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Sammanfattning 

Användningen av tegel som byggmaterial sträcker sig långt tillbaka i tiden. På senare tid har inte 
tegel varit lika attraktivt som andra material men marknaden visar att mer och mer tegel börjar 
användas vid nybyggnationer. I byggsektorn har man märkt av en minskning av tegelkunskap de 
senaste 10-20 åren. Med hänsyn till detta är det viktigt för konstruktörer att nu uppdatera sig vad 
gäller tegel- och murverkskonstruktioner. 
 
Syftet med detta examensarbete har varit att få fram ett enklare beräkningshjälpmedel som kan 
utföra dimensioneringar över öppningar i skalmurar med hänsyn till balkverkan. 
Dimensioneringshjälpmedel likt det som tagits fram i detta arbete är vanliga verktyg för 
konstruktörer inom byggsektorn. Programmet har tagits fram med hjälp av Microsoft Excel.  
 
Rapporten tar upp teorin och de problem man stöter på vad gäller dimensionering av skalmurar av 
tegel och fördjupar läsarens kunskaper om tegelbalkar. Den visar även utdrag ur det program som 
tagits fram samt handberäkningar för att kontrollera programmets funktion. 
 
Stora delar av arbetet bygger på Eurokoder vilka infördes som det obligatoriska regelverket under 
2011 och ersatte därmed sin föregångare Boverkets Konstruktionsregler BKR. Övergången medförde 
att konstruktörer inom byggsektorn var tvungna att uppdatera sig till de nya reglerna. För just 
dimensioneringen av skalmurar betydde det mindre förändringar. Idag tillämpas en blandning av 
Eurokoderna och BKR av konstruktörerna. 
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Abstract 

The use of bricks as building material stretches far back in history. Lately bricks have not been as 

popular as some others materials, but the market shows that the material is becoming more 

common in the establishing of new buildings. The building sector has noticed a decrease consider the 

knowledge of bricks during the past 10-20 years. With this in mind, it is important for structural 

engineers to update their knowledgebase regarding brick- and masonry constructions. 

The object of the degree project is to produce a simplified dimensioning tool that can be applied into 

real projects and help structural engineers. Dimensioning programs such as the one we have been 

created are common tools for engineers within the building section. The program is being created in 

Microsoft Excel.  

The report brings up theory and what problems you might face with the dimensioning of brick-walls 

and masonry beams. It will also show parts from the program together with handmade calculations 

that will control the function of the program. 

The Eurocodes became the mandatory design work policy in 2011. For Sweden, this meant that the 

Eurocodes replaced its predecessor BKR. The changeover made it necessary for structural engineers 

to update to the new set of regulations. The change didn’t have such a big impact on the work 

concerning dimensioning of brick-walls.  Today it is common to use parts from both Eurocodes and 

BKR in dimensioning of brick-walls. 
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Förord 

Detta examensarbete på 15 högskolepoäng har utförts vid Kungliga Tekniska Högskolan och är 
avslutningen av högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och Design. Examensarbetet är ett 
självständigt projekt där studenterna skall arbeta på ett vetenskapligt och ingenjörsmässigt sätt. I 
detta arbete har vi valt att behandla dimensionering av skalmursväggar. Författarna bakom arbetet 
är Adam Blomkvist och Pontus Bylund och är utfört under vårterminen 2013. 
 
Vi vill passa på att tacka vår handledare Kurt Fransson, VD/konstruktör på Byggteknik AB som hjälpt 
till med utformningen av arbetet, handledning och tillhandhållit en trevlig arbetsplats.                                                        
Ett tack riktas även till Sven-Henrik Vidhall, som bidragit med idéer och synpunkter kring arbetet och 
rapportskrivandet. 
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1. Inledning 

1.1.  Bakgrund 
Byggindustrin har på senare tid upplevt en ökning av hus med tegelfasader vid nyproduktion. 

Tegelfasaderna utförs i form av skalmurar. En skalmur eller beklädnadsmur innebär att det yttersta 

skiktet på en yttervägg består av tegel eller annan typ av stenmaterial. Skalmuren måste 

dimensioneras med hänsyn till förekommande laster, främst egentyngd och vindlast. 

Dimensioneringarna utförs enligt rådande bestämmelser och regler. Problemet är att konstruktörer i 

många fall saknar kunskaper om dimensionering av tegelkonstruktioner.  

