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Sammanfattning 

Eurokoderna som utgör svenska normer för verifiering av bärförmåga, stadga och beständighet är i en 

fortgående utvecklingsfas och är ibland svåra och tidsödande att tillämpa i konstruktionsarbetet. 

Normerna anpassas kontinuerligt efter att frågor debatteras i branschen och det är viktigt att 

användarna av Eurokoderna håller sig uppdaterade. Svårtolkade begrepp och definitioner tillsammans 

med en omständig struktur i Eurokoderna skapar merarbete för användarna.   

 

Detta examensarbete sammanställer nödvändig information samt undersöker och utvecklar tillhörande 

begrepp för två ämnen, lastnedräkning och stomstabilitet. Examensarbetet kommer likt en handbok 

kunna användas i vardagligt konstruktörsarbete för att snabbt hitta rätt i Eurokoderna och bidra till att 

reda ut oklarheter kring de två berörda ämnena. Beräkningsexempel är upprättade som praktisk 

vägledning för respektive ämne där Eurokoderna tillämpas och hänvisas till.   

 

Examensarbetet är inriktat på handberäkningar. Dessa handberäkningar kan ligga till grund för initiala 

bedömningar av ett bärverks dimensioner och övergripande stabilitet men även vara ett stöd i 

beräkningar i bygghandlingsskeden.   
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Abstract 

The Eurocodes, which serve as the Swedish standards for verification of mechanical resistance and 

stability, are in an ongoing development phase and are sometimes difficult and time consuming to 

apply in the design process. The standards are continuously adapted to issues debated in the industry 

and it is important that users of the Eurocodes keep themselves up to date. Indistinct terms and 

definitions in the Eurocodes create, together with an inconvenient structure, extra work for users. 

 

This thesis compiles the necessary information and examines and elaborates terms related to two 

topics, load distribution and structure stability. Similar to a handbook, this thesis can be used in 

designer’s everyday work to quickly find the right Eurocodes and help sort out the confusion related to 

the topics in this thesis. Calculation examples are given as a practical guide where Eurocodes are 

applied and referred to.  

 

The thesis is focused on hand calculations. These hand calculations could act as a base for initial 

assessments concerning structure dimensions and overall stability as well as a guide during final 

calculations for construction drawings. 

 

 

 

 

 

 

Key words 

Eurocodes 

Load distribution 

Structure stability 

Hand calculation 

  



     

     

 

 

 

  
 

  



     

     

 

 

 

  
 

Förord 

Som en avslutande del av högskoleingenjörsprogramet byggteknik och design vid Kungliga Tekniska 

Högskolan i Stockholm har detta examensarbete på 15 hp utförts under våren 2015. Arbetet utfördes i 

samarbete med avdelningen FB City på Tyréns i Stockholm. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Hos avdelningen FB City på företaget Tyréns AB i Stockholm finns det ett behov av att effektivisera 

projekteringsarbete med Eurokoderna. Dessa standarder med tillhörande bilagor är omfattande och i 

ständig förändring vilket gör det omständigt att hitta rätt uppgifter och det uppstår en risk för att krav 

och kontroller förbises. Det är svårt att skaffa en samlad bild av all nödvändig information i 

Eurokoderna till exempelvis ett beräkningsmoment.  

 

Tillvägagångssätt i projekteringsarbetet och tolkningarna av standarderna tenderar till att bli 

individuella vilket gör det svårare att föra vidare kunskap och rutiner till andra medarbetare.  

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att skapa ett hjälpmedel för två ämnesområden inom konstruktion, laster 

på bärverk och stomstabilitet. Information, krav och kontroller från Eurokoderna sammanställs för 

respektive ämne. Vanligt förekommande oklarheter kring beräkningar i dessa delmoment redovisas 

med hänvisningar till Eurokoderna. Teori för respektive ämnesområde redovisas övergripande 

tillsammans med beräkningsexempel för att sammankoppla Eurokoderna med det praktiska 

genomförandet. Eurokodernas utformning och grundläggande termer relaterade till arbetet presenteras 

som grund för de avhandlade ämnesområdena.  

 

Examensarbetet skapar underlag för ett gemensamt synsätt på metodiken för beräkningar inom de två 

ämnesområdena och hur berörda delar av Eurokoderna lämpligen tolkas samt sammanställer praktisk 

erfarenhet inom företaget.  

1.3 Omfattning och avgränsningar 

Examensarbetet avgränsas till att behandla ämnena lastnedräkning och stomstabilitet samt en 

introduktion till Eurokoderna. I avsnittet om lastnedräkning exemplifieras två pelare med olika 

lastförutsättningar. I avsnittet om stomstabilitet visas ett beräkningsexempel för en vägg. Resultatet för 

samtliga väggar redovisas i separat bilaga. Exemplen behandlar en stomme av platsgjuten betong. Fler 

avgränsningar anges efter hand i respektive kapitel. Beräkningsexempel utförs enligt gällande normer.  

1.4 Genomförande 

Inledningsvis genomfördes möten där representanter från Tyréns gav sin syn på innehållet i arbetet 

och utformningen av det exempelhus som använts till beräkningar. 

 

Litteraturstudie kring gällande normer för de avgränsade delmomenten utfördes för att ge en 

grundläggande förståelse för utformningen av Eurokoderna.  

 

Beräkningsexempel påbörjades tidigt i processen för att skapa förståelse för problematiken kring 

projektering med eurokoderna.  

 

För att sammanställa delar av den praktiska erfarenhet som finns på Tyréns konsulterades 

konstruktörer på företaget kontinuerligt under arbetets gång. 
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2 Eurokod 

2.1 Eurokodernas utformning 

Eurokodsystemet 

Eurokoderna utgör tillsammans med en nationell bilaga svenska normer för verifiering av bärförmåga, 

stadga och beständighet. Eurokodsystemet består av tio Eurokoder inom olika grenar av 

konstruktionsämnet där varje Eurokod har ett antal underkategorier. Varje underkategori utgör en egen 

standard och totalt finns det cirka 60 standarder i Eurokoderna. Varje Eurokod har ett namn som i 

Sverige börjar på SS-EN (Svensk Standard – European Standard) följt av ett nummer som betecknar 

eurokoden. Standarderna inom varje Eurokod är betecknade med ett löpnummer som följer 

Eurokodbeteckningen. Eurokoderna översätts och ges ut av SIS (Swedish Standard Institute) i 

Sverige.[1] 

Nationella bilagan EKS 

Till Eurokoderna finns en nationell bilaga där val för nationellt valbara parametrar samlas. 

Eurokoderna anger rekommenderade värden eller metoder för dessa parametrar för vilka varje land 

sedan bestämmer huruvida de ska användas eller frångås. Parametrarnas huvudsyfte är att ge länderna 

möjlighet att bestämma säkerhetsnivån genom nationellt valda säkerhetsparametrar. Andra parametrar 

som väljs nationellt är parametrar som beror av klimat, miljö, beständighet mm[1]. I Sverige görs 

nationella val av Boverket och Transportstyrelsen. Nationella val gällande byggnadsverk är samlade i 

Boverkets EKS (Europeiska konstruktionsstandarder) BFS 2012:10 EKS9 vilket är den senaste 

utgåvan i skrivande stund. Det bör dock uppmärksammas att Boverket ger ut nya upplagor efter hand 

och det är alltid senaste upplagan som är gällande.  

Principer och råd 

I Eurokoderna är texter markerade med P principer, vilket innebär att detta är rådande regler, krav 

eller definitioner. Text rubricerad som råd anger regler vilka uppfyller kraven i principerna men som 

får frångås, förutsatt att kraven fortfarande uppfylls.[1] 

Normativa och informativa bilagor 

Bilagorna som finns i Eurokoderna anges vara normativa eller informativa bilagor. Normativa bilagor 

har samma status som huvudtexten medan informativa bilagor innehåller information som är frivillig 

att tillämpa. I den nationella bilagan kan det anges att en informativ bilaga tillämpas informativt, ej får 

tillämpas alls eller att den anses vara normativ för vederbörande land.[1] 
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Tabell 2.1 - Översikt över Eurokodsystemet[1] 

SS-EN Eurokod Del Titel (i vissa fall förkortad) 

1990 
Eurokod: Grundläggande 

dimensioneringsregler 

  

1991 
Eurokod 1:  

Laster på bärverk 

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

-1-2 Termisk och mekanisk verkan av brand 

-1-3 Snölast 

-1-4 Vindlast 

-1-5 Temperaturpåverkan 

-1-6 Laster under byggskedet 

-1-7 Allmänna laster – Olyckslast 

-2 Trafiklast på broar 

-3 Last av kranar och maskiner 

-4 Silor och behållare 

1992 
Eurokod 2: 

Betongkonstruktioner 

-1-1 Allmänna regler och regler för byggnader 

-1-2 Brandteknisk dimensionering 

-2 Broar 

-3 Behållare och avskiljande konstruktioner 

1993 
Eurokod 3: 

Stålkonstruktioner 

-1-1 Allmänna regler och regler för byggnader 

-1-2 Brandteknisk dimensionering 

-1-3 Kallformade profiler och profilerad plåt 

-1-4 Rostfritt stål 

-1-5 Plåtbalkar 

-1-6 Skal 

-1-7 Plana plåtkonstruktioner med transversallast 

-1-8 Dimensionering av knutpunkter och förband 

-1-9 Utmattning 

-1-10 Seghet och egenskaper i tjockleksriktningen 

-1-11 Dragbelastade komponenter 

-1-12 Tilläggsregler för stålsorter upp till S700 

-2 Broar 

-3-1 Torn och master 

-3-2 Skorstenar 

-4-1 Silor 

-4-2 Cisterner 

-4-3 Rörledningar 

-5 Pålar och spånt 

-6 Kranbanor 

1994 

Eurokod 4: 

Samverkankonstruktioner 

stål – betong 

-1-1 Allmänna regler och regler för byggnader 

-1-2 Brandteknisk dimensionering 

-2 Broar 

1995 
Eurokod 5: 

Träkonstruktioner 

-1-1 Gemensamma regler och regler för byggnader 

-1-2 Brandteknisk dimensionering 

-2 Broar 

1996 
Eurokod 6: 

Murverkskonstruktioner 

-1-1 Allmänna regler och regler för byggnader 

-1-2 Brandteknisk dimensionering 

-2 Dimensioneringsförutsättningar, material, utförande 

-3 Förenklade metoder för oarmerat murverk 

1997 
Eurokod 7: 

Geokonstruktioner 

-1-1 Allmänna regler 

-2 Dimensionering med stöd av provning 

1998 

Eurokod 8: 

Dimensionering m.a.p. 

jordbävning 

-1 Allmänt, seismisk påverkan, regler för byggnader 

-2 Broar 

-3 Tillståndsbedömning och förbättring av skadade byggnader 

-4 Silor, behållare och rörledningar 

-5 Grund- och stödkonstruktioner, geotekniska aspekter 

-6 Torn, master och skorstenar 

1999 
Eurokod 9: 

Aluminiumkonstruktioner 

-1-1 Allmänna regler och regler för byggnader 

-1-2 Brandteknisk dimensionering 

-1-3 Utmattning 

-1-4 Kallformad och profilerad plåt 

-1-5 Skal 

Markerade Eurokoder i tabell 2.1 har berörts i denna rapport.   
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2.2 Laster i Eurokod 

2.2.1 Klassificering av laster 

Laster klassificeras med hänsyn till en rad faktorer. Klassificeringen styr hur lasten sedan 

representeras i olika dimensioneringssituationer.  

 

Klassificering görs med hänsyn till lastens 

 variation i tiden (permanent, variabel eller olyckslast), 

 ursprung (direkt eller indirekt), 

 variation i rummet (bunden eller fri) eller 

 natur (statisk eller dynamisk).[2] 

 

Vissa laster kan indelas i flera kategorier inom samma klass beroende på omständigheterna, som t.ex. 

snölast som kan betraktas som antingen olyckslast eller variabel last beroende på byggnadsverkets 

belägenhet.[2] 

2.2.2 Karakteristiska värden 

Lasternas karakteristiska värden och tillhörande lastreduktionsfaktorer,  , bestäms enligt samtliga 

delar av SS-EN 1991 och enligt BFS 2013:10 EKS9.    

2.2.3 Lasttyper 

Permanenta laster (G) 

Permanenta laster anses verka kontinuerligt i tiden med en försumbar liten variation i storlek eller med 

en variation som alltid sker i samma riktning tills lasten uppnår ett gränsvärde.[2] Permanenta laster 

anses vara bundna i rummet. 

 

Permanenta laster har ett karakteristiskt övre värde (      ), undre värde (       ) och medelvärde (  ). 

Om variationerna ej anses vara små bör det övre värdet användas då lasten är ogynnsam och det undre 

värdet används då lasten är gynnsam. Om den permanenta lasten inte varierar markant under 

bärverkets avsedda livslängd kan medelvärdet användas.[2] 

 

Till permanenta laster hör t.ex. 

 egentyngd av byggnadsverk, 

 tyngd av fast utrustning,  

 tyngd av vägbeläggningar, 

 indirekta laster orsakade av krympning och ojämna sättningar, 

 jordtryck (geoteknisk last). 

Variabla laster (Q) 

Variabla laster anses variera i storlek med tiden och kan anses vara bundna eller fria i rummet.  

 

Det karakteristiska värdet för en variabel last anges antingen som ett övre värde, undre värde eller 

nominellt värde beroende på sannolikheten för hur lasten uppträder. Nominellt värde anges då den 

statistiska fördelningen är okänd.[2] 

 

Till variabla laster hör t.ex. 

 nyttig last på bjälklag, 

 egentyngd av flyttbara skiljeväggar på bjälklag (anges som en tillkommande nyttig last), 

 vindlast, 

 snölast. 
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Olyckslaster (A) 

Olyckslaster uppträder under en kort tid men är av betydande storlek. Olyckslaster kommer sannolikt 

inte uppträda under byggnadsverkets livslängd men måste ändå beaktas då konsekvenserna av denna 

last oftast är allvarliga.[2] 

 

Till olyckslaster hör t.ex. 

 explosion,  

 påkörning från fordon. 

2.3 Lastkombinationer i Eurokod 

Lastkombinationer som tillämpas för byggnader finns i sina ursprungsformer i SS-EN 1990 Bilaga A1. 

Dessa kombinationer med nationellt valda partialkoefficienter och  -faktorer samt definitioner av 

säkerhetsklasserna finns i BFS 2013:10 EKS9. Val av lastkombination görs efter vilket brott- eller 

bruksgränstillstånd som kontrolleras i den aktuella dimensioneringssituationen.  

2.3.1 Dimensioneringssituationer 

Valet av lastkombination(er) görs utifrån den rådande dimensioneringssituationen.  

 

Dimensioneringssituationen klassificeras efter vilket förhållande som råder för bärverket. Information 

kring alla dimensioneringssituationer och dess underkategorier anges i SS-EN 1991 t.o.m. SS-EN 

1999.  

Grundläggande dimensioneringssituationer 

Grundläggande dimensioneringssituationer anges i SS-EN 1990. 

 

Varaktiga dimensioneringssituationer – avser förhållanden vid normal användning av bärverket. 

 

Tillfälliga dimensioneringssituationer – avser tillfälliga förhållanden som är tillämpliga för 

bärverket, t.ex. under utförandeskedet eller reparation. 

 

Exceptionella dimensioneringssituationer – avser exceptionella förhållanden som är tillämpliga på 

bärverket eller dess exponering, t.ex. brand, explosion, påkörning eller konsekvenser av lokal kollaps. 

 

Seismiska dimensioneringssituationer – avser förhållanden som är tillämpliga på bärverket när det 

utsätts för seismisk påverkan.  
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2.3.2 Brottgränstillstånd 

Brottgränstillstånd klassificeras som ett gränstillstånd som berör människor och bärverkets säkerhet. 

Stadier som leder fram till kollaps men som inte utgör själva kollapsen kan även betraktas som 

brottgränstillstånd.[2] 

Grundläggande brottgränstillstånd 

Brottgränstillstånden finns definierade i SS-EN 1990 och illusteras i figur 2.1 och figur 2.2. 

  

EQU (Equilibrium): Förlorad statisk jämvikt för bärverk eller bärverksdel som betraktas som en stel 

kropp där hållfastheten hos konstruktionsmaterialet eller undergrunden inte är avgörande. 

 

STR (Strength): Inre brott eller för stor deformation av bärverk eller bärverksdel (inkl. grund) där 

konstruktionsmaterialets hållfasthet är avgörande. 

 

GEO (Geotechniqual): Brott eller för stor deformation i undergrunden där hållfastheten hos jord eller 

berg är av betydelse. 

 

FAT (Fatigue): Brott på grund av utmattning.  

 

 
Figur 2.1 - Brottgränstillstånd STR och GEO 

 

 
Figur 2.2 - Brottgränstillstånd EQU  
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Lastkombinationer för varaktiga och tillfälliga dimensioneringssituationer 

Följande lastkombinationer med tillhörande uppsättning av partialkoefficienter ges i BFS 2013:10 

EKS9. 

