprung 

Variation i 
rummet 

Typ 

Anmärkning Källa 

Egentyngd Permanent Direkt Bunden/Fri Statisk Fri under 
transport/ 
lagring. Dy-
namisk vid 
fallande 
last. 

SS-EN 1991-1-1 

Markrö-
relse 

Permanent Indirekt Fri Statisk  SS-EN 1997 

Jordtryck Permanent
/variabel 

Direkt Fri Statisk  SS-EN 1997 

Förspän-
ning 

Permanent
/variabel 

Direkt Bunden Statisk Variabel vid 
lokal di-
mensione-
ring (för-
ankring). 

SS-EN 1990, 
SS-EN 1992 till 
SS-EN 1999 

Fördefor-
mationer 

Permanent
/variabel 

Indirekt Fri Statisk  SS-EN 1990 

Tempera-
tur 

Variabel Indirekt Fri Statisk  SS-EN 1991-1-5 

Krymp-
ning/in-
verkan av 
hydratise-
ring 

Permanent
/variabel 

Indirekt Fri Statisk  SS-EN 1992, 
SS-EN 1993, 
SS-EN 1994 

Vindlast Variabel 
/olyckslast 

Direkt Bunden/fri Statisk/ 
dyna-
misk 

 SS-EN 1991-1-4 

Snölast Variabel 
/olyckslast 

Direkt Bunden/fri Statisk/ 
dyna-
misk 

 SS-EN 1991-1-3 
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Klassificering Last 

Variation i 
tiden 

Klassificering/
Ursprung 

Variation i 
rummet 

Typ 

Anmärkning Källa 

Laster or-
sakade av 
vatten 

Permanent
/variabel 
/olyckslast 

Direkt Bunden/fri Statisk/ 
dyna-
misk 

Permanent
/variabel 
enligt 
bygghand-
lingar. 
Eventuellt 
dynamisk 
för ström-
mande 
vatten. 

SS-EN 1990 

Nedisning Variabel Direkt Fri Statisk/ 
dyna-
misk 

 SS-ISO 12494 

Olyckslast Olyckslast Direkt 
/indirekt 

Fri Statisk/ 
dyna-
misk 

 SS-EN 1990, 
SS-EN 1991-1-7 

Seismisk 
last 

Variabel 
/olyckslast 

Direkt Fri Dyna-
misk 

 SS-EN 1990 
(4.1),  
SS-EN 1998 

 

Bygglast (se även Avsnitt 8.4) bör enligt SS-EN 1991-1-5 klassificeras som 
variabel last ( )cQ . Bygglast, orsakad av kranar, utrustning eller hjälpkon-
struktioner, får klassificeras som bunden eller fri beroende på möjliga lägen 
vid användning. Om bygglasten är klassificerad som bunden bör toleranser 
bestämmas för möjliga avvikelser från teoretisk placering. Om den är klassi-
ficerad som fri bör gränserna bestämmas för den area inom vilken lasten kan 
röras eller placeras. Enligt SS-EN 1990, 1.3(2), kan vissa kontrollåtgärder 
behöva vidtas för att verifiera överensstämmelsen mellan bygglastens pla-
cering och rörelser och dimensioneringsförutsättningarna. 
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Tabell 8.2  Klassificering av bygglaster 

Klassificering Last 

Variation i 
tiden 

Klassificering/
Ursprung 

Variation i 
rummet 

Typ 

Anmärkning Källa 

Personer 
och hand-
verktyg 

Variabel Direkt Fri Statisk   

Lagring av 
flyttbara 
föremål 

Variabel Direkt Fri Statisk 
/dyna-
misk 

Dynamisk 
vid fallande 
last 

SS-EN 1991-1-1 

Icke per-
manent ut-
rustning 

Variabel Direkt Bunden/fri Statisk 
/dyna-
misk 

 SS-EN 1991-3 

Rörliga 
tunga ma-
skiner och 
rörlig ut-
rustning 

Variabel Direkt Fri Statisk 
/dyna-
misk 

 SS-EN 1991-2, 
SS-EN 1991-3 

Anhopning 
av bygg-
avfall 

Variabel Direkt Fri Statisk 
/dyna-
misk 

Kan även 
ge last på 
vertikala 
ytor 

SS-EN 1991-1-1 

Last från 
delar av 
bärverket 
som befin-
ner sig i ett 
övergångs
stadium 

Variabel Direkt Fri Statisk Inga dyna-
miska ef-
fekter 

SS-EN 1991-1-1 

 

8.3 Dimensioneringssituationer och gränstillstånd 
De principer och råd om dimensioneringssituationer och gränstillstånd som 
ges i SS-EN 1991-1-6 är uppdelade i underrubrikerna allmänt – identifiering 
av dimensioneringssituationer, brottgränstillstånd respektive bruksgränstill-
stånd. 

De dimensioneringssituationer som enligt SS-EN 1991-1-6 i förekommande 
fall ska identifieras och beaktas vid dimensionering för byggskedet är tillfäl-
liga, exceptionella respektive seismiska dimesioneringssituationer. För vind-
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last under exceptionella förhållanden (t ex cyklon eller orkan) bör exceptio-
nell dimensioneringssituation tillämpas. 

De valda dimensioneringssituationerna ska beakta de förhållanden som gäller 
under byggskedets olika faser enligt SS-EN 1990, 3.2(3)P (se Avsnitt 2.3), 
och varje vald dimensioneringssituation ska överensstämma med de bygg-
metoder som förutsetts vid projekteringen. Dimensioneringssituationerna ska 
även beakta varje avvikelse från planerat utförande. 

Tillämpliga dimensioneringssituationer bör väljas för hela bärverket, bär-
verksdelarna, det delvis färdigställda bärverket och även för hjälpkonstruk-
tioner och utrustning. Varje tillfällig dimensioneringssituation bör tilldelas en 
nominell varaktighet som är lika med eller större än den förutsedda varaktig-
heten för den aktuella byggfasen och dimensioneringssituationerna bör även 
beakta sannolikheten för variabla lasters återkomsttid, t ex klimatlaster. 

Om dimensioneringen för en byggfas förutsätter begränsade klimatiska 
villkor bör den karakteristiska klimatlasten bestämmas med beaktande av 

– förutsedd varaktighet för aktuell byggfas, 

– tillförlitligheten hos de meteorologiska förutsägelserna samt 

– tid som krävs för att kunna vidta skyddsåtgärder. 

I Tabell 8.3 ges rekommenderade återkomsttider beroende på den tillämpliga 
dimensioneringssituationens nominella varaktighet. En nominell varaktighet 
på tre dagar, som kan väljas för en kort byggfas, motsvaras av en betydligt 
längre återkomsttid, två år, för att ge tillförlitliga meteorologiska förutsägel-
ser för byggplatsens läge. Denna återkomsttid kan även under vissa förutsätt-
ningar, t ex att lämpliga organisatoriska åtgärder vidtas, vara tillämplig för en 
något längre byggfas. Begreppet återkomsttidens medelvärde är i allmänhet 
inte tillämpligt vid kort varaktighet. För en nominell varaktighet på upp till 
tre månader kan lasten, t ex laster orsakade av vattenföringen i en älv eller 
snölaster, bestämmas med beaktande av tillämpliga årstids- och korttidsvari-
ationer i klimatet. 
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Tabell 8.3 Rekommenderade återkomsttider för bestämning av karakteris-
tiska värden för klimatlaster 

Dimensioneringssituationens 
nominella varaktighet 

Återkomsttid (år) 

3 dagar≤  2 

3 månader≤  5 

1 år≤  10 

> 1 år  50 

 

Beträffande förhållandet mellan återkomsttid och lasternas karakteristiska 
värde är rekommenderat värde på vindhastighetens grundvärde för varaktig-
heter upp till tre månader 20 m s  enligt SS-EN 1991-1-4. En minsta vind-
hastighet under byggskedet kan dock alternativt anges för aktuellt projekt. 
För övriga laster återfinns uppgifter om förhållandet mellan karakteristiskt 
värde och återkomsttid i tillämpliga delar av SS-EN 1991. 

Regler för kombination av snö- och vindlast med bygglast, cQ , bör bestäm-
mas för respektive projekt. Andra laster eller projektberoende frågeställningar 
som kan ha betydelse för bärförmågan under byggskedet och som bör beaktas 
i samband med dimensioneringen av en byggfas är bland annat: 

– Imperfektioner i bärverkets eller bärverksdelens geometri. 

– Vindlaster, inklusive aerodynamiska effekter från passerande fordon eller 
tåg, som kan orsaka utmattning i bärverksdelar. 

– Acceleration som påverkar bärverket eller dess delar och som kan ge upp-
hov till dynamiska effekter eller tröghetseffekter. 

– Laster orsakade av vatten, t ex upptryck av grundvatten eller erosion i 
strömmande vatten. 

– Laster orsakade av betongens krypning och krympning. 

Brottgränstillstånd ska verifieras enligt SS-EN 1990 (se Kapitel 2) för alla 
tillämpliga tillfälliga och exceptionella dimensioneringssituationer under 
byggskedet. Vid verifieringen av bärverket bör den aktuella geometrin och 
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bärförmågan hos det delvis färdiga bärverket i de valda dimensionerings-
situationerna beaktas. 

Lastkombinationer för exceptionella dimensioneringssituationer kan antingen 
inkludera olyckslasten eller avse en situation efter olyckstillfället. I allmänhet 
avser exceptionella dimensioneringssituationer de exceptionella förhållanden 
som gäller för bärverket, t ex stöt, lokalt brott med åtföljande fortskridande 
ras, fall av bärande eller icke bärande delar och, för byggnader, onormal kon-
centrering av utrustning eller byggmaterial, anhopning av vatten på tak med 
bärande stomme av stål samt brand. 

Enligt den normativa bilaga A1 till SS-EN 1991-1-6, Tilläggsregler för 
byggnader, bör verifiering i brottgränstillståndet baseras på lastkombinationer 
med partialkoefficienterna för last, F γ , och tillämpliga ψ -faktorer. För 0ψ  
rekommenderas värdet 1,0 och för 2ψ  rekommenderas att inte värden lägre 
än 0,2 väljs. Det anges även att faktorn 1ψ  inte är tillämplig för bygglast. I 
övrigt hänvisas till SS-EN 1990, bilaga A1 (se Kapitel 2) för värden på F γ  
och ψ . 

Bruksgränstillstånd ska där så erfordras verifieras för de valda dimensione-
ringssituationerna enligt SS-EN 1990 (se Kapitel 2). Verksamheter under 
byggskedet som kan orsaka omfattande sprickbildning eller tidiga deforma-
tioner som menligt kan påverka beständighet, användbarhet eller det färdiga 
byggnadsverkets utseende ska undvikas. 

De bruksgränskriterier som tillämpas för byggskedet bör ta hänsyn till de 
krav som gäller för det färdiga bärverket och lasteffekter orsakade av 
krympning och temperatur bör beaktas vid projekteringen och om möjligt 
begränsas genom lämplig utformning. 

Lastkombinationer bör upprättas enligt SS-EN 1990, 6.5.3 (2) (se Avsnitt 
2.6). Normalt är den karakteristiska eller den kvasipermanenta kombinatio-
nen lämplig för tillfälliga dimensioneringssituationer under byggskedet. Om 
frekventa värden för vissa laster behöver beaktas kan dessa anges för aktuellt 
projekt. 

Bilaga A1 till SS-EN 1991-1-6 ger samma rekommendationer för ψ -faktorer 
för bruksgränstillstånd som för brottgränstillstånd. 
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Projektspecifika bruksgränskrav bör även bestämmas för hjälpkonstruktioner 
för att undvika oavsiktliga deformationer och förskjutningar som påverkar 
bärverkets användbarhet eller dess utseende, skadar ytbehandlingen eller icke 
bärande delar. 

8.4 Beskrivning av laster 
I kapitel 4 i SS-EN 1991-1-6, Beskrivning av laster, ges principer och råd 
under totalt 12 underrubriker efter den allmänna inledningen. För att under-
lätta sökbarheten har dessa underrubriker lagts in i den följande texten med 
kursiv stil. 

Representativa värden på laster under byggskedet kan avvika från dem som 
gäller vid dimensionering av det färdiga bärverket. I SS-EN 1991-1-6, kapitel 
4 behandlas vanliga laster som uppträder under byggskedet och särskilda 
bygglaster samt metoder för att fastställa dessa värden. 

Karakteristiska och andra representativa lastvärden ska bestämmas enligt 
SS-EN 1990, SS-EN 1991, SS-EN 1997 och SS-EN 1998. 

Om delar av bärverket är stagat eller stöttat av andra delar av bärverket, t ex 
stämpning av bjälklag vid gjutning, ska laster på grund av detta beaktas. 

Representativa värden för bygglaster ( )cQ  bör bestämmas med beaktande av 
deras variation i tiden och inverkan av interaktion mellan bärverket och delar 
av bärverket, inklusive bärverk som ingår i en hjälpkonstruktion, bör beaktas 
under byggskedet. Det är viktigt att tänka på att stödjande delar av bärverket 
kan, beroende på vald byggmetod, utsättas för större laster under byggskedet 
än vad som gäller för det färdiga byggnadsverket. Vid dimensionering för 
byggskedet kan man även behöva ta hänsyn till att t ex bärande plattor ännu 
inte har uppnått full bärförmåga. 

Last på bärande och icke bärande delar under hantering 
Egentyngden av bärande och icke bärande delar under hantering bör bestäm-
mas enligt SS-EN 1991-1-1 (se Kapitel 3). I samband med dimensionering 
bör även dynamiska effekter eller tröghetseffekter av bärande och icke bä-
rande delars massa beaktas. 
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Last på fästanordningar för lyftning av element och material bör bestämmas 
enligt SS-EN 1991-3 (se Kapitel 10). Vid bestämning av lasteffekter på bä-
rande och icke bärande delar beroende på upplagslägen och förhållanden vid 
lyftning, transport och lagring bör hänsyn tas till aktuella upplagsförhållan-
den och dynamiska effekter eller tröghetseffekter orsakade av vertikal och 
horisontell acceleration. 

Geoteknisk last 
Karakteristiska värden på geotekniska parametrar, jord och jordtryck, och 
gränsvärden för rörelser (sättningar eller förskjutningar) i grundläggningar 
ska bestämmas enligt SS-EN 1997. 

Rörelser i grundläggningen av bärverk och hjälpkonstruktioner, t ex tillfälliga 
stöd under byggskedet, bör bedömas på basis av resultat från geotekniska un-
dersökningar. Sådana undersökningar bör utföras för att ge information om 
rörelsernas absoluta såväl som relativa värden, deras tidsberoende och om 
möjligt även deras spridning. Karakteristiska värden på rörelser, baserade på 
geotekniska undersökningar utvärderade med statistiska metoder, bör be-
traktas som nominella värden vid beräkning av bärverkets påtvingade defor-
mationer. 

Last av förspänning 
Last av förspänning bör beaktas, inklusive inverkan av interaktion mellan 
bärverk och hjälpkonstruktion (t ex stödställning). Last av förspänning under 
byggskedet bör betraktas som permanent och kan bestämmas enligt kraven i 
SS-EN 1992 till SS-EN 1999 och eventuella särskilda krav för det aktuella 
projektet. Last på bärverket från domkrafter vid uppspänning bör klassifice-
ras som variabel last vid dimensionering av området kring förankringen. 

Fördeformationer 
Behandling av fördeformationer ska vara i överensstämmelse med tillämplig 
Eurokod (SS-EN 1992 till SS-EN 1999). 

Lasteffekter av fördeformationer, t ex som resultat av stödförskjutning (som 
lossade vajrar eller kablar, inklusive hängare och justering av lager), bör kon-
trolleras mot dimensioneringskriterierna genom mätning av krafter och de-
formationer under byggskedet. Lasteffekter från byggprocessen bör beaktas, 
speciellt om fördeformationerna är påtvingade med syfte att åstadkomma 
lasteffekter som förbättrar bärverkets slutliga beteende, framför allt med hän-
syn till krav på säkerhet och brukbarhet. 
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Temperatur, krympning, inverkan av hydratisering 
Inverkan av temperatur, krympning och hydratisering ska enligt 
SS-EN 1991-1-6 beaktas under alla byggskedets faser. 

Klimatiska temperaturlaster bör bestämmas enligt SS-EN 1991-1-5, tempe-
raturlaster orsakade av hydratisering enligt SS-EN 1992 och SS-EN 1994 
samt inverkan av byggmaterialens krympning enligt tillämplig Eurokod 
(SS-EN 1992 till SS-EN 1999). Andra ordningens effekter bör beaktas om de 
är av betydelse och inverkan av deformationer orsakade av temperatur och 
krympning bör i förekommande fall kombineras med imperfektioner. 

Vindlast 
Behovet av dimensionering med hänsyn till vindlastens dynamiska inverkan 
bör bestämmas för byggskedets olika faser med beaktande av graden av fär-
digställande och stabiliteten hos bärverket och dess delar. Om det inte krävs 
någon analys av dynamisk respons bör det karakteristiska värdet på statisk 
vindlast bestämmas enligt SS-EN 1991-1-4 (se Kapitel 6) för aktuell åter-
komsttid (se Tabell 8.3). För arbetsmoment med kort varaktighet, som lyft 
eller transport, bör en högsta tillåtna vindhastighet bestämmas. 

Vindlast på delar av bärverket, som efter färdigställandet är avsedda att vara 
inre delar, t ex väggar, bör beaktas för byggskedet och vid bestämning av 
vindlasten bör vindbelastad area på utrustning, stödställningar och andra 
hjälpkonstruktioner beaktas. På grund av risk för utmattning i t ex slanka 
bärverksdelar kan man även behöva ta hänsyn till svängningar orsakade av 
virvelavlösning, galloping, fladder eller liknande. 

Snölast 
Snölast ska bestämmas enligt SS-EN 1991-1-3 (se Kapitel 5) för förhållan-
dena på aktuell plats och erfordrad återkomsttid. 



Handbok EK01 8 Last under byggskedet 

 229 

Last orsakad av vatten 
Later orsakade av vatten, inklusive grundvatten ( )waQ , bör i allmänhet 
beskrivas som den ogynnsammaste inverkan av statiskt tryck eller tryck 
orsakat av hydrodynamiska effekter, som normalt beror på 

– strömmande vatten mot nedsänkta hinder, 

– vågkrafter eller 

– vattenrörelser orsakade av jordbävning (tsunamis). 

Laster orsakade av vatten får i kombinationer beaktas som permanent eller 
variabel last, beroende på förutsättningarna i det aktuella fallet. 

Laster orsakade av vatten på grund av strömning mot konstruktioner under 
vatten, inklusive dynamiska effekter, bör antas verka vinkelrätt mot kontakt-
ytan. Lasterna storlek bör bestämmas med beaktande av vattenhastighet, vat-
tendjup samt konstruktionens form för de projekterade byggfaserna. Storle-
ken på den totala horisontella kraften, ( )wa NF , orsakad av strömning mot 
en vertikal yta bör bestämmas enligt (8.1) (se även Figur 8.1). 

2
wa wa wa

1
2

=F k ρ hbv  (8.1) 

där 

wav  är vattnets medelhastighet över djupet i m s , 

waρ  är vattnets densitet i 3kg m , 
h  är vattendjupet exklusive lokalt erosionsdjup i m, 
b  är konstruktionens bredd i m och  
k  är formfaktorn, där 

1,44=k  för en konstruktion med kvadratiskt eller rektangulärt 
horisontellt tvärsnitt och  

0,70=k  för en konstruktion med cirkulärt horisontellt tvärsnitt. 
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wav

Konstruktion

2
wawa vkp ��

h waF

( )Strömtryck p

Allmänt erosionsdjup Lokalt erosionsdjup

Totalt erosionsdjup

 

Figur 8.1 Tryck och kraft orsakad av strömmande vatten 

waF  enligt (8.1) kan användas för att kontrollera stabiliteten hos bropelare, 
fångdammar etc. Ett noggrannare utryck kan dock användas vid bestämning 
av waF  för ett aktuellt projekt, t ex om inverkan av erosionsdjup behöver be-
aktas. 

Inverkan av möjlig anhopning av bråte bör beskrivas med en kraft, 
( )deb  NF , som för t ex en rektangulär konstruktion, exempelvis en fång-

damm, kan beräknas enligt (8.2), som dock även kan anpassas med hänsyn 
till förutsättningarna för den aktuella situationen. 

2
deb deb deb waF k A v=  (8.2) 

där 

wav  är vattnets medelhastighet över djupet i m s , 

debk  är bråtens densitetsparameter i 3kg/m  (rekommenderat värde på 
debk  är 666 3kg/m ) och 

debA  är arean på fördämningen av det anhopade bråtet och stödställningen 
i 2m . 
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Last orsakad av is, inklusive drivis, bör beaktas. Lasten kan normalt betraktas 
som utbredd och verkande i strömriktningen för det vattendjup som ger den 
mest ogynnsamma inverkan. Laster och vattendjup kan anges för aktuellt 
projekt. 

Last orsakad av regnvatten bör beaktas på ställen där ansamling är möjlig, 
t ex vid dålig dränering, imperfektioner hos ytor, nedböjningar eller fel på av-
vattningsutrustningen. 