 

Tegel som fasadmaterial har många positiva egenskaper och det kan vara en av anledningarna till att 

det är på väg tillbaka. Detta examensarbete kommer att belysa de positiva egenskaperna med 

tegelfasader och även förklara bakomliggande teorier för att öka kunskapen och förståelsen för detta 

byggnadsmaterial. 

 

Rapporten fördjupar läsaren i dimensioneringar av öppningar i skalmurar. Tidigare har man i Sverige 

använt sig av Boverkets konstruktionsregler vid dimensionering av byggnadskonstruktioner. Från och 

med 2011 har detta regelverk blivit ersatt av Eurokoder som numera är de obligatoriska 

bestämmelserna. För konstruktörens del har detta inneburit att de behövt vara uppmärksamma på 

olikheter mellan regelverken och hålla sig uppdaterade.  

 

Förutom att dimensioneringsreglerna ändras så ställs det krav från andra håll, arkitekter vill ha stora 

och ljusa rum. Detta gör att fönsterarean ökas och detta ställer nya krav på skalmuren. Fönstrens 

storlek och placering påverkar skalmuren och det krävs att den klarar de laster som den utsätts för. 

För att konstrollera detta är dimensioneringshjälpmedel ett vanligt verktyg. De underlättar arbetet 

och bidrar till en tidseffektiv verksamhet. 

1.2.  Målformulering 
Arbetet med att dimensionera en skalmur har många olika steg och med detta arbete hoppas vi 

kunna öka förståelsen för arbetsgången och öka kunskaperna om modern tegeldimensionering. 

Dimensionering av tegelkonstruktioner är ett ämne som inte behandlats under vår utbildning vilket 

ger oss en möjlighet att lära oss om ett nytt område. 

 

För att öka våra kunskaper om tegeldimensionering kommer ett beräkningsprogram skrivas i 

Microsoft Excel. Målet med programmet är att det ska kunna utföra dimensioneringsberäkningar på 

öppningar i skalmurar av tegel. För att kunna göra detta krävs det att bakomliggande teorier och 

metoder studeras. Förhoppningen är även att programmet ska vara användbart vid kontroller av 

öppningar i skalmurar i framtiden, dels av oss men också av konstruktörer som önskar dimensionera 

sådana öppningar. 

 

Tillsammans med handledare från Byggteknik AB tas olika beräkningsexempel fram. Dessa väljs med 

hänsyn till vad som anses intressant ur dimensioneringssynpunkt. Resultat från dessa presenteras i 

avsnitt 6. Analys. Slutligen så kommer resultaten att jämföras med befintliga program på marknaden 

för att fastställa dess reliabilitet. 
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1.3.  Avgränsningar 
När öppningar ska göras i skalmurar kan detta göras på flera olika sätt. Öppningen kan göras rak eller 

bågformig vilket illustreras i figurerna 1.1 och 1.2. Inom raka valv finns det sedan ytterligare 

utformningar. På grund av den begränsade tiden för examensarbetet kommer endast raka valv där 

skalmuren dimensioneras som en balk att behandlas. Detta är den vanligaste konstruktionslösningen 

i moderna skalmurar av tegel.  

  Figur 1.1 – Exempel på bågformiga öppningar  

   

 

 

 

 

 

 

Figur 1.2 – Exempel på rak öppning 

Beräkningsprogrammet som tas fram beaktar tvärkraft och moment där hänsyn tas till balkverkan 

och öppningen beräknas enligt metod för tegelbalkar. Användaren av programmet för in data för att 

anpassa dimensioneringarna till ett specifikt projekt. Vidare är programmet begränsat till att 

dimensionera en tegelbalk åt gången. Alla dimensioneringar utförs enligt Eurokoder och 

Murverkshandboken MUR90. Beräkningar som görs i avsnitt 5 väljs med hänsyn till vad som anses 

vara intressant ur ett dimensioneringsmässigt perspektiv. 