 

Tabell B-2: Uppsättning A, ekv. 6.10 (EQU tillämpas) 

Används för verifiering av statisk jämvikt för bärverk eller bärverksdel när denna betraktas 

som stel kropp (EQU). Materialets hållfasthet och undergrundens bärförmåga får ej vara 

avgörande i denna lastkombination.  

 

Tabell B-3: Uppsättning B, ekv. 6.10a och 6.10b (STR och GEO tillämpas) 

Används för verifiering av bärförmåga hos bärverk eller bärverksdel (STR) som inte innefattar 

geotekniska laster.  

 

Används även för verifiering av bärförmåga hos bärverk eller bärverksdel (STR) som 

innefattar geotekniska laster och undergrundens bärförmåga (GEO) i specifika 

dimensioneringssätt, i vissa fall tillsammans med uppsättning C.  

 

Tabell B-4: Uppsättning C, ekv. 6.10 (STR och GEO tillämpas) 

Används vid dimensionering av bärverksdelar (STR) som innefattar geotekniska laster och 

undergrundens bärförmåga (GEO), i vissa fall tillsammans med uppsättning B. Används inte 

om geotekniska laster eller undergrundens bärförmåga ej innefattas.  

Geotekniska laster 

I de fall geotekniska laster och undergrundens bärförmåga innefattas i dimensionering väljs 

partialkoefficienter enligt en av två dimensioneringssätt, DA 2 och DA 3, som valts i den nationella 

bilagan. Vilket dimensioneringssätt som väljs styrs av de dimensioneringssituationer som finns listade 

i den nationella bilagan. Kortfattat innebär DA 2 att alla laster dimensioneras med uppsättning B, 

medan i DA 3 dimensioneras geotekniska laster med uppsättning C och övriga laster med uppsättning 

B.  

Lastkombinationer för exceptionella och seismiska dimensioneringssituationer  

Följande lastkombinationer ges i SS-EN 1990 Bilaga A1: 

 

Tabell A1.3, ekv. 6.11a/b (exceptionell) och 6.12a/b (seismisk) 

BFS 2013:10 EKS9 anger att för exceptionella dimensioneringssituationer ska den variabla 

huvudlasten sättas till sitt frekventa värde (      ).  -värden ges av BFS 2013:10 EKS9. Ett 

allmänt råd ges för exceptionella dimensioneringssituationer som säger att    inte bör 

kombineras med  -faktorn för samverkande nyttig last i exceptionella 

dimensioneringssituationer.   

Dimensionering med hänsyn till utmattning 

För dimensionering med hänsyn till utmattning anges lastkombinationer i EN 1992 t.o.m. EN 1995, 

EN 1998 och EN 1999.[2]  



2 Eurokod      
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Tabell B-2 Dimensioneringsvärden för laster (EQU) (Uppsättning A) 

Varaktiga  

och 

tillfälliga 

d.s1 

Permanenta laster Variabel 
Huvudlast 

Samverkande variabla 
laster 

Ogynnsamma Gynnsamma Största last Övriga laster 

(Ekv 6.10)                            

            

När laster är 
ogynnsam: 

När lasten är 
gynnsam: 0 

 

                 

När laster är 
ogynnsam: 

När lasten är 
gynnsam: 0 

1 Dimensioneringssituationer. 

Tabell B-3 Dimensioneringsvärden för laster (STR/GEO) (Uppsättning B) 

Varaktiga  
och 
tillfälliga 
d.s1 

Permanenta laster Variabel 
Huvudlast 

Samverkande variabla 
laster 

Ogynnsamma Gynnsamma Största last Övriga 
laster 

(Ekv 6.10a)                 

           

 

 

             

        

 

 

 

                 

När laster är 
ogynnsam: 

När lasten är 

gynnsam: 0 

                 

När laster är 
ogynnsam: 

När lasten är 
gynnsam: 0 

(Ekv 6.10b)                      

           

 

 

             

        

 

 
            

När laster är 
ogynnsam: 

När lasten är 

gynnsam: 0 

 

                 

När laster är 
ogynnsam: 

När lasten är 

gynnsam: 0 
1 Dimensioneringssituationer. 

Tabell B-4 Dimensioneringsvärden för laster (STR/GEO) (Uppsättning C) 

Varaktiga  

och 

tillfälliga 

d.s1 

Permanenta laster Variabel 
Huvudlast 

Samverkande variabla 
laster 

Ogynnsamma Gynnsamma Största last Övriga laster 

(Ekv 6.10)                              

            

När laster är 
ogynnsam: 

När lasten är 
gynnsam: 0 

 

                 

När laster är 
ogynnsam: 

När lasten är 
gynnsam: 0 

1 Dimensioneringssituationer. 

    BFS 2013:10 EKS9  Tabell B-3 [s.14]  

    BFS 2013:10 EKS9  Tabell B-3 [s.14]  

    BFS 2013:10 EKS9  Tabell B-3 [s.15]  
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2.3.3 Bruksgränstillstånd 

För byggnader tillämpas följande lastkombinationer i bruksgränstillstånd som återfinns i SS-EN 1990 

Bilaga A1 med tillhörande  -faktorer i BFS 2013:10 EKS9: 

 

Tabell A1.4: Karakteristisk, frekvent och kvasipermanent lastkombination 

Val av lastkombination görs efter brukbarhetskritirer som berör t.ex. styvhet hos bjälklag, 

svajningar, spröda innerväggar etc. Dessa kriterier specificeras för varje enskilt projekt och 

överenskoms med byggherren.  

 

 

 

 

Tabell A1.3 – Dimensioneringsvärden för laster för tillämpning i exceptionella och 

seismiska lastkombinationer 

Dimensione-
ringssituation 

Permanenta laster Exceptionell 
eller seismisk 

huvudlast 

Samverkande 

variabla laster (**) 

Ogynnsamma Gynnsamma Största last 
(om sådan finns) 

Övriga laster 

Exceptionell(*) 
(Ekv 6.11a/b) 

                                                 

Seismisk 
(Ekv 6.12a/b) 

        

 

         

 

                     

(*) När det gäller exceptionella dimensioneringssituationer kan den variabla huvudlasten sättas till sitt frekventa 
värde eller, som för t.ex. seismiska lastkombinationer, till sitt kvasipermanenta värde. Valet, som beror av den 
aktuella huvudlasten, anges i den nationella bilagan. Se även EN 1991-1-2.  

 
(**) Variabla laster är de som anges i tabell A1.1. 

Tabell A1.4 – Dimensioneringsvärdet för laster för tillämpning i lastkombinationer 

Kombination Permanenta laster    Variabla laster    

 Ogynnsamma Gynnsamma Huvudlast Övriga 

Karakteristiskt                                 

Frekvent                                     

Kvasipermanent                                     

    SS-EN 1990 A1.3  Tabell A1.3  [s.49] 

    SS-EN 1990 A1.4  Tabell A1.4  [s.50] 
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3 Lastnedräkning 

3.1 Allmänt om lastnedräkning  

Lastnedräkning görs för att kunna dimensionera bärverksdelar som är avsedda att föra ner och ta hand 

om lasterna i byggnadsverket. Detta görs i flera skeden under projekteringsprocessen och med varierad 

precision beroende på syftet med lastnedräkningen. Handberäkningar kan, ofta i tidiga skeden, anses 

tillräckligt precisa för initiala dimensioner på bärverksdelar och för laster i projektet. För noggrann 

analys av ett bärverks lastfördelning används beräkningsprogram som utför finita elementanalyser.  

3.2 Lastfördelning och lastarea 

3.2.1 Termen lastarea 

Benämningen lastarea avser i denna rapport den area från vilken en bärverksdel för ner last ifrån och 

där gränsen mellan två lastareor väljs i snittet där tvärkraften är lika med noll. Denna area har ibland 

benämnts som lastyta, influensarea, influensyta eller belastad area vilket sedermera har gett upphov 

till en hel del förvirring som beskrivs vidare i kapitel 3.3.1. I SS-EN 1991-1-1 benämns lastyta som 

den area vilken en last utbreder sig på i planet.  

3.2.2 Överslagsberäkning av lastarea och lastfördelning 

För enkel överslagsberäkning av lastarea kan värden tas fram genom approximativ lastfördelning med 

hänsyn till upplagsförhållanden. För mer noggrann handberäkning kan bjälklagsplattan delas in i 

strimlor för vilka fördelningen av tvärkraft och moment beräknas med hänsyn till upplagsförhållanden. 

 

I den enkla överslagsberäkningen antas lastfördelningen mellan två upplag vara 50 % per upplag vid 

lika upplagsförhållanden, som är fallet i sträcka    och   i figur 3.1. Om bjälklagsplattan anses vara 

fast inspänd vid eller kontinuerlig över ena upplaget samtidigt som plattan är fritt upplagd över det 

andra upplaget, antas fördelningen vara 60 % till den inspända/kontinuerliga och 40 % till det fritt 

upplagda sidan.[3] Den senare fördelningen representeras av sträcka    och   i figur 3.1. Vid 

osäkerhet kring upplagsförhållanden kan en mer konservativ ställning tas där den fritt upplagda sidan 

kan antas ta 45 % eller 50 % samtidigt som den inspända/kontinuerliga sidan tar 60 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1– Exempel på överslagsberäkning av lastarea 
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3.3 Lastreduktioner 

Det finns två lastreduktioner av den nyttiga lasten som får göras i Eurokoden, reduktion med hänsyn 

till belastad area,    och reduktion med hänsyn till antal våningsplan,   . Hur dessa reduktioner får 

användas och kombineras diskuteras kontinuerligt i branschen. Nya rön och tolkningar av Eurokoden 

inom detta ämne dyker upp allteftersom debatter pågår vilket bör beaktas när reduktionerna används. 

Vissa förtydliganden har dock gjorts i BFS 2013:10 EKS9 vilka kommer sammanfattas i detta avsnitt 

tillsammans med de grundläggande förutsättningarna för reduktionerna.  

 

Reduktionerna av den nyttiga lasten grundas på hur sannolikt det är att en viss last förekommer till sitt 

fulla karakteristiska värde och med vilken frekvens. Sannolikheten för att en nyttig last uppkommer 

jämt utbrett över en yta, på flera våningsplan samtidigt minskar med ökad storlek på ytan och antal 

våningsplan. Med detta till grund har formlerna för reduktion av nyttig last tagits fram.[4] 

3.3.1 Lastreduktion med hänsyn till belastad area - αA 

Reduktionen appliceras vid dimensionering av såväl vertikala som horisontella bärverksdelar.  

Belastad area 

Termen ”belastad area” finns definierad i Eurokoden, dock är definitionen inte helt tydlig och kan 

därför tolkas på olika sätt. Det råder även i detta ämne oenighet i branschen och SIS tar inte heller en 

tydlig ställning i hur utrycket ska tolkas. Definitionen av belastad area i SS-EN 1991-1-1 6.2.1(4) 

lyder: ”[…] reduktionsfaktorn αA […] beror på de areor som bärs upp av den aktuella 

bärverksdelen.” , vilket är en översättning av:”[…] reduced according to the areas supported by the 

appropriate member[…]”.[5] 

 

Ett sätt att tolka uttrycket är att belastad area är den area som den aktuella bärverksdelen för ner last 

ifrån, det som i denna rapport benämns lastarea enligt kapitel 3.2.1.  

 

 
                         

 

 

 

 

             Figur 3.2 – Exempel på lastarea för en pelare       Figur 3.3 - Exempel på lastarea för en balk 

En annan tolkning är att belastad area är hela arean mellan en bärverksdel och intilliggande upplag. 

 

 

       
                   

 

 

 

 

 
  Figur 3.4 – Exempel på belastad area för en pelare                           Figur 3.5 – Exempel på belastad area för en balk 

 

Den senare tolkningen kommer användas i beräkningsexemplet i kapitel 4 då det efter undersökning 

visat sig vara den generella tolkningen på Tyréns.   
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Plangeometrin är ofta mer komplicerad och osymmetrisk än i figur 3.2 och figur 3.3 ovan, varpå 

fastställandet av belastad area blir svårare. Vid osäkerhet kan alltid ett mer konservativt val göras 

genom att använda lastarean i beräkningen för reduktionen.  

Jämförelse av skillnaden mellan reduktion med lastarea och belastad area 

Hur mycket valet av area till areareduktionen påverkar den totala lasten beror av hur stor del den 

nyttiga lasten utgör av den totala lasten. Om en stomme har stor egentyngd och en mindre nyttig last 

behöver inte storleken på arean i reduktionsberäkningen påverka den totala lasten nämnvärt mycket. 

Har stommen däremot liten egentyngd och stor nyttig last kan areareduktionen ge en relativt stor 

reduktion på den totala lasten.  

 

För att illustrera hur valet av area i areareduktionen påverkar den totala lasten utförs lastnedräkningar 

på en pelare i ett pelardäcksystem likt pelaren i figur 3.2 och figur 3.4 ovan. Två stomtyper studeras 

för ett fem våningar högt kontorshus, en tung stomme med bjälklag och pelare av platsgjuten betong 

och en lätt stomme av prefabricerade HD-bjälklag och stålpelare. Två lastnedräkningar görs för varje 

stomtyp, en nedräkning där arean i areareduktionen är satt som lastarean och en nedräkning där arean 

är satt som belastad area. För lastnedräkningen används lastkombination 6.10a och 6.10b i tabell B-3 i 

BFS 2013:10 EKS9.    

 

Förutsättningar: Nyttig last för kategori B,            ⁄  på plan 1-4, lastarea,         , 

belastad area,                . Övriga förutsättningar enligt beräkningsexemplet i kapitel 4.5.  

  

 

 

Reduktion med lastarea 

 

Reduktion med belastad area 

 
          

  
           

 

     

 

     

  

     

 

     

Plan 5 - - 380 

 

Plan 5 - - 380 

Plan 4 35 0,786 759 

 

Plan 4 140 0,571 739 

Plan 3 35 0,786 1137 

 

Plan 3 140 0,571 1098 

Plan 2 35 0,786 1516 

 

Plan 2 140 0,571 1457 

Plan 1 35 0,786 1895 

 

Plan 1 140 0,571 1816 

 

 

 

Reduktion med lastarea 

 

Reduktion med belastad area 

 
          

  
           

 

     

 

     

  

     

 

     

Plan 5 - - 228 

 

Plan 5 - - 228 

Plan 4 35 0,786 440 

 

Plan 4 140 0,571 420 

Plan 3 35 0,786 671 

 

Plan 3 140 0,571 620 

Plan 2 35 0,786 878 

 

Plan 2 140 0,571 820 

Plan 1 35 0,786 1098 

 

Plan 1 140 0,571 1020 

 

Resultaten visar att för den tunga stommen gav areareduktion med belastad area en total last som är 

4,2 % mindre än när areareduktionen gjordes med lastarean.  

 

För den lätta stommen gav areareduktion med belastad area en total last som är 7,1 % mindre än när 

areareduktionen gjordes med lastarean.   

Tabell 3.2 - Lastnedräkning för tung stomme, 

reducerad med lastarea 

 

Tabell 3.3 - Lastnedräkning för tung stomme, 

reducerad med belastad area 

Tabell 3.4 - Lastnedräkning för lätt stomme, 

reducerad med lastarea 
Tabell 3.5 - Lastnedräkning för lätt stomme, 

reducerad med belastad area 
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Beräkningsformel för    

Beräknas enligt ekv. 6.1 i SS-EN 1991-1-1 6.3.1.2(10) som: 

 

   
 

 
   

  

 
     

 

där: 

   är lastreduktionsfaktorn för den nyttiga lasten. 

        .  

  är belastad area. 

Förutsättningar för    

 Reduktionen görs för nyttig last från enskild kategori på varje våningsplan. För bärverksdelar 

med flera ovanliggande våningsplan summeras de reducerade nyttiga lasterna.   får inte sättas 

som summan av belastade areor från fler våningsplan. 

 

 För lastkategori C och D gäller begränsningen            

Råd för   : 

 För kategori A till D behöver inte    beaktas om belastad area        .  

(Kategori A till D har nyttig last med       , om då                   ) 

 

 För exceptionellt lastfall enligt ekv. 6.11 i tabell A1.3 i SS-ES 1990 bör inte    och 

reduktionsfaktorn för samverkande nyttig last,  , kombineras.[6] 

 

 Det bör beaktas att areareduktionen är kopplad till rumsindelningen (sannolikhetsmässigt) 

vilket inte behöver stämma överrens med den bärande strukturens belastade area, varpå en 

konservativ ställning bör tas till reduceringen.[7] 
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3.3.2 Lastreduktion med hänsyn till antal våningsplan - αn 

Beräkningsformel för    

Beräknas enligt ekv. 6.2 i SS-EN 1991-1-1 6.3.1.2(11) som: 

 

   
  (   )  

 
 

 

där: 

   är lastreduktionsfaktorn för den nyttiga lasten. 

  (  ) är antalet våningsplan med nyttig last av samma kategori ovanför de belastade 

bärverksdelarna. 