Last orsakad av nedisning 
Last orsakad av nedisning ska beaktas. Representativa värden på denna last 
kan anges för det aktuella projektet. Viss vägledning finns i SS-EN 1993-3 
och i SS-ISO 12494. 

Bygglaster 
Bygglaster ( )cQ  får antingen beskrivas av en enda variabel last eller av olika 
slags bygglaster som grupperas till en enda verkande variabel last. Enskilda 
eller grupperade bygglaster bör antas verka samtidigt med andra laster under 
byggskedet. Gruppering av bygglaster beror på aktuellt projekt och 
SS-EN 1990 och övriga delar av SS-EN 1991 ger vägledning om samtidigt 
verkande bygglaster och andra laster som inte är bygglaster. Bygglaster som 
bör beaktas redovisas i Tabell 8.4. Andra typer av bygglaster kan dock be-
höva beaktas och kan anges för aktuellt projekt. 

Karakteristiska värden på bygglast, inklusive vertikala och horisontella kom-
ponenter ska enligt SS-EN 1991-1-6 bestämmas enligt de tekniska kraven för 
utförande och enligt reglerna i SS-EN 1990 (se Kapitel 2). Om bygglast orsa-
kar dynamiska effekter ska dessa effekter beaktas. 

Horisontala krafter orsakade av bygglast ska bestämmas och beaktas vid di-
mensioneringen av det delvis färdiga lika väl som för det helt färdiga bärver-
ket. Därutöver anger bilaga A1 till SS-EN 1991-1-6 att horisontal last orsa-
kad av t ex vindlast och inverkan av snedställning och svaj ska beaktas. 

Enligt bilaga A1 får nominella horisontala laster ( )hnF  endast tillämpas i 
enskilda fall när det kan motiveras som lämpligt och skäligt. I sådana fall bör 
de bestämda nominella lasterna placeras på ogynnsammaste sätt, vilket inte 
alltid motsvarar de vertikala lasternas placering. Karakteristiska värden på 
ekvivalenta horisontala laster kan anges för aktuellt projekt. Enligt bilaga A1 
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är det rekommenderade värdet 3 % av vertikallasterna i den ogynnsammaste 
lastkombinationen. 

Tabell 8.4 Beskrivning av bygglaster ( )cQ  

Typ Beteck-
ning 

Beskrivning Modellering och 
klassificering 

Anmärkning 

Perso-
ner och 
hand-
verktyg 

caQ  Arbetande perso-
nal, ledning och 
besökare, som 
kan bära hand-
verktyg eller an-
nan lätt utrustning 

Modelleras som 
jämnt utbredd last, 

caq , som placeras 
på mest ogynn-
samma sätt 

Karakteristiskt 
värde på den 
jämnt utbredda 
lasten, ca, kq , kan 
anges för aktuellt 
projekt. 
Rekommenderat 
värde är 

21,0 kN m . 

Lagring 
av flytt-
bara 
föremål 

cbQ  Tillfällig lagring av 
material och ut-
rustning, t ex 
– byggmaterial, 

förtillverkade 
betongelement 
och 

– utrustning 

Klassificeras som 
fri last och bör an-
tingen modelleras 
som 
– jämnt utbredd 

last, cbq , eller 
– koncentrerad 

last, cbF  

Det karakteristiska 
värdet av den 
jämnt utbredda 
lasten och den 
koncentrerade 
lasten kan anges 
för aktuellt projekt. 
SS-EN 1991-1-1 
ger tungheter på 
byggmaterial (se 
Bilaga 1). 
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Typ Beteck-
ning 

Beskrivning Modellering och 
klassificering 

Anmärkning 

Icke 
perma-
nent 
utrust-
ning 

ccQ  Icke permanent ut-
rustning som an-
vänds under 
byggskedet, en-
dera 
– statisk, t ex 

formluckor, 
ställningar, 
stödställningar, 
maskiner, con-
tainrar, eller 

– rörlig, t ex rörlig 
form, lanse-
ringsbalkar och 
lanseringsnos, 
motvikter 

Klassificeras som 
fri last och bör 
modelleras som 
jämnt utbredd last, 

ccq  

Dessa laster kan 
anges för aktuellt 
projekt på basis av 
information från 
leverantör. Om 
ingen noggran-
nare information 
finns tillgänglig 
kan lasterna mo-
delleras som 
jämnt utbredda 
med ett rekom-
menderat minsta 
karakteristiskt 
värde, 

= 2
cc, k 0,5 kN m .q  

Se även t ex 
SS-EN 12811 och 
SS-EN 12812. 

Rörliga 
tunga 
maski-
ner och 
rörlig 
utrust-
ning 

cdQ  Rörliga tunga ma-
skiner och rörlig 
utrustning, vanligt-
vis på hjul eller 
spårbundna, t ex 
kranar, hissar, for-
don, truckar, elut-
rustning, dom-
krafter, tung lyftut-
rustning 

Om inget annat 
anges bör lasten 
modelleras och 
klassificeras på 
basis av informa-
tion i tillämpliga 
delar av 
SS-EN 1991 

Om last av fordon 
inte anges i bygg-
handlingarna kan 
de hämtas från 
SS-EN 1991-2. 
Information om 
kranlaster finns i 
SS-EN 1991-3 (se 
Kapitel 10). 



8 Last under byggskedet Handbok EK01 

234 

Typ Beteck-
ning 

Beskrivning Modellering och 
klassificering 

Anmärkning 

Anhop-
ning av 
bygg-
avfall 

ceQ  Anhopning av 
byggavfall , t ex 
överskott av 
byggmaterial, 
schaktmassor eller 
rivningsmaterial 

Möjligt tryck mot 
horisontala, lu-
tande eller verti-
kala delar (som 
väggar) bör be-
aktas 

Dessa lasters stor-
lek kan variera be-
tydligt både i tid 
och rum beroende 
på t ex typ av 
material, klima-
tiska betingelser, 
den hastighet med 
vilken bygget fort-
skrider och tid för 
upprensning. 

Last 
från 
delar 
av bär-
verket 
som 
befin-
ner sig 
i ett 
över-
gångs-
sta-
dium 

cfQ  Last från delar av 
bärverket som be-
finner sig i ett 
övergångsstadium 
(under uppföran-
de) innan de slut-
liga dimensione-
rande lasterna 
börjar verka, t ex 
last vid lyftning 

Modelleras för de 
planerade byggfa-
serna, inklusive 
deras konse-
kvenser, t ex last-
effekt orsakad av 
särskilda arbets-
moment i utföran-
det, som monte-
ring 

Se även tilläggs-
last från färsk be-
tong. 

 

Laster att beakta samtidigt vid betonggjutning kan innefatta byggnadsarbetare 
med handverktyg eller annan lätt utrustning ( )caQ , formar och bärande delar 
( )ccQ  och tyngden av färsk betong ( )cfQ . Rekommenderade värden på 
bygglast vid betonggjutning kan hämtas från Tabell 8.5, och för färsk betong 
från SS-EN 1991-1-1, tabell A.1 (se Bilaga 1). Andra värden kan dock be-
höva bestämmas t ex vid användning av flytbetong eller förtillverkade be-
tongelement. Last enligt (1), (2) och (3) i Tabell 8.5 är avsedd att placeras på 
ogynnsammaste sätt, vilket kan vara symmetriskt eller osymmetriskt. Utöver 
rekommendationerna i Tabell 8.5 bör även horisontal last av färsk betong 
beaktas. 
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Tabell 8.5 Rekommenderade karakteristiska värden på bygglast vid 
betonggjutning 

Last Belastad area Last i 2kN m  

(1) Utanför arbetsområdet 0,75 täcker in caQ  

(2) Inom ett arbetsområde på ×3 3 m  
eller spännvidden om den är kor-
tare 

10 % av betongens egentyngd, 
dock minst 0,75 och högst 1,5. 
Dessa värden inkluderar caQ  och 

cfQ  

(3) Aktuell area Egentyngd av formar, bärverks-
delar ( )ccQ  och tyngden av färsk 
betong med nominell tjocklek 
( )cfQ  

3000 30003 3

1 1 11
2 2

 

 

Olyckslast 
Olyckslast, såsom stöt från fordon, kranar, byggutrustning eller material i rö-
relse, t ex tömning av färsk betong, eller lokalt brott i permanent eller tillfäl-
ligt stöd inklusive dynamiska effekter, som kan orsaka kollaps av bärverks-
delar ska beaktas. Onormal anhopning av byggutrustning eller material på 
bärverksdelar är dock inte att betrakta som olyckslast. 

Olyckslast orsakade av kranar kan anges för aktuellt projekt. Vägledning 
finns även i SS-EN 1991-3 (se Kapitel 10). 
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Dynamiska effekter kan anges för aktuellt projekt. Rekommenderat värde på 
förstoringsfaktorn för dynamiska effekter är 2. I speciella fall krävs dock dy-
namisk analys. 

Last orsakad av fallande föremål på eller från ett bärverk, inklusive dyna-
miska effekter, bör bestämmas och beaktas. För sådana fall kan de dynamiska 
effekterna anges för aktuellt projekt. 

Stöt orsakad av människor bör i tillämpliga fall betraktas som olyckslast och 
klassificeras som kvasistatisk vertikal last. Dimensioneringsvärdet för stöt or-
sakad av människor kan anges för aktuellt projekt. Värdet kan exempelvis 
sättas till: 

a) 2,5 kN utbredd på arean 200 200 mm×  som beaktar inverkan av en per-
son som snubblar 

b) 6,0 kN utbredd på arean 300 300 mm×  som beaktar inverkan av en per-
som som faller 

Inverkan av de olyckslaster som beskrivs ovan bör utvärderas för att be-
stämma risken för att bärverket utsätts för påtvingade rörelser. Även omfatt-
ningen och inverkan av sådana rörelser bör bestämmas, inklusive en analys 
av risken för fortskridande ras. 

De olyckslaster som används för dimensioneringssituationerna bör beaktas 
vid alla förändringar. För att säkerställa att rätt dimensioneringskriterium an-
vänds vid varje tillfälle bör åtgärder vidtas under arbetets gång för anpassning 
till rådande förhållanden. 

Utöver ovanstående exempel på olyckslaster bör även brand beaktas. 

8.5 Last på bärverk vid ändring, rivning eller renovering 
I den informativa bilaga B till SS-EN 1991-1-6, Last på bärverk vid ändring, 
renovering eller rivning, ges råd om vilka förutsättningar som bör antas och 
vilka hänsyn som bör tas i samband med ändrings-, rivnings- och renove-
ringsarbeten. För bygglaster, lastkombinationer och partialkoefficienter re-
kommenderas att samma principer och råd som anges i Avsnitt 8.1 – 8.4 till-
lämpas. Dock framhålls att vid renovering eller rivning kan några bygglaster 
ha andra karakteristika än lasterna i Tabell 8.2 och 8.4 vilket bör beaktas, lik-
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som att bärverkets faktiska tillstånd med hänsyn till nedbrytning bör beaktas 
vid verifiering av olika faser under renovering och rivning. 

Det påpekas även att vid renovering, hel eller delvis renovering bör säkerhe-
ten för resten av bärverket eller dess delar vara i överensstämmelse med vad 
som gäller för det färdiga bärverket eller dess delar enligt Eurokoderna. Man 
bör även se till att bygglast inte skadar närbelägna bärverk, t ex genom att last 
som tas bort eller påförs orsakar instabilitet. 
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9 Olyckslast 
9.1 Allmänt 
SS-EN 1991-1-7 Olyckslast ger metoder och regler för dimensionering och 
utformning av bärverk i byggnader och anläggningar för kända och okända 
olyckslaster. Den ger inte enbart laster utan även regler för utformning av 
byggnader för undvikande av fortskridande ras. Två principiellt olika meto-
der beskrivs översiktligt i Figur 9.1. Metoder baserade på kända olyckslaster 
kan beskrivas som att göra byggnaden stark och de baserade på begränsning 
av ett lokalt brott som att göra byggnaden skadetålig. Valet mellan metoderna 
är fritt. 

DIMENSIO-
NERA BÄR-

VERKET
FÖR TILL-
RÄCKLIG
MINSTA

ROBUSTHET

FÖRHINDRA
ELLER

REDUCERA
LASTEN
t ex före-
byggande
åtgärder

DIMENSIO-
NERA BÄR-

VERKET
FÖR LASTEN

ÖKA BÄR-
VERKETS

REDUNDANS
alternativa
lastvägar

DIMENSIO-

NERA VÄ-
SENTLIGA

BÄRVERKS-

DELAR FÖR
AKTUELL

OLYCKSLAST

TILLÄMPA

FÖRE-
SKRIVANDE

REGLER
t ex samman-
hållning och

duktilitet

METODER BASERADE PÅ KÄNDA OLYCKS-
LASTER

t ex explosion och stöt

METODER BASERADE PÅ BEGRÄNSNING
AV ETT LOKALT BROTT

EXCEPTIONELLA DIMENSIONERINGSSITUATIONER

 

Figur 9.1 Metoder för hantering av exceptionella dimensioneringssituationer 
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Exceptionella dimensioneringssituationer innefattar en olyckslast dA  och för 
dessa gäller följande lastkombination enligt SS-EN 1990: 

k d 1 k1 2 ki+ + +G A ψ Q ψ Q  (9.1) 

Olyckslasten är antingen en kraftpåverkan som tryck eller kraft eller en 
utslagen konstruktionsdel beroende på vilken metod som tillämpas.  

Metoderna för exceptionella dimensioneringssituationer kan, enligt 
SS-EN 1990, differentieras efter följande konsekvensklasser vad avser 
åtgärdernas omfattning. 

CC1 Små konsekvenser av ett brott  
CC2 Medelstora konsekvenser av ett brott 
CC3 Stora konsekvenser av ett brott 

Konsekvensklasserna liknar de svenska säkerhetsklasserna men är inte iden-
tiska. 

9.2 Metoder baserade på kända olyckslaster 
I 3.2 i SS-EN 1991-1-7 beskrivs hur metoden ska tillämpas. Det sägs inte 
explicit vilka kända olyckslaster som ska beaktas men följande bör beaktas: 

– vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra eller reducera allvarigheten 
av en olyckslast; 

– sannolikheten för att en känd olyckslast ska uppträda; 

– konsekvenserna av ett brott på grund av den kända olyckslasten; 

– allmänhetens uppfattning; 

– acceptabel risknivå. 

De två sista strecksatserna har besvarats i EKS 6 där det sägs att risknivån 
inte får vara högre än den som svarar mot ett säkerhetsindex 3,1=β  för 
olyckslaster och 2,3=β  för fortskridande ras med en referenstid 1 år. 
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I 2.1(4) i SS-EN 1990 ges ett mer konkret besked nämligen att fortskridande 
ras inte får orsakas av explosion, stöt och mänskliga fel. Råd om explosion 
ges i Avsnitt 9.4 inklusive möjligheten att reducera verkan av en explosion 
med explosionsluckor. Stöt i form av påkörning av vägfordon behandlas i 
Avsnitt 9.5. Stöt i form av påkörning av spårbunden trafik eller påsegling är 
sällan aktuell för byggnader och för dessa hänvisas till 4.6 i SS-EN 1991-1-7. 
Inverkan av mänskliga fel är mera diffus. Risken kan t ex reduceras genom 
fungerande kvalitetssystem. Det kan också ses som en styrning mot robust ut-
formning av stommen t ex statiskt obestämda system eller god sammanhåll-
ning mellan byggnadsdelar och god deformationsförmåga. 

Ett lokalt brott orsakat av olyckslast kan accepteras om bärverket i övrigt kla-
rar sig. Storleken på acceptabel skada anges inte i detta sammanhang men 
den som nämns i Avsnitt 9.3 kan tas som vägledning. Innebörden av detta är 
att vissa mindre betydelsfulla delar inte behöver klara olyckslaster medan vä-
sentliga delar som stomstabiliserande system antingen måste klara olycks-
laster eller göras övertaliga så att ett kan slås ut utan totalhaveri. 

9.3 Metoder baserade på begränsning av ett lokalt brott 
Regler för tillämpning av metoder för begränsning av lokal skada ges i 3.3 i 
SS-EN 1991-1-7. Man ger tre alternativ av vilka ett eller flera bör tillämpas. 

1) dimensionera väsentliga bärverksdelar, så att bärverket klarar effekterna 
av en lastmodell som inkluderar olyckslasten dA ; Den aktuella olycks-
lasten med ospecificerat ursprung anges till 234 kN m . 

2) dimensionera bärverket så att inte bärverkets stabilitet som helhet riske-
ras i händelse av ett lokalt brott (brott i en enskild bärverksdel); Som ett 
råd anges att en area lika med det minsta av 2100 m  eller 15 % av två 
angränsande bjälklag får gå till brott. 

3) tillämpning av föreskrivna regler för dimensionering och detaljutform-
ning som ger bärverket acceptabel robusthet (t ex tredimensionell sam-
manhållning, eller en minsta deformationsförmåga för bärverksdel ut-
satta för stötar). För detta alternativ hänvisas till bilaga A som ger scha-
blonregler för sammanhållning m m för byggnader, se Avsnitt 9.6. 
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Formuleringen ”ett eller flera” tolkas här så att det är tillåtet att använda ett 
alternativ för hela byggnaden eller att tillämpa olika alternativ för olika bygg-
nadsdelar. 

9.4 Påkörning av vägfordon och gaffeltruckar 
Påkörningslasten varierar med byggnadens belägenhet och typ av trafik, se 
Tabell 9.1 

Tabell 9.1 Ekvivalenta statiska laster av påkörning med vägfordon 

Trafikslag 1
dxKraft F  

[ ]kN  

1
dyKraft F  

[ ]kN  

Motorvägar, riksvägar och huvudvägar 1000 500 

Landsvägar utanför tätbebyggt område 750 375 

Vägar i tätbebyggt område 500 250 

Gårdsplaner och parkeringshus avsedda för:   
– Personbilar 50 25 

– Lastbilar (bruttovikt över 3,5 ton) 150 75 

1  x = i trafikens normala riktning, y = vinkelrät trafikens normala riktning. 

För påkörning med lastbilar kan kraften F  antas angripa på en nivå 
0,5 –1,5 mh =  ovanför vägbanan. Den rekommenderade lastarean a  är 0,5 

m (höjd) gånger 1,50 m (bredd), dock inte bredare än bärverksdelens bredd. 

För påkörning med personbilar kan kraften F  antas angripa på 0,50 mh =  
ovanför vägbanan. Den rekommenderade lastarean a  är 0,25 m (höjd) 
gånger 1,50 m (bredd), dock inte bredare än bärverksdelens bredd. 

Krafterna dxF  och dyF  antas inte uppträda samtidigt. De kan reduceras med 
avståndet från körbanan enligt formeln 
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b1F F d d= −  (9.2) 

där d  är avståndet till vägen eller gatan och bd  en bromssträcka. För broms-
sträckan ges i bilaga C en del statistiska data som medger att bromsträckan 
uppskattas. 

För påkörning med gaffeltruck kan som alternativ till en dynamisk analys en 
ekvivalent statisk dimensioneringskraft 5F W=  användas. W  är summan 
av nettotyngden och lasten för en lastad truck (se SS-EN 1991-1-1, Tabell 
6.5), med angreppspunkt 0,75 m över golvytan. 

9.5 Invändig explosion 
Invändiga explosioner ska beaktas enligt 5.1 i SS-EN 1991-1-7 där ett antal 
olika orsaker också anges. Bostäder med gasinstallation är ett exempel där 
explosion ska beaktas. 

För byggnadsverk klassificerade som CC1 behöver ingen särskild hänsyn tas 
till effekterna av en explosion. För byggnadsverk klassificerade som CC2 el-
ler CC3 bör bärförmågan hos väsentliga bärverksdelar dimensioneras base-
rade på en analys med ekvivalenta statiska lastmodeller eller genom att till-
lämpa reglerna i Avsnitt 9.3. Därutöver bör, för bärverk klassificerade som 
CC3, en dynamisk analys utföras. 

I bilaga D.2 ges regler för beräkning av ekvivalent statisk last av naturgas-
explosioner. De antas även vara tillämpliga för explosion av stadsgas. 
Trycket tas som det största av: 

d stat3p p= +  (9.3) 

eller 

( )
stat

d
v

0,043
2

pp
A V

= + +  (9.4) 

där 

statp  är det jämnt utbredda statiska trycket vid vilket ventilationsluckor 
löser ut i 2kN m ; 
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vA  är ventilationsluckornas area, i 2m ; 
V  är den rektangulära inneslutningens volym i 3m . 

Högre tryck än 50 kPa behöver inte beaktas. Förhållandet mellan ventila-
tionsluckornas area och volymen bör uppfylla villkoret: 

v0,05 0,15A V≤ ≤  

Explosionsluckor ska vara lätta och infästa så att de klarar vindlast men inte 
mycket mer. Om fönster används som explosionsluckor sägs att glassplitter 
bör beaktas. Det är måhända en överdriven omsorg eftersom fönstren splittras 
vid explosion oavsett om de används som explosionsluckor eller inte. 