Dessa intressanta delar är till exempel:  

 

 Balkar över öppningar i konstruktionen som utsätts för stor egentyngd 

 Korta horisontella avstånd mellan öppningar i konstruktionen 

 Korta vertikala avstånd mellan öppningar i konstruktionen 

 Öppningar med stora spännvidder 
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I beräkningsprogrammet har användaren möjlighet att välja bland en del parametrar. I detta arbete 

har vi valt att avgränsa vissa val med hänsyn till vad som normalt används i verkligheten. Programmet 

ger användaren möjlighet att välja vilken typ av tegel som ska användas. De alternativ som finns är 

håltegel och massivtegel. Vilken tegeltyp som väljs har betydelse för hur stor egentyngd som sedan 

räknas med, de skiljer sig åt genom att de har olika tungheter. I dagsläget finns två olika stenhöjder 

på tegel som anses som standard, 54 och 62 mm. Med hänsyn till detta är programmet begränsat till 

just dessa två höjder. Vad gäller murbruksklass så finns det fyra olika klasser. Dock rekommenderas 

det från marknaden att M2.5 används[18]. I programmet finns möjligheter att välja mellan olika 

säkerhetsklasser. För skalmurar uppförda i tegel är det vanligast att räkna med säkerhetsklass 2 vid 

dimensioneringar[18]. 

Programmet skall ses som ett hjälpmedel för att öka kunskapen och förståelsen för dimensioneringar 

av skalmurskonstruktioner, tanken är inte att det skall ersätta befintliga program på marknaden. 

1.3.  Lösningsmetoder 
Projektgången delas in i olika stadier, i det inledande skedet genomförs en litteraturstudie. Denna 
studie omfattar:  
 

 Eurokoder 

 Murverkshandboken 90 (MUR90) 

 Tidigare arbeten inom området 

 Övrig facklitteratur inom området 

 
Informationen ovan erhålls genom sökning på Internet samt Kungliga Tekniska Högskolans bibliotek.  
Genom diskussioner med handledare kommer behovet av dimensioneringshjälpmedlet undersökas. 
Programmet kommer sedan tas fram i Microsoft Excel. 
 
Existerande dimensioneringshjälpmedel som finns på marknaden kommer att undersökas. Mer om 
vilka program vi använt och information om dessa tas upp under litteraturstudien i avsnitt 4.1. Det 
kommer att undersökas i vilken utsträckning dessa program kan användas som stöd för våra 
dimensioneringsberäkningar. En jämförelse mellan befintliga dimensioneringshjälpmedel och 
programmet vi skrivit kommer även att göras. 
 
Ovan nämnda källa MUR90 sammanställdes i början på 90-talet och kan därför uppfattas som 
föråldrad. Dock har vi fått bekräftat att vissa delar fortfarande är aktuella och tillsammans med 
Eurokoder anser vi att rapporten kommer att ha ett uppdaterat och korrekt faktaunderlag.  
 
Genom att jämföra det skrivna programmet med befintliga beräkningshjälpmedel på marknaden kan 
programmets funktion och reliabilitet säkerställas.   
 
  



 

4 
 

  



 

5 
 

2. Nulägesbeskrivning 

2.1 Företaget 
Examensarbetet har utförts i samarbete med konsultföretaget Byggteknik AB. Företaget har sedan 

1985 då det startade upp arbetat med tekniska konsulttjänster inom byggnadskonstruktion och 

projektledning. Större delen av verksamheten bedrivs från Gävle men man har även börjat etablera 

sig i Stockholm.  

Byggteknik AB dimensionerar i dagsläget inte tegelkonstruktioner. De anger vissa förutsättningar som 

säkerhetsklass, murbruksklass och antal kramlor men låter sedan specialiserade företag ta hand om 

dimensioneringen. 

2.2 Eurokoder 

 

Eurokoder togs fram med syftet att eliminera handelshinder inom byggområdet mellan 

medlemsländer inom dåvarande EG. Vid årsskiftet 2010/2011 blev Eurokoderna det obligatoriska 

regelverket för EU:s medlemsländer. För Sverige betydde detta att föregångaren Boverkets 

konstruktionsregler ersattes av en föreskriftserie (EKS), vilket utgörs av Eurokoder med nationella val 

som upprättas av Boverket. Eurokoderna ska ses som ett referensdokument vars syfte är att visa på 

att parametrar som bärförmåga, stadga, brandsäkerhet och beständighet uppfyller gällande krav för 

olika konstruktioner och konstruktionsdelar[1]. 