Förutsättningar för   : 

 Endast våningar i samma kategori för kategorierna A till D får användas i beräkningarna för 

  . 

 

 När den nyttiga lasten betraktas som samverkande får endast en av reduktionsfaktorerna    

och   tillämpas.  

Råd för   : 

 När den bärverksdel som betraktas har två eller färre våningar med nyttiglast i samma kategori 

(A-D) behöver inte    beaktas. 

(              ) 

 

 När den nyttiga lasten betraktas som samverkande väljs en av    och   för reduktion. 

Eftersom den undre gränsen för värdet på    går mot  , ger alltid   en större reduktion än    

oavsett antal våningar. 

  (   )  
  (   ) 

 
   

 

 I ekv. 6.10a med uppsättning B är all variabel last samverkande, vilket innebär att    ej 

tillämpas, endast   tillämpas enligt ovan.  

 

  

    SS-EN 1991-1-1  3.3.2(2) 
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3.3.3 Kombination av lastreduktionsfaktorer 

Förutom tidigare nämnda regler för kombination av   tillsammans med    respektive    finns i BFS 

2013:10 EKS9 0.21§ följande råd om kombination av    tillsammans med   : 

 

    och    kan för kategori A och B kombineras i ekv. 6.10b i lastuppsättning B (tabell B-3).  

 

    och    kan för kategori A och B kombineras i ekv. 6.10 i lastuppsättning C (tabell B-4).  

Praktisk användning av kombination av  ,     och     

Sammanfattning av kombination av reduktionsfaktorerna  ,    och    i lastkombinationer i 

brottgränstillstånd enligt BFS 2013:10 EKS9 för vanligt förekommande dimensioneringssituationer i 

byggnader, förutsatt att alla våningar har samma kategori (A-D): 

 

Tabell B-2: Uppsättning A (EQU) 

 I ekv. 6.10 med nyttig last som samverkande får   tillämpas tillsammans med   .  

 

 I ekv. 6.10 med nyttig last som huvudlast för kategori A och B får    tillämpas tillsammans 

med   . 

 

Tabell B-3: Uppsättning B (STR/GEO) 

 I ekv. 6.10a får   tillämpas tillsammans med   . 

 

 I ekv. 6.10b med nyttig last som samverkande får   tillämpas tillsammans med   . 

 

 I ekv. 6.10b med nyttig last som huvudlast för kategori A och B får    tillämpas tillsammans 

med   . 

 

Tabell B-4: Uppsättning C (STR/GEO) 

 I ekv. 6.10 med nyttig last som samverkande får   tillämpas tillsammans med   .  

 

 I ekv. 6.10 med nyttig last som huvudlast för kategori A och B får    tillämpas tillsammans 

med   . 

 

Det bör understrykas att sammanfattningen inte är en generalisering som kan göras för alla typer av 

dimensioneringssituationer. Det bör alltid kontrolleras att alla krav för reduktionerna och kombination 

av reduktionsfaktorer uppfylls.  
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4 Exempelberäkning av lastnedräkning 

4.1 Beteckningar 

Följande beteckningar används i exempelberäkningarna i kapitel 5. 

 

  Längd [m] 

  Höjd [m] 
  Bredd [m] 

 
     Tunghet armerad betong [kN/m

3
] 

   Karakteristisk egentyngd [kN/m
2
] 

   Karakteristisk egentyngd [kN] 

 

   Karakteristisk nyttig last [kN/m
2
] 

   Karakteristisk nyttig last [kN] 

     Faktor för kombinationsvärde för nyttig last 

 

   Karakteristisk snölast på mark [kN/m
2
] 

  Karakteristisk snölast på tak [kN/m
2
] 

  Karakteristisk snölast [kN] 

     Faktor för kombinationsvärde för snölast 

   Exponeringsfaktor 

   Termisk koefficient 

   Formfaktor 

 

   Partialkoefficient säkerhetsklass 

 

   Lastarea [m
2
] 

   Belastad area [m
2
] 

   Reduktionsfaktor för nyttig last m.h.t. belastad area 

   Reduktionsfaktor för nyttig last m.h.t. antal våningar 

  Antal våningar med nyttig last inom samma lastkategori  

 

   Dimensioneringsvärde [kN] 
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4.2 Förutsättningar 

Huset som behandlas i beräkningsexemplet består av ett pelardäcksystem med två trapphus. Bjälklag, 

pelare och väggar är av platsgjuten armerad betong. Bjälklagstjocklek 250 mm, väggtjocklek 200 mm, 

pelare 300x300 mm. Takkonstruktionen utgörs av ett låglutande uppstolpat träregeltak belagt med 

plåt. Huset har fem våningsplan med våningshöjd 4 m. Samtliga våningsplan används som 

kontorslokaler. Beläget i Stockholms innerstad ligger huset i normal topografi. Inga stomkomplement 

eller klimatskal förutom tak tas med i beräkningarna.  

 

Husets översta våningsbjälklag och takbjälklaget är helt rektangulära medan de fyra undre 

våningsbjälklagen har en öppning i ena långsidan. 

 

Den nyttiga lasten reduceras med reduktionsfaktorn    som beräknas med belastad area i enighet med 

kapitel 3.3.1 i denna rapport. 

 

Lastnedräkningen görs med lastkombinationer i tabell B-3 (uppsättning B) i BFS 2013:10 EKS9 för 

brottgränstillstånd STR.  

 

Två pelare från exempelhuset behandlas i beräkningarna, pelare E6 och pelare C5enligt figur 4.2. 

Pelare E6 för ner last ifrån fem lika stora lastareor medan pelare C5 har olikt fördelade storlekar på 

lastareor längs dess höjd. Detta för att illustera skillnaden i hur reduktionsfaktorerna för den nyttiga 

lasten behandlas i två olika fall. 

 
   Figur 4.1 - Exempelhuset 3D-vy 
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Figur 4.2 - Exempelhuset plan 1-4 

 

 

 

 
Figur 4.3 - Exempelhuset elevation långsida 
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4.3 Lastnedräkning pelare E6 

 

 

 

 
 

 
Figur 4.4 - Exempelhuset plan 1-4, Pelare E6 markerad i rött 
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4.3.1 Lastsammanställning 

 

Partialkoefficient: 
        (säkerhetsklass 3)  

Permanenta laster 

Tungheten för armerad betong:         
  

    

 

Takbjälklagets egentyngd 

Karaktäristisk egentyngd för uppstolpat tak (c:a):                  
  

   [8]  

                                                                                              

 

          (         
  

  )      
  

        
  

   

 

Betongbjälklagets egentyngd 
            

                
  

         
  

   

 

Pelarens egentyngd 
            

            

            

 

          
  

                             

 

Variabla laster 

Snölast 

 

Karaktäristisk snölast på tak, s: 
              

Karaktäristisk snölast på mark:       
  

    (Stockholm) 

Exponeringsfaktor:        (normal topografi)   
Termisk koefficient:        (isolerat tak) 
Formfaktor:        (pulpettak,      ) 
 

Karaktäristisk snölast på tak, s: 

                      
  

   

          (          )  

 

 

Nyttig last 

Karaktäristisk nyttig last:       
  

   (kategori B) 

         (kategori B) 

  

    SS-EN 1991-1-1 Tabell A.1 [s.27]  

    BFS 2013:10 EKS9 Tabell C-9 [s.35]  

    SS-EN 1991-1-3 Tabell 5.1 [s.15] 

     SS-EN 1991-1-3 5.2(8) [s.16] 

    SS-EN 1991-1-3 5.3.2(1) [s.16] 

    BFS 2013:10 EKS9 Tabell B-1 [s.13]  

    BFS 2013:10 EKS9 Tabell C-1 [s.19]  

    BFS 2013:10 EKS9 Tabell B-1 [s.13]  

    SS-EN 1991-1-3 Ekv. (5.1)  [s.14] 

    BFS 2013:10 EKS9 Kap.0, 6§ [s.12]  
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4.3.2 Lastnedräkning på pelare E6 

Lastarea och belastad area för plan 1-5 

 

Lastarea (snölast, nyttig last och egentyngd bjälklag): 
          
 

Belastad area: 
                 

                                       
Figur 4.5 – Lastarea    Pelare E6.                              Figur 4.6 – Belstad area   Pelare E6. 

                            

Dimensioneringsvärde för laster i brottgränstillstånd på pelare E6, plan 5 

 

Karaktäristisk egentyngd på pelare plan 5, Gk: 

Takbjälklag                       ⁄        

Pelare                    

              

 

Karaktäristisk snölast på pelare plan 5, S: 
       

 

      
  

                

 

Tabell B-3 (Uppsättning B) (STR/GEO) 
6.10a   
Egentyngd (permanent last)                              

Snölast (samverkande)                                   

Summa           

 

 

6.10b   
Egentyngd (permanent last)                                        
Snölast (huvudlast)                          

Summa           

 

Dimensioneringsvärdet: 
             

    BFS 2013:10 EKS9  Tabell B-3 [s.14]  

Figur 4.7- 

Pelare E6 plan 5 
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Dimensioneringsvärde för laster i brottgränstillstånd på pelare E6, plan 4 
Markerade parametrar är nytillkomna för plan 4 
 

Karaktäristisk egentyngd på pekare plan 4, Gk: 

Takbjälklag                       ⁄       

Mellanbjälklag                        ⁄       

Pelare                    

              

 

Karaktäristisk snölast på pelare plan 4, S: 
          
 

Karaktäristisk nyttig last på pelare plan 4, Qk: 
           

 

         
  

                

 

Reduktionsfaktor till nyttig last med hänsyn till belastad area: 

   
 

 
      

  

 
     

 
         
 

   
 

 
     

  

   
      

 

Tabell B-3 (Uppsättning B) (STR/GEO) 

6.10a   
Egentyngd (permanent last)                              
Snölast (samverkande)                                   

Nyttig last (samverkande)                                            

Summa           

 

 

6.10b1   
Egentyngd (permanent last)                                        

Snölast (huvudlast)                          
Nyttig last (samverkande)                                            

Summa           

 

 

6.10b2   
Egentyngd (permanent last)                                        

Nyttig last (huvudlast)                                   
Snölast (samverkande)                                   

Summa           

 

 

Dimensioneringsvärdet: 
             

  

    SS-EN 1991-1-1  Ekv. (6.1)  [s.18] 

    BFS 2013:10 EKS9  Tabell B-3 [s.14]  

Figur 4.8 –  

Pelare E6 plan 4 
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Dimensioneringsvärde för laster i brottgränstillstånd på pelare E6, plan 3 

 

Karaktäristisk egentyngd på pekare plan 3, Gk: 

Takbjälklag                       ⁄       

Mellanbjälklag                        ⁄       

Pelare                    

              

 

Karaktäristisk snölast på pelare plan 3, S: 
          

 

Karaktäristisk nyttig last på pelare plan 3, Qk: 
           

 

         
  

                 

 

Reduktionsfaktor till nyttig last med hänsyn till belastad area: 
        
 

 

 

Tabell B-3 (Uppsättning B) (STR/GEO) 
6.10a   
Egentyngd (permanent last)                              

Snölast (samverkande)                                   

Nyttig last (samverkande)                                             

Summa            

 

 

6.10b1   
Egentyngd (permanent last)                                        
Snölast (huvudlast)                          

Nyttig last (samverkande)                                             

Summa            

 

 

6.10b2   
Egentyngd (permanent last)                                        
Nyttig last (huvudlast)                                    

Snölast (samverkande)                                   

Summa            

 

 

Dimensioneringsvärdet: 
                       

  

    SS-EN 1991-1-1  Ekv. (6.1)  [s.18] 

    BFS 2013:10 EKS9  Tabell B-3 [s.14]  
Figur 4.9 –  

Pelare E6 plan 3 
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Dimensioneringsvärde för laster i brottgränstillstånd på pelare E6, plan 2 
Markerade parametrar är nytillkomna för plan 2 
 

Karaktäristisk egentyngd på pekare plan 2, Gk: 

Takbjälklag                       ⁄       

Mellanbjälklag                        ⁄       

Pelare                    

              

 

Karaktäristisk snölast på pelare plan 2, S: 
          
 

Karaktäristisk nyttig last på pelare plan 2, Qk: 
           

 

         
  

                 

 

Reduktionsfaktor till nyttig last med hänsyn till belastad area: 
        
 

Reduktionsfaktor till nyttig last med hänsyn till antal våningar: 

   
  (   )      

 
     

    (                                                      ) 

 

   
  (   )     

 
     

 

Tabell B-3 (Uppsättning B) (STR/GEO) 
6.10a   
Egentyngd (permanent last)                              

Snölast (samverkande)                                   

Nyttig last (samverkande)                                             

Summa            

 

6.10b1   
Egentyngd (permanent last)                                        

Snölast (huvudlast)                          
Nyttig last (samverkande)                                             

Summa            

 

6.10b2   
Egentyngd (permanent last)                                        
Nyttig last (huvudlast)                                           

Snölast (samverkande)                                   

Summa            

 

 

Dimensioneringsvärdet: 
                        

  

    SS-EN 1991-1-1  Ekv. (6.1)  [s.18] 

    SS-EN 1991-1-1  Ekv. (6.2)  [s.18] 

    BFS 2013:10 EKS9  Tabell B-3 [s.14]  

Figur 4.10 –  

Pelare E6 plan 2 
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Dimensioneringsvärde för laster i brottgränstillstånd på pelare E6, plan 1 
Markerade parametrar är ändrade för plan 1 
 

Karaktäristisk egentyngd på pekare plan 1, Gk: 

Takbjälklag                       ⁄       

Mellanbjälklag                        ⁄       

Pelare                    

               

 

Karaktäristisk snölast på pelare plan 1, S: 
          
 

 

Karaktäristisk nyttig last på pelare plan 1, Qk: 
           

 

         
  

                 

 

 

Reduktionsfaktor till nyttig last med hänsyn till belastad area: 
        
 

 

Reduktionsfaktor till nyttig last med hänsyn till antal våningar: 

   
  (   )      

 
     

 

    (antal våningar med nyttig last som pelare på plan 1 bär) 
 

   
  (   )     

 
      

 

Tabell B-3 (Uppsättning B) (STR/GEO) 
6.10a   
Egentyngd (permanent last)                               

Snölast (samverkande)                                   

Nyttig last (samverkande)                                             

Summa            

 

6.10b1   
Egentyngd (permanent last)                                         

Snölast (huvudlast)                          

Nyttig last (samverkande)                                             

Summa            

 

6.10b2   
Egentyngd (permanent last)                                         
Nyttig last (huvudlast)                                            

Snölast (samverkande)                                   

Summa            

 

 

Dimensioneringsvärdet: 
                   

    BFS 2013:10 EKS9  Tabell B-3 [s.14]  

    SS-EN 1991-1-1  Ekv. (6.1)  [s.18] 

    SS-EN 1991-1-1  Ekv. (6.2)  [s.18] 

Figur 4.11 –  

Pelare E6 Plan 1 
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4.4 Lastnedräkning pelare C5 

 

 

 
 

 

 
Figur 4.12 - Exempelhuset plan 1-4, Pelare C5 markerad i rött 
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4.4.1 Lastsammanställning 

 

Partialkoefficient: 
        (säkerhetsklass 3)  

Permanenta laster 

Tungheten för armerad betong:         
  

    

 

Takbjälklagets egentyngd 

Karaktäristisk egentyngd för uppstolpat tak (c:a):                  
  

      [8] 

                                                                                              

 

          (         
  

  )      
  

        
  

   

 

Betongbjälklagets egentyngd 
            

                
  

         
  

   

 

Pelarens egentyngd 
            

            

            

 

          
  

                             

 

Variabla laster 

Snölast 

Karaktäristisk snölast på mark:       
  

    (Stockholm) 

Exponeringsfaktor:        (normal topografi)   
Termisk koefficient:        (isolerat tak) 
Formfaktor:        (pulpettak,      ) 
 

Karaktäristisk snölast på tak, s: 
              
                        

   

          (          )  

 

Nyttig last 

Karaktäristisk nyttig last:       
  

   (kategori B) 

         (kategori B)  

 

  

    SS-EN 1991-1-1 Tabell A.1 [s.27]  

    BFS 2013:10 EKS9 Tabell C-9 [s.35]  

    SS-EN 1991-1-3 Tabell 5.1 [s.15] 

     SS-EN 1991-1-3 5.2(8) [s.16] 

    SS-EN 1991-1-3 5.3.2(1) [s.16] 

    SS-EN 1991-1-3 Ekv. (5.1) [s.14] 

    BFS 2013:10 EKS9 Tabell B-1 [s.13]  

    BFS 2013:10 EKS9 Tabell C-1 [s.19]  

    BFS 2013:10 EKS9 Tabell B-1 [s.13]  

    BFS 2013:10 EKS9 Tabell C-1 [s.19]  

    BFS 2013:10 EKS9 Kap.0, 6§ [s.12]  
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4.4.2 Lastnedräkning på pelare C5 

Beräkning av reduktionsfaktor med hänsyn till belastad area 

Beräknade värdena på reduktionsfaktorer för respektive våningsbjälklag används vidare i 

beräkningsexemplet.  