9.6 Utformning för att förhindra spridning av lokalt brott  

9.6.1 Allmänt 
Detta avsnitt baseras på bilaga A till SS-EN 1991-1-7. Det ger råd och anvis-
ningar för utformning av byggnader så att de kan motstå lokalt brott av en 
viss storlek på grund av en ospecificerad orsak utan oproportionerligt stor 
kollaps. Andra angreppssätt kan vara lika bra, men tillämpning av denna 
metod tillförsäkrar sannolikt att en byggnad, beroende på konsekvensklass, 
blir tillräckligt robust för att motstå en skada eller ett brott i viss omfattning 
utan att kollapsa. 

Tabell 9.2 Indelning i konsekvensklasser  

Konsekvens-
klass 

Exempel på indelning efter byggnadstyp och användning 

Enfamiljshus i högst fyra våningar. 
Lantbruksbyggnader. 

1 

Byggnader som människor sällan vistas i, förutsatt att ingen 
del av byggnaden är placerad närmare än halva byggnads-
höjden från en annan byggnad eller yta där människor 
vistas. 
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Konsekvens-
klass 

Exempel på indelning efter byggnadstyp och användning 

Enfamiljshus i fem våningar. 

Hotell i högst fyra våningar. 

Flerbostadshus eller andra byggnader avsedda för boende i 
högst fyra våningar. 

Kontorsbyggnader i högst fyra våningar. 

Industribyggnader i högst tre våningar. 

Butikslokaler i högst tre våningar och med en golvarea som 
inte överstiger 21000 m  per våning. 

Envåningsbyggnader avsedda för undervisning. 

2a 
Lågriskgrupp

Alla byggnader i högst två våningar som allmänheten har 
tillträde till och med en golvarea som inte överstiger 

22000 m  per våning. 

Hotell och flerbostadshus eller andra byggnader avsedda för 
boende i fem till femton våningar. 

Byggnader avsedda för undervisning i två till femton vå-
ningar. 

Butikslokaler i fyra till femton våningar. 

Sjukhus i högst tre våningar. 

Kontorsbyggnader i fem till femton våningar. 

Alla byggnader som allmänheten har tillträde till och som har 
22000 till 5000 m  golvarea per våning. 

2b 
Högriskgrupp

Parkeringshus i högst sex våningar. 

Alla byggnader beskrivna enligt ovan i konsekvensklass 2a 
och 2b som överskrider begränsningarna för golvarea och 
antal våningar. 

Byggnader med stora samlingslokaler. 

Arenor för minst 5 000 åskådare. 

3 

Byggnader som rymmer farligt gods eller riskfyllda proces-
ser. 
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Byggnader avsedda för flera olika verksamheter bör hänföras till den högsta 
konsekvensklassen. 

Vid bestämning av antalet våningar behöver källarvåningar inte medräknas 
förutsatt att källarvåningarna uppfyller kraven för konsekvensklass 2b. 

9.6.2 Konsekvensklass 1 
För konsekvensklass 1 räcker det att tillämpa vanliga dimensioneringsregler. 

9.6.3 Konsekvensklass 2a 
För konsekvensklass 2a gäller att horisontala förband bör anordnas i bjälklag. 
Förbanden kan utgöras av stålbalkar, armering eller tunnplåtsprofiler och bör 
till minst 30 % koncentreras till upplagslinjerna. Dessa regler innebär att 
sammanhållning bör anordnas i alla bjälklag runt omkretsen och i två vinkel-
räta riktningar inom bjälklagen. Inget sägs om tvärkrafter i bjälklagens plan 
utan det handlar enbart om dragkrafter. För byggnader med rambärverk gäller 
krafter enligt följande, se Figur 9.2: 

För inre förband 

det största av ( )i k 1 k0,8T g ψ q s L= +  eller 75 kN. (9.5) 

För förband längs omkretsen 

det största av ( )p k 1 k0,4T g ψ q s L= +  eller 75 kN. (9.6) 

där 
s  är avståndet mellan förbanden, 
L  är förbandets längd här tolkat som avstånd mellan pelare 
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2 m2 m 3 m

Fasadpelare

6 m lång balk som

inre förband

Omkrets-

förband

Förband förbundet

med en pelare

Alla balkar dimensione-

rade som förband

 

Figur 9.2 Förband i bjälklag enligt SS-EN 1991-1-7, bilaga A 

Som exempel visas beräkning av dimensionerande dragkraft iT  för lastkom-
binationen för exceptionell dimensioneringssituation för balken med spänn-
vidden 6 m i Figur 9.2 med följande antaganden beträffande karakteristiska 
laster (t ex en byggnad med stålstomme). 

Karakteristiska laster: 2
k 3,0 kN mg =  och 2

k 5,0 kN mq =  

Och med antagandet att koefficienten 1 0,5ψ =  fås med uttryck (9.5) 

( )

( )

i
3 20,8 3,00 0,5 5,00 6,0 66 kN

2
minimivärdet 75 kN gäller alltså .

T +
= + ⋅ ⋅ =

  

För byggnad med bärande väggar bör tillräcklig robusthet anordnas genom 
utformning som en nätverksstruktur (cellstruktur) i syfte att främja interak-
tion mellan alla bärverksdelar, inklusive tillräcklig förankring av bjälklagen 
till väggarna. Detta tolkas som att det finns flera väggar i vardera riktningen 
och att dessa är sinsemellan förbundna. För bjälklag upphängda i väggar bör 
hopkoppling utföras som för rambärverk. 
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9.6.4 Konsekvensklass 2b 
För konsekvensklass 2b tillkommer för byggnader med rambärverk två 
åtgärder utöver dem för konsekvensklass 2a: 

– Pelarna bör kontinuerligt förbindas för dragkraft lika med dimensione-
rande kraft av permanent och variabel last från den våningen som ger 
högst kraft. Eventuell tryckkraft i pelaren tillgodoräknas inte. 

– Brott i väsentliga bärverksdelar som stabiliserande konstruktioner bör 
inte orsaka total kollaps. Antingen måste sådana bärverksdelar dimensio-
neras för olyckslast 234 kN m  eller utföras övertaliga så att en kan slås 
ut utan totalkollaps. 

För byggnader med bärande väggar gäller följande. Bjälklagen bör förses 
med kontinuerliga horisontala förband. Dessa bör vara inre förband jämnt 
fördelade i bjälklagen i två vinkelräta riktningar och förband runtom bjälkla-
get inom ett 1,2 m brett område mätt från bjälklagets kant. Den dimensione-
rande dragkraften i förbanden bör bestämmas på följande sätt: 

För inre förband 

( )t k 1 k
i tdet största av kN m och kN m

7,5 5
F g ψ q zT F

+
=  

För omkretsförband 

p tT F=  

där 

tF  är det minsta av 60 kN m  och s20 4 kN mn+  

sn  är antalet våningar 
z  är det minsta av: 
 5H  där H  är våningshöjden och L  som är det största avståndet i 

meter i förbandets riktning mätt mellan centrum för pelare eller 
andra bärverksdelar för vertikala laster, vare sig detta avstånd 
spänns över av en enskild platta eller av ett system av balkar och 
plattor, se Figur 9.3. 
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L

H H

Plan

Sektion: plattor Sektion: balkar och plattor

 

Figur 9.3 Illustration av måtten H  och L  

För byggnader med bärande väggar anordnas vertikala förband för en kraft 
T : 

234det största av N och 100 kN m vägg
8000

A HT
t

⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

där: 
A  är den lastbärande tvärsnittsarean i 2mm  av väggen mätt i planet 
t  väggtjockleken 
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För murade väggar bör tjockleken vara minst 150 mm och lägsta tryckhåll-
fasthet 5 MPa enlig SS-EN 1996-1-1 och den fria vägghöjden, H , mellan 
golv- och takytor vara högst 20 t . 

De vertikala förbanden bör placeras med högst 5 m centrumavstånd längs 
väggen och inte längre än 2,5 m från en ostagad väggände. 

9.6.5 Konsekvensklass 3 
För byggnader i konsekvensklass 3 bör en undersökning av det specifika fal-
let göras för att bestämma både erforderlig säkerhetsnivå och omfattning av 
bärverksanalys. Detta kan kräva att en riskanalys utförs och att avancerade 
metoder som dynamiska analyser, icke-linjära modeller och interaktion mel-
lan last och bärverk tillämpas. En systematisk riskvärdering av byggnaden 
bör göras där både förutsägbara och oförutsägbara risker beaktas. Vägledning 
om riskanalys finns i bilaga B i SS-EN 1991-1-7. 
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10 Laster av kranar och maskiner 
10.1 Allmänt 
SS-EN 1991-3 ger laster från kranar och maskiner för dimensionering av 
kranbanor och andra byggnadsdelar som berörs. Bland annat återges en del 
metoder för att beräkna kranlaster enligt EN 13001-2. Dessa återges inte här 
eftersom de knappast kan användas av en byggnadskonstruktör utan full in-
formation om kranen. Uppgifter om statiska hjultryck kan ofta finnas i kata-
loger från tillverkare. I den svenska nationella bilagan sägs att laster från till-
verkaren bör ligga till grund för den slutliga dimensioneringen. 

10.2 Definitioner 
Kranens egentyngd cQ  och lyftlasten hQ  definieras i Figur 10.1. Notera att 
för dimensionering av kranbana och andra byggnadsdelar är hjultrycken vari-
abla laster, även den andel som kommer från kranens egentyngd. 

Lyftlast hQ  innefattar nyttolast, tyngd av lyftanordning och en del av de 
upphängda lyftlinorna eller lyftkedjorna som förflyttas av kranen, se 
Figur 10.1. 

hQ

cQ

 

Figur 10.1 Traverskran med tralla. Definition av egentyngd cQ  och lyftlast 
hQ  

Med en telfer förstås en lyftanordning som bärs av en balk (telferbalk) där 
telferns hjul belastar balkens underfläns, se Figur 10.2. 
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Figur 10.2 Telfer och telferbalk 

En hängtravers är en kran som går på två kranbanebalkar men dessa belastas 
på underflänsen, se Figur 10.3. I detta exempel har traversbryggan en balk på 
vilken en telfer löper. 

 

Figur 10.3 Hängtravers med telfer 

10.3 Laster på kranbanebalkar 

10.3.1 Klassificering av laster 
Laster från kranar är variabel och rörlig last eller olyckslast. Lasterna kan 
vara vertikala eller horisontala och kan ha statiska och dynamiska kompo-
nenter. De dynamiska komponenterna beräknas enligt (10.1). 
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φ, k i k=F φ F  (10.1) 

där 

φ, kF  är kranlastens karakteristiska värde; 

iφ  är dynamikfaktorn, se Tabell 10.1; 

kF  är kranlastens karakteristiska statiska komponent. 

Tabell 10.1 Dynamikfaktorer iφ  

Dynamikfaktor Inverkan att beakta Tillämpas på 

1φ  excitering av kranen vid lyftning av lyftlasten kra-
nens egentyngd 

kranens egentyngd 

dynamisk inverkan vid överföring av lyftlasten från 
marken till kranen 

2

3

eller
φ

φ
 

dynamisk inverkan vid plötsligt släpp av nyttolast 
om t ex gripskopa eller magnet används 

lyftlast 

4φ  dynamisk inverkan orsakad av att kranen löper 
längs räl eller kranbana 

kranens egentyngd 
och nyttolast 

5φ  dynamisk inverkan orsakad av drivande hjul drivkrafter 

6φ  dynamisk inverkan av en provlast som förflyttas av 
drivande hjul på det sätt kranen används 

provlast 

7φ  dynamisk elastisk inverkan vid kollision med buf-
fert 

buffertkraft 

 

De laster som bör beaktas samtidigt framgår av lastgrupper angivna i Tabell 
10.2 vari också redovisas tillämpliga dynamikfaktorer. Varje lastgrupp (ko-
lumn i Tabell 10.2) betraktas som en last vid kombination med andra laster. 

Kranar kan också orsaka olyckslast vid kollision med buffert (buffertkraft) 
eller vid kollision mellan lyftlast och hinder (vältningslast). Dessa krafter bör 
beaktas vid dimensioneringen om lämpligt skydd saknas. Dessa hänförs till 
exceptionell dimensioneringssituation med A 1,0γ = . 
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Tabell 10.2 Lastgrupper och dynamikfaktorer att betrakta som en 
karakteristisk kranlast 

Lastgrupp 

Brottgränstillstånd 

P
ro

v
la

s
t

 

O
ly

c
k
s
la

s
t

 

  

B
e
te

c
k
n
in

g

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Kranens egentyngd cQ  1φ  1φ  1 4φ  4φ  4φ  1 1φ  1 1 

2 Lyftlast hQ  2φ  3φ  – 4φ  4φ  4φ  1η  
– 1 1 

3 Acceleration av tra-
versbrygga 

L

T

,H
H

 

5φ  5φ  5φ  5φ  – – – 5φ  – – 

4 Horisontalkraft av 
skevgång 

SH – – – – 1 – – – – – 

5 Acceleration eller 
bromsning av tralla 
eller telfer 

T3H – – – – – 1 – – – – 

6 Vindlast på kran i 
drift 

WF ∗ 1 1 1 1 1 – – 1 – – 

7 Provlast TQ – – – – – – – 6φ  – – 

8 Buffertkraft BH – – – – – – – – 7φ  – 

9 Vältningskraft TAH – – – – – – – – – 1 
1  Kvoten mellan lyftlasten minus nyttolasten genom lyftlasten 

10.3.2 Lastbilder 
För en telfer bör den vertikala lasten sättas lika med summan av telferns 
egentyngd och lyftlasten med beaktande av dynamikfaktorn, se Tabell 10.1 
och Tabell 10.2. Den horisontala lasten bör i avsaknad av noggrannare värde 
sättas till 5 % av vertikallasten exklusive dynamikfaktor. I SS-EN 1991-3 an-
ges denna kraft längs banan men här rekommenderas att den även används 
tvärs banan. 

För traverskranar visas en lastbild i Figur 10.4 som ger maximal last på 
vänstra kranbanan. 
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a

r, maxQ r, maxQ Qr,max�

l

mine

r,(max)Q r,(max)Q

h,nomQ

Qr, max

Qr, max

Qr, max)(�

Qr, max)(�

Qr, max)(

Qr, max)(

Qr,max�

Qh,nom

den största hjullasten av den belastade kranen;

den nominella lyftlasten.

den samhörande hjullasten på andra banan av den belastade
kranen;

summan av den belastade kranens största hjullaster
på en kranbana;

summan av den belastade kranens samhörande hjullaster
på andra kranbanan;

 

Figur 10.4 Lastbild för maximala vertikala laster på kranbanebalkar 

Horisontala krafter av en traverskran kan ha följande orsaker: 

a) horisontala krafter av kranens acceleration eller retardation längs kran-
banebalkarna, se Figur 10.5 

b) horisontala krafter av trallans eller telferns acceleration eller retardation 
längs traversbryggan 

c) horisontala krafter av kranens skevgång längs kranbanebalkarna, se 
Figur 10.6 

d) buffertkrafter på grund av kranens förflyttning 

e) buffertkrafter på grund av trallans eller telferns förflyttning. 

Endast horisontalkraft av en av ovannämnda orsaker i taget tas med i en last-
bild. 
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L,1H L, 2H

T, 2H

T, 2HT, 1H

T, 1H

 
 

Figur 10.5 Horisontala krafter av kranåkning 

S,1,1,TH

S,1,2,TH

S,1, 2,LH S,2, 2,LH

S

á á

S,2,1,TH

S,2, 2,TH

S
S,1,1,TH S,2,1,TH

Kran med styrrullar Kran med flänshjul

 

Figur 10.6 Horisontala krafter av skevgång 

För en hängtravers bör horisontalkraft vinkelrätt banan tas som minst 10 % 
av de vertikala lasterna exklusive dynamikfaktor. 

10.3.3 Last av flera kranar 
Laster från samlyftande kranar ska behandlas som en enda kranlast. 
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Om flera kranar arbetar oberoende av varandra får antalet som beaktas 
samtidigt vid dimensioneringen begränsas enligt Figur 10.7. 

Kranar på varje kranbana Kranar i varje skepp Kranar i flerskeppsbygg-
nader 

 

 

 

 

Vertikal 
kranlast 2 3 2 1 

Horisontal 
kranlast 1 1 1 1 

 

Figur 10.7 Största antal kranar som behöver beaktas i ogynnsamt läge 

10.3.4 Provlast 
Bärverket bör dimensioneras för provlasten som ska förstoras med dynamik-
faktorn 6φ . Provningen förutsätts utförd enligt följande. 

Dynamisk provlast: 
Provlasten förflyttas på det sätt kranen ska användas. Provlasten bör uppgå 
till minst 110 % av nominell lyftlast och dynamikfaktorn tas som 

( )6 20,5 1,0φ φ= +  (10.2) 

där 

2 2, min 2 hφ φ β v= +  (10.3) 

hv  den konstanta lyfthastigheten i m s  
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Tabell 10.3 Parametrar för beräkning av dynamikfaktor 6φ  

Lyftklass 1  2β  2,minφ  

HC1 0,17 1,05 

HC2 0,34 1,10 

HC3 0,51 1,15 

HC4 0,68 1,20 
1  Med hänsyn till dynamisk inverkan vid  

överföring av lasten från mark till kran indelas  
kranar i lyftklasserna HC1 till HC4. Valet beror  
på krantyp, se rekommendation i SS-EN 1991-3,  
bilaga B (Tabell 10.8). 

Statisk provlast: 
Provlasten ökas utan att kranen körs. Provlasten bör uppgå till minst 125 % 
av nominell lyftlast. 

6 1,0φ =  

10.3.5 Övriga laster 
Kranbanor utomhus eller som i övrigt påverkas av väsentliga temperaturva-
riationer bör dimensioneras för temperaturändring. Ojämn temperatur över 
balkhöjden behöver normalt inte beaktas. 

Gångbrygga, trappa och plattform där material kan komma att läggas upp bör 
dimensioneras för en vertikal last 3 kN verkande på en yta 0,3 0,3¥  m. För 
gångbrygga, trappa och plattform avsedd endast för tillträde får lasten sättas 
till 1,5 kN. 

Skyddsräcke bör dimensioneras för en horisontallast 0,3 kN. 

Om ovanstående laster bärs av bärverk som också påverkas av kranlast behö-
ver de inte tas med i lastkombination med kranlast. 
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10.3.6 Lastfaktorer och lastkombinationsfaktorer 
Tillämpliga lastfaktorer för fallen STR och GEO som innefattar kranlast ges i 
Tabell 10.4. 

Tabell 10.4 Värden för lastfaktorer γ  för fallen STR och GEO 

Dimensioneringssituation Last Beteckningar 

V/T E 

Permanent kranlast    
– ogynnsam G supγ  1,35 1,00 

– gynnsam G infγ  1,00 1,00 

Variabel kranlast    
– ogynnsam Q supγ  1,35 1,00 

– gynnsam Q infγ    

kran på plats   1,00 1,00 

ingen kran   0,00 0,00 

Annan variabel last Qγ    
– ogynnsam  1,50 1,00 

– gynnsam  0,00 0,00 

Olyckslast Aγ   1,00 

V – Vanlig, T – Tillfällig, E – Exceptionell 

Vid verifiering med hänsyn till förlorad statisk jämvikt EQU och lagerlyft 
bör ogynnsam och gynnsam del av kranlasten betraktas som enskilda laster. 
Om inget annat anges (se speciellt tillämplig Eurokod) bör ogynnsam och 
gynnsam del av permanent last multipliceras med G sup 1,05γ =  respektive 

G inf 0,95γ = . 

Vid lastkombination betraktas last från kranar som arbetar oberoende av var-
andra som oberoende laster. Lastkombinationsfaktorer för kranlaster ges i 
Tabell 10.5. 
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Tabell 10.5 Lastkombinationsfaktorer för kranlaster 

 Vertikal last Horisontal last 

0ψ  0,8 0,5 

1ψ  0,7 0,5 

2ψ  förhållandet mellan permanent 
kranlast och total kranlast 

0 

 

Vid kombination av lyftlast och vindlast bör största vindlast som är förenlig 
med krandriften beaktas. Denna last wF *  motsvarar en vindhastighet på 
20 m s . Referensarean ref, xA  för lyftlasten bör bestämmas i varje enskilt 
fall. Vidare bör bärverket verifieras för vindlast enligt SS-EN 1991-1-4 i 
kombination med parkerad kran. 

10.3.7 Utmattningslast 
Under normala driftvillkor får utmattningslasten uttryckas i termer av skade-
ekvivalent utmattningslast eQ , som får antas vara konstant för alla kranposi-
tioner vid bestämning av inverkan av utmattningslast. Normalt beaktas endast 
vertikal kranlast vid verifiering för utmattning. 