De nationella val länder har möjlighet att göra grundas främst på förutsättningar som geografi, 

levnadssätt, klimat/miljö och säkerhetsnivå. För varje standard så tillkommer en nationell bilaga där 

valda parametrar och regler för det specifika landet anges. EKS som står för Eurokod Sverige 

innehåller utöver det nationella annexet också förklaringar till vad som i dokumentet skall ses som 

råd och vad som är föreskrifter[2]. Eurokoderna skiljer sig från BKR då de inte tar hänsyn till 

framställningssätt och kontroll. Man har istället valt att ha särskilda standarder till detta syfte. 

Eurokoderna delas upp i tio delar som behandlar dimensionering inom olika områden. Den viktigaste 

för murverk är SS-EN 1996 Eurokod 6: Dimensionering av murverkskonstruktioner, där SS står för 

Svensk standard och EN för europeisk norm. Denna är av stor vikt vid dimensioneringar av skalmurar 

i tegel. 
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EK6 omfattar[15]: 

 Val av murverksmaterial 

 Vilka faktorer som spelar in på murverkets funktion och beständighet 

 Hur byggnadens motståndsförmåga är mot fuktinträngning 

 Hur lagring, beredning och användning av material på plats ska se ut 

 Hur utförande av murverk ser ut 

 Hur murverks skyddas under utförande 

Krav enligt EK6 omfattar konstruktiv bärförmåga, deformationer och sprickbildningar samt 

beständighet. EK6 ger anvisningar om hur murverk ska utföras för såväl armerade som oarmerade 

murverkskonstruktioner[15].  

EK6 omfattar följande murverksmaterial[15]: 

 Tegel 

 Natursten 

 Lättbetong 

 Kalksandsten 

 Lättklinkerblock 

 Nopsa-sten 

 Betonghålsten 

2.3 Tillämpning av Eurokod 6 
Boverket har skapat föreskrifter och allmänna råd till plan- och bygglagen om hur tillämpningen av 

eurokoderna skall se ut i Sverige.  

Tillämpningarna gäller vid fyra olika scenarion[11]: 

 Tillbyggnation 

 Nybyggnation 

 Ombyggnation 

 Vid mark- och rivningsarbeten 

Vid val av säkerhetsklass för byggnadsverksdelar skall hänsyn tas till omfattning av personskador man 

befarar vid brott. Man hänför till någon av följande säkerhetsklasser[11]:  

1. Säkerhetsklass 1, liten risk för allvarliga personskador. För att kunna hänföra till denna 

säkerhetsklass måste minst ett av följande krav vara uppfyllt: 

 Personer vistas endast i undantagsfall vid, under, på eller i byggnadsverket 

 Brott kan rimligen inte medföra allvarliga personskador vid brott av byggnadsverksdelen 

 Brott leder endast till obrukbarhet och inte kollaps av byggnadsverksdelen 

 

2. Säkerhetsklass 2, risk finns för allvarliga personskador.  
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3. Säkerhetsklass 3, stor risk för allvarliga personskador. För att kunna hänföra till denna 

säkerhetsklass skall följande förutsättningar föreligga samtidigt: 

 Kollaps av byggnadsverksdelen medför stor risk för allvarliga personskador 

 Byggnadsverksdelar är utformade på så sätt att många personer vistas på, i , under 

eller vid byggnadsverket  

 Brott leder till omedelbar kollaps av byggnadsverksdelen. 

Vid dimensionering i brottsgränstillstånd som inte omfattar geotekniska laster så skall ekvation 6.10a 

samt 6.10b tillämpas. 

Figur 2.1 – Dimensionering i brottgränstillstånd [11] 

   är en säkerhetskoefficient som väljs enligt tabell 2.1. Denna skiljer sig med hänsyn till vilken 

säkerhetsklass konstruktion tillhör.  

        

               Tabell 2.1 – Bestämning av   [13] 

 

 

 

 

Partialkoefficienten    används för dimensionering i brottgränstillstånd och värdet för denna hämtas 

ur tabell 2.2. Denna koefficient beror på vilken utförandeklass, vilken kategori det är på 

stenen/blocken samt vilket typ av murbruk man använder.  