 

Lastarea pelare C5 plan 4-5 (snölast, nyttig last och egentyngd bjälklag): 
              

 

Belastad area pelare C5 plan 4-5: 
                    

 

Reduktionsfaktor till nyttig last med hänsyn till belastad area: 

 

     
 

 
      

  

    
     

         

 

     
 

 
     

  

   
      

 

 

 

 

 

                                       
 

 

 

Lastarea pelare C5 plan 1-3 (snölast, nyttig last och egentyngd bjälklag): 
                

 

Belastad area pelare C5 plan 1-3: 
               

 

Reduktionsfaktor till nyttig last med hänsyn till belastad area: 

 

       
 

 
      

  

    
     

         

 

       
 

 
     

  

     
      

 

 

 

                                       

                                       
              

 

  

    SS-EN 1991-1-1  Ekv. (6.1) [s.18] 

    SS-EN 1991-1-1  Ekv. (6.1) [s.18] 

Figur 4.15 – Lastarea,         

Pelare C5 plan 1-3 
Figur 4.16 - Belastad area,       

Pelare C5 plan 1-3 

Figur 4.13 – Lastarea,        Pelare C5 

plan 4-5           
Figur 4.14 - Belastad area, 

     Pelare C5 plan 4-5 
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Dimensioneringsvärde för laster i brottgränstillstånd på pelare C5, plan 5 

 

Karaktäristisk egentyngd på pekare plan 5, Gk: 

Takbjälklag                           ⁄       

Pelare                    

              

 

Karaktäristisk snölast på pelare plan 5, S: 
           

 

      
  

                

 

  

Tabell B-3 (Uppsättning B) (STR/GEO) 

6.10a   
Egentyngd (permanent last)                              

Snölast (samverkande)                                   

Summa           

 

 

6.10b   
Egentyngd (permanent last)                                        

Snölast (huvudlast)                          

Summa           

 

 

Dimensioneringsvärdet: 
             

 

  

    BFS 2013:10 EKS9 Tabell B-3 [s.14]  

Figur 4.17 –  

Pelare C5 plan 5 
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Dimensioneringsvärde för laster i brottgränstillstånd på pelare C5, plan 4 
Markerade parametrar är nytillkomna för plan 4 
 

Karaktäristisk egentyngd på pekare plan 4, Gk: 

Takbjälklag                           ⁄       

Mellanbjälklag                            ⁄       

Pelare                    

              

 

Karaktäristisk snölast på pelare plan 4, S: 
          

 

Karaktäristisk nyttig last på pelare plan 4, Qk: 
                 

 

           
  

                

 

 

 

Reduktionsfaktor till nyttig last med hänsyn till belastad area: 

 
          

 

Tabell B-3 (Uppsättning B) (STR/GEO) 
6.10a   
Egentyngd (permanent last)                              

Snölast (samverkande)                                   

Nyttig last (samverkande)                                                

Summa           

 

 

6.10b1   
Egentyngd (permanent last)                                        
Snölast (huvudlast)                          

Nyttig last (samverkande)                                                

Summa           

 

 

6.10b2   
Egentyngd (permanent last)                                        
Nyttig last (huvudlast)                                       

Snölast (samverkande)                                   

Summa           

 

 

Dimensioneringsvärdet: 
             

  

    SS-EN 1991-1-1  Ekv. (6.1) [s.18] 

    BFS 2013:10 EKS9 Tabell B-3 [s.14]  

Figur 4.18 –  

Pelare C5 plan 4 
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Dimensioneringsvärde för laster i brottgränstillstånd på pelare C5, plan 3 
Markerade parametrar är nytillkomna för plan 3 
 

Karaktäristisk egentyngd på pekare plan 3, Gk: 

Takbjälklag                           ⁄       

Mellanbjälklag                           ⁄       

Mellanbjälklag                           ⁄         

Pelare                    

              

 

Karaktäristisk snölast på pelare plan 3, S: 
          
 

Karaktäristisk nyttig last på pelare plan 3, Qk: 
                

           
  

                

 

                

           
  

                  

 

Reduktionsfaktor till nyttig last med hänsyn till belastad area: 
          
            

 

Tabell B-3 (Uppsättning B) (STR/GEO) 
6.10a   
Egentyngd (permanent last)                              

Snölast (samverkande)                                   

Nyttig last (samverkande)                                                

Nyttig last (samverkande)                                                  

Summa            

 

 

6.10b1   
Egentyngd (permanent last)                                        
Snölast (huvudlast)                          

Nyttig last (samverkande)                                                

Nyttig last (samverkande)                                                  

Summa           

 

 

6.10b2   
Egentyngd (permanent last)                                        

Nyttig last (huvudlast)                                       

Nyttig last (huvudlast)                                         

Snölast (samverkande)                                   

Summa           

 

Dimensioneringsvärdet: 
             

    SS-EN 1991-1-1  Ekv. (6.1) [s.18] 

    BFS 2013:10 EKS9 Tabell B-3 [s.14]  

Figur 4.19 –  

Pelare C5 plan 3 
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Dimensioneringsvärde för laster i brottgränstillstånd på pelare C5, plan 2 
Markerade parametrar är nytillkomna för plan 2 
 

Karaktäristisk egentyngd på pekare plan 2, Gk: 

Takbjälklag                           ⁄       

Mellanbjälklag                           ⁄       

Mellanbjälklag                           ⁄         

Pelare                    

              

 

Karaktäristisk snölast på pelare plan 2, S: 
          

 

Karaktäristisk nyttig last på pelare plan 2, Qk: 
                

           
  

                

 

                  

             
  

                   

 

Reduktionsfaktor till nyttig last med hänsyn till belastad area: 
          

            

 

Reduktionsfaktor till nyttig last med hänsyn till antal våningar: 

   
  (   )      

 
     

    (                                                      ) 

   
  (   )     

 
     

 

Tabell B-3 (Uppsättning B) (STR/GEO) 
6.10a   
Egentyngd (permanent last)                              

Snölast (samverkande)                                   

Nyttig last (samverkande)                                                

Nyttig last (samverkande)                                                     

            

6.10b1   
Egentyngd (permanent last)                                        

Snölast (huvudlast)                          

Nyttig last (samverkande)                                                

Nyttig last (samverkande)                                                     

            

6.10b2   
Egentyngd (permanent last)                                        

Nyttig last (huvudlast)                                              

Nyttig last (huvudlast)                                                   

Snölast (samverkande)                                   

            

 

Dimensioneringsvärdet: 
              

  

    BFS 2013:10 EKS9 Tabell B-3 [s.14]  

    SS-EN 1991-1-1  Ekv. (6.1) [s.18] 

    SS-EN 1991-1-1  Ekv. (6.2) [s.18] 

Figur 4.20 –  

Pelare C5 plan 2 
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Dimensioneringsvärde för laster i brottgränstillstånd på pelare C5, plan 1 
Markerade parametrar är ändrade för plan 1 

 

Karaktäristisk egentyngd på pekare plan 1, Gk: 

Takbjälklag                           ⁄       

Mellanbjälklag                           ⁄       

Mellanbjälklag                           ⁄         

Pelare                    

               

 

Karaktäristisk snölast på pelare plan 1, S: 
          
 

Karaktäristisk nyttig last på pelare plan 1, Qk: 
                

           
  

                

 

                  

             
  

                   

 

Reduktionsfaktor till nyttig last med hänsyn till belastad area: 
          

            

 

Reduktionsfaktor till nyttig last med hänsyn till antal våningar: 

   
  (   )      

 
     

    (                                                      ) 

   
  (   )     

 
      

 

Tabell B-3 (Uppsättning B) (STR/GEO) 
6.10a   
Egentyngd (permanent last)                               
Snölast (samverkande)                                   

Nyttig last (samverkande)                                                

Nyttig last (samverkande)                                                     

           

6.10b1   
Egentyngd (permanent last)                                         
Snölast (huvudlast)                          

Nyttig last (samverkande)                                                

Nyttig last (samverkande)                                                     

            

6.10b2   
Egentyngd (permanent last)                                         

Nyttig last (huvudlast)                                               

Nyttig last (huvudlast)                                                    

Snölast (samverkande)                                   

            

 

Dimensioneringsvärdet: 
              

  

    BFS 2013:10 EKS9 Tabell B-3 [s.14]  

    SS-EN 1991-1-1  Ekv. (6.2) [s.18] 

    SS-EN 1991-1-1  Ekv. (6.1) [s.18] 

Figur 4.21 –  

Pelare C5 plan 1 
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4.4.3 Kommentarer 

Framtagna värden i exempelberäkningarna är approximativa på grund av den överslagsberäknade 

lastarean. Dessa värden är lämpliga att användas som initiala värden för dimensionering. Finns det ett 

behov av att spara tid vid framtagning av initiala värden kan en mer konservativ ställning tas till 

lastreduktionerna. 

 

Reduktionen för belastad area,   , kan konservativt göras med lastarean i beräkningsformeln istället 

för den belastade arean eller bortses från helt. 

 

Dimensioneringsvärdet för pelarna på plan 1 styrs i båda fall av ekvation 6.10a beroende på att 

egentyngden för det platsgjutna huset är dominerande. Reduktionen för antal våningsplan,   , 

utnyttjas då inte eftersom den inte tillämpas i ekvation 6.10a. För ett hus likt exempelhuset kan 

praktiskt lastnedräkning med lastkombinationerna i tabell B-2 i ett tidigt projektskede göras utan    

för att göra tidsbesparingar. Skulle ekvation 6.10b mot förmodan bli dominerande kan då reduktionen 

med    tillämpas.   
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Figur 5.1 - Stjälpning 

5 Stomstabilitet 

5.1 Allmänt om stomstabilitet 

En byggnad måste dimensioneras för alla tänkbara laster den kan utsättas för. Det stomstabiliserande 

systemet i en byggnad har som uppgift att föra ned alla horisontella, destabiliserande laster som 

påverkar bärverket, ned till grunden. Destabiliserande laster utgörs av vindlast, snedställningslast, 

geotekniska laster och seismiska laster. Seismiska laster ställer stora krav på stomsystemet men 

behöver normalt ej beaktas för svenska förhållanden.[3] 

5.2 Verifiering av stommens stabiliserande bärförmåga 

Eurokoderna anger i SS-EN 1990 3.3(4) brottgränstillstånden som skall verifieras. Vid verifiering av 

stommens stabiliserande bärförmåga är det två fall som är aktuella: 

 

 Förlorad statisk jämvikt hos bärverket eller någon del av det när det betraktas som en stel 

kropp 

 Brott genom för stor deformation, att bärverket eller någon del av det övergår till en 

mekanism, materialbrott, förlorad stabilitet hos bärverket eller någon del av det inklusive 

upplag och geokonstruktion. 

Begreppet statisk jämvikt innebär i stabilitetssamanhang byggnadens motstånd mot glidning och 

stjälpning illustrerat i figur 5.1 och figur 5.2. Statisk jämvikt verifieras i brottgränstillstånd EQU enligt 

Tabell B-2, Uppsättning A i BFS 2013:10 EKS9.[6] Stabilitetskontroller utförs med varje variabel last 

som huvudlast där vinden som huvudlast har den störst stjälpande effekt på bärverket i flesta fall. Vid 

dimensionering kan åtgärder behöva tas för att eliminera risken att byggnaden glider i väg eller välter 

när den utsätts för horisontella krafter. Höga och smala byggnader är extra känsliga för denna typ av 

fenomen.[9] 

 

 

 

 

För fallet brott genom för stor deformation kontrolleras den inre stabiliteten, vilket innebär 

byggnadens förmåga att bibehålla sin form samt brott hos bärverksdelar illustrerat i figur 5.3 och figur 

5.4. Brott och inre stabilitet verifieras i brottgränstillstånd STR enligt tabell B-3 eller B-4 i BFS 

2013:10 EKS9 och i bruksgränstillstånd enligt tabell A1.4 i SS-EN 1991-1-1 

Figur 5.2 - Glidning 

Figur 5.3 - Inre stabilitet Figur 5.4 - Brott 
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5.2.1 Förlorad statisk jämvikt, EQU 

Villkoret som skall uppfyllas för verifiering av statisk jämvikt och bärförmåga ges i Eurokoderna SS-

EN 1990 6.4.2,              , vilket anger att den destabiliserande lasteffekten skall vara mindre 

eller lika med den stabiliserande lasteffekten. Byggnad och underbyggnad betraktas som stela kroppar 

där förmågan att motstå lasteffekten av destabiliserande laster kontrolleras.[2] 

Stjälpning 

Horisontella, stjälpande laster som påverkar en byggnad angriper över hela dess höjd vilket skapar ett 

stjälpande moment i grunden. För ett stabiliserande system av väggskivor måste det verifieras att 

effekten av stabiliserande laster på varje väggskiva är större än effekten av stjälpande laster. Väggens 

stabiliserande laster utgörs av dess egentyngd och den last som förs ned av väggskivan. Om det 

stjälpande momentet är större än det stabiliserande momentet på en väggskiva bör en första åtgärd vara 

att förändra väggarnas utformning i byggnaden. Med en annan utformning stjälpande laster 

omfördelas mellan väggarna och den stjälpande lasteffekten minskas på den aktuella väggskivan. Ett 

annat alternativ vid förändrad utformning är att öka stabiliserande lasteffekten exempelvis genom att 

öka lastarean för väggskivan. Detta kan åstadkommas genom att med armering spänna in bjälklaget 

över väggskivan ifall den ursprungligen är fritt upplagd eller genom att öka inspänningsgraden ifall 

den redan är fast inspänd. Vidare åtgärd kan vara att väggen förankras med exempelvis dragstag eller 

pålar.[10] 

Glidning 

Horisontella krafter som påverkar en byggnad skapar tvärkrafter i botten av bärverket som ger upphov 

till glidning. Motstånd mot glidning kan verifieras genom en jämviktskontroll mellan pådrivande 

horisontella krafter i botten av byggnaden och friktionskraften mellan byggnaden och 

undergrunden.[2]   

5.2.2 Brott, STR 

Knäckning 

Beräkning av knäckningslast för en väggskiva ger en indikation på dess stabiliserande förmåga. 

Följande definition för knäckningslast är idealiserad och bygger på linjär elasticitetsteori av första 

ordningen och förutsätter små utböjningar. Knäckningslasten definieras som det värde på vertikala 

lasten som väggskivan bär upp där uppkommen utböjning är i jämviktsläge. Om den vertikala lasten 

understiger knäckningslasten kan konstruktionen anses vara stabil. Skulle knäckningslasten 

överskridas växer utböjningen obegränsat och konstruktionen går till brott. [11] Eftersom de vertikala 

krafterna som väggen bär upp påverkar den uppkomna utböjningen måste även effekten av andra 

ordningens moment kontrolleras. Inverkan av denna utböjning ger ofta relativt små korrektioner till 

moment och krafter av första ordningen och är i många fall omständigt att handberäkna.[12] 

Eurokoderna anger villkoren för de fall det är möjligt att försumma andra ordningens effekter i SS-EN 

1992-1-1 5.8.3.3. Som alternativ för de fall som inte uppfyller alla villkor finns fler metoder i Bilaga H 

i SS-EN 1992-1-1.[13] 

Bjälklag 

Bjälklagets funktion vid stomstabilisering är att överföra horisontella laster från vind och snedställning 

till vertikala stabiliserande enheter. För handberäkning av kraftfördelning till stabiliserande enheter är 

nödvändigt att anta att bjälklag är helt styva. Även för pågjutningar på prefabricerade bjälklag måste 

samma antagande göras. I efterhand är det dock viktigt att säkerhetsställa bjälklagets styvhet och 

beakta de deformationer som uppstår av de horisontella krafterna. För prefabricerade bjälklag måste 

pågjutning tillsammans med armering fungera som en styv skiva och dragkrafter som uppstår måste 

omhändertas. Saknas pågjutning måste styvheten verifieras på annat sätt, exempelvis med erforderlig 

armering i fogar mellan bjälklagselement.[11] 
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Snedställningslast på enskilda bjälklag särskiljs från den på stabiliserande system. Snedställningslast 

beräknas för våningsbjälklag med huvudfall c1) och för takbjälklag med huvudfall c2) enligt SS-EN 

1992-1-1 5.2.[12] 

 

Andra ordningens effekter på grund av deformation kan inte alltid försummas när krafterna i bjälklaget 

studeras. Dessa effekter ger ökade horisontalkrafter i bjälklaget på grund av ökad snedställning i pelare 

och väggar. Inverkan av andra ordningens effekter kan dock ha en mindre betydelse för 

kraftfördelning till stabiliserande enheter.[12] 

Skjuvkrafter i fogar 

Fogar mellan stabiliserande enheter måste kontrolleras för den tvärkraft som skall överföras. Detta är 

speciellt viktigt om ett antagande har gjorts att väggar i exempelvis ett trapphus samverkar vid 

belastning. I Eurokoderna ges för betong beräkningsformel för skjuvspänningar i fogar i SS-EN 1991-

1-1 6.2.5. 