Tabell 10.6 Klassificering av kranar i driftklasser 

0Q  1Q  2Q  3Q  4Q  5Q  Lastkollektivklass 

k
Q

�
0

0
3
1
3

,

 

0
0
3
1
3

0
0
6
2
5

,
,

�
�

k
Q

 

0
0
6
2
5

0
1
2
5

,
,

�
�

k
Q

 

0
1
2
5

0
2
5

,
,

�
�

k
Q

 

0
2
5

0
5

,
,

�
�

k
Q

 

0
5

1
0

,
,

�
�

k
Q

 

Totalt antal cykler       

0U  41,6 10C ≤ ⋅  0S  0S  0S  0S  0S  0S  

1U  4 41,6 10 3,15 10C⋅ < ≤ ⋅  0S  0S  0S  0S  0S  1S  

2U  4 43,15 10 6,30 10C⋅ < ≤ ⋅  0S  0S  0S  0S  1S  2S  
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Totalt antal cykler       

3U  4 56,30 10 1,25 10C⋅ < ≤ ⋅  0S  0S  0S  1S  2S  3S  

4U  5 51,25 10 2,50 10C⋅ < ≤ ⋅  0S  0S  1S  2S  3S  4S  

5U  5 52,50 10 5,00 10C⋅ < ≤ ⋅  0S  1S  2S  3S  4S  5S  

6U  5 65,00 10 1,00 10C⋅ < ≤ ⋅  1S  2S  3S  4S  5S  6S  

7U  6 61,00 10 2,00 10C⋅ < ≤ ⋅  2S  3S  4S  5S  6S  7S  

8U  6 62,00 10 4,00 10C⋅ < ≤ ⋅  3S  4S  5S  6S  7S  8S  

9U  6 64,00 10 8,00 10C⋅ < ≤ ⋅  4S  5S  6S  7S  8S  9S  

 

I Tabell 10.6 är 
k Q  lastkollektivfaktor för en krans alla verksamhetsområden; 
C  totala antalet cykler under kranens förväntade livslängd. 

Klasserna iS  bestäms av parametern s  som är ett mått på inverkan av 
spänningskollektiv enligt EN 13001-1. Parametern s  definieras som: 

s νk=  (10.4) 

där 
k  spänningskollektivfaktorn, 
ν  antalet spänningscykler C  i relation till 62 10 .◊  

Klassificeringen är baserad på livslängden 25 år. 
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Utmattningslasten får beräknas ur: 

e fat maxQ φ λQ=  (10.5) 

där: 

maxQ  största värdet för den karakteristiska vertikala hjullasten 
λ  får tas från Tabell 10.7. 

Den skadeekvivalenta dynamikfaktorn fatφ  får under normala förhållanden 
sättas till den största av: 

2
fat,1 fat,2

11,05 och
2
φφ φ += =  (10.6) 

Värdena i Tabell 10.7 avser spänningar orsakade av en arbetscykel för kra-
nen. Spänningar orsakade av ett enskilt hjultryck ger upphov till flera cykler 
och inverkan av antalet hjul kan bestämmas enligt EN 1993-6, 9.4.2.3. Vid 
bestämning av -värdenλ  i Tabell 10.7 har följande använts: 

– standardiserat kollektiv med normalfördelad lasteffekt, 

– Palmgren-Miners delskadehypotes och 

– S-N kurvorna för utmattningshållfasthet med lutningen 3m =  för 
normalspänning och 5m =  för skjuvspänning. 

Om kranens klassificering inte angivits ges viss ledning i Tabell 10.8. 

Tabell 10.7 Skadeekvivalensfaktor λ  

Driftklass S  0S  1S  2S  3S  4S  5S  6S  7S  8S  9S  

Normalspän-
ning 0,198 0,250 0,315 0,397 0,500 0,630 0,794 1,00 1,260 1,587 

Skjuvspänning 0,379 0,436 0,500 0,575 0,660 0,758 0,871 1,00 1,149 1,320 
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Tabell 10.8 Rekommendationer om val av driftklass och lyftklass 

Punkt Krantyp Lyftklass Driftklass 

1 Handmanövrerad kran HC1 0 1S , S  

2 Monteringskran HC1, HC2 0 1S , S  

3 Kraftverkskran HC1 1 2S , S  

4 Lagerkran – intermittent användning HC2 4S  

5 Lagerkran, strykbomskran, skrothanteringskran – kontinuerlig 
användning HC3, HC4 6 7S , S  

6 Verkstadskran HC2, HC3 3 4S , S  

7 Traverskran, anslagskran – med skopa eller magnet HC3, HC4 6 7S , S  

8 Skänkkran HC2, HC3 6 7S , S  

9 Tångkran HC3, HC4 7 8S , S  

10 Stripperkran, chargeringskran, beskickningskran HC4 8 9S , S  

11 Smideskran HC4 6 7S , S  

12 Transportbrokran, halvportalkran, portalkran med telfer eller 
svängkran – med krok HC2 4 5S , S  

13 Transportbrokran, halvportalkran, portalkran med telfer eller 
svängkran – med skopa eller magnet HC3, HC4 6 7S , S  

14 Rörlig bandtransportör med fasta eller glidande band HC1 3 4S , S  

15 Varvskran, stapelbäddkran, utrustningskran – med krok HC2 3 4S , S  

16 Hamnkran, svängande pontonkran, vippsvängkran – med 
krok HC2 4 5S , S  

17 Hamnkran, svängande pontonkran, vippsvängkran – med 
skopa eller magnet HC3, HC4 6 7S , S  

18 Tung pontonkran, bockkran HC1 1 2S , S  

19 Fartygskran – med krok HC2 3 4S , S  

20 Fartygskran – med skopa eller magnet HC3, HC4 4 5S , S  

21 Tornsvängkran för byggindustri HC1 2 3S , S  

22 Montagekran, derrickkran – med krok HC1, HC2 1 2S , S  

23 Spårbunden svängkran – med krok HC2 3 4S , S  
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Punkt Krantyp Lyftklass Driftklass 

24 Spårbunden svängkran – med skopa eller magnet HC3, HC4 4 5S , S  

25 Järnvägskran tillåten på tåg HC2 4S  

26 Lastbilskran, mobilkran – med krok HC2 3 4S , S  

27 Lastbilskran, mobilkran – med skopa eller magnet HC3, HC4 4 5S , S  

28 Tung kran på lastbil, tung mobilkran HC1 1 2S , S  

 

10.4 Laster orsakade av maskiner 
Detta avsnitt gäller för roterande maskiner som ger upphov till väsentliga dy-
namiska effekter. Små maskiner med tyngd mindre än 5 kN behöver inte sär-
behandlas utan kan räknas som en del av den nyttiga lasten. Större fast mon-
terade maskiner ger upphov till permanent last, variabel dynamisk last och i 
vissa fall även olyckslast. Maskiner kan även ge upphov till utmattningslast. 
Inverkan av dynamisk last på konstruktion ska bestämmas genom en dyna-
misk analys av systemet bärverk och maskin. Systemet bör utformas så att re-
sonanseffekter undviks. 

Det svängande systemet bestående av maskin och bärverk ska modelleras så 
att exciteringar, massförhållanden, styvhetsegenskaper och dämpning blir till-
räckligt noggrant beaktade för bestämning av aktuellt dynamiskt beteende. 

Modellen får väljas linjärelastisk med koncentrerade eller fördelade massor 
sammanfogade med och burna av fjädrar. 

Systemets gemensamma tyngdpunkt (t ex av fundament och maskin) bör pla-
ceras så nära som möjligt till den vertikala linjen genom tyngdpunkten för 
kontaktytan mellan fundament och undergrund. I varje fall bör excentriciteten 
i massfördelningen inte överskrida 5 % av kontaktytans sidlängd. Maskinens 
och fundamentets gemensamma tyngdpunkt bör dessutom om möjligt ligga 
under fundamentets överyta. 

I allmänhet bör de tre frihetsgraderna för translation och de tre frihetsgrader-
na för rotation beaktas. Det är dock i allmänhet inte nödvändigt att tillämpa 
en tredimensionell modell. Ett exempel på enkel enfrihetsgradmodell visas i 
Figur 10.8. 
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Figur 10.8 Modell med en frihetsgrad med massa, fjäder och dämpare 

Undergrundens egenskaper bör omvandlas till modellens termer (fjädrar, 
dämpningskonstanter etc). Erforderliga egenskaper är: 

för jord:  dynamisk G-modul och dämpningskonstanter; 
för pålar: dynamisk fjäderkonstant i vertikal- och horisontalriktningen;  
för fjädrar: fjäderkonstanter i vertikal- och horisontalriktningen och för 

 gummifjädrar dämpningsdata. 

En fullständig översikt av statiska och dynamiska krafter i olika dimensione-
ringssituationer bör inhämtas från maskinleverantören tillsammans med all 
annan information som ritningar, viktuppgifter på fasta och rörliga delar, has-
tigheter, balansering etc. Följande uppgifter bör inhämtas från maskinle-
verantören: 

– maskinens lastdiagram som visar placering, storlek och riktning för alla 
laster inklusive de dynamiska; 

– maskinens hastighet; 

– maskinens kritiska hastighet;  

– ungefärliga dimensioner på fundamentet; 

– maskindelarnas masströghetsmoment;  

– detaljuppgifter om dämpande fyllning och liknande (vibrationsskydd); 

– schema över rördragning och tillhörande upphängningar; 
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– temperatur inom olika områden under drift; 

– tillåten förskjutning av maskinens upplagspunkter under normal drift. 
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11 Sannolikhetsteoretisk verifiering av 
bärförmågan 

11.1 Allmänt 
I både den gamla svenska regelsamlingen Boverkets konstruktionsregler 
(BKR) och de nya europeiska beräkningsreglerna för bärande konstruktioner, 
Eurokoderna, är huvudregeln att en byggnads eller ett konstruktionselements 
säkerhet mot brott eller olägenhet ska verifieras med partialkoefficientmeto-
den, men som alternativ ges även möjlighet att använda sannolikhetsteore-
tiska metoder. För Eurokodernas räkning ges de grundläggande dimensione-
ringsreglerna i SS-EN 1990 (se Kapitel 2), vars principer för dimensionering 
och metoder för verifiering illustreras i Figur 11.1, där det även framgår vilka 
säkerhetskrav som enligt SS-EN 1990 ska uppfyllas vid en sannolikhetsteo-
retisk verifiering av bärförmågan. Huvudkraven är i stort sett identiska med 
kraven i BKR och kravet på säkerhetsindexet för brottgränstillståndet i 
SS-EN 1990 motsvarar BKR:s säkerhetsklass 3. 
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Figur 11.1 Principer för dimensionering och metoder för verifiering enligt 
SS-EN 1990 
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Sannolikhetsteoretiska metoder kan användas för direkt kontroll i ett givet 
gränstillstånd, d v s genom att betrakta alla ingående variabler och osäkerhe-
ter på både last- och bärförmågesidan som statistiska variabler och beräkna 
brottrisken. Metoden i sig är matematiskt ganska komplicerad och kräver ett 
omfattande statistiskt underlag, och det är oftast inte lönt då den eventuella 
förtjänsten i de flesta fall är liten mot den arbetsinsats som krävs. 

En annan tillämpning för sannolikhetsteoretiska metoder är att använda dem 
för kalibrering av faktorer och koefficienter som ingår i deterministiska be-
räkningsmodeller som bygger på partialkoefficientmetoden. I bilaga C till 
SS-EN 1990 ges anvisningar för hur kalibreringen kan utföras. Denna 
Eurokod ger även andra informativa anvisningar för metoder kopplade till 
sannolikhetsteoretiskt synsätt, bl a beskrivs det i bilaga D hur karakteristiska 
eller dimensionerande bärförmågevärden kan bestämmas genom provning. 

Detta kapitel ger en komprimerad sammanfattning om grundläggande sanno-
likhetsteori och av bilaga C, Grunderna för partialkoefficientmetoden och 
tillförlitlighetsanalyser, respektive bilaga D, Dimensionering genom prov-
ning, i SS-EN 1990, samt sammanfattar Eurokodernas anvisningar för di-
mensionering och kalibrering med hjälp av sannolikhetsteoretiska metoder. 
För den som är intresserad av ytterligare fördjupning inom detta område före-
slås referenserna [1], [2], [3] och [4] i referenslistan i slutet av detta kapitel. 

11.2 Grundläggande sannolikhetsteori 
Vid sannolikhetsteoretisk dimensionering betraktas lasteffekt, E , och bärför-
måga, R , som stokastiska (slumpmässiga) variabler definierade av deras fre-
kvensfunktioner. Det innebär således att det inte finns någon övre eller nedre 
gräns för varken lasteffekt eller bärförmåga, utan endast en sannolikhet att 
variabeln antar ett värde inom ett visst intervall. 

För lasteffekten och bärförmågan gäller att: 

0 SäkertR E− >  

0 BrottR E− <  

0 GränstillståndR E− =  
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Gränsfunktionen, g , definieras av 

g R E= −  (11.1) 

g  är en stokastisk variabel och sannolikheten att gränstillståndet uppnås eller 
passeras ges av 

( )f Prob 0P g= ≤  (11.2) 

Värdet fP  benämns vanligtvis brottsannolikheten och antar i de flesta fall ett 
mycket litet värde. För att illustrera sannolikheten på ett tydligare sätt an-
vänds med fördel det ekvivalenta säkerhetsindexet β  som ges av 

( )1
fβ Φ P−= −  (11.3) 

Där 1( )Φ−  är inversen av den standardiserade kumulativa normalfördel-
ningen. Beträffande eurokodernas krav/rekommendationer för β , se 
Avsnitt 11.3.1. 

Normalt är både lasteffekten, E , och bärförmågan, R , funktioner bestående 
av flera variabler, både stokastiska och deterministiska, och kan uttryckas 
som 

E 1 2 1 2 1 2, , , , , ,{ }E f F F a a θ θ= K K K  (11.4) 

R 1 2 1 2 1 2, , , , , ,{ }R f X X a a θ θ= K K K  (11.5) 

där 

E{}f , R{}f  är lasteffekt- respektive bärförmågefunktion 
F   är en last 
X   är en materialegenskap 
a   är en geometrisk egenskap 
θ   är en modellosäkerhet 

I många fall blir gränsfunktionen g  en komplicerad ickelinjär stokastisk 
funktion med många variabler vilket gör det mycket komplicerat att finna 
exakta analytiska lösningar. En allmänt accepterad beräkningsmetod som in-
nebär en del förenklingar är första ordningens tillförlitlighetsmetod, FORM. 
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Denna metod presenterades först av Hasofer och Lind [1] och metoden sam-
manfattas i det följande. 

För att enklare illustrera beräkningsmetoden antas att gränsfunktionen g  
endast består av två stokastiska variabler där 1X  är normalfördelad (last) och 
där 2X  lognormalfördelad (bärförmåga) enligt 

2 1g X X= −  (11.6) 

( )1 X1 X1,X N m σ∈  (11.7) 

( )2 ln X2 ln X2ln ,X N m σ∈  (11.8) 

Vidare gäller att 

X1
X1

X1

σV
m

=  (11.9) 

X2
X2

X2

σV
m

=  (11.10) 

X2
ln X2 2

X2

ln
1

mm
V

⎡ ⎤
⎢ ⎥=
⎢ ⎥+⎣ ⎦

 (11.11) 

( )2 2
ln X2 X2ln 1σ V= +  (11.12) 

Vid andra typer av fördelningar som t ex gumbelfördelning måste fördel-
ningsfunktionen transformeras till normalfördelning med avseende på den 
aktuella brottpunkten på gränsytan. 

Först normaliseras de stokastiska variablerna genom att i gränsfunktionen 
ersätta dem med 

( )i Xi
i i Xi i Xi i

Xi
0,1X mZ X σ Z m Z N

σ
−

= ⇔ = ⋅ + ⇒ ∈  (11.13) 
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Den normaliserade stokastiska gränsfunktionen ges av 

( )2
2 X 2ln 1X2

X1 1 X12
X2

e
1

Z Vmg σ Z m
V

+
= ⋅ − ⋅ −

+
 (11.14) 

Funktionen innehåller nu två normalfördelade stokastiska variabler med me-
delvärdet 0 och standardavvikelsen 1. Genom normaliseringen erhålls en 
ickelinjär funktion för gränsfunktionen, även benämnd brottytan. I Figur 11.2 
illustreras sambandet mellan de normaliserade variablerna och gränsfunktio-
nen. 

Den icke linjära brottfunktionen kan approximeras som en linjär funktion 
( )1 2, 0g z z∗ =  som tangerar den verkliga funktionen i brottpunkten 

( )1d 2d,z z , se Figur 11.2. I de flesta fall ger denna approximation ett resultat 
som ligger mycket nära den brottrisk som ges av den exakta funktionen. Med 
antagandet om att gränsytan ges av en linjär funktion kan man med geomet-
riska villkor direkt bestämma säkerhetsindex β  och därmed även brottrisken. 

Säkerhetsindex β  motsvarar i figuren det kortaste avståndet från origo till 
brottpunkten där 1z  och 2z  tar värdena 1dz  respektive 2dz . Dessa brottvär-
den motsvaras av 

1d 1z α β=  (11.15) 

2d 2z α β=  (11.16) 

där 1α  och 2α  är komposanterna till enhetsvektorn α , se Figur 11.2. Vidare 
gäller att 

i1 1α− ≤ ≤  (11.17) 

2
i 1α =∑  (11.18) 

I detta sammanhang kallas komposanterna för känslighetsfaktorer och de be-
skriver indirekt vilket värde den aktuella stokastiska variabeln tar då brottet 
sker, d v s variabelns dimensioneringsvärde. 
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Figur 11.2 Normaliserade variabler med en ickelinjär brottfunktion samt en 
approximerad linjär funktion 

Dimensioneringsvärdena för de två stokastiska variablerna 1X  och 2X  ges 
således av 

( )d1 X1 1 X11X m α βV= +  (11.19) 

( )2
2 X2 2 X2

ln 1X2
d2 X22 X2X2

ome e0,21

α β V α β VmX mVV

+ ⎧ ⎫= ≈ = ⋅⎨ ⎬<⎩ ⎭+
 (11.20) 
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För normalfallet i gränstillståndet är både lasteffekten, dE , och bärförmågan, 
dR , funktioner bestående av flera variabler, både stokastiska och determinis-

tiska, och kan uttryckas som 

d E d1 d2 d1 d2 d1 d2, , , , , ,{ }E f F F a a θ θ= K K K  (11.21) 

d R d1 d2 d1 d2 d1 d2, , , , , ,{ }R f X X a a θ θ= K K K  (11.22) 

Dock gäller samma principer som för det tvådimensionella fallet. 

Att analytiskt beräkna säkerhetsindex och känslighetsfaktorer blir snabbt 
mycket komplicerat då antalet variabler ökar och om gränsfunktionen samti-
digt är en ickelinjär funktion. Idag finns det dock en hel del beräkningspro-
gram att tillgå som underlättar arbetet. 

11.3 Grunderna för partialkoefficientmetoden och 
tillförlitlighetsanalyser 

I partialkoefficientmetoden omvandlas grundvariabler (d v s laster, bärförmå-
gor och geometriska storheter) till dimensioneringsvärden genom tillämpning 
av partialkoefficienter, γ , och reduktionsfaktorer, ψ , och en verifiering ut-
förs för att tillförsäkra att inget aktuellt gränstillstånd passeras. I princip kan 
numeriska värden för partialkoefficienter och ψ -faktorer bestämmas på nå-
got av följande två sätt: 

1. Kalibrering baserad på erfarenheter från en lång byggtradition. För de 
flesta partialkoefficienter och reduktionsfaktorer som föreslås i de 
Eurokoder som finns tillgängliga är detta den mest tillämpade principen. 

2. Statistisk utvärdering av data från experiment och observationer i fält, 
vilket bör utföras inom ramen för en sannolikhetsteoretisk metod. 

Vid tillämpning av metod 2, antingen ensamt eller i kombination med me-
tod 1, bör partialkoefficienter för olika material och laster i brottgränstillstånd 
kalibreras så att säkerhetsnivåerna för representativa bärverk är så nära sä-
kerhetsindexets riktvärde som möjligt. 

I bilaga C till SS-EN 1990, Grunderna för partialkoefficientmetoden och till-
förlitlighetsanalyser, ges en teoretisk bakgrund till partialkoefficientmetoden 
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och information om hur metoden är avsedd att tillämpas inom ramen för 
Eurokoderna. Bilaga C ger även information om  

– metoder för bedömning av konstruktioners tillförlitlighet, 

– tillämpning av den tillförlitlighetsbaserade metoden för att genom 
kalibrering bestämma dimensioneringsvärden eller partialkoefficienter till 
dimensioneringsvillkoren samt 

– sättet att verifiera vid dimensionering enligt Eurokoderna. 

11.3.1 Tillförlitlighetsmetoder och säkerhetsindex β  
I Figur 11.3 redovisas en översikt över de olika metoder som finns för kalib-
rering av ekvationer enligt partialkoefficientmetoden (gränstillstånd) och 
sambanden mellan dem. De sannolikhetsteoretiska kalibreringsmetoderna för 
partialkoefficienter kan indelas i två huvudkategorier: 

1. Strikt sannolikhetsteoretiska metoder (Nivå III), som ger i princip kor-
rekt svar på det tillförlitlighetsproblem som ställts. Nivå III-metoder an-
vänds sällan vid kalibrering av konstruktionsregler p g a den brist på 
statistiska data som ofta föreligger. 

2. FORM – Första ordningens tillförlitlighetsmetoder (Nivå II), som 
använder vissa väldefinierade approximationer och leder till resultat 
som kan anses vara tillräckligt noggranna för tillämpning på de flesta 
bärverk (FORM innebär att man linjäriserar brottfunktionen kring brott-
punkten, se Avsnitt 11.3.2). 