  

Säkerhetsklass γd 

1 1,0 

2 1,1 

3 1,2 
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Tabell 2.2 – Bestämning av partialkoefficient     för utförandeklass I och II
 
 [11] 

Partialkoefficient     Utförandeklass 

 I II 
Murverk utfört med:   

Stenar/block kategori I, 
receptmurbruk 

2,0 2,5 

Stenar/block kategori II,  
receptmurbruk 

2,2 2,7 

 

Murverkets utförandeklass väljs mellan klass I och klass II.  För klass I menas arbete som övervakas 

och leds av personer med särskild utbildning samt har erfarenhet om uppförande av 

murverkskonstruktioners . Med utförandeklass II menas arbete som övervakas och leds av person 

med erfarenhet av murverkskonstruktioner. Generellt vad gäller utförandeklass är att för byggnader 

med fler än två våningar samt platsarmerat murverk så väljs klass I. För platsarmerade murverk i 

enbostadshus i högst två våningar väljs att utföras i klass II. För dimensionering i bruksgränstillstånd 

rekommenderas det att man använder ett     på 1.0[11]. 

Karakteristiska värden på murverkets tryckhållfasthet tillämpas enligt tabell 2.3. Värdet bestäms med 

hänsyn till hållfasthetsklass och murbruksklass. 

Tabell 2.3 – Karakteristiska värden på murverks tryckhållfasthet [11] 

Murstenar/murblock Hållfasthetsklass Murbruksklass enligt EN 998-2 
fk(MPa) 

  M10 M2,5 M1 M0,5 

Tegelblock 6  4,1   

Tegelsten 12 5,2 3,6 2,7 1,0 

 15 5,8 4,2 3,2 1,3 

 25 7,5 6,0 4,5 1,8 

 35 8,9 7,5 5,7 2,3 

 45 10,0 9,0 6,8 2,3 

 55 11,1 10,3 7,8 2,3 
 65 12,1 11,6 8,8 2,3 

 

Då man han temperaturer lägre än +5°C får inte M0,5 eller M1 användas. M1 och M0,5 får inte heller 

brukas vid armerade murverk. Idag är det vanligast att använda sig av M2,5[15]. 
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Vid beräkning av tvärkrafter på murverket tillämpar man initiala skjuvhållfastheter. Tabell 2.4 visar 

att detta värde varierar med hänsyn till murbruksklassen. 

Tabell 2.4 – Initiella skjuvhållfastheter [11] 

 Fvk (MPa) 

Murblock/mursten Normalt murbruk I angiven 
hållfasthetsklass 

Tunnfogsbruk Lättmurbruk 

Tegel M10-M20 0,3  
-- 

 
1,5  M2,5-M9 0,2 

 M1-M2 0,1 

 

Värdena för Fvk gäller under förutsättning att samtliga fogas betraktas som helt fyllda. Vid fall där 

fogar ej uppfyller detta krav skall den initiala skjuvhållfastheten multipliceras med faktorn 0,5. [12]  

Tabell 2.5 visar olika karakteristiska och dimensionerande flytgränsvärden beroende på vilken typ av 

armeringsstål man använder. Tabellen innehåller samma typer av armering som man i 

beräkningsprogrammet har möjlighet att välja bland. Det dimensionerande flytgränsvärdet beräknas 

enligt ekvation 2.1 där     är en partialkoefficient för armering och sätts till 1,15. 

           
                                                         Tabell 2.5: karakteristiska- och dimensionerande flytgränsvärden 

Armeringstyp     [MPa]     [MPa] 

Förspänd ɸ5 1020 887 

Ej förspänd ɸ8 500 435 

Brictec Bi37R 800 696 

Brictec Bi50R 800 696 

 

    
   

  
 [2.1] 

     

Det finns krav på hur liten den nominella tjockleken på murverk får vara. Denna beror på om man har 

en skalmur eller bärande vägg samt hur hög konstruktionen är. För skalmurar som är högst två 

våningar höga gäller ett minsta mått på 55mm. Vid konstruktioner över två våningar gäller istället 85 

mm som minimum[11]. 
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3. Teoretisk referensram 
Kunskaper från kurser vid högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och Design på Kungliga Tekniska 

Högskolan utgör den teoretiska referensgrunden hos författarna till denna studie. Rapporten är 

framställd efter fördjupning inom inriktningen ”husbyggnad, projektering och konstruktion”. 

Utbildningen har gett grundläggande kunskaper inom konstruktionsarbete och byggmekanik. Främst 

har materialen stål, betong och trä behandlats. Kunskapen från dessa byggnadsmaterial kan till viss 

del användas till arbetet kring dimensionering av tegelkonstruktioner. 