Fortskridande ras 

Fortskridande ras måste beaktas när stommens totalstabilitet analyseras. Ett stomstabiliserande system 

får inte kollapsa på grund av att delar av systemet har blivit skadat av en olyckslast. Detta kan 

säkerställas med en inbyggd överkapacitet i systemet och en redundant utformning som möjliggör att 

laster kan omfördelas vid behov.[14] Ett system med endast två stabiliserande enheter, exempelvis två 

trapphustorn, riskerar att förlora totalstabiliteten om ena enheten skulle skadas. Sannolikheten att en 

skada kan inträffa ökar när stabiliserande enheter placeras där det finns risk för olyckslaster som 

exempelvis påkörning. Villkor för det stabiliserande systemets utformning med hänsyn till olyckslaster 

ges i Eurokod SS-EN 1991-1-7. 

Brott i grunden 

Horisontallaster på ett bärverk ger upphov till flertalet lasteffekter i grundkonstruktion och mark som 

måste beaktas. För grundplattor kontrolleras för totalstabilitet, rotation i grunden, grundtryck, 

sättningar etc. SS-EN 1997-1 6 anger samtliga gränstillstånd som kontrolleras för grundplattor. För 

pålgrundläggning kontrolleras totalstabilitet, bärförmåga, lyftning, materialbrott, sättningar i marken 

etc. Gränstillstånd för pålar anges i SS-EN 1997-1 7.  

Dragstag 

Dragstag är avsedda att ta hand om uppåtriktade eller sneda krafter som kommer av destabiliserande 

laster och den rotation av bjälklagsplattan som uppkommer. Beroende på typ av stomme och 

grundläggning placeras dragstag t.ex. i marken i form av pålar, mellan grunden och underbyggnaden 

och/eller i stommen som kan vara fallet för prefabricerade stomkonstruktioner och trästommar. 

Dragstagen dimensioneras i enlighet med den Eurokod som behandlar respektive typ av dragstag.  

5.3 Grundläggande stabiliseringsprinciper 

Det finns tre grundläggande principer för stabilisering av ett byggnadsverk, fackverk, ramverkan och 

skivverkan. Dessa tre grundprinciper kan kombineras på olika sätt beroende på typ av byggnad. I 

rapporten har störst vikt lagts vid stomstabiliserande system av betong i flervåningshus. 

5.3.1 Stomstabilisering med Fackverk 

Stomstabilisering med fackverk utförs med diagonala strävor som förbinder konstruktionsdelar i 

byggnadsverket. Detta möjliggör att konstruktionen kan ta hand om horisontella krafter i form av drag 

och tryckkrafter istället för ett inspänningsmoment i knutpunkter. Vanligtvis sätts strävorna i kryss 

vilket gör att de endast belastas med dragkrafter och kan ges slankare dimensioner som följd.[3] 
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5.3.2 Stomstabilisering med skivverkan 

Stomstabilisering med skivverkan är en vanlig stabiliseringsprincip för flervåningshus där bärande 

väggar och bjälklag betraktas som styva skivor. Dessa kan vara konstruerade i betong, stål, trä eller 

murverk, med undantaget att murverk endast förekommer som väggar. Karakteristiskt för en skiva är 

en hög styvhet vid belastning i sitt eget plan men betydligt vekare vid belastning vinkelrätt planet.[3] 

 

Väggskivornas antal och placering i byggnadsverket är av stor vikt för dess förmåga att stabilisera 

stommen. Generellt finns det en mångfald av utknäckningsformer som är möjliga i det stabiliserande 

systemet men dessa kan begränsas till tre per våningsplan, translation i två riktningar och vridning. Ett 

minimum av tre vertikala skivor i stommen krävs, som i sin förlängning ej får skära varandra längs en 

och samma vertikala linje. Två väggar i husets vardera huvudriktning är nödvändiga för att klarar att 

motverka translation. Vid en osymmetrisk placering av väggarna eller påverkan av osymmetrisk last 

uppstår en vridning i stommen som alla väggar tillsammans motverkar.[11]    

5.3.3 Stomstabilisering med ramverkan 

Ramverkan är en vanlig princip för stomstabilisering av hallbyggnader. Principen går ut på att effekten 

av destabiliserande laster som byggnaden utsätts för tas upp av momentstyva hörn alternativt av i 

grunden fast inspända pelare och väggar. Det finns många möjliga utföranden men vanligaste 

varianterna är en tvåledsram med fritt upplagda balkar på fast inspända pelare och en treledsram med 

momentstyva hörn. Den senare har en stor fördel i att vara statiskt bestämd vilket förenklar 

utformningen av knutpunkter samt gör den okänslig för sättningar i grunden och för 

temperaturrörelser.[3] 

 

Även flervåningshus med balk-pelarsystem kan stabiliseras genom ramverkan. Knutpunkten mellan 

två pelare i olika plan måste då dimensioneras för att kunna överföra moment vilket ofta är opraktiskt 

och kostsamt. Detta medför att stabilisering med ramverkan i balk-pelarsystem endast används till låga 

hus.[3] 

 

          

                       Figur 5.5 - Stabilisering med fackverk                       Figur 5.6 - Skivverkan 

            

Figur 5.7 - Ramverkan med fast inspända pelare i grunden            Figur 5.8 - Ramverkan med momentstyva hörn 
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5.4 Stabilisering av flervåningsbyggnader 

En byggnads stabiliserande systems utformning styrs av dess avsedda användning. Exempelvis 

utformas kommersiella byggnader med stora öppna planlösningar där vertikalt bärande enheter hålls 

till ett minimum och där rumsavdelande väggar är flyttbara och ej är möjliga att utnyttjas i den bärande 

stommen.[11] Bostadshus har till skillnad mot kommersiella byggnader höga krav på 

lägenhetsavskiljande väggar och bjälklag som gör att de lämpar sig väl för att utnyttjas vid 

stabilisering av stommen.[12]  

5.4.1 Kommersiella byggnader 

Kommersiella byggnader uppförs vanligtvis med en skelettstomme där bjälklag består av 

håldäcksbjälklag upplagda på bärande balkar och pelare. Balkar och pelare utförs i både stål och 

betong. Metoden för stabilisering varierar beroende av byggnadens höjd samt andra förutsättningar 

som bestäms av dess utformning. Vanligtvis utnyttjas trapphusen som ett stabiliserande torn, ofta i 

kombination med skjuvväggar, vindfackverk eller ramverkan i fasadelement.[3] Ramverkan i fasad 

kan ge ett väsentligt bidrag till stabiliseringen på grund av dess gynnsamma placering, långt ifrån 

byggnadens tyngdpunkt. Bidraget från fasadelementen kan medföra att huset får erforderlig 

vridstyvhet endast med ett stabiliserande torn. Normalt är dock dessa fall för komplicerade att 

handberäkna.[12] 

5.4.2 Bostadshus  

Kraven på lägenhetsavskiljande väggar i bostadshus vad gäller ljud- och brandisolering är gynnsamma 

ur ett stabilitetsperspektiv. Byggnaden måste utformas med många kraftiga bärande väggar med få 

öppningar. Detta gäller både platsgjutna och prefabricerade stommar. Dock måste sammankopplingen 

mellan konstruktionsdelarna i den prefabricerade stommen tas speciell hänsyn till vid 

dimensioneringen.[12] 

5.5 Destabiliserande laster 

Till destabiliserande laster vid beaktande av stommens stabilitet hör vindlast, snedställningslast, 

seismiska laster och geotekniska laster. Rapporten avgränsas till att endast beakta vindlast och 

snedställningslast. 

5.5.1 Vindlast 

Eurokoden SS-EN 1991-1-4 används för att förutsäga den karakteristiska vindlast som påverkar ett 

byggnadsverk på land. Vindlast klassificeras som en variabel bunden last representerad av en kraft 

utbredd per ytenhet som verkar vinkelrätt mot ytan. Kraften kommer verka till största del på externa 

ytor men på grund av otätheter i klimatskalet uppstår även krafter på invändiga ytor. Faktorer som 

påverkar vindlastens storlek är byggnadsverkets geometri och dess geografiska placering.[15]  

 

En aspekt av vindlasten som behöver beaktas vid analys av byggnadens stabiliserande system är 

variationer i vindtrycket över ytan. För en stomme som är känslig för vridning, exempelvis byggnader 

med endast en avstyvande kärna, kan detta ha en betydande inverkan. Eurokoderna ger en 

beräkningsmodell för att ta hänsyn till vridningseffekten i SS-EN 1991-1-4 7.1.2.[15] 
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SS-EN 1991-1-4 Tabell 5.1 ger en samanställning över beräkningsmetoder med relaterade kapitel. 

  

                     Tabell 5.6 - Kapitelhänvisning till Eurokod för vindlastberäkning 

Parameter Avsnitt/Kapitel 

Karakteristiska hastighetstryck    

Referensvindhastighet    

Referenshöjd    

Terrängtyp 

Karakteristiskt hastighetstryck    

Turbulensintensitet    

Medelvindhastighet    

Topografifaktor   ( ) 

Råhetsfaktor   ( ) 

4.2 (2)P 

Kapitel 7 

Tabell 4.1 

4.5(1) 

4.4 

4.3.1 

4.3.3 

4.3.2 

Vindlast på bärverksdelar 

Formfaktor för utvändig vindlast     

Formfaktor för invändig vindlast     

Formfaktor för nettovindlast        

Utvändig vindlast           

Invändig vindlast           

Kapitel 7 

Kapitel 7 

Kapitel 7 

5.2 (1) 

5.2 (2) 

Vindkraft på bärverk, t.ex. total inverkan av vind 

Bärverksfaktorn      

Vindkraft    beräknad med formfaktorer för kraft 

Vindkraft    beräknad med formfaktorer för utbredd 

vindlast 

6 

5.3 (2) 

5.3 (3) 
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5.5.2 Snedställningslast 

Geometriska imperfektioner förekommer i alla bärande konstruktionsdelar. Detta beror på att 

konstruktionsdelar i verkligheten inte kan tillverkas och monteras till samma idealiserade utförande 

som i beräkningsmodeller. Pelare och väggar kan exempelvis få en oavsiktlig krokighet eller bli 

belastade excentriskt relativt tvärsnittets tyngdpunkt. I allra flesta fall har dessa imperfektioner en 

negativ inverkan och måste beaktas både vid dimensionering av enskilda bärverksdelar och vid global 

analys av stommen.[16] 

  

Figur 5.9 - Krokighet och excentrisk last 

Geometriska imperfektioners effekt på bärverket beräknas genom antagande av en oavsiktlig 

snedställning av vertikala konstruktionsdelar. Vid stabilitetsberäkningar kan en ekvivalent horisontell 

last räknas fram med en representativ lutning,    och med de vertikala krafter som bärs upp av 

konstruktionsdelen,  . Kraften måste beaktas vid analys av bärverket men riktningen är svår att 

förutse i förväg och ansätts därför på det mest ogynnsamma sättet beroende på vad som skall 

studeras.[13][16] 

Eurokoderna anger en beräkningsmetod för den ekvivalenta horisontella kraften för 

betongkonstruktioner i SS-EN 1992-1-1 5.2 och för stålkonstruktioner i SS-EN 1993-1-1 5.3.  

För betongkonstruktioner anges i SS-EN 1992-1-1 5.2(8) metoder för beräkning den ekvivalenta 

horisontella kraften    i tre huvudfall.  

b) Inverkan på stabiliserande system:       (     ) 

c1) Inverkan på våningsbjälklag:      (     )  ⁄    

c2) Inverkan på takbjälklag:          

 

Figur 5.10 - Huvudfall för snedställning i betongkonstruktioner 
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Lutningen    som representerar geometriska imperfektioner beräknas enligt en generell formel i SS-

EN 1992-1-1 5.2(5) där reduktioner av grundvärdet görs med hänsyn till längd/höjd,   och antal 

samverkande konstruktionsdelar,  . Reduktionerna beräknas med olika definitioner av   och   

beroende på vilket av det tre huvudfallen som avses. 

            

Grundvärde för lutning    
Det finns ett rekommenderat grundvärde på lutningen som ges av SS-EN 1992-1-1.  

   
 

   
       

Reduktionsfaktor för längd eller höjd,     
Sannolikheten för snedställning minskar för längre pelare och högre konstruktioner. Grundvärdet för 

lutningen får därför reduceras med reduktionsfaktorn   . 

   
 

√ 
     

 

 
        

   = Huvudfall b): byggnadens höjd 

 Huvudfall c1) och c2): våningshöjden 

Reduktionsfaktor för antalet samverkande konstruktionsdelar,    
Grundvärdet på lutningen    reduceras med faktorn    som tar hänsyn till antalet samverkande 

konstruktionsdelar som skall stabiliseras. Reduktionen görs för att sannolikheten minskar med ökat 

antal konstruktionsdelar att dessa har samma initiallutning till riktning och storlek.  

    √    (  
 

 
) 

   = Huvudfall b): antalet vertikala delar som bidrar till horisontalkraften på det stabiliserande 

systemet 

 Huvudfall c1) och c2: antalet vertikala delar i det våningsplan som bidrar till den totala 

horisontalkraften på bjälklaget 

5.6 Destabiliserande lasters fördelning i byggnaden 

Destabiliserande laster som påverkar en byggnad förs ned till grunden av det stomstabiliserande 

systemet. Vindlasten tas upp av byggnadens fasadelement och för vidare denna till bjälklagsskivorna 

och slutligen ned till grunden via vertikala bärverksdelar som t.ex. väggskivor eller trapphus. En 

analys av hur stor andel av destabiliserande krafter som påverkar varje vertikal bärverksdel kan vara 

komplicerad. Stomstabiliserande system går att dela upp i två skilda grupper, statiskt bestämt, 

illustrerat i figur 6.11, och statiskt obestämt, illustrerat i figur 6.12. Ett statiskt bestämt system kan 

vara en byggnad stabiliserad av två trapphus placerade i vardera änden på en långsmal byggnad. 

Kraftfördelningen mellan stabiliserande enheter kan i dessa fall beräknas med enkla jämviktsvillkor. I 

ett statiskt obestämt system kan exempelvis väggskivor och trapphus i kombination utgöra det 

stabiliserande systemet. Analys av kraftfördelningen görs genom att beakta enskilda stabiliserande 

enheters deformationsegenskaper, där styvheten har inverkan.[12]    
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5.6.1 Vridande moment i bjälklaget 

I allmänna fall ger horisontella laster upphov till ett vridande moment i bjälklaget. Det uppstår när 

kraftresultanten av den yttre lasten ej angriper i byggnadens rotationscentrum. Rotationscentrum, 

betecknat ”RC” i figur 5.13, bestäms av stabiliserande väggars och torns styvheter och av deras 

placering i byggnaden. Eftersom vindtrycket aldrig är konstant över hela byggnadens yta kommer det 

alltid uppstå en viss excentricitet mellan kraftresultanten och rotationscentrum. I flesta fall har dock 

det stabiliserande systemet en mycket stor vridstyvhet vilket gör att inverkan av det vridande 

momentet blir litet. För att ändå ta hänsyn till den vridande effekten kan den yttre lasten delas upp i en 

kraft och ett vridande moment som angriper i byggnadens rotationscentrum.[12]  

 

Figur 5.13 - Rotationscentrum och hävarm till kraftresultant 

5.6.2 Handberäkning av destabiliserande lasters fördelning 

Tidigt i projekteringsskedet när ändringar av stommens utformning sker löpande är det viktigt att 

kunna göra en snabb överslagsmässig handberäkning av hur horisontella laster fördelar sig mellan 

husets stabiliserande väggar. Det är ej möjligt att ge helt specifika numeriska gränser för när det är 

rimligt eller för tidskrävande att göra en handberäkning. Det som främst gör handberäkningar 

komplicerade är de fall där stabiliserande enheters individuella deformationsegenskaper skiljer sig åt 

inom samma stabiliserande system. Speciellt komplicerat blir det då vissa stabiliserande enheter helt 

domineras av skjuvdeformationer medan andra helt domineras av böjdeformationer. Om alla 

stabiliserande enheter har försumbara skjuvdeformationer blir handberäkningarna enklare. För massiva 

pelare, där även väggskivor utan öppningar inkluderas, kan det generellt sägas att skjuvdeformationer i 

en bärverksdel ej är försumbara såvida slankheten understiger 
 

 
  , där   är bärverkets höjd och   är 

pelar-/väggtvärsnittets höjd.[12] 

Flervåningsbyggnader med stabiliserande enheter av trapphus, hisschakt och väggskivor utan stora 

öppningar kan i många fall analyseras med en enkel handberäkning. Böjdeformationer helt 

dominerande för alla stabiliserande enheter och det räcker i normalfallet att endast beakta första 

ordningens effekter. Andra ordningens effekter är vanligen små och kan därför försummas.[12]  

 

Figur 5.11 - Statiskt bestämt system Figur 5.12 - Statiskt obestämt system 
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Flervåningsbyggnader med prefabricerade element i fasaden är vanligt förekommande. 