För både Nivå II- och Nivå III-metoder bör graden av tillförlitlighet faststäl-
las genom bestämning av sannolikheten för konstruktionens fortbestånd, 

( )s f1P P= − , där fP  är sannolikheten för brott enligt den antagna brottmo-
dellen inom en antagen referensperiod. Om den beräknade brottsannolikheten 
är större än det från början fastställda riktvärdet 0P , bör bärverket inte anses 
vara säkert. Uttrycket ”brottsannolikhet” och det motsvarande säkerhetsin-
dexet, β , ska dock endast ses som abstrakta värden som inte nödvändigtvis 
representerar den verkliga andelen brott utan används som praktiskt tillämp-
bart värde vid kalibrering av konstruktionsregler och vid jämförelser av sä-
kerhetsnivåer av olika bärverk. 
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KalibreringKalibrering Kalibrering

Semi-
sannolikhetsteo-
retiska metoder

(Nivå I)

Partialkoefficient-
metoden

Metod a Metod b

Metod c

FORM
(Nivå II)

Strikt sannolikhets-
teoretiska metoder

(Nivå III)

Historiska metoder
Empiriska metoder

Deterministiska
metoder

Sannolikhetsteoretiska metoder

 

Figur 11.3 Översikt över tillförlitlighetsmetoder. Eurokoderna är i huvudsak 
baserade på metod .a  Metod c  eller likvärdiga metoder (t ex 
dimensionering genom provning) har använts för att ytterligare 
utveckla Eurokoderna 

För Nivå II-metoder definieras traditionellt ett alternativt mått på tillförlitlig-
heten genom säkerhetsindexet β  för normalfördelad brottrisk som kopplas 
till fP  genom 

( )fP Φ β= −  (11.23) 

där Φ  är den sammanlagda fördelningsfunktionen hos den standardiserade 
normalfördelningen. Sambandet mellan Φ  och β  visas i Tabell 11.1. Det 
värde på β  som rekommenderas i SS-EN 1990 för brottgränstillstånd, 

d 3,8β = , motsvarar en dimensionerande brottsannolikhet, dP , på 57,2 10−⋅ , 
eller brott i ett fall av ca 14 000 under en period på 50 år. Det bör noteras att 
det här är fråga om formella brottsannolikheter och att de verkliga är väsent-
ligt mindre. 
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När β  har bestämts har vanligtvis lognormal- eller Weibullfördelning anta-
gits för material- och bärförmågeparametrar samt för modellosäkerheter me-
dan normalfördelning har antagits för egentyngd. Även för variabla laster har, 
vid verifiering utan hänsyn till utmattning, för enkelhets skull normalfördel-
ning antagits. I detta fall är dock egentligen extremvärdesfördelningar mer 
rättvisande. 

Tabell11.1 Samband mellan β  och fP  

fP  
−110  

−210  
−310  

−410  
−510  

−610  
−710  

β  1,26 2,32 3,09 3,72 4,27 4,75 5,20 

 

Sannolikheten för brott eller kollaps, fP , kan uttryckas som en gränsfunktion 
g  sådan att bärverket anses fortbestå om 0g >  och inte fortbestå om 0g ≤ . 

( )f 0P P g= ≤  (11.24) 

Om R  är bärförmågan och E  lasteffekten är en gränsfunktion 

g R E= −  (11.25) 

där R , E  och g  är stokastiska variabler. 

Om g  är normalfördelad fås 

g

g

μ
β

σ
=  (11.26) 

där 

gμ  är medelvärdet av g  och 

gσ  är dess standardavvikelse, 

så att 

g g 0μ β σ− =  (11.27) 
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och 

( ) ( )f g g0P P g P g μ β σ= ≤ = ≤ −  (11.28) 

För andra fördelningsfunktioner hos g  är β  endast ett mått på tillförlitlighe-
ten 

( )s f1P P= −  (11.29) 

En sak som skiljer mellan det grundläggande säkerhetskonceptet i 
SS-EN 1990 och det vi har haft i svenska normer är att SS-EN 1990 baseras 
på en referensperiod på 50 år, sannolikheten avser med andra ord att brott ska 
teoretiskt inträffa en gång på 50 år, medan vi i Sverige traditionellt har använt 
referensperioden ett år.  Detta har bl a betydelse för värdet på säkerhetsin-
dexet β . Den grundläggande rekommendationen i SS-EN 1990 för brott-
gränstillstånd är 3,8β =  för referensperioden 50 år, vilket motsvarar 4,7β =  
för referensperioden ett år. 

I bilaga B av SS-EN 1990 finns förslag på hur man kan tillämpa differentie-
rade säkerhetsklasser genom att anta andra värden på .β  Enligt EKS får dock 
inte bilaga B tillämpas i Sverige. För svenskt vidkommande har man istället 
(se Avsnitt 2.2) valt att bevara modellen med differentierade säkerhetsklasser 
genom att införa en ytterligare partialkoefficient, dγ , på lasteffektsidan, som 
är relaterad till säkerhetsindexet β  enligt Tabell 11.2. Då man i Sverige har 
valt att hålla kvar vid referensperioden ett år kan man ur Tabell 11.2 utläsa att 
den grundläggande säkerhetsnivån i Eurokoderna motsvarar vad vi i Sverige 
kallar säkerhetsklass 3. 

Tabell 11.2 Samband mellan säkerhetsklass, dγ  och β  för 
referensperioden ett år 

Säkerhetsklass dγ  β  

1 0,83 ≥ 3,7  

2 0,91 ≥ 4,2  

3 1,0 ≥ 4,7  
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Säkerhetsindex och partialkoefficienter i all ära. För praktiskt konstruktions-
arbete bör man tänka på att den verkliga brottfrekvensen till stor del beror på 
den mänskliga faktorn eller så kallade ”grova fel”, vilket inte explicit beaktas 
vid en dimensionering enligt partialkoefficientmetoden och som, om dessa 
typer av fel vore inkluderade, skulle leda till en högre teoretisk brottfrekvens. 
Säkerhetsindexet β  ger alltså inte nödvändigtvis en indikation på den verk-
liga brottfrekvensen hos bärverk. I verkligheten är brotten faktiskt färre än 
vad som kan förväntas enligt de teoretiska modellerna. 

11.3.2 Kalibrering av dimensioneringsvärden 
Vid en verifiering av tillförlitligheten med tillämpning av metoden med di-
mensioneringsvärden (Figur 11.3) måste dimensioneringsvärdena definieras 
för alla grundvariabler. En dimensionering anses godtagbar om gränstillstån-
den inte uppnås när dimensioneringsvärdena sätts in i analysmodellen, vilket 
kan uttryckas som d dE R< . I SS-EN 1990 bilaga C ges bland annat en för-
enklad metod att bestämma dimensioneringsvärden för lasteffekter och bär-
förmågor. Denna metod är på säkra sidan då den generellt ger något för stora 
ingångsvärden för känslighetsfaktorerna. 

Dimensioneringsvärdena bör baseras på värden för grundvariabler vid dimen-
sioneringspunkten enligt FORM, som kan definieras som den punkt på brott-
randen ( 0)g =  som ligger närmast medelpunkten i rymden av de normalför-
delade variablerna, Figur 11.4. 

Dimensioneringsvärdena för lasteffekter dE  och bärförmågor dR  bör defi-
nieras så att sannolikheten för ett mer ogynnsamt värde är 

( ) ( )d EP E E Φ α β> = +  (11.30) 

( ) ( )d RP R R Φ α β≤ = −  (11.31) 

där Eα  och Rα , med 1α ≤ , är värdena för känslighetsfaktorerna enligt 
FORM, α -värdet är negativt för ogynnsamma laster och lasteffekter och po-
sitivt för bärförmågor. Eα  och Rα  kan sättas till -0,7 respektive 0,8 under 
förutsättning att 

E

R
0,16 7,6σ

σ
< <  (11.32) 
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där Eσ  och Rσ  är standardavvikelser för lasteffekt respektive bärförmåga. 
Om villkoret (11.32) är uppfyllt fås således 

( ) ( )d 0,7P E E Φ β> = −  (11.33) 

( ) ( )d 0,8P R R Φ β≤ = −  (11.34) 

Om villkoret (11.32) inte är uppfyllt bör 1,0α = ±  användas för den största 
standardavvikelsen och 0,4α = ±  för variabeln med den minsta standard-
avvikelsen. 

Om lastmodellen innehåller flera grundvariabler bör (11.33) endast användas 
för den variabla huvudlasten. För samverkande laster kan dimensionerings-
värdena enligt SS-EN 1990, bilaga C, istället definieras som 

( ) ( ) ( )d 0,4 0,7 0,28P E E Φ β Φ β> = − ⋅ ⋅ = −  (11.35) 

Det bör dock påpekas att i (11.35) beaktas ej lasternas varaktighet vilket har 
betydelse för fallet samverkande laster. 

Dimensioneringsvärdet beror av aktuell fördelningsfunktion. I Tabell 11.3 
sammanfattas de vanligaste fördelningarna. För känt medelvärde och stan-
dardavvikelse används beteckningarna Xm  och Xσ  medan för skattat medel-
värde och skattad standardavvikelse används beteckningarna Xμ  och Xs . 

Tabell 11.3 Formler för bestämning av dimensioneringsvärde för några 
olika fördelningar 

Fördelning1)  Dimensioneringsvärde Anmärkning 

N ( )= −d X X1X m α βV   

LN ( )− +

−

=
+

⎧ ⎫≈ = ⋅⎨ ⎬<⎩ ⎭

2
X

X

ln 1X
d 2

X

X
X

e
1

om e0,2

α β V

α βV

mX
V

mV
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Fördelning1)  Dimensioneringsvärde Anmärkning 

GU 
( )( ){ }d

1 ln lnX U Φ α β
a

= − − −  

Φ  är den kumulativa stan-
dardnormalfördelningsfunktio-
nen 

X
0,57722U m

a
= −  

X 6
πa

σ
=  

1)  N avser normalfördelning, LN lognormalfördelning och GU gumbelfördelning (typ-I-fördelning) 

R

R

ó

E

E

ó

Rá â

â

E- á â

P

( )S

 

Figur 11.4 Dimensioneringspunkt ( )P  och säkerhetsindex β  enligt första 
ordningens tillförlitlighetsmetod (FORM) för normalfördelade 
okorrelerade variabler. ( )S  motsvarar randvillkoret vid brott, 

0g R E= − =  
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11.3.3 Statistisk karakterisering av grundvariabler 
De grundvariabler som normalt är aktuella är 

– laster, 

– materialegenskaper, 

– geometriska storheter samt 

– modellosäkerheter. 

Laster klassificeras med hänsyn till deras variation i tiden enligt följande: 

– Permanenta laster, t ex egentyngd, förspänning, krympning, krypning. 

– Variabla laster, t ex nyttig last, vindlast, snölast, trafiklast, temperaturlast. 

– Olyckslaster, t ex explosion, påkörningslast. 

I Tabell 11.4 ges en sammanställning av några vanliga lasters statistiska 
egenskaper. Den andra kolumnen anger på vilket sätt den aktuella lastens ka-
rakteristiska värde presenteras i Eurokoden. En last kan ha statistiska egen-
skaper som gör att den beskrivs väl av flera olika typer av fördelningar. I den 
tredje kolumnen ges den fördelning som vanligtvis används för att beskriva 
den aktuella lasten. 

Permanenta laster som egentyngd brukar vanligtvis antas ha en normalfördel-
ning. För variabla laster där lasten beskrivs av frekvensfunktion för lastens 
maxvärde används ofta gumbelfördelning. Det gäller t ex frekvensfunktionen 
för snölastens maxvärde. Denna typ av fördelning, även benämnd typ-1 för-
delning, tillhör en familj fördelningar som kallas extremvärdesfördelningar. 
De har den gemensamma egenskapen att de är skeva fördelningar och att de 
bildas av extremvärden från andra fördelningar då de i sin tur beskriver en ny 
fördelning. Frechetfördelning (typ-II fördelning) är också en sådan extrem-
värdesfördelning som ibland används för att beskriva vindlast. 
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Tabell 11.4 Typiska statistiska egenskaper för några vanliga laster (i 
huvudsak från [4] och [5]) 

Last Fraktil för ka-
rakteristiskt 
värde1)  

Passande 
fördel-
ning 2)  

Variations-
koefficient 
V σ m=  

Anmärkning 

Egentyngd, 
G  

Normalt 50 % N 0,05 – 0,10 Se  
SS-EN1990:2002 

Nyttig last 
(kontor) 

>98 %  GU, LN 0,40 – 0,70  

Snölast 98 % GU 0,25 – 0,40 Den lägre V  gäl-
ler i områden 
med större snö-
last 

Vindlast 98 % GU 0,40 Ibland används 
frechetfördelning 

1)  Fraktil för fördelning av årsmaximum 
2)  N avser normalfördelning, LN lognormalfördelning och GU gumbelfördelning (typ-I-fördelning) 

Det är svårt att ge allmängiltig statistisk information för materialegenskaper 
då en materialtyp kan ha extremt olika egenskaper, t ex beroende på tillverk-
ningsförutsättningar eller materialets strukturella uppbyggnad. I Tabell 11.5 
ges dock egenskaper för några typiska material. 

Normalt är det enkelt att bestämma egenskaper hos ett material och det finns 
därför mycket statistisk information att hämta från tidigare gjorda provningar. 
Dessvärre finns inte denna information samlad gemensamt utan den måste 
hittas från fall till fall, t ex hos tillverkare. 

Generellt gäller för ett materials hållfasthetsegenskap att den för det mesta 
beskrivs bra av en lognormalfördelning. För material med en stor variations-
koefficient har denna skeva fördelning fördelen att den inte kan ta negativa 
värden, vilket för en hållfasthet är en orimlighet. 
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Tabell 11.5 Några typiska materialegenskaper, se bland annat [4], [5] och 
[6] 

Material/material-
parameter 

Passande 
fördelning

Medelvärde,
1)m  

Variations-
koefficient, V

Anmärkning 

Limträ     

– böjspänning LN  – 0,15  

Stål     

– sträckgräns 2)  LN nom
eH 20k R − 0,07 1,1 till 1,2k =  

– brottgräns 2)  LN nom
mB R  0,04 1,1 till 1,5B =  

– elasticitets-
modul 

LN nomE  0,03  

Betong     

– tryckhållfasthet LN c,cube0,85 f  0,05–0,15  

Armering     

– tvärsnittsarea N nomA  0,02  

– sträckgräns N nom
eH 2R σ+  σ m  30 MPaσ =  

1)  Index nom avser nominella värden. 
2)  För stål enlig SS-EN 10025. Enhet i MPa, medelvärdet är beräknat enligt de gränser som ges 

i JCSS. 

I Tabell 11.6 ges statistisk information för geometriska storheter för stål och 
betong samt för excentricitet, krokighet och snedställning för pelare. 

Ofta kan statistisk information rörande geometriska avvikelser uppskattas 
hyfsat med ingenjörsmässiga bedömningar. I många fall har denna typ av va-
riabel liten påverkan på en konstruktions säkerhet. Vid sannolikhetsteoretiska 
analyser erhåller vanligtvis de variabler som beskriver geometriska storheter 
känslighetsfaktorer som är väldigt små. Därför låter man i sannolikhetsteore-
tiska analyser ofta geometriska storheter representeras av deterministiska 
storheter. 
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Tabell 11.6 Geometriska storheter (i huvudsak från [4] och [5]) 

Dimension Passande 
fördelning

Medelvärde,
m  

Variations-
koefficient, V  

Anmärkning 

Betong 

– yttre dimen-
sioner, X  

N  nom1,003 X nom
40,006

X
+ nom 1000 mmX ≤  

– effektiv höjd, 
d  

N  nom 10d +  nom10 d   

Valsad stålbalk 

– höjd, h  
(IPE 80–200)

N nomh  nom1 h   

– area, A  N nomA  0,03  

– böjmotstånd, 
W  

N nomW  0,04  

Excentricitet, krokighet och snedställning för en tryckt pelare 

– excentricitet, 
e  

N 0 0,001  

– krokighet, f  N 0 0,001  

– snedställ-
ning, Φ  

N 0 0,0015  

1)  Index nom avser nominella värden 

En gränsfunktion som används för sannolikhetsteoretisk verifiering är en 
matematisk funktion, beräkningsmodell, bestående av flera variabler som be-
skriver sambandet mellan last, material och geometriska storheter. Denna 
funktion ger i normalfallet inte en helt exakt överensstämmelse med verklig-
heten vilket beror på modellosäkerheter. 

Modellosäkerheter kommer av slumpmässiga variationer som försummats i 
modellen samt av förenklingar mellan de matematiska sambanden. I vissa fall 
kopplas även osäkerheterna samman med brottyp och kontroll, se t ex [7]. 
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Vanligtvis delas modellosäkerheterna in i osäkerheter för beräkning av lastef-
fekt, Eθ , och osäkerheter för beräkning av bärförmåga, Rθ , och kopplas för 
normalfördelade osäkerhetsvariabler till respektive funktion enligt uttrycken 

E E 1 2 1 2, , , ,{ }= + K KE θ f F F a a  (11.36) 

R R 1 2 1 2, , , ,{ }= + K KR θ f X X a a  (11.37) 

Vanligtvis antas osäkerhetsvariabler representeras av lognormalfördelning 
vilket ger funktionerna 

E E 1 2 1 2, , , ,{ }= K KE θ f F F a a  (11.38) 

R R 1 2 1 2, , , ,{ }= K KR θ f X X a a  (11.39) 

Tabell 11.7 Rekommenderade modellosäkerheter enligt [4] 

Beräkningsmodell Fördelning Medelvärde Variations-
koefficient 

För beräkning av lasteffekt    

– moment i bärverkselement LN 1,0 0,1 

– normalkraft i bärverkselement LN 1,0 0,05 

– skjuvkraft i bärverkselement LN 1,0 0,1 

– moment i plattelement LN 1,0 0,2 

– krafter i plattelement LN 1,0 0,1 

– spänningar i 2D solidelement 
(FEM) 

N 0,0 0,05 

– spänningar i 3D solidelement 
(FEM) 

N 0,0 0,05 
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Beräkningsmodell Fördelning Medelvärde Variations-
koefficient 

För beräkning av bärförmåga, 
stålkomponenter 

   

– böjmoment inkl normal- och 
tvärkraft 

LN 1,0 0,05 

– tvärkraft LN 1,0 0,05 

– svetsförband LN 1,15 0,15 

– skruvförband LN 1,25 0,15 

För beräkning av bärförmåga,  
betongkomponenter 

   

– böjmoment inkl normal- och 
tvärkraft 

LN 1,2 0,15 

– tvärkraft LN 1,4 0,25 

– förband LN 1,0 0,1 

 

I SS-EN 1990, bilaga C, ges en metod att bestämma och kalibrera bärförmå-
gemodeller genom att beräkna en korrektionsfaktor b  och en variationskoef-
ficient för feltermen, δV . Denna faktor och denna koefficient kan jämföras 
med modellosäkerhetens medelvärde och variationskoefficient då 
osäkerhetsvariabeln är lognormalfördelad. 

11.4 Dimensionering genom provning 
Bilaga D i SS-EN 1990, Dimensionering genom provning, beskriver metoder 
att dels bestämma en enskild statistisk egenskap och dels bärförmågemodeller 
som normalt består av flera statistiska egenskaper och som bildar en s k bär-
förmågefunktion. Denna funktion kan vara mer eller mindre empiriskt kon-
struerad vilket gör att själva funktionen i sig innehåller en hel del osäkerheter. 
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11.4.1 Statistisk bestämning av en enstaka egenskap 
Detta avsnitt ger principerna för hur man utifrån provningsresultat kan be-
stämma en enstaka egenskap (t ex hållfasthet). Två metoder ges där den för-
sta metoden används för att bestämma karakteristiskt värde och den andra för 
att direkt bestämma ett dimensioneringsvärde. Skillnaden är att i den andra 
metoden inkluderas de osäkerheter som i dimensioneringen representeras av 
partialkoefficienten mγ  för materialvärden eller fγ  för lastvärden. 

SS-EN 1990 ger grunderna för själva utvärderingsmetoden. Ytterligare in-
formation om utvärdering kan finnas i den Eurokod som behandlar själva 
egenskapen. 

En provnings- eller mätningsserie resulterar i statistisk information om 
variabeln X  på formen 

{ }i 1 2 n, , ,= KX X X X  (11.40) 

Det skattade medelvärdet, den skattade standardavvikelsen och 
variationskoefficienten ges av 

X i
1

1

=
= ∑

n

i
μ X

n
 (11.41) 

( )2X i X
1

1
1 =

= −
− ∑

n

i
s X μ

n
 (11.42) 

X
X

X
=

sV
μ

 (11.43) 

För en normalfördelad variabel beräknas det dimensionerande värdet enligt 

k
d d

m
=

XX η
γ

 (11.44) 
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Där dη  är dimensioneringsvärdet för omräkningsfaktorn som tar hänsyn till 
volym och skaleffekter, fukt och temperatureffekter samt andra relevanta 
parametrar. Det karakteristiska värdet kX  ges av 

( )k X n X1= −X μ k V  (11.45) 

I (11.45) beror nk  av aktuell fraktil, i detta fall 5 %, antal mätvärden n  och 
om XV  är känd eller inte, se Tabell 11.8. 