3.1 Historia  
Teglets historia sträcker sig långt tillbaka i tiden och har under flera tusen år varit ett vanligt material 

vid byggande. Detta är inget undantag i Sverige som har en lång tradition av att använda tegel vid 

husbyggnad. Fram till 1900-talet hade Sverige cirka 500 tegelbruk[14]. Dessa lades dock ner i snabb 

takt då tegeltillverkningen effektiviserades och efterfrågan sjönk. En anledning till den sjunkande 

efterfrågan var att bostadsbyggandet under 90-talet rasade efter miljonprogrammets rekordår. I dag 

finns endast ett fåtal tegelbruk kvar i Sverige. Det enda med större kapacitet är Haga Tegelbruk i 

Uppland. Idag importeras tegel i stor utsträckning från bland annat Danmark och Tyskland som är 

stora producenter. 

Teglet har gått från att vara bärande, klimatskärm och fasadmaterial till att nästan uteslutande vara 

fasadmaterial och klimatskärm. Stål och betong har tagit över som bärande material men det finns 

fortfarande många som uppskattar teglets estetiska utseende. Bland annat för att det erbjuder 

nästan oändliga variationsmöjligheter. Utöver de estetiska egenskaperna har tegel som fasadmaterial 

flera fördelar. Det är ett beständigt material som står emot väder och vind bra. Detta i sin tur leder 

till låga underhållskostnader. Teglets popularitet går som många andra stilar i vågor och nu är tegel 

på väg tillbaka som ett populärt fasadmaterial. 

3.2 Modern tegeldimensionering 
Inom modernt byggande är skalmuren en fasadbeklädnad som förankras 

till en bärande stomme av reglar eller betong. I sitt vanligaste utförande 

består skalmuren av fasadtegel som läggs omlott i så kallade löpskift. 

Skalmuren skyddar den bakomliggande konstruktionen mot nederbörd. 

Tegel har hög tryckhållfasthet och låg drag- samt skjuvhållfasthet. De 

största krafterna en skalmur utsätts för är vertikala tryckkrafter som 

tegelstenarna med sin höga tryckhållfasthet alltså är bra på att ta upp[5]. 

Skalmuren tar främst upp laster i form av dess egenvikt men dimensioneras 

även för vindlaster.  

Olika utföranden av skalmur[14]: 

 Skalmur mot regelstomme där regelverket kan vara av stål eller trä  

 Skalmur mot blockmur av betong/lättbetong/lättklinker 

 Skalmur mot vägg av betong eller lättbetongelement (figur 3.1) 

  

Figur 3.1 – Skalmur mot vägg av betongelement 
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Figur 3.2 – Spännarmerat murstensskift 

Vid uppförandet av moderna byggprojekt ställs det krav på snabb produktionstakt vilket i sin tur 

leder till att konstruktionslösningar snabbt skall kunna uppföras på plats. Tegel som fasadmaterial 

måste muras och detta kan tyckas vara ett tidskrävande arbete. För att minska tidsåtgången används 

ofta prefabricerade delar. Över öppningar är prefabricerade spännarmerade murstensskift den 

dominerande metoden, figur 3.2 visar hur ett sådant spännarmerat skift ser ut. Skiften tillverkas i 

fabrik genom att fräsa ur spår i stenar för att sedan fylla igen dem med armering och betong eller 

cementbruk. Armeringen förspänns vilket gör att skiftet utsätts för en tryckkraft. Detta leder till att 

det spännarmerade skiftet blir styvare och kommer få en mindre nedböjning[19]. Skiftet sätts på 

plats på bygget och sedan muras överbyggnaden på. Skiftet i sig är ingen balk utan det är först när 

överbyggnaden muras på som balkverkan uppnås. Detta beror på att överbyggnaden och skiften 

samverkar. Beräkningsprincipen för ett spännarmerat skift liknar den för en armerad betongbalk[5]. 
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3.3.  Dimensioneringsbakgrund 
Dimensioneringarna i detta arbete utförs enligt Eurokoder med tillämpningar hämtade ur MUR90. En 

bärande konstruktion är inte bara stommen i huset utan även stomkompletterande konstruktioner 

som bär sin egentyngd räknas dit. På bärande konstruktioner ställs krav som normalt är krav på 

säkerhet mot brott/bärförmåga, konstruktionens funktion och beständighet. Vid dimensionering av 

bärande konstruktioner måste dessa krav beaktas[14]. 