Fasadelementen har normalt stora öppningar för fönster och deformeras vid belastning mer likt ramar 

än väggskivor. Även bröstningselement med kontinuerliga pelare har likartade 

deformationsegenskaper. Utnyttjandet av ramverkan i fasadelement kan med fördel kombineras med 

väggskivor eller trapphustorn. Samverkan mellan dessa stabiliseringsenheter är komplicerad och 

lämpar sig ej för handberäkning. Beräkningssvårigheten beror på att deformationsegenskaperna mellan 

enheterna skiljer sig avsevärt från varandra. Primära deformationer i fasadelement består vanligtvis av 

skjuvdeformationer medan förhållandevis slanka väggskivor och trapphus domineras vanligtvis av 

böjdeformationer. Ett alternativ för att ändå kunna göra en överslagsmässig handberäkning är att göra 

stabilitetskontrollerna för fasadelementen och trapphus/väggskivor var för sig. I verkligheten kommer 

självklart enheterna ha en samverkande effekt men kan det påvisas att de var för sig klarar att 

stabilisera all horisontell last kan husets stabilitet anses vara verifierad.[12] 

 

 

Figur 5.14 - Kombination av ramverkan och skivverkan 

 

Figur 5.15 - Endast ramverkan 

 

Figur 5.16 - Endast skivverkan 
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Väggar med långa tvärsnittshöjder i ett lågt hus har betydande skjuvdeformationer. Kombineras dessa 

med väggar med lägre tvärsnittshöjder som har dominerande böjdeformationer kommer resultatet av 

handberäkningarna ej överensstämma med den verkliga fördelningen av horisontalkrafter i byggnaden. 

Osäkerheten i handberäkningarna beror främst på att kraftfördelning baserad på väggskivornas styvhet 

inte tar hänsyn till effekterna av den relativt stora rotation som stommen utsätts för. Pelare och väggar 

som förskjuts vid rotation skapar andra ordningens moment i stommen.[12] I ett sådant fall bör 

kraftfördelning analyseras med finita element-metoden. 

 

Figur 5.17 – Väggkombination ej lämplig för handberäkning 

5.6.3 Förenklad kraftfördelningsberäkning enligt Eurokod 

En förenklad beräkningsmetod för kraftfördelning mellan väggskivor av betong ges i avsnitt I.2(6) i 

SS-EN 1992-1-1 Bilaga I. Det finns flera förutsättningar att ta hänsyn till för att metoden skall ge ett 

tillförlitligt resultat. Väggskivor med stora öppningar måste undantas i beräkningen. Bjälklaget antas i 

beräkningen vara oändligt styvt jämfört med väggarna. Det måste senare säkerställas att bjälklaget blir 

många gånger styvare än väggarna genom att, efter elastisk analys av bjälklaget, vidta lämpliga 

åtgärder med exempelvis armering. Det är även viktigt att väggskivornas placering i byggnaden är 

någorlunda symmetrisk eftersom metoden ej kan ta hänsyn till stora effekter av det vridande momentet 

som uppstår.[13] Det stomstabiliserande systemet bör således placeras symmetriskt och så långt från 

byggnadens centrum som möjligt för att minska denna effekt.[10] Beräkningsmetoden enligt ovan 

demonstreras i exempelberäkningen i kapitel 7.3.  

 

Figur 5.18 - Förenklad kraftfördelningsberäkning i SS-EN 1992-1-1 Bilaga I 

Ovan beskriven metod för kraftfördelning förutsätter en linjärelastisk deformation. Betong har en 

linjärelastisk deformation när den är osprucken. Vid deformationer i betongen som leder till 

uppsprickning, d.v.s. en plastisk deformation kommer lasten omfördelas mellan väggarna. Detta har i 

flesta fall en liten påverkan på lastfördelningen och behöver ej beaktas vid en överslagsmässig 

beräkning. Med antagande om plasticering av väggarna i ett stabiliserande system kan lasterna i 

brottgränstillstånd istället anta fördelas med hänsyn till väggarnas bärförmåga.[12] 
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6 Exempelberäkning - fördelning av stjälpande laster och 
stjälpningskontroll 

6.1 Beteckningar 

Följande beteckningar används i exempelberäkningarna i kapitel 7.3  

     Vindlast på långsida [kN/m
2
] 

  Byggnadens totala höjd [m] 

   Kortsidans längd [m] 

       Formfaktor för lovartsida D 

         Formfaktor för läsida E 

  (  ) Karakteristiska hastighetstrycket [kN/m
2
] 

   Referensvindhastighet [m/s] 

   Referenshöjd för utvändig vindlast [m/s] 

  Långsidans längd [m] 

     Takbjälklagets lastbredd för vindlast [m] 

   Husets bredd i x-led [m] 

       Karakteristisk vindlastresultant på våningsbjälklag [kN] 

         Dimensionerad vindlastresultant på våningsbjälklag [kN] 

   Partialkoefficient vindlast 

   Partialkoefficient säkerhetsklass 

 

   Snedställningslast [kN] 

   total vertikal last direkt ovanför bjälklaget som    verkar på [MN] 

   total vertikal last direkt ovanför det underliggande bjälklaget [MN] 

   Snedställningsvinkel [rad] 

   Grundvärde för snedställningsvinkel [rad] 

   Reduktionsfaktor för höjd 

  Stabiliserande systemets höjd [m] 

   Reduktionsfaktor för antalet samverkande konstruktionsdelar 

  Antalet vertikala delar som bidrar till horisontalkraften på stabiliserande systemet 

 

   Total Dimensionerad last i botten av pelare på våningsbjälklaget [m] 

 

   Partialkoefficient egentyngd 

   Egentyngd [MN] 

 

   Partialkoefficient nyttig last 

     Faktor för kombinationsvärde för nyttig last 

   Karakteristisk nyttig last på bjälklag [MN] 

   Reduktionsfaktor för nyttig last m.h.t belastad area 

 

   Partialkoefficient snölast 

     Faktor för kombinationsvärde för snölast 

  Karakteristisk snölast på tak [MN] 

 

   Total stjälpande last på våningsbjälklag [kN] 

   Stjälpande last på väggskiva från våningsbjälklag [kN]



6 Exempelberäkning - fördelning av stjälpande laster och stjälpningskontroll     

     

 

 

 

50 
 

 

   Tvärsnittets bredd i y-led för vägg   

   Tvärsnittets höjd i y-led för vägg   

 

  Böjstyvhet [m
4
] 

    Rotationscentrums x-koordinat [m] 

      x-koordinaten för tyngdpunkten i väggskiva   [m] 

    Rotationscentrums y-koordinat [m] 

      y-koordinaten för tyngdpunkten i väggskiva   [m] 

  Kraftresultantens hävarm till rotationscentrum [m] 

   Avstånd i x-led mellan rotationscentrum och tyngdpunkt för väggskiva   

 

   Total andel av stjälpande laster på väggskiva   

         Andel direkt transversalkraft av stjälpande laster på väggskiva   

   Andel kraft på väggskiva   från moment i rotationscentrum 

 

      Stjälpande moment i botten av vägg   [kNm] 

      hävarm från plan   till botten av vägg   [m] 

     Dimensionerad last i botten av vägg   [kN] 

      Stabiliserande moment i botten av vägg   [kNm] 

  Utnyttjandegrad 
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6.2 Förutsättningar 

Huset som behandlas i beräkningsexemplet består av ett pelardäcksystem med två trapphus. Bjälklag, 

pelare och väggar är av platsgjuten armerad betong. Bjälklagstjocklek 250 mm, väggtjocklek 200 mm, 

pelare 300x300 mm. Takkonstruktionen utgörs av ett låglutande uppstolpat träregeltak belagt med 

plåt. Huset har fem våningsplan med våningshöjd 4 m. Samtliga våningsplan används som 

kontorslokaler. Beläget i Stockholms innerstad ligger huset i normal topografi och tillhör terrängtyp 

IV. Inga stomkomplement eller klimatskal förutom tak tas med i beräkningarna.  

 

Husets översta våningsbjälklag och takbjälklaget är helt rektangulära medan de fyra undre 

våningsbjälklagen har en öppning i ena långsidan. 

 

Den nyttiga lasten reduceras med reduktionsfaktorn    som beräknas med belastad area i enighet med 

kapitel 3.3.1 i denna rapport. 

Exemplet visar en fördelningsmetod av horisontella krafter till stabiliserande väggar och vidare en 

metod för kontroll av stjälpning av enskilda väggar. Husets samtliga väggar medräknas i det 

stomstabiliserande systemet. Beräkningsmetod för kraftfördelning och stjälpningskontroll redovisas i 

detalj för vägg EF8 enligt figur 6.3 och en sammanställning för samtliga väggar redovisas i bilaga A 

t.o.m. B.   

Fördelningsmetoden utgår ifrån metod i stycke I.2 (6) i Bilaga I SS-EN 1992-1-1. Husets väggar är 

monolitiskt sammanfogade genom bjälklag och anses vara hushöga utan öppningar vilket medför att 

de inte har betydande skjuvdeformationer. Väggskivors placering i plan anses vara någorlunda 

symmetriskt. Bjälklaget räknas som en helt styv skiva utan deformationer där öppningen i bjälklaget 

på plan 1-4 ej beaktas i beräkningen. 

Vid verifiering av stjälpning beaktas hela huset och vindlasten bestäms som en kraftresultant på varje 

bjälklag. Tryckkraften på lovartsidan sammanräknas med dragkraften på läsidan. Inre vindkraft är 

riktad i motsatta riktningar och tar därför ut varandra. Effekter av vindlast på takkonstruktion, friktion 

på sidan parallellt vindriktningen och öppningen i bjälklaget medräknas ej. 

Dimensioneringsvärden för laster tas fram i brottgränstillstånd (EQU) uppsättning A enligt tabell B2 i 

BFS 2013:10 EKS9. Stabiliserande bärande väggar räknas till säkerhetsklass 3. I en stjälpningskontroll 

behöver två lastfall undersökas, när permanenta och samverkande variabla laster räknas som 

ogynnsamma, alternativt som gynnsamma. I fallet med större vertikal last ökar den stjälpande effekten 

från snedställning medan i fallet med lägre vertikal last minskar den stabiliserande effekten på 

väggskivor. Beräkningsexemplet visar lastfallet där permanenta och samverkande variabla laster 

räknas som gynnsamma. Seismiska och geotekniska laster beaktas ej i beräkningsexemplet. 

Samtliga beräkningar är gjorda med avrundade värden i exemplet.  
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Figur 6.1 - Exempelhuset 3D-vy 

 
Figur 6.2 - Exempelhuset elevation långsida 

 

Figur 6.3 - Exempelhuset plan 1-4, Vägg EF8 markerad i rött  
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6.3 Beräkning av stjälpande laster på väggskiva EF8 med stjälpningskontroll 

Inledningsvis beräknas stjälpande laster, vind och snedställningslast på våningsbjälklag. 

6.3.1 Vindlast på långsida 
 

       (  )         

 

1. Formfaktorn,         

Formfaktorn      används på grund av att bärverket som helhet avses kontrolleras. 

 

          (byggnadens totala höjd) 
          (kortsidans längd)  

   ⁄  
    

    
       

 

Formfaktor för lovartsida D 

Värdet för        beräknas med linjär interpolation med      i SS-EN 1991-1-4 Tabell 7.1 

               

 
Formfaktor för läsida E 

Värdet för        beräknas med linjär interpolation med      i SS-EN 1991-1-4 Tabell 7.1 

                

 

2. Karakteristiska hastighetstrycket,   (  )  

 

Referensvindhastigheten:      
 

 
 (Stockholm)  

Terrängtyp: IV (Innerstad) 

            (   ) 

 
Värdet för    beräknas med linjär interpolation med   ,    och Terrängtyp i tabell C-10a 

  (  )              

 

3. Karakteristisk vindlast per ytenhet,      

Korrelationsfaktor mellan lä- och lovartsida:       (      ) 

 
       (  )         

 

Tryckkraften på lovartsidan läggs ihop med dragkraften på läsidan 

       (  )  (        )         (  )  (        )         (  )  (               )       

                 (      (      ))                   

 

4. Karakterisktisk vindlastresultant på våningsbjälklag,        

 

       (  )      (    ⁄ )          

      våningsbjälklagets lastbredd för vindlasten 

    husets bredd i x-led 

 

 

    SS-EN 1991-1-4 Tabell 4.1 [s.20] 

    SS-EN 1991-1-4 7.2.2(1) [s.33] 

    SS-EN 1991-1-4 7.2.2(3) [s.35] 

    SS-EN 1991-1-4 5.2 [s.35] 

    SS-EN 1991-1-4 Tabell 7.1 [s.35]  

    BFS 2013:10 EKS9 Tabell C-1 
[s.42]  

    BFS 2013:10 EKS9 Tabell C-10a 
[s.45]  

    SS-EN 1991-1-4 Ekv. (5.1) [s.24]  
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5. Dimensionerad vindlastresultant på våningsbjälklag,          

 

Dimensionerad last beräknas för alla våningsbjälklag enligt tabell 6.7. 

 

Partialkoefficient: 

       (säkerhetsklass 3) 

 

Tabell 6.7 - Dimensionerad vindlast på våningsbjälklag (Uppsättning A) i BFS 

2013:10 EKS9 

Vindlast är ogynnsam variabel huvudlast 

Ekv. 5.4         (  )            (    ⁄ )          

Våningsbjl.                           

   [kN/m
2
] [m] [m] [kN] 

Takplan 1,0 1,5 0,565 2,25 49,3 94,01 

Plan 5 1,0 1,5 0,565 4,25 49,3 177,57 

Plan 4 1,0 1,5 0,565 4,25 49,3 177,57 

Plan 3 1,0 1,5 0,565 4,25 49,3 177,57 

Plan 2 1,0 1,5 0,565 4,25 49,3 177,57 

 

6.3.2 Snedställningslast 

 

Snedställningslast beräknas för det stabiliserande systemet, huvudfall b). 

      (     )  

För beräkning av snedställningslasten    behöver en snedställningsvinkel    beräknas och en lastnedräkning 

för hela huset göras för att bestämma    och    för respektive våningsbjälklag.  

1. Snedställningsvinkeln    

 

             

Grundvärdet:    
 

   
           

Reduktionsfaktor för höjd    

   
 

√ 
          

 

 
      

       (byggnadens höjd) 

   
 

√  
      

 

 
    

 

 
      

 

Reduktion för antalet samverkande konstruktionsdelar         

   √    (  
 

 
) 

 

  257 (totalt antal pelare och väggar) 

 

   √    (  
 

   
)        

    SS-EN 1992-1-1 5.2(5) [s.51] 

    SS-EN 1992-1-1 Ekv (5.1) [s.51] 

    SS-EN 1992-1-1 Ekv. (5.4) [s.53] 

    BFS 2013:10 EKS9 Kap.0, 6§ [s.12]  
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Snedställningsvinkeln    

            

                               

 

2. Total Dimensionerad last i botten av pelare på våningsbjälklaget,      

 

Total egentyngd av bjälklag, pelare och väggar samt nyttig last och snölast räknas för våningsbjälklag. 

För takbjälklag räknas total egentyngd av takkonstruktion samt snölast. Beräkning av karakteristisk 

snölast finns redovisad i kapitel 5.4.1 Lastsammanställning. 

 

För stjälpningskontroll används partialkoefficientuppsättning A i Ekv. 6.10, Tabell B-2 i BFS 2013:10 

EKS9 (EQU). 

 

Reduktionsfaktor   , för nyttig last med hänsyn till belastad area beräknas med hela våningsbjälklagets 

area. 

 

Tabell 6.8 - Lastnedräkning med Tabell B-2 (Uppsättning A) i BFS 2013:10 EKS9 

Vindlast är ogynnsam variabel huvudlast.  

Permanenta och samverkande variabla laster är gynnsamma 

Ekv. 6.10                                              

Våningsbjl.                                       

   [MN]    [MN]   [MN] [MN] 

Takplan 1,0 0,9 0,441 0 0,7 0,507 0 0 0,7 2,35 0,40 

Plan 5 1,0 0,9 10,92 0 0,7 0,507 0 0 0,7 2,35 9,83 

Plan 4 1,0 0,9 21,39 0 0,7 0,507 3,68 0 0,7 2,35 19,25 

Plan 3 1,0 0,9 31,85 0 0,7 0,507 7,35 0 0,7 2,35 28,66 

Plan 2 1,0 0,9 42,31 0 0,7 0,507 11,03 0 0,7 2,35 38,08 

Plan 1 1,0 0,9 52,78 0 0,7 0,507 14,70 0 0,7 2,35 47,50 

            

3. Snedställningslast på våningsbjälklag       

 

Beräkning av inverkan på stabiliserande system huvudfall b) ger: 

        (     )  

   är total vertikal last direkt ovanför bjälklaget som    verkar på. 

   är total vertikal last direkt ovanför det underliggande bjälklaget. 

 

Snedställningslast på takbjälklag        

              (         )                      

Snedställningslasten är beräknad som en punktlast på husets långsida med den mest ogynnsamma 

riktningen. 