Generellt kan sägas att ju större statistiskt underlag som man har desto bättre. 
För ett mycket stort antal observationer, säg 100n > , är osäkerheterna för det 
skattade medelvärdet och den skattade standardavvikelsen små och fördel-
ningen kan antas vara representerad av en normalfördelning, se den svarta 
kurvan i Figur 11.5. 

1,64

n 1,64k >

5 %

x

)(x�� )( ,  �	N

0

( ) ( )0,1ö x N

 

Figur 11.5 Principiell bestämning av karakteristiskt värde med hänsyn till 
osäkerhet i det statistiska underlaget 

Vanligtvis är antalet observationer begränsade vilket resulterar i en osäkerhet 
för det skattade medelvärdet och den skattade standardavvikelsen. Genom att 
ange en konfidensnivå som beror av antalet observationer och aktuell fraktil 
erhålls ett k -värde som alltid är större än motsvarande fraktil för normal-
fördelning, i Figur 11.5 representerad av den streckade kurvan. 
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Koefficienten nk  tar även hänsyn till om XV  är känd eller inte. Ofta kan man 
på ingenjörsmässiga grunder, d v s tidigare erfarenhet från jämförbara 
situationer, förutsätta att XV  är känd. 

Tabell 11.8 Värden på nk  för 5 % karakteristiska värden 

n  1 2 3 4 5 6 8 10 20 30 ∞  

X  kändV  2,31 2,01 1,89 1,83 1,80 1,77 1,74 1,72 1,68 1,67 1,64 

X  okändV  – – 3,37 2,63 2,33 2,18 2,00 1,92 1,76 1,73 1,64 

 

Om variabeln är lognormalfördelad gäller att  

ln X i
1

1 ln
n

i
μ X

n =
= ∑  (11.46) 

( )2ln X i ln X
1

1 ln
1

n

i
s X μ

n =
= −

− ∑  (11.47) 

( )ln X n ln X n Xk Xe e
μ k s k VX μ

− −= ≈  (11.48) 

Som ett alternativ till bestämning av karakteristiskt värde kan dimensione-
ringsvärdet dX  bestämmas med direkt metod enligt följande 

( )d d X d,n X1X η μ k V= −  (11.49) 

I detta fall bestäms d,nk  enligt Tabell 11.9. För ett stort antal prov motsvarar 
faktorn d,nk  produkten R 0,8 3,8 3,04α β = ⋅ = . 
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Tabell 11.9 Värden på d,nk  för dimensioneringsvärden i brottgränstillstånd 

n  1 2 3 4 5 6 8 10 20 30 ∞  

X  kändV  4,36 3,77 3,56 3,44 3,37 3,33 3,27 3,23 3,16 3,13 3,04 

X  okändV  – – – 11,40 7,85 6,36 5,07 4,51 3,64 3,44 3,04 

 

Vid lognormalfördelning bestäms dimensioneringsvärdet enligt 

( )ln X d,n ln X d,n X
d d d Xe e

μ k s k VX η η μ
− −= ≈  (11.50) 

11.4.2 Statistisk bestämning av bärförmågemodeller 
I SS-EN 1990, bilaga D, ges en metod för att kalibrera bärförmågemodeller 
och bestämma dimensioneringsvärden genom provning. Metoden är beskri-
ven i sju steg och i det följande ges en sammanfattning av metoden med ett 
exempel. 

Steg 1: Utveckla en dimensioneringsmodell 
Först antas en bärförmågemodell, en funktion, på formen 

( )t rtr g X=  

där X  representerar alla ingående stokastiska variabler, i SS-EN 1990 
benämnda grundparametrar. 

För varje prov som utförts har alla ingående grundparametrar mätts, det kan 
t ex vara materialegenskaper (hållfasthetsvärden) eller geometriska paramet-
rar.  

EXEMPEL: För att illustrera metoden ges ett fiktivt exempel. Antag att 
bärförmågefunktionen för en tryckt profil med komplicerat geometriskt 
tvärsnitt ska bestämmas. 
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För detta syfte har 30 provkroppar tillverkats. Den karakteristiska 
bärförmågan beräknas enligt funktionen 

Rk ykN κ A f=   

där κ  är en empiriskt beräknad reduktionsfaktor som beror av tvärsnittets 
geometri, A  representerar tvärsnittsarea och ykf  sträckgräns. 

I fortsättningen betraktas A  och ykf  som stokastiska variabler medan κ  an-
tas vara en deterministisk variabel. Innan provningen mäts grundvariablerna 

ykf  och A . Faktorn κ  beräknas och den teoretiska bärförmågan tr  bestäms 
för varje provkropp enligt den antagna bärförmågefunktionen. 

Steg 2: Jämför experimentella och teoretiska värden 
I tabellen nedan redovisas värden på de ingående variablerna, resultat av de 
teoretiska, tr , och experimentella, er , bärförmågevärdena. 

Tabell 11.10 Uppmätt indata och bärförmåga, er , samt teoretiskt beräknad 
bärförmåga, tr  

nr 
[ ]

y

MPa

f
 

⎡ ⎤⎣ ⎦2mm

A  
[ ]–

κ  
[ ]

t

kN

r  
[ ]

e

kN

r  

1 399 1123 0,665 298,0 285,6 

2 396 1060 0,665 279,3 303,4 

⋅  ⋅  ⋅  ⋅  ⋅  ⋅  

⋅  ⋅  ⋅  ⋅  ⋅  ⋅  

⋅  ⋅  ⋅  ⋅  ⋅  ⋅  

29 398 1723 0,902 618,7 698,1 

30 404 1605 0,902 585,4 626,6 

 

Stålsorten är S355 och mätningarna ger följande statistiska data för grundva-
riablerna yf  och A . 
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y

y

f yk

f

A

A

1,12

0,07

1,0

0,02

m f

V

m A

V

=

=

=

=

 

Ett enkelt sätt att analysera beräkningsmodellen är att plotta de teoretiska be-
räkningsvärdena mot de experimentella värdena, se Figur 11.6. 
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Figur 11.6 t e–r r  diagram 

I detta fall bildar punkterna en hyfsat rak linje med jämn spridning. Är sprid-
ningen ojämn eller stor bör bärförmågemodellen ses över och justeras. 

Steg 3: Uppskatta sannolikhetsmodellens korrektionsfaktor 
Den probabilistiska beräkningsmodellen kan beskrivas av uttrycket 

tr b r δ=   
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där δ  är feltermen och b  medelvärdet på förhållandet mellan tr  och er . 
Detta förhållande bestäms med minsta-kvadratmetoden enligt uttrycket 

e t
2
t

r r
b

r
= ∑
∑

  

Steg 4: Uppskatta felens variationskoefficient 
För varje experimentellt värde bestäms feltermen iδ enligt 

ei
i

t i

rδ
b r

=   

Feltermen kan antas vara lognormalfördelad med medelvärdet 1 och varia-
tionskoefficienten som bestäms genom att definiera 

( )i ilnΔ δ=   

i
1Δ Δ
n

= ∑   

Den skattade variansen bestäms från 

( )22
i

1
1

s Δ Δ
nΔ = −
− ∑  

Vilket ger följande variationskoefficient för feltermen 

2
Δδ e 1sV = -  

I tabellen nedan ges resultatet av beräkning av korrektionsfaktorn b  och 
feltermen δ  för exemplet. 



Handbok EK01 11 Sannolikhetsteoretisk verifiering av bärförmågan 

 295 

Tabell 11.11 Indata och beräkningsmall för prover 

nr 
[ ]

y

MPa

f
 
⎡ ⎤⎣ ⎦2mm

A
[ ]–

κ
 

[ ]
t

kN

r
 

[ ]
e

kN

r
 

⎡ ⎤⎣ ⎦

e t
2kN

r r
⎡ ⎤⎣ ⎦

2
t
2kN

r
[ ]

i

–

δ
 

[ ]
i

–

Δ
 ( )

[ ]

2
i

–
Δ Δ−  

1 399 1123 0,665 298,0 285.6 85110 88819 0,887 –0,119 0,012 

2 396 1060 0,665 279,3 303,4 84764 78031 1,006 0,006 0,000 

⋅  ⋅  ⋅  ⋅  ⋅  ⋅  ⋅  ⋅  ⋅  ⋅  ⋅  
⋅  ⋅  ⋅  ⋅  ⋅  ⋅  ⋅  ⋅  ⋅  ⋅  ⋅  
⋅  ⋅  ⋅  ⋅  ⋅  ⋅  ⋅  ⋅  ⋅  ⋅  ⋅  

29 398 1723 0,902 618,7 698,1 431958 382843 1,045 0,044 0,003 

30 404 1605 0,902 585,4 626,6 366840 342702 0,991 –0,009 0,000 

     6742261=∑
 

6243538   0,158  

2
Δ

δ

0,008

1,080

0,05

0,074

Δ

b

s

V

= −

=

=

=

 

Steg 5: Analysera överensstämmelsen 
Överensstämmelsen mellan provningspopulationen och de antaganden som 
gjorts för bärförmågefunktionen bör analyseras. 

Är spridningen för stor för att erhålla ett användbart dimensioneringsvärde 
för bärförmågefunktionen så kan spridningen reduceras på olika sätt. Mer om 
detta finns beskrivet i SS-EN 1990. 

Steg 6: Bestäm variationskoefficienterna för grundvariablerna 
Om det kan påvisas att provningspopulationen är helt representativ för den 
verkliga variationen kan variationskoefficienterna XiV  för grundvariablerna i 
bärförmågefunktionen bestämmas från provningsdata. Eftersom detta i all-
mänhet dock inte är fallet måste vanligtvis variationskoefficienterna XiV  be-
stämmas på grundval av någon tidigare känd kunskap. 
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Steg 7: Bestäm det karakteristiska värdet kr  för bärförmågan 
I exemplet är bärförmågefunktionen en produktfunktion på formen 

{ }t fy A= =r b r δ b X X δ  

Medelvärdet kan erhållas från 

( )r rt i fy A yk yk1,08 1,12 1,0 1,21= = = ⋅ ⋅ =m b g X b m m f A f A  

Om variationskoefficienterna är små gäller att bärförmågefunktionens varia-
tionskoefficient 

2 2 2 2 2 2
r δ rt 0,074 0,073 0,104= + = + =V V V  

där 
2 2 2 2 2 2 2

rt Xi fy A 0,07 0,02 0,073= = + = + =∑V V V V  

För mer komplexa bärförmågefunktioner hänvisas till SS-EN 1990. 

Den karakteristiska bärförmågan ges av 

( )2
rt rt n δ δ 0,5

k r e ∞− − −= k α Q k α Q Qr m  

nk  är den karakteristiska fraktilfaktorn från Tabell 11.8 för fallet XV  okänd. 
För 30=n  gäller att n 1,73=k . 

∞k  är n -värdetk  för →∞n , vilket ger att 1,64∞ =k . 

Q  representerar den logaritmerade standardavvikelsen och α  viktfaktorn 
enligt följande 

( )2
rt rtln 1 0,073= + =Q V  
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( )2
δ δln 1 0,074= + =Q V  

( )2
rln 1 0,103= + =Q V  

rt
rt

0,073 0,70
0,103

= = =
Qα
Q

 

δ
δ

0,074 0,71
0,103

= = =
Qα
Q

 

vilket i exempel ger 

( )

( )

2
rt rt n δ δ

2

0,5
k r

1,64 0,70 0,073 1,73 0,71 0,074 0,5 0,103
yk yk

e

1,21 e 1,01

∞− − −

− ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅

= =

= =

k α Q k α Q Qr m

f A f A
 

Det beräknade karakteristiska bärförmågevärdet representerar 5 % fraktilen. 
En direkt jämförelse med den funktion som beskriver den karakteristiska bär-
förmågefunktionen för RkN  visar en avvikelse på 1 %. Vi kan således kon-
statera att den antagna bärförmågefunktionen uppfyller kraven och kan an-
vändas för dimensionering med partialkoefficientmetoden. 



11 Sannolikhetsteoretisk verifiering av bärförmågan Handbok EK01 

298 

11.5 Referenser 
[1] Hasofer, A.M., Lind, N.C., Exact and Invariant Second Moment Code 

Format, Journal of engineering Mechanics Division, ASCE, Vol. 100, 
1974, pp. 111-121 

[2] ISO 2394:2002, General principles on reliability for structures 

[3] Thoft-Christensen, P., Baker, M.J., Structural Reliability Theory and its 
Applications, Springer-Verlag, Berlin, 1982 

[4] Joint Committee on Structural Safety, JCSS Probabilistic Model Code, 
part I-IV, 12th draft (se även 
http://www.jcss.ethz.ch/publications/publications_pmc.html) 

[5] NKB Committee and Work Reports 1999:01 E, Basis of Design of 
Structures – Proposals for Modification of Partial Safety Factors in 
Eurocode 

[6] Cajot, L.G., Haller, M., Conan, Y., Sedlacek, G., Kraus, O., Rondal, J., 
Cerfontaine, F., Lagerqvist, O., Johansson, B., Probailistic quantifica-
tion of safety of a steel structure highlighting the potential of steel ver-
sus other materials, Final report RFCS-Contract No 7210-PR/315, 
Report EUR 21695 EN, Brussels, 2005 

[7] NKB-rapport nr. 35, Retningslinier for last- og sikkerhedsbestemmelser 
for baerende konstruktioner, Nordiska kommittén för byggbestämmel-
ser, 1978. 

 



Handbok EK01 Bilaga 1 – Nominell tunghet 

 299 

Bilaga 1 Nominell tunghet för byggmaterial samt nominell 
tunghet och rasvinklar för lagrade material 

 

Tabell B1.1 Byggmaterial – betong och murbruk 

Material Tunghet, ( )γ 3kN m  

Betong  (se EN 206) 
med lättballast  

densitetsklass LC 1,0 9,0 till 10,0 a, b  

densitetsklass LC 1,2 10,0 till 12,0 a, b  

densitetsklass LC 1,4 12,0 till 14,0 a, b  

densitetsklass LC 1,6 14,0 till 16,0 a, b  

densitetsklass LC 1,8 16,0 till 18,0 a, b  

densitetsklass LC 2,0 18,0 till 20,0 a, b  

med normal ballast 24,0 a, b  

med tung ballast 24,0> a, b  

Murbruk   
cementbruk 19,0 till 23,0 

gipsbruk 12,0 till 18,0 

kalkcementbruk 18,0 till 20,0 

kalkbruk 12,0 till 18,0 

a  Ökas med 31kN m  vid normalt innehåll av ospänd eller spänd armering 
b  Ökas med 31kN m  för icke hårdnad betong 
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Tabell B1.2 Byggmaterial – mursten och murblock  

Material Tunghet, ( )γ 3kN m  

Mursten och murblock   

tegelsten se prEN 771-1 

kalksandsten se prEN 771-2 

betongsten, betongblock se prEN 771-3 

lättbetongblock se prEN 771-4 

fabrikstillverkade stenblock se prEN 771-5 

glasblock, hålblock se prEN 1051 

terrakotta 21,0 

Natursten (se prEN 771-6)  

granit, syenit, porfyr 27,0 till 30,0 

basalt, diorit, gabbro 27,0 till 31,0 

takylit 26,0 

basaltisk lava 24,0 

gråvacka, sandsten 21,0 till 27,0 

tät kalksten 20,0 till 29,0 

annan kalksten 20,0 

vulkanisk tuff 20,0 

gnejs 30,0 

skiffer 28,0 

 

Tabell B1.3 Byggmaterial – trä 

Material Tunghet, ( )γ 3kN m  

Trä  (se EN 338 för klassificering av konstruktionsvirke)  

konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C14 3,5 

konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C16 3,7 

konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C18 3,8 

konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C22 4,1 

konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C24 4,2 
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Material Tunghet, ( )γ 3kN m  

Trä  (se EN 338 för klassificering av konstruktionsvirke) forts.  
konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C27 4,5 

konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C30 4,6 

konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C35 4,8 

konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C40 5,0 

konstruktionsvirke i hållfasthetsklass D30 6,4 

konstruktionsvirke i hållfasthetsklass D35 6,7 

konstruktionsvirke i hållfasthetsklass D40 7,0 

konstruktionsvirke i hållfasthetsklass D50 7,8 

konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C60 8,4 

konstruktionsvirke i hållfasthetsklass D70 10,8 

Limträ  (se EN 1194 för klassificering av limträ)  
hållfasthetshomogent limträ GL24h 3,7 

hållfasthetshomogent limträ GL28h 4,0 

hållfasthetshomogent limträ GL32h 4,2 

hållfasthetshomogent limträ GL36h 4,4 

hållfasthetskombinerat limträ GL24c 3,5 

hållfasthetskombinerat limträ GL28h 3,7 

hållfasthetskombinerat limträ GL32h 4,0 

hållfasthetskombinerat limträ GL36h 4,2 

Plywood   
plywood av barrträ 5,0 

björkplywood 7,0 

fanerlamellträ och läktlamellträ 4,5 

Spånskivor   
spånskivor 7,0 till 8,0 

cementbundna spånskivor 12,0 

strimlespånskivor (OSB) 7,0 

Träfiberskivor   
hårda skivor, standard och oljehärdade 10,0 

medelhårda skivor 8,0 

porösa skivor 4,0 
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Tabell B1.4 Byggmaterial – metaller 

Material Tunghet, ( )γ 3kN m  

Metaller   

aluminum 27,0 

mässing 83,0 till 85,0 

brons 83,0 till 85,0 

koppar 87,0 till 89,0 

gjutjärn 71,0 till 72,5 

smidesjärn 76,0 

bly 112,0 till 114,0 

stål 77,0 till 78,5 

zink 71,0 till 72,0 

 

Tabell B1.5 Byggmaterial – övriga material 

Material Tunghet, ( )γ 3kN m  

Andra material   

krossat glas 22,0 

glasskivor 25,0 

Plaster   
akrylskiva 12,0 

polystyren, expanderad, granulerad 0,3 

cellglas 1,4 

skiffer 28,0 
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Tabell B1.6 Bromaterial 

Material Tunghet, ( )γ 3kN m Tyngd per längdenhet 
bädd ( )b, c

k, g kN m  

Beläggning på vägbroar    

gjutasfalt och asfaltbetong 24,0 till 25,0  

asfaltmix 18,0 till 22,0  

engelsk asfaltbetong (Topeka) 23,0  

Fyllning till broar    

sand (torr) 15,0 till 16,0a   

ballast, grus (lös) 15,0 till 16,0a   

singel, stenkross 18,5 till 19,5  

krossad slagg 13,5 till 14,5a   

packad stenskärv 20,5 till 21,5  

puddellera 18,5 till 19,5  

Beläggning på järnvägsbroar    

skyddande betongskikt 25,0  

normal ballast (t ex granit, gnejs, etc) 20,0  

basaltisk ballast 26  

Bärverk med ballastbädd    

2 räler UIC 60  1,2 

spännarmerad betongsliper med rälinfästningar  4,8 

betongsliper med vinkelstöd av metall  – 

träsliper med rälinfästningar  1,9 

Bärverk utan ballastbädd    

2 räler UIC 60 med rälinfästningar  1,7 

2 räler UIC 60 med rälinfästningar, stålsliprar 
och urspåringsräler  4,9 

a  Anges i andra tabeller som lagrade material 
b  Utan beaktande av ballast 
c  Ett centrumavstånd av 600 mm mellan sliprarna antas 
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Tabell B1.7 Lagrade material – bygg och anläggning 

Material Tunghet, ( )γ 3kN m Rasvinkel, ( )°Φ  

Ballast  (se prEN 206)   

lättballast 9,0 till 20,0a  30 

normal ballast 20,0 till 30,0 30 

tung ballast 30,0>  30 

Grus och sand , i lös form 15,0 till 20,0 35 

Sand  14,0 till 19,0 30 

Masugnsslagg    

bitar 17,0 40 

granulerad 12,0 30 

krossad, jäst 9,0 35 

Tegelsand , krossat tegel, tegelskärvor 15,0 35 

Vermikulit    

expanderad, ballast till betong 1,0 – 

obearbetad 6,0 till 9,0 – 

Bentonit    

i löst tillstånd 8,0 40 

i packat tillstånd 11,0 – 

Cement    

i lösvikt 16,0 28 

i säckar 15,0 – 

Flygaska  10,0 till 14,0 25 

Glas , i skivor 25,0 – 

Gips , malen 15,0 25 

Filteraska från brunkol  15,0 20 

Kalk  13,0 25 
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Material Tunghet, ( )γ 3kN m Rasvinkel, ( )°Φ  