Dimensioneringarna i denna rapport görs enligt byggmekanikens och hållfasthetslärans regler. 

Genom beräkningar visas att kraven på säkerhet mot brott/bärförmåga är uppfyllda. Detta sker 

genom att bevisa att konstruktionen uppfyller krav i såväl brottgränstillstånd som 

bruksgränstillstånd. För bärande konstruktioner skall man dimensionera och utforma så att 

säkerheten mot materialbrott och mot instabilitet i form av vippning, knäckning, buckling och dylikt 

är betryggande under utförandet, livslängden samt vid brand. Brottgränstillstånd uppnås när en 

konstruktion är på gränsen att uppnå brott. Vid dimensionering av en skalmur kan brott till exempel 

vara: 

 Materialbrott: böj-, skjuv- och vridbrott 

 Instabilitet vid knäckning, vippning och buckling 

För detta arbete har böj- och skjuvbrott främst behandlats. Vid bestämning av en konstruktions 

bärförmåga finns det många osäkerheter. Det är komplicerat att bestämma exakt hur stor last som 

påverkar en konstruktion eller exakt hur mycket tryck ett tegeltvärsnitt klarar. För att undvika många 

komplicerade statiska beräkningar vid dimensionering används partialkoefficientmetoden. Den 

bygger på karakteristiska och dimensionerande värden. Karakteristiska värden räknas om till 

dimensionerande värden som sedan används för att kontrollera konstruktionens bärförmåga. 

Karakteristiska laster förstoras och karakteristiska bärförmågor förminskas med hjälp av 

partialkoefficienter för att uppnå erforderlig säkerhetsmarginal. Hur dessa koefficienter bestäms 

redogörs i avsnitt 2. 

  



 

14 
 

3.4 Dimensionering av tegelbalk 
Öppningar i skalmurar kan utföras på olika sätt. Beroende på utformning kan en överbyggnad ovan 

öppning fungera som: 

 Oarmerat rakt valv 

 Oarmerat bågformigt valv 

 Armerad balk 

 Armerad skiva 

Eftersom denna rapport fokuserar på balkverkan så följer här en beskrivning av teorin bakom 

beräkningarna för en armerad tegelbalk. Den armerade tegelbalken kan till exempel vara del av en 

väggkonstruktion ovan ett fönster. Tegelbalken räknas som en fritt upplagd balk och överbyggnaden 

begränsas till en minsta fria höjd enligt ekvation 3.1. Upplagslängden bör inte vara mindre än 228 

mm eller en stenlängd. Balken måste dimensioneras för moment och tvärkraft.  

            

 
        [3.1] 

Definitionen av en tegelbalk enligt MUR90 är en överbyggnad som inte är högre än en tredjedel av 

öppningsmåttet. Om överbyggnaden är högre än detta mått klassas den enligt MUR90 som en 

skiva[14]. Eurokod 6 tar också upp dessa begränsningar men något annorlunda formulerat. Enligt EK 

6 betraktas överbyggnaden som en balk vid en höjd upp till halva öppningsmåttet. Om 

överbyggnadens höjd är större än halva öppningsmåttet klassas överbyggnaden som en ”hög balk” 

eller ”deep beam” som det benämns enligt Eurokoderna[13].  Om överbyggnaden räknas som en 

”hög balk” gäller andra förutsättningar än de som följer. 

Öppningsmåttet begränsas enligt MUR90 till att vara mindre eller lika med sex meter. Öppningar 

över sex meter kan få utföras som de uttrycker ”efter särskild prövning”. Vippning behöver inte 

beaktas vid en kramlad skalmur då kramlorna stabiliserar den i sidled. EK 6 tar inte upp något 

maximalt värde för öppningsmåttet men det begränsas till förhållandet mellan öppningsmåttet och 

den effektiva höjden (d) samt förhållandet mellan öppningsmåttet och tjockleken på murverket. 

Detta illustreras i tabell 3.1 nedan och gäller för fritt upplagda balkar. Dimensioneringshjälpmedlet 

tar hänsyn till denna kontroll. 

Tabell 3.1 – Jämförelse av öppningsmått mellan MUR90 och Eurokod 6
 [13] [14]  
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Figur 3.4 - Lastfördelning vid höga överbyggnader [14] 

De laster som verkar på en tegelbalk är egentyngden av konstruktionen ovanför. Både MUR90 och 

EK6 begränsar höjden för laster som påverkar balken. Detta för att laster vid höga överbyggnader 

antas fördelas och tas upp av andra delar av konstruktionen. Figur 3.4 är hämtad ur MUR90 och 

beskriver principen på ett lättförståeligt sätt[14].  