 

Dimensionerad snedställningskraft beräknas sedan för varje våningsbjälklag som redovisas i tabell 6.9. 

 

 

 

 

 

 

    SS-EN 1992-1-1 5.2(8) [s.53] 

    SS-EN 1992-1-1 Ekv. (5.4) [s.53] 
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Tabell 6.9 - Dimensionerad snedställningslast på 

våningsbjälklag (Uppsättning A) i BFS 2013:10 EKS9 

Vindlast är ogynnsam variabel huvudlast. Permanenta 

och samverkande variabla laster är gynnsamma 

Ekv. 5.4           (     ) 

Våningsbjl.                

 [rad] [MN] [kN] 

Takplan 0,0024 0,40 22,63 

Plan 5 0,0024 9,83 22,61 

Plan 4 0,0024 19,25 22,61 

Plan 3 0,0024 28,66 22,61 

Plan 2 0,0024 38,08 22,61 

 

6.3.3 Total stjälpande last på våningsbjälklag 

Total last på våningsbjälklag   från vind och snedställning på långsida,      

                      

Total last beräknas för varje våningsbjälklag som redovisas i tabell 6.10.  

 

                   Figur 6.4 - Stjälpande horisontallast på våningsbjälklag 

 

6.3.4 Fördelning av stjälpande krafter på väggskivor 

Procentuell andel av stjälpande krafter som belastar vägg EF8 beräknas. Andelen består av den direkt 

transversella kraften (första delen av uttrycket nedan) samt bidraget från vridmomentet i byggnadens 

rotationscentrum (andra delen av uttrycket nedan). Kraftresultanten   är utbruten ur uttrycket nedan i beräkning 

av andelar.  

 

   
  (  ) 

∑(  )
 

(   )     (  ) 

∑(  )    
 

 

Byggnadens rotationscentrum med hänsyn till väggskivornas styvhet beräknas. Vridmomentet uppkommer på 

grund av excentriciteten mellan kraftresultanten och byggnadens rotationscentrum.   

  

Tabell 6.10 -Dimensionerad 

horisontallast på våningsbjälklag 

(Uppsättning A) 

i BFS 2013:10 EKS9 

Vindlast är ogynnsam variabel 

huvudlast. Permanenta och 

samverkande variabla laster är 

gynnsamma 

 

                     

Våningsbjl.                      

 [kN] [kN] [kN] 

Tak 94,01 22,63 116,64 

Plan 5 177,57 22,61 200,36 

Plan 4 177,57 22,61 200,36 

Plan 3 177,57 22,61 200,36 

Plan 2 177,57 22,61 200,36 

    SS-EN 1992-1-1 I.2(6) Bilaga I [s.218] 
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1. Böjstyvhet kring x-axeln för vägg EF8,        

 

         (väggtvärsnittets bredd i y-led) 

         (väggtvärsnittets höjd i y-led) 

     
         

 

  
 

        

  
         

Böjstyvhet beräknas på samma sätt för alla stabiliserande väggskivor. 

 

2. Byggnadens rotationscentrum,    
 
Rotationscentrums x-koordinat,     

    
∑(          )

∑     

 

      är x-koordinaten för tyngdpunkten i väggskiva     

 

Rotationscentrums y-koordinat,     

    
∑(          )

∑     

 

      är y-koordinaten för tyngdpunkten i väggskiva     

 

            

           

3. Kraftresultantetens hävarm   

 

Kraftresultantens hävarm beräknas med förutsättningen att vinden är jämnt fördelad över fasaden. 

 

Kraftresultanten på långsidans hävarm till RC,    

       
  

 
 

          (husets bredd i x-led) 

         
    

 
        

 
Kraftresultanten på kortsidans hävarm till RC,    

       
  

 
 

          (husets bredd i y-led) 

        
    

 
         

 

 

  



6 Exempelberäkning - fördelning av stjälpande laster och stjälpningskontroll     

     

 

 

 

58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6.5 - Byggnadens rotationscentrum med beteckningar 

4. Kraftandelar,    
 
Alla stabiliserande enheter förutsetts ha samma E-modul som då kan förkortas bort. 
 

Andelar direkt transversalkraft på väggskiva   från kraftresultant på långsida,          

           
    

∑    

 

 
Andelar kraft på väggskiva   från moment i RC skapat av kraftresultant på långsida,      

       
       

∑(       
 )  ∑(       

 )
    

 
   ( ) är avståndet mellan RC och tyngdpunkten för väggskiva  . 
 
             

 
                         

 
 
Total andel kraft på väggskiva   från kraftresultant på långsida,    

 
                       

 
Eftersom    och    beräknas som positiva och/eller negativa sträckor styrs   av deras 
teckenkonventioner. 

 

     
    

∑    

 
       

∑(       
 )  ∑(       

 )
    

 

Total andel kraft på vägg EF8 från kraftresultant på långsida,       

 

       
    

    
 

(     )      

             
                

  



6 Exempelberäkning - fördelning av stjälpande laster och stjälpningskontroll     

     

 

 

 

59 
 

6.3.5 Stjälpningskontroll 

Stjälpande och stabiliserande laster räknas om till moment i botten av vägg EF8.  

1. Total stjälpande last på väggar 
 
Total horisontal last från långsida på vägg n,        

                 

 

       
         

∑    

 
            

∑(       
 )  ∑(       

 )
     

 
Total stjälpande horisontal last på vägg EF8 beräknas, redovisas i tabell 6.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Stjälpande moment i botten av vägg         

      ∑                

 

        är hävarmen från plan   (mitten av bjälklaget) till botten på vägg  .  

 

Dimensionerat moment i botten på vägg EF8 beräknas och redovisas i tabell 6.12.  

Tabell 6.12 - Dimensionerat moment i 

botten av vägg EF8 (Uppsättning A) i BFS 

2013:10 EKS9 

Vindlast är ogynnsam variabel huvudlast. 

Permanenta och samverkande variabla 

laster är gynnsamma 
      ∑                

Våningsbjl.                         

 [m] [kN] [kNm] 

Takplan 19,9 23,33 464,27 

Plan 5 15,9 40,07 637,11 

Plan 4 11,9 40,07 476,83 

Plan 3 7,88 40,07 315,75 

Plan 2 3,88 40,07 155,47 

SUMMA   2 049,43 

Tabell 6.11 - Dimensionerad 

horisontallaser på vägg EF8 (Uppsättning 

A) i BFS 2013:10 EKS9 

Vindlast är ogynnsam variabel huvudlast. 

Permanenta och samverkande variabla 

laster är gynnsamma 
                 

Våningsbjl.                    

 [kN]  [kN] 

Takplan 116,64 0,20 23,33 

Plan 5 200,36 0,20 40,07 

Plan 4 200,36 0,20 40,07 

Plan 3 200,36 0,20 40,07 

Plan 2 200,36 0,20 40,07 

    SS-EN 1992-1-1 Ekv. I.1 Bilaga I [s.218] 

Figur 6.6 - Stjälpande 

last på vägg EF8 
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3. Stabiliserande laster 

 

Lastnedräkning görs till botten av vägg EF8. 

 

Egentyngden    är total egentyngd av bjälklag från vägg EF8s lastarea samt väggens egentyngd. 

Sammanställning av laster redovisas i kapitel 5.4.1 Lastsammanställning. 

 

Nyttig last och snölast räknas ned med vägg EF8:s lastarea. 

 

Tabell 6.13 - Lastnedräkning med Tabell B-2 (Uppsättning A) i BFS 2013:10 EKS9 

Vindlast är ogynnsam variabel huvudlast.  

Permanenta och samverkande variabla laster är gynnsamma 

Ekv. 6.10                                              

Våningsbjl.                                        

  [kN]  [kN]    [kN]   [kN] 

Plan 1 1,0 1497,0 0,9 247,58 0 0,7 0,59 49,52 0 0,7 1 347,30 

            

4. Stabiliserande moment 

 

Resultanten av den stabiliserande lasten antas verka i centrum av väggen, momenten längst ut på 

väggen räknas med halva väggtvärsnittets höjd som hävarm. 

 

           
  

 
 

   är väggtvärsnittets höjd i y-led 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 6.14 - Stabiliserande moment med Tabell B-2 

(Uppsättning A) i BFS 2013:10 EKS9 

Vindlast är ogynnsam variabel huvudlast.  

Permanenta och samverkande variabla laster är gynnsamma 

           
  

 
 

 

Vägg                     

 [kN] [m] [kNm] 

EF8 1 347,30 5,3 3 570,35 

Figur 6.7 - Stjälpande och stabiliserande moment på 

vägg EF8 
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5. Stjälpningskontroll 

 

            

 

Stjälpningskontroll vägg EF8 med Tabell B-2 (Uppsättning A) 

Vindlast är variabel huvudlast. 

Permanenta och samverkande variabla laster är gynnsamma 

 

                                         OK! 

 

Utnyttjandegrad: 

  
        

        
      

 

6.3.6 Kommentarer 

Det globala systemet som påverkar stomstabiliteten är i allmänna fall mycket komplicerat. För att det 

ska vara möjligt att utföra en analys med handberäkning måste en grovt förenklad modell användas. 

Exempel på förenklingar är att väggskivor med stora öppningar undantas eller att konstruktionen 

deformeras efter en linjärelastisk modell. Det är inte alltid uppenbart vad för typ av förenklingar som 

medför att beräkningarna blir på säkra sidan. En väggskiva där det stjälpande momentet överstiger det 

stabiliserande kan ges en lägre tvärsnittshöjd och på det viset klara kontrollen vilket kan verka 

kontraintuitivt. Att väggskivan klarar kontrollen beror på att den blir mindre styv och på grund av det 

tar upp mindre av stjälpande lasten men bär samtidigt upp nästan samma stabiliserande last som 

tidigare. Det går inte heller i förväg avgöra med tillräckligt stor säkerhet vilka väggskivor som behöver 

kontrolleras. Efter en beräkning av hur stjälpande laster fördelas till väggskivorna måste även en 

lastnedräkning göras för varje väggskiva. Det är inte nödvändigtvis väggskivan med störst stjälpande 

last som är mest kritisk, eftersom storleken på den stabiliserande lasten som väggskivan bär upp även 

är avgörande. 

På grund av den grovt förenklade beräkningsmodellen som används vid analysen krävs det stora 

marginaler vid stjälpningskontrollen. Tidigt i projekteringsskedet kan det ändå vara bra att utföra den 

här sortens förenklade beräkningar för att få en indikation på stommens stabilitet.  

Vid stabilitetsberäkningar kan samma last både ha gynnsamma och ogynnsamma lasteffekter. Stor 

vertikal last är gynnsam för den stabiliserande lasteffekten men förstorar även stjälpande effekten i 

from av en större snedställningslast. För att ta hänsyn till detta måste flera lastkombinationer beaktas.  

Kontroller med flera lastkombinationer kan undvikas genom att största möjliga stjälpande last räknas 

fram samtidigt med minsta möjliga stabiliserande last. Detta är dock en mycket konservativ modell 

vars kombination av laster är helt osannolika att inträffa i verkliga fall. Det kan ändå vara ett sett att 

snabbt få en indikation på om mer noggranna beräkningar krävs.  
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7 Slutsats 

Examensarbetet har resulterat i en sammanställning av grundläggande information för de två 

behandlade ämnena. Ett antal parametrar, begrepp och tillvägagångssätt har undersökts och 

presenterats, om inte med ett entydigt resultat, med en sammanställning av olika i branschen rådande 

tolkningssätt. Hänvisningar och beskrivningar till Eurokoderna har presenterats tillsammans med 

praktiska tillämpningar i form av beräkningsexempel.  

 

Examensarbetet används lämpligen som vägledning i projekteringsarbete med handberäkningar. 

Arbetet kan även användas för att ge en sammanställning av information i Eurokoderna för något av 

de berörda ämnena.  

7.1 Reflektion 

De två problemområden med Eurokoderna som detta examensarbete har lagt vikt vid är dess struktur 

och tolkningsfriheten kring olika begrepp och definitioner.  

 

En bidragande orsak till den oöverskådliga strukturen är de bilagor som information har lagts i. 

Anledningen till att informativa bilagor skapats beror i vissa fall på oenighet bland medlemsländerna 

kring huruvida dess innehåll ska användas. Dessa bilagor tillsammans med nationella val som görs i en 

separat bilaga leder till att information sprids över Eurokodsystemet. Förutom spridning är även till en 

viss mån förändring och uppdatering av normerna bidragande till osäkerheter. Det blir i många fall en 

tidsödande uppgift att sammanställa all nödvändig information från Eurokoderna och bilagorna till 

exempelvis en dimensioneringssituation.  

 

En del begrepp och formuleringar i Eurokoderna är öppna för flera tolkningar, vilken kan ge upphov 

till oklarheter. Det kan dock i många fall vara ett medvetet val att tydliga gränsdragningar inte gjorts i 

Eurokoderna för att ge brukare utrymme till att göra egna bedömningar i sakfrågor.  

 

Arbetet med anpassningen av Eurokoderna är fortgående och det uppkommer allt jämt nya råd och rön 

kring många av oklarheterna. En byggnorm kan aldrig anses vara klanderfri utan måste beprövas och 

revideras allteftersom brukare och experter kommer med synpunkter. SIS ger på sin hemsida 

allmänheten möjlighet att ställa frågor som blir besvarade av personer inom SIS tekniska kommittéer 

som hanterar Eurokoderna[17] och där ett urval frågor och svar publiceras. Det bör noteras att svaren 

kan ändras allteftersom SIS gör nya ställningstaganden i frågor.   

7.2 Fortsatt arbete 

Sammanställningar, utredningar och beräkningsexempel i denna rapport är gjorda för två ämnen i 

Eurokoderna. Det finns enormt många fler ämnen som kan belysas på liknande sätt, som en 

fortsättning på detta examensarbete. Ämnen som behandlats i detta examensarbete är dessutom 

avgränsade, speciellt stomstabilitetsdelen, vilken öppnar upp för vidare utveckling.  

 

Delar av examensarbetet kommer utdateras efter hand eftersom mycket information är baserat på och 

hänvisar till Eurokoder och den nationella bilagan som ständigt uppdateras. Detta skapar möjlighet för 

om- eller vidarearbete.  
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Bilagor 

Bilaga A - Stjälpande laster  

Total Dimensionerad last i botten av pelare på våningsbjälklaget 

Tabell A.1 - Lastnedräkning med BFS 2013:10 EKS9 Tabell B-2 (Uppsättning A) 
Vindlast är ogynnsam variabel huvudlast.  
Permanenta och samverkande variabla laster är gynnsamma 
Ekv. 6.10                                              

Våningsbjl.                                       

   [MN]    [MN]   [MN] [MN] 

Takplan 1,0 0,9 0,441 0 0,7 0,507 0 0 0,7 2,35 0,40 

Plan 5 1,0 0,9 10,92 0 0,7 0,507 0 0 0,7 2,35 9,83 

Plan 4 1,0 0,9 21,39 0 0,7 0,507 3,68 0 0,7 2,35 19,25 

Plan 3 1,0 0,9 31,85 0 0,7 0,507 7,35 0 0,7 2,35 28,66 

Plan 2 1,0 0,9 42,31 0 0,7 0,507 11,03 0 0,7 2,35 38,08 

Plan 1 1,0 0,9 52,78 0 0,7 0,507 14,70 0 0,7 2,35 47,50 

            
 

 

Snedställningslast på våningsbjälklag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell A.2 - Lastnedräkning med BFS 2013:10 EKS9 Tabell B-2 (Uppsättning A) 
Vindlast är ogynnsam variabel huvudlast.  
Permanenta och samverkande variabla laster är ogynnsamma 
Ekv. 6.10                                              

Våningsbjl.                                       

   [MN]    [MN]   [MN] [MN] 

Takplan 1,0 1,1 0,441 1,5 0,7 0,507 0 1,5 0,7 2,35 2,95 

Plan 5 1,0 1,1 10,92 1,5 0,7 0,507 0 1,5 0,7 2,35 14,48 

Plan 4 1,0 1,1 21,39 1,5 0,7 0,507 3,68 1,5 0,7 2,35 27,95 

Plan 3 1,0 1,1 31,85 1,5 0,7 0,507 7,35 1,5 0,7 2,35 41,41 

Plan 2 1,0 1,1 42,31 1,5 0,7 0,507 11,03 1,5 0,7 2,35 54,88 

Plan 1 1,0 1,1 52,78 1,5 0,7 0,507 14,70 1,5 0,7 2,35 68,35 

Tabell A.3 - Dimensionerad 
snedställningslast på våningsbjälklag 
(Uppsättning A) 
Vindlast är ogynnsam variabel huvudlast. 
Permanenta och samverkande variabla 
laster är gynnsamma 
Ekv. 5.4           (     ) 

Våningsbjl.                