Kalksten , pulver 13,0 25 till 27 

Magnesit , malen 12,0 – 

Plaster    

polyeten, granulerad polystyrol 6,4 30 

polyvinylklorid, pulver 5,9 40 

polyesterharts 11,8 – 

hartslim 13,0 – 

Färskvatten  10,0  

a  Se Tabell B1.1 för densitetsklasser för lättballastbetong 

Tabell B1.8 Lagrade produkter – jordbruk 

Material Tunghet, ( )γ 3kN m Rasvinkel, ( )°Φ  

Stallgård    

gödsel (minimum 60 % fast material) 7,8 – 

gödsel (med torra strån) 9,3 45 

torr kycklinggödsel 6,9 45 

flytgödsel (maximum 20 % fast material) 10,8 – 

Gödningsmedel, konstgjorda    

NPK, granulerad 8,0 till 12,0 25 

slagg, krossad 13,7 35 

fosfater, granulerad 10,0 till 16,0 30 

kaliumsulfat 12,0 till 16,0 28 

karbamid (urinämne) 7,00 till 8,00 24 

Grönfoder , löst packat 3,5 till 4,5 – 
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Material Tunghet, ( )γ 3kN m Rasvinkel, ( )°Φ  

Spannmål  
hel (< 14 % fuktinnehåll om ej annat anges)   

allmänt 7,8 30 

korn 7,0 30 

spannmål avsedd för bryggning (våt) 8,8 – 

örtfrön 3,4 30 

majs i lösvikt 7,4 30 

majs i förpackning 5,0 – 

havre 5,0 30 

raps 6,4 25 

råg 7,0 30 

vete i lösvikt 7,8 30 

vete i förpackningar 7,5 – 

Gräskuber  7,8 40 

Hö    

balar 1,0 till 3,0 – 

rullade balar 6,0 till 7,0 – 

Hud och skinn  8,0 till 9,0 – 

Humle  1,0 till 2,0 25 

Malt  4,0 till 6,0 20 

Mjöl    

malet 7,0 45 

kuber 7,0 40 

Torv    

torr, lös, opressad 1,0 35 

torr, pressad i balar 5,0 – 

våt 9,5 – 
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Material Tunghet, ( )γ 3kN m Rasvinkel, ( )°Φ  

Ensilage  5,0 till 10,0 – 

Halm    

lös (torr) 0,7 – 

i balar 1,5 – 

Tobak  i balar 3,5 till 5,0 – 

Ull    

lös 3,0 – 

i balar 7,0 till 13,0 – 

 

Tabell B1.9 Lagrade produkter – matvaror 

Material Tunghet, ( )γ 3kN m Rasvinkel, ( )°Φ  

Ägg  i ställ 4,0 till 5,0 – 

Mjöl    

lösvikt 6,0 25 

förpackad 5,0 – 

Frukt    

äpplen 8,3 30 

äpplen, lösvikt 6,5 – 

äpplen i förpackning 7,8 – 

körsbär 5,9 – 

päron 2,0 – 

hallon i lådor 1,2 – 

jordgubbar i lådor 6,8 – 

tomater –  
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Material Tunghet, ( )γ 3kN m Rasvinkel, ( )°Φ  

Socker    

lösvikt, i hög 7,5 till 10 35 

fast och paketerad 16,0  

Grönsaker    

kål 4,0 – 

sallad 5,0 – 

Grönsaker, ärtväxter    

bönor   
– i allmänhet 8,1 35 

– soya 7,4 30 

ärtor 7,8 – 

Grönsaker, rotfrukter    

i allmänhet 8,8 – 

rödbetor 7,4 40 

morötter 7,8 35 

lök 7 35 

rovor (kålrötter) 7 35 

Potatis    

i lösvikt 7,6 35 

i lådor 4,4 – 

Sockerbetor    

torkade och hackade 2,9 35 

råa 7,6 – 

våta strimlor 10,0 – 
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Tabell B1.10 Lagrade produkter – vätskor 

Material Tunghet, ( )γ 3kN m  

Drycker   

öl 10,0 

mjölk 10,0 

färskvatten 10,0 

vin 10,0 

Naturliga oljor   

ricinolja 9,3 

glycerol (glycerine) 12,3 

linolja 9,2 

olivolja 8,8 

Organiska vätskor och syror   

alkohol 7,8 

eter 7,4 

saltsyra (40 viktsprocent) 11,8 

denaturerad sprit 7,8 

salpetersyra (91 viktsprocent) 14,7 

svavelsyra (30 viktsprocent) 13,7 

svavelsyra (87 viktsprocent) 17,7 

terpentin, lacknafta 8,3 
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Material Tunghet, ( )γ 3kN m  

Kolväten   

anilin 9,8 

bensol 8,8 

stenkolstjära 10,8 till 12,8 

kreosot 10,8 

nafta 7,8 

parafin (fotogen) 8,3 

renad bensin 6,9 

råolja (petroleum) 9,8 till 12,8 

diesel 8,3 

brännolja 7,8 till 9,8 

tunga kolväten 12,3 

smörjolja 8,8 

bensin (gasolin) 7,4 

Flytande gas   

butan 5,7 

propan 5,0 

Övriga vätskor   

kvicksilver 133 

blymönja 59 

blyvitt (blykarbonat), i olja 38 

slam, över 50 volymsprocent vatten 10,8 
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Tabell B1.11 Lagervaror – fasta bränslen 

Material Tunghet, ( )γ 3kN m Rasvinkel, ( )°Φ  

Träkol    

porös 4 – 

kompakt 15 – 

Stenkol    

blockformade briketter, tippade 8 35 

blockformade briketter, staplade 13 – 

äggformade briketter 8,3 30 

stenkol, i rå form från gruva 10 35 

stenkol i tvättbassänger 12 – 

stenkolsdamm 7 25 

koks 4,0 till 6,5 35 till 45 

mellankvalitet i stenkolsbrottet 12,3 35 

avfallshögar i kolgruva 13,7 35 

all övrig form av stenkol 8,3 30 till 35 

Ved  5,4 45 

Brunkol    

briketter, tippade 7,8 30 

briketter, staplade 12,8 – 

fuktig 9,8 30 till 40 

torr 7,8 35 

damm 4,9 25 till 40 

lågtemperaturkoks 9,8 40 

Torv    

svart, torkad, hårt packad 6 till 9 – 

svart, torkad, löst lagrad 3 till 6 45 
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Tabell B1.12 Lagrade produkter – industri och allmänna 

Material Tunghet, ( )γ 3kN m Rasvinkel, ( )°Φ  

Böcker och dokument    

böcker och dokument 6,0 – 

tätt lagrade 8,5 – 

Arkivställ och förvaringsskåp  6,0 – 

,Klädesplagg och lump  buntade 11,0 – 

,Is  i bitar 8,5 – 

,Läder  i högar 10,0 – 

Papper    

i rullar 15,0 – 

staplat 11,0 – 

Gummi  10,0 till 17,0 – 

( )Stensalt, bergsalt halit  22,0 45 

Salt  12,0 40 

Sågspån    

torr, förpackad 3,0 – 

torr, lös 2,5 45 

våt, lös 5,0 45 

Tjära, asfalt  14,0 – 
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Bilaga 2 Råd angående val av säkerhetsklass 
Som stöd för konstruktörens val av säkerhetsklass i det enskilda fallet ges i 
BKR följande råd och exempel för olika byggnadstyper. 

A Två- och flervåningsbyggnader av typen bostadshus (undantaget enbo-
stadshus), kontorshus, varuhus, sjukhus och skolor 

Till säkerhetsklass 3 bör följande byggnadsdelar räknas: 

– Byggnadens bärande huvudsystem inklusive de byggnadsdelar som är 
nödvändiga för systemets stabilisering. 

– Andra bärverk, t ex pelare, balkar och skivor, vars kollaps innebär att 
bjälklagsyta 2150 m>  rasar. 

– Trappor, balkonger, loftgångar och andra byggnadsdelar som tillhör 
byggnadens utrymningsvägar. 

Till säkerhetsklass 2 bör följande byggnadsdelar räknas: 

– Bjälklagsbalkar som inte hör till säkerhetsklass 3. 

– Bjälklagsplattor. 

– Takkonstruktion utom lätta ytbärverk av icke sprött material. 

– De delar av tunga ytterväggskonstruktioner ( 250 kg m≥ ) som är be-
lägna högre än 3,5 m över markytan och som inte hör till byggnadens bä-
rande huvudsystem. 

– Infästningar till ytterväggskonstruktioner som är belägna högre än 3,5 m 
över markytan och som inte hör till byggnadens bärande huvudsystem. 

– Tunga mellanväggar ( 2250 kg m≥ ) som inte hör till byggnadens bä-
rande huvudsystem. 

– Infästning av tunga undertak ( 220 kg m≥ ). 

– Trappor som inte hör till säkerhetsklass 3. 
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Till säkerhetsklass 1 bör följande byggnadsdelar räknas: 

– Lätta ytbärverk ( 250 kg m£ ) i yttertak av icke sprött material. 

– Lätta sekundära ytterväggskonstruktioner av icke sprött material. 

– Alla sekundära ytterväggskonstruktioner, t ex väggreglar, i byggnadens 
entrévåning. 

– Lätta, icke bärande innerväggar. 

– Infästning av lätta undertak. 

– Sockelbalkar som inte bär en vägg i säkerhetsklass 2 eller 3. 

– Bjälklag på eller strax över mark. 

B Envåningsbyggnader av typen hallbyggnader, vilkas takkonstruktioner har 
stora spännvidder ( 15 m> ) och som används för sporthallar, utställnings-
hallar, samlingslokaler, varuhus, skolor och sådana industrilokaler där 
många personer vistas 

Till säkerhetsklass 3 bör följande byggnadsdelar räknas: 

– Byggnadens bärande huvudsystem inklusive vindförband och stabilise-
rande system. 

– Räcken till läktare o dyl invid större höjdskillnader och vid vilka ett stort 
antal personer kan vistas. 

– Konstruktioner som bär större traverser ( 15 m≥  spännvidd och 20 ton≥  
lyftkapacitet). 

Till säkerhetsklass 2 bör följande byggnadsdelar räknas: 

– Takåsar och takplåtar som inte har avstyvande eller stabiliserande funk-
tion. Åsar och plåtar kan hänföras till säkerhetsklass 1 om de är infästa på 
ett sådant sätt att yttertaket hänger kvar vid brott. 

– Infästning av tunga takelement ( 250 kg m≥ ). 

– Tunga mellanväggar ( 2250 kg m≥ ). 

– Tunga undertak ( 220 kg m≥ ). 

– Balkar för mindre telfrar och traverser. 
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Till säkerhetsklass 1 bör följande byggnadsdelar räknas: 

– Sekundära ytterväggskonstruktioner, t ex väggreglar, med höjd 6 m£ . 

– Lätta takelement. 

– Lätta innerväggar. 

– Infästning av lätta undertak. 

– Sockelbalkar som inte bär en vägg i säkerhetsklass 2 eller 3. 

– Bjälklag på eller strax över mark. 

C  Enbostadshus och andra små byggnader i ett eller två våningsplan 
Byggnadens bärande huvudsystem och trappor bör hänföras till säkerhets-
klass 2. I övrigt kan de säkerhetsklasser som förslås för byggnader typ A till-
lämpas. 

D Envåningsbyggnader, vilkas takkonstruktioner har små spännvidder 
(< 15 m) och som har samma användning som byggnader typ B 

Byggnadens bärande huvudsystem bör hänföras till säkerhetsklass 2. I övrigt 
kan de säkerhetsklasser som förslås för byggnader typ B tillämpas. 

E Byggnader som personer sällan vistas i eller invid 
Byggnadens bärande huvudsystem bör hänföras till säkerhetsklass 2 och dess 
sekundära konstruktioner till säkerhetsklass 1, såvida förhållandet att perso-
ner sällan vistas i eller invid byggnaden med rimlig säkerhet kan väntas bestå 
i framtiden. Alla bärande byggnadsdelar för små byggnader som inte är större 
än enbostadshus kan hänföras till säkerhetsklass 1. 

F Geokonstruktioner 
Säkerhetsklass för en geokonstruktion beror bl a av ovanliggande konstruk-
tion. Grundkonstruktioner kan i vissa fall hänföras till lägre säkerhetsklass än 
ovanförliggande konstruktion. 
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Bilaga 3 Snö- och vindlaster per kommun 
Tabell B3.1 Karakteristiskt värde för snölast på mark ( )ks  och referens-

vindhastighetens grundvärde ( )b,0v  för Sveriges kommuner 
enligt EKS 6, Kapitel 1.1.3, Tabell C.8(S) respektive 
Kapitel 1.1.4, Tabell 4.2(1) 

Kommun ( )2
k kN ms

 

( )b, 0 m sv  

Ale 1,5 25 

Alingsås 2,0 25 

Alvesta 2,0 24 

Aneby 2,5 24 

Arboga 2,5 23 

Arjeplog a3,0 – 4,5  

b22 – 26

Arvidsjaur 3,0 b21– 22

Arvika 2,5 23 

Askersund 2,5 24 

Avesta 2,5 23 

   

Bengtsfors 2,5 24 

Berg a3,0 – 4,5  24 

Bjurholm 3,0 22 

Bjuv 1,5 26 

Boden 3,0 b21– 22

Bollebygd 2,0 25 

Bollnäs 3,0 23 

Borgholm 2,0 24 

Borlänge 3,0 22 

Borås c2,0 – 2,5 25 

Botkyrka 2,0 24 

Boxholm 2,0 24 

Bromölla 1,5 25 

Kommun ( )2
k kN ms

 

( )b, 0 m sv  

Bräcke c2,5 – 3,0 23 

Burlöv 1,0 26 

Båstad 1,5 25 

   

Dals-Ed 2,0 24 

Danderyd 2,0 24 

Degerfors 2,5 23 

Dorotea a3,0 – 4,5  24 

 
 

 

Eda c2,5 – 3,0 23 

Ekerö 2,0 24 

Eksjö 2,5 24 

Emmaboda 2,0 24 

Enköping 2,0 23 

Eskilstuna 2,0 23 

Eslöv 1,5 26 

Essunga 2,0 25 

   

Fagersta 2,5 23 

Falkenberg c1,5 – 2,0 25 

Falköping c2,0 – 2,5 24 

Falun c2,5 – 3,0 23 

Filipstad 2,5 23 

Finspång 2,5 24 
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Kommun ( )2
k kN ms

 

( )b, 0 m sv  

Flen 2,0 24 

Forshaga 2,5 23 

Färgelanda 2,0 25 

   

Gagnef 3,0 22 

Gislaved c2,0 – 2,5  

24 

Gnesta 2,0 24 

Gnosjö c2,0 – 2,5
 

24 

Gotland 2,5 24 

Grums 2,5 23 

Grästorp 2,0 24 

Gullspång 2,5 24 

Gällivare a3,0 – 4,5  

b21– 26  

Gävle c2,5 – 3,0  23 

Göteborg 1,5 25 

Götene 2,0 24 

   

Habo 2,5 24 

Hagfors 2,5 22 

Hallsberg 2,5 23 

Hallstahammar 2,0 23 

Halmstad c1,5 – 2,5 25 

Hammarö 2,5 23 

Haninge 2,0 24 

Haparanda 3,0 22 

Heby c2,0 – 2,5  23 

Hedemora 2,5 23 

Helsingborg 1,0 26 

Herrljunga 2,0 25 

Hjo 2,0 24 

Kommun ( )2
k kN ms

 

( )b, 0 m sv  

Hofors 2,5 23 

Huddinge 2,0 24 

Hudiksvall c3,0 – 3,5  23 

Hultsfred 2,5 24 

Hylte 2,0 25 

Håbo 1,5 23 

Hällefors 3,0 23 

Härjedalen a3,0 – 4,5  

b23 – 25  

Härnösand 3,5 22 

Härryda c1,5 – 2,0 25 

Hässleholm c1,5 – 2,0 25 

Höganäs 1,0 26 

Högsby c2,0 – 2,5  24 

Hörby 1,5 25 

Höör 1,5 25 

   

Jokkmokk a3,0 – 4,5  

b22 – 26  

Järfälla 2,0 24 

Jönköping c2,5 – 3,0  24 

   

Kalix 3,0 22 

Kalmar c2,0 – 2,5  24 

Karlsborg 2,0 24 

Karlshamn c1,5 – 2,0 24 

Karlskoga 2,5 23 

Karlskrona 2,0 24 

Karlstad 2,5 23 

Katrineholm c2,0 – 2,5  24 

Kil 2,5 23 

Kinda c2,0 – 2,5  24 

Kiruna c2,5 – 4,5  
b21– 26  
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Kommun ( )2
k kN ms

 

( )b, 0 m sv  

Klippan 1,5 25 

Knivsta 1,5 24 

Kramfors a3,0 – 4,5  22 

Kristianstad 1,5 25 

Kristinehamn 2,5 23 

Krokom a3,0 – 5,5 25 

Kumla 2,5 23 

Kungsbacka 1,5 25 

Kungsör 2,0 23 

Kungälv 1,5 25 

Kävlinge c1,0 –1,5 26 

Köping 2,5 23 

   

Laholm c1,5 – 3,0 25 

Landskrona 1,0 26 

Laxå 2,5 24 

Lekeberg 2,5 23 

Leksand c2,5 – 3,0  22 

Lerum 1,5 25 

Lessebo 2,0 24 

Lidingö 2,0 24 

Lidköping 2,0 24 

Lilla Edet 1,5 25 

Lindesberg 2,5 22 

Linköping 2,0 24 

Ljungby c2,0 – 2,5  25 

Ljusdal 3,0 23 

Ljusnarsberg 3,0 22 

Lomma 1,0 26 

Ludvika c2,5 – 3,0  22 

Luleå 3,0 b21– 22

Kommun ( )2
k kN ms

 

( )b, 0 m sv  

Lund 1,5 26 

Lycksele c3,0 – 3,5 23 

Lysekil 1,5 25 

   

Malmö 1,0 26 

Malung c2,5 – 3,5  22 

Malå 3,0 22 

Mariestad 2,5 24 

Mark 2,0 25 

Markaryd c2,5 – 3,0  25 

Mellerud 2,0 24 

Mjölby 2,0 24 

Mora c2,5 – 3,5  22 

Motala c2,0 – 2,5  24 

Mullsjö 2,5 24 

Munkedal c1,5 – 2,0  25 

Munkfors 2,5 23 

Mölndal 1,5 25 

Mönsterås 2,5 24 

Mörbylånga 2,0 24 

   

Nacka 2,0 24 

Nora c2,5 – 3,0  23 

Norberg 2,5 23 

Nordanstig c3,0 – 3,5  23 

Nordmaling c3,0 – 3,5  22 

Norrköping c2,0 – 2,5  24 

Norrtälje 2,0 24 

Norsjö 3,0 22 

Nybro c2,0 – 2,5  24 

Nykvarn 2,0 24 
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Kommun ( )2
k kN ms

 

( )b, 0 m sv  

Nyköping c2,0 – 2,5  24 

Nynäshamn c2,0 – 2,5  24 

Nässjö 2,5 24 

   

Ockelbo c2,5 – 3,0  23 

Olofström 2,0 24 

Orsa c2,5 – 3,0  22 

Orust 1,5 25 

Osby c1,5 – 2,0  25 

Oskarshamn 2,5 24 

Ovanåker c2,5 – 3,0  23 

Oxelösund 2,5 24 

   

Pajala c3,0 – 3,5  

b21– 22

Partille 1,5 25 

Perstorp 1,5 25 

Piteå c3,0 – 3,5  21 

   

Ragunda 2,5 23 

Robertsfors 3,0 22 

Ronneby 2,0 24 

Rättvik 3,0 23 

   

Sala c2,0 – 2,5  23 

Salem 2,0 24 

Sandviken c2,5 – 3,0  23 

Sigtuna 1,5 24 

Simrishamn 1,5 26 

Sjöbo 1,5 26 

Skara c2,0 – 2,5  24 

Skellefteå c3,0 – 3,5  22 

Kommun ( )2
k kN ms

 

( )b, 0 m sv  

Skinnskatteberg c2,5 – 3,0  23 

Skurup 1,0 26 

Skövde 2,5 24 

Smedjebacken 3,0 22 

Sollefteå c2,5 – 3,0  23 

Sollentuna 2,0 24 

Solna 2,0 24 

Sorsele a3,0 – 3,5  

b22 – 25  

Sotenäs 1,5 25 

Staffanstorp 1,0 26 

Stenungssund 1,5 25 

Stockholm 2,0 24 

Storfors 2,5 23 

Storuman a3,0 – 4,5  

b23 – 25  

Strängnäs 2,0 23 

Strömstad c1,5 – 2,0  24 

Strömsund a2,5 – 5,5  
b23 – 26  

Sundbyberg 2,0 24 

Sundsvall c2,5 – 3,5  23 

Sunne 2,5 22 

Surahammar c2,0 – 2,5  23 

Svalöv 1,5 26 

Svedala 1,0 26 

Svenljunga c2,0 – 2,5  25 

Säffle 2,5 24 

Säter c2,5 – 3,0  22 

Sävsjö c2,0 – 2,5  24 

Söderhamn 3,0 23 

Söderköping c2,0 – 2,5  24 

Södertälje 2,0 24 

Sölvesborg 1,5 25 
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Kommun ( )2
k kN ms

 

( )b, 0 m sv  

Tanum 1,5 25 

Tibro 2,0 24 

Tidaholm c2,0 – 2,5  24 

Tierp 2,5 24 

Timrå c3,0 – 3,5  22 

Tingsryd 2,0 24 

Tjörn 1,5 26 

Tomelilla 1,5 26 

Torsby c2,5 – 3,5  22 

Torsås 2,0 24 

Tranemo 2,5 24 

Tranås 2,5 24 

Trelleborg 1,0 26 

Trollhättan 2,0 25 

Trosa c2,0 – 2,5  24 

Tyresö 2,0 24 

Täby 2,0 24 

Töreboda c2,0 – 2,5  24 

   

Uddevalla 1,5 25 

Ulricehamn c2,5 – 3,0  25 

Umeå 3,0 22 

Upplands-Bro 1,5 24 

Upplands Väsby 2,0 24 

Uppsala 2,0 24 

Uppvidinge 2,0 24 

   

Vadstena 2,0 24 

Vaggeryd c2,0 – 2,5  24 

Valdemarsvik 2,5 24 

Vallentuna 2,0 24 

Kommun ( )2
k kN ms

 

( )b, 0 m sv  

Vansbro 2,5 22 

Vara 2,0 24 

Varberg c1,5 – 2,0  25 

Vaxholm 2,0 24 

Vellinge 1,0 26 

Vetlanda c2,0 – 2,5  24 

Vilhelmina a3,0 – 5,5  
b23 – 24  

Vimmerby 2,5 24 

Vindeln 3,0 b22 – 23  

Vingåker c2,0 – 2,5  24 

Vårgårda 2,0 25 

Vänersborg 2,0 25 

Vännäs 3,0 22 

Värmdö 2,0 24 

Värnamo 2,0 24 

Västervik c2,5 – 3,0  24 

Västerås 2,0 23 

Växjö 2,0 24 

   

Ydre 2,5 24 

Ystad 1,5 26 

   

Åmål 2,5 24 

Ånge c2,5 – 3,0  23 

Åre a3,5 – 5,5  
b24 – 26  

Årjäng c2,5 – 3,0  23 

Åsele 3,0 b22 – 23  

Åstorp 1,5 25 

Åtvidaberg c2,0 – 2,5  24 

   

Älmhult 2,0 25 
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Kommun ( )2
k kN ms

 

( )b, 0 m sv  

Älvdalen c3,0 – 3,5  

b22 – 26

Älvkarleby 2,5 23 

Älvsbyn 3,0 21 

Ängelholm 1,5 25 

   

Öckerö 1,5 26 

Ödeshög 2,0 24 

Örebro 2,5 23 

Örkelljunga c1,5 – 2,0  25 

Örnsköldsvik c3,0 – 3,5  22 

Östersund c2,5 – 3,5  23 

Österåker 2,0 24 

Östhammar c2,0 – 2,5  24 

Östra Göinge 1,5 25 

Överkalix c3,0 – 3,5  

b21– 22  

Övertorneå c3,0 – 4,5  22 

 

a  Det högsta värdet i intervallet används 
ovan och nära trädgränsen, det näst 
högsta i höglänt skogsterräng i de väst-
liga delarna av kommunen och det 
lägsta i låglänt terräng i ostliga delar av 
kommunen. Eventuella övriga värden 
används i låglänt terräng i kommunens 
västliga delar samt i kommunens övriga 
delar. Se även Figur 5.1. Vid tvek-
samma fall bör SMHI konsulteras. 

b  Se även Figur 6.2. 
c  Det övre värdet i intervallet gäller i 

högre belägen terräng. Se även 
Figur 5.1. I tveksamma fall väljs det 
högre värdet. 

a,
c För både not a och c gäller som allmän

tumregel att snömängden ökar med ca 
15 % per 100 m höjdökning.
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Bilaga 4 Karakteristiskt hastighetstryck 
Tabell B4.1 Karakteristiskt hastighetstryck ( )pq z  i 2kN m  på höjden z  för, 

=b 21– 26 m sv  med ( )ec z  enligt (6.8) och = 31,25 kg mρ  

b 21 m sv =  b 22 m sv =  

Terrängtyp Terrängtyp 

( )mz  

0 I II III IV 0 I II III IV 

2 0,55 0,48 0,36 0,32 0,29 0,60 0,52 0,39 0,35 0,32 

4 0,64 0,57 0,45 0,32 0,29 0,70 0,63 0,50 0,35 0,32 

8 0,74 0,67 0,56 0,39 0,29 0,81 0,74 0,61 0,43 0,32 

12 0,80 0,74 0,63 0,46 0,32 0,87 0,81 0,69 0,50 0,35 

16 0,84 0,78 0,68 0,51 0,37 0,92 0,86 0,74 0,56 0,40 

20 0,87 0,82 0,71 0,55 0,41 0,96 0,90 0,78 0,60 0,45 

25 0,91 0,86 0,76 0,59 0,45 1,00 0,94 0,83 0,65 0,49 

30 0,94 0,89 0,79 0,62 0,48 1,03 0,98 0,87 0,69 0,53 

35 0,97 0,92 0,82 0,65 0,51 1,06 1,01 0,90 0,72 0,56 

40 0,99 0,94 0,84 0,68 0,54 1,08 1,03 0,93 0,75 0,59 

45 1,01 0,96 0,87 0,71 0,56 1,11 1,06 0,95 0,77 0,62 

50 1,03 0,98 0,89 0,73 0,59 1,13 1,08 0,97 0,80 0,64 

55 1,04 1,00 0,91 0,75 0,61 1,14 1,10 0,99 0,82 0,67 

60 1,06 1,02 0,92 0,77 0,63 1,16 1,11 1,01 0,84 0,69 

65 1,07 1,03 0,94 0,78 0,64 1,18 1,13 1,03 0,86 0,71 

70 1,08 1,04 0,95 0,80 0,66 1,19 1,15 1,05 0,88 0,72 

75 1,10 1,06 0,97 0,81 0,67 1,20 1,16 1,06 0,89 0,74 

80 1,11 1,07 0,98 0,83 0,69 1,22 1,17 1,08 0,91 0,76 

85 1,12 1,08 0,99 0,84 0,70 1,23 1,19 1,09 0,92 0,77 

90 1,13 1,09 1,01 0,85 0,72 1,24 1,20 1,10 0,94 0,78 

95 1,14 1,10 1,02 0,87 0,73 1,25 1,21 1,12 0,95 0,80 

100 1,15 1,11 1,03 0,88 0,74 1,26 1,22 1,13 0,96 0,81 
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b 23 m sv =  b 24 m sv =  

Terrängtyp Terrängtyp 

( )mz  

0 I II III IV 0 I II III IV 

2 0,65 0,57 0,43 0,38 0,35 0,71 0,62 0,46 0,41 0,38 

4 0,76 0,68 0,54 0,38 0,35 0,83 0,75 0,59 0,41 0,38 

8 0,88 0,81 0,67 0,47 0,35 0,96 0,88 0,73 0,51 0,38 

12 0,95 0,88 0,75 0,55 0,38 1,04 0,96 0,82 0,60 0,42 

16 1,01 0,94 0,81 0,61 0,44 1,10 1,02 0,88 0,66 0,48 

20 1,05 0,98 0,86 0,66 0,49 1,14 1,07 0,93 0,72 0,53 

25 1,09 1,03 0,91 0,71 0,54 1,19 1,12 0,99 0,77 0,59 

30 1,13 1,07 0,95 0,75 0,58 1,23 1,16 1,03 0,82 0,63 

35 1,16 1,10 0,98 0,79 0,62 1,26 1,20 1,07 0,86 0,67 

40 1,18 1,13 1,01 0,82 0,65 1,29 1,23 1,10 0,89 0,71 

45 1,21 1,16 1,04 0,85 0,68 1,32 1,26 1,13 0,92 0,74 

50 1,23 1,18 1,06 0,87 0,70 1,34 1,28 1,16 0,95 0,77 

55 1,25 1,20 1,09 0,90 0,73 1,36 1,31 1,18 0,98 0,79 

60 1,27 1,22 1,11 0,92 0,75 1,38 1,33 1,21 1,00 0,82 

65 1,28 1,24 1,13 0,94 0,77 1,40 1,35 1,23 1,02 0,84 

70 1,30 1,25 1,15 0,96 0,79 1,42 1,36 1,25 1,04 0,86 

75 1,31 1,27 1,16 0,98 0,81 1,43 1,38 1,27 1,06 0,88 

80 1,33 1,28 1,18 0,99 0,83 1,45 1,40 1,28 1,08 0,90 

85 1,34 1,30 1,19 1,01 0,84 1,46 1,41 1,30 1,10 0,92 

90 1,35 1,31 1,21 1,02 0,86 1,47 1,43 1,31 1,11 0,93 

95 1,37 1,32 1,22 1,04 0,87 1,49 1,44 1,33 1,13 0,95 

100 1,38 1,33 1,23 1,05 0,89 1,50 1,45 1,34 1,15 0,97 
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b 25 m sv =  b 26 m sv =  

Terrängtyp Terrängtyp 

( )mz  

0 I II III IV 0 I II III IV 

2 0,77 0,67 0,50 0,45 0,41 0,84 0,73 0,55 0,49 0,44 

4 0,90 0,81 0,64 0,45 0,41 0,98 0,87 0,69 0,49 0,44 

8 1,04 0,95 0,79 0,55 0,41 1,13 1,03 0,86 0,60 0,44 

12 1,13 1,04 0,89 0,65 0,45 1,22 1,13 0,96 0,70 0,49 

16 1,19 1,11 0,96 0,72 0,52 1,29 1,20 1,04 0,78 0,56 

20 1,24 1,16 1,01 0,78 0,58 1,34 1,26 1,10 0,84 0,63 

25 1,29 1,22 1,07 0,84 0,64 1,40 1,32 1,16 0,90 0,69 

30 1,33 1,26 1,12 0,89 0,69 1,44 1,37 1,21 0,96 0,74 

35 1,37 1,30 1,16 0,93 0,73 1,48 1,41 1,25 1,00 0,79 

40 1,40 1,33 1,20 0,97 0,77 1,51 1,44 1,29 1,04 0,83 

45 1,43 1,36 1,23 1,00 0,80 1,54 1,48 1,33 1,08 0,87 

50 1,45 1,39 1,26 1,03 0,83 1,57 1,51 1,36 1,11 0,90 

55 1,48 1,42 1,28 1,06 0,86 1,60 1,53 1,39 1,15 0,93 

60 1,50 1,44 1,31 1,08 0,89 1,62 1,56 1,42 1,17 0,96 

65 1,52 1,46 1,33 1,11 0,91 1,64 1,58 1,44 1,20 0,99 

70 1,54 1,48 1,35 1,13 0,93 1,66 1,60 1,46 1,22 1,01 

75 1,55 1,50 1,37 1,15 0,96 1,68 1,62 1,48 1,25 1,03 

80 1,57 1,52 1,39 1,17 0,98 1,70 1,64 1,51 1,27 1,06 

85 1,58 1,53 1,41 1,19 1,00 1,71 1,66 1,52 1,29 1,08 

90 1,60 1,55 1,43 1,21 1,01 1,73 1,67 1,54 1,31 1,10 

95 1,61 1,56 1,44 1,23 1,03 1,74 1,69 1,56 1,33 1,11 

100 1,63 1,58 1,46 1,24 1,05 1,76 1,71 1,58 1,34 1,13 

 





Handbok EK01 Bilaga 5 – Maximal och minimal lufttemperatur 

 327 

Bilaga 5 Maximal och minimal lufttemperatur för Sveriges 
kommuner 

Tabell B5.1 Värden på maxT  och minT  (50-årsvärden) i Sveriges kommu-
ners geografiska centrum baserade på isotermkartorna i 
Figur 7.2 och 7.3 

Kommun maxT  minT  

Ale 36 36−  

Alingsås 35 36−  

Alvesta 36 32−  

Aneby 35 34−  

Arboga 35 34−  

Arjeplog 31 46−  

Arvidsjaur 33 44−  

Arvika 35 40−  

Askersund 35 34−  

Avesta 36 39−  

   

Bengtsfors 34 39−  

Berg 31 47−  

Bjurholm 31 42−  

Bjuv 35 27−  

Boden 32 42−  

Bollebygd 35 35−  

Bollnäs 34 38−  

Borgholm 34 26−  

Borlänge 35 41−  

Borås 35 35−  

Botkyrka 35 30−  

Boxholm 36 36−  

Bromölla 34 25−  

Kommun maxT  minT  

Bräcke 33 44−  

Burlöv 34 22−  

Båstad 34 26−  

   

Dals-Ed 33 37−  

Danderyd 36 31−  

Degerfors 35 37−  

Dorotea 31 46−  

   

Eda 35 40−  

Ekerö 35 31−  

Eksjö 37 30−  

Emmaboda 36 29−  

Enköping 35 34−  

Eskilstuna 35 33−  

Eslöv 35 26−  

Essunga 35 36−  

   

Fagersta 35 38−  

Falkenberg 34 31−  

Falköping 34 34−  

Falun 35 41−  

Filipstad 35 39−  

Finspång 35 35−  
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Kommun maxT  minT  

Flen 35 32−  

Forshaga 34 38−  

Färgelanda 33 34−  

   

Gagnef 35 41−  

Gislaved 35 33−  

Gnesta 35 30−  

Gnosjö 35 34−  

Gotland 34 27−  

Grums 34 39−  

Grästorp 34 34−  

Gullspång 34 36−  

Gällivare 31 41−  

Gävle 35 34−  

Göteborg 35 29−  

Götene 34 36−  

   

Habo 34 35−  

Hagfors 35 40−  

Hallsberg 35 33−  

Hallstahammar 35 35−  

Halmstad 35 32−  

Hammarö 34 37−  

Haninge 34 30−  

Haparanda 33 41−  

Heby 35 36−  

Hedemora 35 40−  

Helsingborg 34 24−  

Herrljunga 34 36−  

Hjo 34 33−  

Hofors 35 38−  

Kommun maxT  minT  

Huddinge 35 29−  

Hudiksvall 34 38−  

Hultsfred 38 34−  

Hylte 35 33−  

Håbo 35 33−  

Hällefors 35 38−  

Härjedalen 32 46−  

Härnösand 33 38−  

Härryda 35 32−  

Hässleholm 36 30−  

Höganäs 33 22−  

Högsby 37 33−  

Hörby 35 26−  

Höör 35 28−  

   

Jokkmokk 31 43−  

Järfälla 35 32−  

Jönköping 35 36−  

   

Kalix 32 41−  

Kalmar 36 28−  

Karlsborg 33 34−  

Karlshamn 34 27−  

Karlskoga 35 36−  

Karlskrona 34 25−  

Karlstad 34 37−  

Katrineholm 35 34−  

Kil 34 39−  

Kinda 37 35−  

Kiruna 30 45−  

Klippan 36 30−  
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Kommun maxT  minT  

Knivsta 35 35−  

Kramfors 33 38−  

Kristianstad 35 26−  

Kristinehamn 34 36−  

Krokom 31 42−  

Kumla 35 34−  

Kungsbacka 34 28−  

Kungsör 35 34−  

Kungälv 35 32−  

Kävlinge 34 24−  

Köping 35 35−  

   

Laholm 36 32−  

Landskrona 34 24−  

Laxå 35 35−  

Lekeberg 35 35−  

Leksand 34 42−  

Lerum 35 34−  

Lessebo 36 31−  

Lidingö 36 28−  

Lidköping 34 35−  

Lilla Edet 35 35−  

Lindesberg 36 36−  

Linköping 36 33−  

Ljungby 36 34−  

Ljusdal 34 44−  

Ljusnarsberg 35 39−  

Lomma 34 23−  

Ludvika 35 40−  

Luleå 32 41−  

Lund 34 23−  

Kommun maxT  minT  

Lycksele 33 43−  

Lysekil 32 30−  

   

Malmö 33 22−  

Malung 34 44−  

Malå 32 46−  

Mariestad 34 36−  

Mark 34 32−  

Markaryd 36 33−  

Mellerud 33 35−  

Mjölby 35 34−  

Mora 34 44−  

Motala 35 34−  

Mullsjö 34 34−  

Munkedal 33 33−  

Munkfors 35 39−  

Mölndal 34 29−  

Mönsterås 36 31−  

Mörbylånga 34 24−  

   

Nacka 35 29−  

Nora 35 36−  

Norberg 35 39−  

Nordanstig 34 38−  

Nordmaling 30 39−  

Norrköping 36 33−  

Norrtälje 33 36−  

Norsjö 33 44−  

Nybro 36 30−  

Nykvarn 35 30−  

Nyköping 35 31−  
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Kommun maxT  minT  

Nynäshamn 33 29−  

Nässjö 35 32−  

   

Ockelbo 33 37−  

Olofström 35 28−  

Orsa 34 44−  

Orust 33 30−  

Osby 36 31−  

Oskarshamn 36 34−  

Ovanåker 35 40−  

Oxelösund 35 29−  

   

Pajala 32 44−  

Partille 34 31−  

Perstorp 36 30−  

Piteå 33 41−  

   

Ragunda 33 43−  

Robertsfors 30 39−  

Ronneby 35 27−  

Rättvik 34 42−  

   

Sala 35 37−  

Salem 35 30−  

Sandviken 35 37−  

Sigtuna 35 34−  

Simrishamn 34 22−  

Sjöbo 34 23−  

Skara 34 34−  

Skellefteå 32 41−  

Skinnskatteberg 35 37−  

Kommun maxT  minT  

Skurup 33 22−  

Skövde 34 31−  

Smedjebacken 35 39−  

Sollefteå 33 44−  

Sollentuna 36 32−  

Solna 36 30−  

Sorsele 31 45−  

Sotenäs 32 29−  

Staffanstorp 34 23−  

Stenungssund 35 34−  

Stockholm 36 29−  

Storfors 35 37−  

Storuman 31 44−  

Strängnäs 35 32−  

Strömstad 33 35−  

Strömsund 31 44−  

Sundbyberg 36 31−  

Sundsvall 34 42−  

Sunne 35 39−  

Surahammar 35 36−  

Svalöv 35 27−  

Svedala 33 22−  

Svenljunga 34 33−  

Säffle 34 40−  

Säter 35 40−  

Sävsjö 36 34−  

Söderhamn 35 35−  

Söderköping 36 32−  

Södertälje 34 29−  

Sölvesborg 34 23−  
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Kommun maxT  minT  

Tanum 33 33−  

Tibro 34 32−  

Tidaholm 34 33−  

Tierp 34 34−  

Timrå 34 40−  

Tingsryd 36 30−  

Tjörn 33 31−  

Tomelilla 34 23−  

Torsby 35 41−  

Torsås 34 25−  

Tranemo 35 32−  

Tranås 35 36−  

Trelleborg 33 21−  

Trollhättan 35 35−  

Trosa 33 28−  

Tyresö 35 29−  

Täby 36 33−  

Töreboda 34 34−  

   

Uddevalla 34 32−  

Ulricehamn 34 30−  

Umeå 29 38−  

Upplands-Bro 35 33−  

Upplands Väsby 35 33−  

Uppsala 35 35−  

Uppvidinge 37 32−  

   

Vadstena 34 34−  

Vaggeryd 36 36−  

Valdemarsvik 35 31−  

Vallentuna 35 37−  

Kommun maxT  minT  

Vansbro 34 41−  

Vara 35 36−  

Varberg 34 29−  

Vaxholm 35 31−  

Vellinge 32 21−  

Vetlanda 37 32−  

Vilhelmina 31 45−  

Vimmerby 37 34−  

Vindeln 32 42−  

Vingåker 34 33−  

Vårgårda 35 36−  

Vänersborg 34 33−  

Vännäs 30 40−  

Värmdö 34 30−  

Värnamo 36 35−  

Västervik 37 33−  

Västerås 35 34−  

Växjö 36 32−  

   

Ydre 36 33−  

Ystad 34 22−  

   

Åmål 34 39−  

Ånge 34 45−  

Åre 30 45−  

Årjäng 34 41−  

Åsele 32 45−  

Åstorp 35 27−  

Åtvidaberg 36 33−  

   

Älmhult 36 32−  
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Kommun maxT  minT  

Älvdalen 33 46−  

Älvkarleby 35 33−  

Älvsbyn 33 43−  

Ängelholm 35 28−  

   

Öckerö 32 26−  

Ödeshög 34 35−  

Örebro 36 33−  
 

 

Kommun maxT  minT  

Örkelljunga 36 31−  

Örnsköldsvik 33 42−  

Östersund 31 41−  

Österåker 35 35−  

Östhammar 33 34−  

Östra Göinge 35 29−  

Överkalix 32 43−  

Övertorneå 32 43−  
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Bilaga 6 Effektivt förbränningsvärme för brännbara 
material 

Tabulerade data gäller för välventilerade förhållanden och torra fasta 
material. 

Tabell B6.1 Effektivt förbränningsvärme1 , [ ]u MJ kgH  för brännbara 
material 

Material u MJ kgH ⎡ ⎤⎣ ⎦  

Trä, spånskiva 18 

Kork 20 

Polyetylen, polystyren, polypropylen (plaster) 40 

ABS (plast) 35 

Polyester (plast) 30 

Polyisocyanat, polyuretan (plaster) 25 

Polyvinylklorid, PVC (plast) 20 

Bitumen, asfalt 40 

Linoleum 20 
 

1  Den svenska versionen av EN 1991-1-2 använder begreppet  
nettovärmeinnehåll. 
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