 [rad] [MN] [kN] 

Takplan 0,0024 0,40 22,63 

Plan 5 0,0024 9,83 22,61 

Plan 4 0,0024 19,25 22,61 

Plan 3 0,0024 28,66 22,61 

Plan 2 0,0024 38,08 22,61 

Tabell A.4 - Dimensionerad 
snedställningslast på våningsbjälklag 
(Uppsättning A) 
Vindlast är ogynnsam variabel huvudlast. 
Permanenta och samverkande variabla 
laster är ogynnsamma 
Ekv. 5.4           (     ) 

Våningsbjl.                

 [rad] [MN] [kN] 

Takplan 0,0024 2,95 27,67 

Plan 5 0,0024 14,48 32,33 

Plan 4 0,0024 27,95 32,33 

Plan 3 0,0024 41,41 32,33 

Plan 2 0,0024 54,88 32,33 
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Total horisontal, stjälpande last på våningsbjälklag i y-led 

 

Total horisontal, stjälpande last på våningsbjälklag i x-led 

 

 

  

Tabell A.5 - Dimensionerad horisontallast på 
våningsbjälklag (Uppsättning A) 
Vindlast är ogynnsam variabel huvudlast. 
Permanenta och samverkande variabla 
laster är gynnsamma 

 

                     

Våningsbjl.                      

 [kN] [kN] [kN] 

Takplan 94,01 22,63 116,64 

Plan 5 177,57 22,61 200,36 

Plan 4 177,57 22,61 200,36 

Plan 3 177,57 22,61 200,36 

Plan 2 177,57 22,61 200,36 

Tabell A.6 - Dimensionerad horisontallast på 
våningsbjälklag (Uppsättning A) 
Vindlast är ogynnsam variabel huvudlast. 
Permanenta och samverkande variabla 
laster är ogynnsamma 

 

                     

Våningsbjl.                      

 [kN] [kN] [kN] 

Takplan 94,01 27,67 121,68 

Plan 5 177,57 32,33 209,90 

Plan 4 177,57 32,33 209,90 

Plan 3 177,57 32,33 209,90 

Plan 2 177,57 32,33 209,90 

Tabell A.7 - Dimensionerad horisontallast på 
våningsbjälklag (Uppsättning A) 
Vindlast är ogynnsam variabel huvudlast. 
Permanenta och samverkande variabla 
laster är gynnsamma 

 

                     

Våningsbjl.                      

 [kN] [kN] [kN] 

Takplan 57,77 22,63 80,40 

Plan 5 109,14 22,61 131,75 

Plan 4 109,14 22,61 131,75 

Plan 3 109,14 22,61 131,75 

Plan 2 109,14 22,61 131,75 

Tabell A.8 - Dimensionerad horisontallast på 
våningsbjälklag (Uppsättning A) 
Vindlast är ogynnsam variabel huvudlast. 
Permanenta och samverkande variabla 
laster är ogynnsamma 

 

                     

Våningsbjl.                    

 [kN] [kN] [kN] 

Takplan 57,77 27,67 85,44 

Plan 5 109,14 32,33 141,47 

Plan 4 109,14 32,33 141,47 

Plan 3 109,14 32,33 141,47 

Plan 2 109,14 32,33 141,47 
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Bilaga B - Stjälpningskontroll 

Total stjälpande last på väggar i y-led 

 

 

  

Tabell B.1 Dimensionerad horisontallaser på väggar (Uppsättning A) 
Vindlast är ogynnsam variabel huvudlast. Permanenta och samverkande variabla laster är gynnsamma 

                       

Våningsbjl.                  

 [kN]  [kN] 

Vägg  EF2 EF2,5 EF3 BC8 EF8 EF2 EF2,5 EF3 BC8 EF8 

Takplan 116,64 0,21 0,20 0,19 0,20 0,20 24,5 23,3 22,2 23,3 23,3 

Plan 5 200,36 0,21 0,20 0,19 0,20 0,20 42,1 40,1 38,1 40,1 40,1 

Plan 4 200,36 0,21 0,20 0,19 0,20 0,20 42,1 40,1 38,1 40,1 40,1 

Plan 3 200,36 0,21 0,20 0,19 0,20 0,20 42,1 40,1 38,1 40,1 40,1 

Plan 2 200,36 0,21 0,20 0,19 0,20 0,20 42,1 40,1 38,1 40,1 40,1 

Tabell B.2 - Dimensionerad horisontallaser på väggar (Uppsättning A) 
Vindlast är ogynnsam variabel huvudlast. Permanenta och samverkande variabla laster är ogynnsamma 

                       

Våningsbjl.                  

 [kN]  [kN] 

Vägg  EF2 EF2,5 EF3 BC8 EF8 EF2 EF2,5 EF3 BC8 EF8 

Takplan 121,68 0,21 0,20 0,19 0,20 0,20 25,6 24,3 23,1 24,3 24,3 

Plan 5 209,90 0,21 0,20 0,19 0,20 0,20 44,1 42,0 39,9 42,0 42,0 

Plan 4 209,90 0,21 0,20 0,19 0,20 0,20 44,1 42,0 39,9 42,0 42,0 

Plan 3 209,90 0,21 0,20 0,19 0,20 0,20 44,1 42,0 39,9 42,0 42,0 

Plan 2 209,90 0,21 0,20 0,19 0,20 0,20 44,1 42,0 39,9 42,0 42,0 
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Total stjälpande last på väggar i x-led 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabell B.3 - Dimensionerad horisontallaser på väggar (Uppsättning A) 
Vindlast är ogynnsam variabel huvudlast. Permanenta och samverkande variabla laster är 
gynnsamma 

                   

Våningsbjl.                  

 [kN]  [kN] 

Vägg  G23 C67 BC67 B67 G23 C67 BC67 B67 

Takplan 80,40 0,58 0,13 0,14 0,14 46,6 10,5 11,3 11,3 

Plan 5 131,75 0,58 0,13 0,14 0,14 76,4 17,1 18,4 18,4 

Plan 4 131,75 0,58 0,13 0,14 0,14 76,4 17,1 18,4 18,4 

Plan 3 131,75 0,58 0,13 0,14 0,14 76,4 17,1 18,4 18,4 

Plan 2 131,75 0,58 0,13 0,14 0,14 76,4 17,1 18,4 18,4 

Tabell B.4 - Dimensionerad horisontallaser på väggar (Uppsättning A) 
Vindlast är ogynnsam variabel huvudlast. Permanenta och samverkande variabla laster är 
ogynnsamma 

                    

Våningsbjl.                  

 [kN]  [kN] 

Vägg  G23 C67 BC67 B67 G23 C67 BC67 B67 

Takplan 85,44 0,58 0,13 0,14 0,14 49,6 11,1 12,0 12,0 

Plan 5 141,47 0,58 0,13 0,14 0,14 82,1 18,4 19,8 19,8 

Plan 4 141,47 0,58 0,13 0,14 0,14 82,1 18,4 19,8 19,8 

Plan 3 141,47 0,58 0,13 0,14 0,14 82,1 18,4 19,8 19,8 

Plan 2 141,47 0,58 0,13 0,14 0,14 82,1 18,4 19,8 19,8 
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Stjälpande moment i botten av vägg i y-led 

 

 

  

Tabell B.5 - Dimensionerad moment i botten av väggar (Uppsättning A) 
Vindlast är ogynnsam variabel huvudlast. Permanenta och samverkande variabla laster är gynnsamma 

        ∑                      

Våningsbjl.                        

 [m] [kN] [kNm] 

Vägg  EF2 EF2,5 EF3 BC8 EF8 EF2 EF2,5 EF3 BC8 EF8 

Takplan 19,9 24,5 23,3 22,2 23,3 23,3 487,6 463,7 441,8 463,7 463,7 

Plan 5 15,9 42,1 40,1 38,1 40,1 40,1 669,4 637,6 605,8 637,6 637,6 

Plan 4 11,9 42,1 40,1 38,1 40,1 40,1 501,0 477,2 453,4 477,2 477,2 

Plan 3 7,88 42,1 40,1 38,1 40,1 40,1 331,7 316,0 300,2 316,0 316,0 

Plan 2 3,88 42,1 40,1 38,1 40,1 40,1 163,3 155,6 147,8 155,6 155,6 

Tabell B.6 - Dimensionerad moment i botten av väggar (Uppsättning A) 
Vindlast är ogynnsam variabel huvudlast. Permanenta och samverkande variabla laster är ogynnsamma 

        ∑                      

Våningsbjl.                        

 [m] [kN] [kNm] 

Vägg  EF2 EF2,5 EF3 BC8 EF8 EF2 EF2,5 EF3 BC8 EF8 

Takplan 19,9 25,6 24,3 23,1 24,3 24,3 509,4 483,6 459,7 483,6 483,6 

Plan 5 15,9 44,1 42,0 39,9 42,0 42,0 701,2 667,8 634,4 667,8 667,8 

Plan 4 11,9 44,1 42,0 39,9 42,0 42,0 524,8 499,8 474,8 499,8 499,8 

Plan 3 7,88 44,1 42,0 39,9 42,0 42,0 347,5 331,0 314,4 331,0 331,0 

Plan 2 3,88 44,1 42,0 39,9 42,0 42,0 171,1 163,0 154,8 163,0 163,0 
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Stjälpande moment i botten av vägg i x-led 

 

 

 

  

Tabell B.7 - Dimensionerad moment i botten av väggar (Uppsättning A) 
Vindlast är ogynnsam variabel huvudlast. Permanenta och samverkande variabla laster är 
gynnsamma 

        ∑                

Våningsbjl.                        

 [m] [kN] [kNm] 

Vägg  G23 C67 BC67 B67 G23 C67 BC67 B67 

Takplan 19,9 46,6 10,5 11,3 11,3 927,3 209,0 224,9 224,9 

Plan 5 15,9 76,4 17,1 18,4 18,4 1215 271,9 292,6 292,6 

Plan 4 11,9 76,4 17,1 18,4 18,4 909,2 203,5 219,0 219,0 

Plan 3 7,88 76,4 17,1 18,4 18,4 602,0 134,7 145,0 145,0 

Plan 2 3,88 76,4 17,1 18,4 18,4 296,4 66,3 71,4 71,4 

Tabell B.8 - Dimensionerad moment i botten av väggar (Uppsättning A) 
Vindlast är ogynnsam variabel huvudlast.  
Permanenta och samverkande variabla laster är ogynnsamma 

        ∑                     

Våningsbjl.                        

 [m] [kN] [kNm] 

Vägg  G23 C67 BC67 B67 G23 C67 BC67 B67 

Takplan 19,9 49,6 11,1 12,0 12,0 987,0 220,9 238,8 238,8 

Plan 5 15,9 82,1 18,4 19,8 19,8 1305 292,6 314,8 314,8 

Plan 4 11,9 82,1 18,4 19,8 19,8 977,0 219,0 235,6 235,6 

Plan 3 7,88 82,1 18,4 19,8 19,8 646,9 145,0 156,0 156,0 

Plan 2 3,88 82,1 18,4 19,8 19,8 318,5 71,4 76,8 76,8 
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Stabiliserande laster 

Tabell B.9 - Lastnedräkning med BFS 2013:10 EKS9 Tabell B-2 (Uppsättning A) till botten av väggar 
Vindlast är ogynnsam variabel huvudlast.  
Permanenta och samverkande variabla laster är gynnsamma 
Ekv. 6.10                                              

Vägg                                       

  [kN]  [kN]    [kN]   [kN] 

y-led            

EF2 1,0 1863 0,9 322,96 0 0,7 0,59 64,59 0 0,7 1 676,7 

EF2,5 1,0 1114 0,9 131,32 0 0,7 0,75 26,26 0 0,7 1 002,6 

EF3 1,0 1539 0,9 278,88 0 0,7 0,59 55,78 0 0,7 1 385,1 

BC8 1,0 1497 0,9 247,58 0 0,7 0,59 49,52 0 0,7 1 347,3 

EF8 1,0 1497 0,9 247,58 0 0,7 0,59 49,52 0 0,7 1 347,3 

x-led            

G23 1,0 1708 0,9 250,42 0 0,7 0,59 50,08 0 0,7 1 537,2 

C67 1,0 1222 0,9 182,98 0 0,7 0,64 36,60 0 0,7 1 099,8 

BC67 1,0 872,3 0,9 93,40 0 0,7 0,90 18,68 0 0,7 785,1 

B67 1,0 1283 0,9 224,84 0 0,7 0,64 36,60 0 0,7 1 154,7 
 

 

  

Tabell B.10 - Lastnedräkning med BFS 2013:10 EKS9 Tabell B-2 (Uppsättning A) till botten av väggar 
Vindlast är ogynnsam variabel huvudlast.  
Permanenta och samverkande variabla laster är ogynnsamma 
Ekv. 6.10                                            

Vägg                                       

  [kN]  [kN]    [kN]   [kN] 

y-led            

EF2 1,0 1863 1,1 322,96 1,5 0,7 0,59 64,59 1,5 0,7 2 317,2 

EF2,5 1,0 1114 1,1 131,32 1,5 0,7 0,75 26,26 1,5 0,7 1 356,4 

EF3 1,0 1539 1,1 278,88 1,5 0,7 0,59 55,78 1,5 0,7 1 924,2 

BC8 1,0 1497 1,1 247,58 1,5 0,7 0,59 49,52 1,5 0,7 1 852,1 

EF8 1,0 1497 1,1 247,58 1,5 0,7 0,59 49,52 1,5 0,7 1 852,1 

x-led            

G23 1,0 1708 1,1 250,42 1,5 0,7 0,59 50,08 1,5 0,7 2 086,5 

C67 1,0 1222 1,1 182,98 1,5 0,7 0,64 36,60 1,5 0,7 1 505,6 

BC67 1,0 872,3 1,1 93,40 1,5 0,7 0,90 18,68 1,5 0,7 1 067,4 

B67 1,0 1283 1,1 224,84 1,5 0,7 0,64 36,60 1,5 0,7 1 600,8 



     

     

 

 

 

 73  
 

 

Stabiliserande moment i botten av väggar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabell B.11 - Stabiliserande moment på väggar med   
BFS 2013:10 EKS9 Tabell B-2 (Uppsättning A) 
Vindlast är ogynnsam variabel huvudlast.  
Permanenta och samverkande variabla laster är gynnsamma 

           
  

 
 

 

Vägg                

 [kN] [m] [kNm] 

y-led    

EF2 1 676,7 4,5 3 772,6 

EF2,5 1 002,6 4,5 2 255,9 

EF3 1 385,1 4,5 3 116,5 

BC8 1 347,3 5,3 3 570,4 

EF8 1 347,3 5,3 3 570,4 

x-led    

G23 1 537,2 7,3 5 610,8 

C67 1 099,8 4,05 2 227,1 

BC67 785,1 4,05 1 589,8 

B67 1 154,7 4,05 2 238,3 

Tabell B.12 - Stabiliserande moment på väggar med  
BFS 2013:10 EKS9 Tabell B-2 (Uppsättning A) 
Vindlast är ogynnsam variabel huvudlast.  
Permanenta och samverkande variabla laster är ogynnsamma 

           
  

 
 

 

Vägg                 

 [kN] [m] [kNm] 

y-led    

EF2 2 317,2 4,5 5 213,7 

EF2,5 1 356,4 4,5 3 051,9 

EF3 1 924,2 4,5 4 329,5 

BC8 1 852,1 5,3 4 908,1 

EF8 1 852,1 5,3 4 908,1 

x-led    

G23 2 086,5 7,3 7 615,7 

C67 1 505,6 4,05 3 048,8 

BC67 1 067,4 4,05 2 161,5 

B67 1 600,8 4,05 3 241,6 
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Stjälpningskontroll 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell B.13 - Stjälpningskontroll väggar med   
BFS 2013:10 EKS9 Tabell B-2 (Uppsättning A) 
Vindlast är ogynnsam variabel huvudlast.  
Permanenta och samverkande variabla laster är 
gynnsamma 

            
 

Vägg               

 [kNm] [kNm] [%] 

y-led    

EF2 2 153,0 3 772,6 57 

EF2,5 2 050,1 2 255,9 91 

EF3 1 949,0 3 116,5 63 

BC8 2 050,1 3 570,4 57 

EF8 2 050,1 3 570,4 57 

x-led    

G23 3 949,9 5 610,8 70 

C67 885,4 2 227,1 40 

BC67 952,9 1 589,8 60 

B67 952,9 2 238,3 43 

Tabell B.14 - Stjälpningskontroll väggar med   
BFS 2013:10 EKS9 Tabell B-2 (Uppsättning A) 
Vindlast är ogynnsam variabel huvudlast.  
Permanenta och samverkande variabla laster är 
ogynnsamma 

            
 

Vägg               

 [kNm] [kNm] [%] 

y-led    

EF2 2 254,0 5 213,7 43 

EF2,5 2 145,2 3 051,9 70 

EF3 2 038,1 4 329,5 47 

BC8 2 145,2 4 908,1 44 

EF8 2 145,2 4 908,1 44 

x-led    

G23 4 234,4 7 615,7 56 

C67 948,9 3 048,8 31 

BC67 1 022,0 2 161,5 47 

B67 1 022,2 3 241,6 32 