Laster utanför det markerade området räknas alltså inte 

med i dimensioneringen. Eurokoderna har en mer utförligt 

beskrivning av hur lasterna ovanför fördelas. Där 

begränsas också laster till en viss höjd men det finns flera 

villkor[13]: 

 Om murverket har en bredd på båda sidor om 

öppningen som är större än längden på balken 

räknas laster upp till en höjd av halva balklängden. 

Detta illustrerar med B i figur 3.5 

 Om murverket är smalt bredvid öppningen (A i 

figur 3.5) så antas en större del av lasten belasta 

balken. Då sätts höjden lika med balklängden.  

 Om balken sitter vid ett hörn och det inte finns 

vertikala stöd på ena eller andra sidan antas alla 

laster ovanför belasta balken. (A i figur 3.5 finns 

ej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.5 – Förutsättningar för vilka laster som påverkar en balk [13] 
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Figur 3.3 – Liksidig triangel ovan öppning 

Det råder alltså olika uppgifter om hur laster som påverkar en tegelbalk ska bestämmas. Det både 

MUR90 och Eurokoder är överens om är att lasterna begränsas eftersom valvverkan leder ner dem 

bredvid balkkonstruktionen. Hur mycket av egentyngden som ska räknas med som last på balken 

skiljer sig dock mellan de olika källorna. Eftersom Eurokoder idag är ett krav används de 

bestämmelserna. Detta underlättar också jämförelsen med programmet EC6design. När lasterna på 

balken är kända antas de verka som en jämnt utbredd last enligt figur 3.6 nedan där L är 

öppningsmåttet. Dimensionerande moment och tvärkraft beräknas enligt teorin för en fritt upplagd 

tvåstödsbalk[14]. 

 Maximalt moment inträffar i balkmitt och beräknas enligt:     
    

 

 
       [3.2] 

 Södreaktionerna beräknas enligt:      
    

 
  [3.3] 

 

 

 

 

 

Figur 3.6 – Belastningsfall för balk med jämt fördelad belastning  

När de dimensionerande värdena är uträknade måste de kontrolleras med hänsyn till vad balkens 

kapacitet är. Dimensionerande moment kontrolleras mot momentkapaciteten och dimensionerande 

tvärkraft kontrolleras mot tvärkraftskapaciteten. Villkor som gäller redogörs i figur 3.7 och hur 

moment- respektive tvärkraftskapaciteten räknas ut beskrivs i avsnitt 3.4.1. 

          

           
Figur 3.7 – Kontroll med hänsyn till moment och tvärkraft [13] 

En enkel metod för att avgöra om en överbyggnad uppnår kraven för 

valvverkan eller ej går ut på att placera en liksidig triangel ovan 

öppningen där triangelbasen är öppningsmåttet. Om triangeln skulle 

skära ett ovanliggande fönster eller annan öppning beräknas 

överbyggnaden enligt balkverkan, detta illusteras i figur 3.3. Annars 

utnyttjas valvverkan[14].  
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3.4.1 Moment- och tvärkraftkapacitet för tegelbalk 
 

Momentkapaciteten får bestämmas enligt följande metod. Enligt eurokoder får följande tvärsnitt 

antas.[13]: 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.8 – Balktvärsnitt i sektion 

Figuren ovan visar ett balktvärsnitt i sektion. As är armeringsarean i underkant av balken och d är 

den effektiva höjden som är avståndet från överkant av balken till armeringens centrum. Balken 

antas vara dragen i underkanten och tryckt i överkanten.  Bland annat görs följande antaganden för 

armerade murverk som utsätts för böjning[13]. (För en komplett lista över antaganden hänvisas till 

Eurokoder.) 

 Plana sektioner förblir plana 

 Armeringen utsätts för samma variationer i dragspänning som angränsande murverk 

 Draghållfastheten för murverket antas vara noll 

 Största tryckhållfastheten för murverket väljs med hänsyn till material 

 Största draghållfastheten för armeringen väljs med hänsyn till material 

 Spänning-töjningsfördelningen kan vara linjär, parabolisk, paraboliskt rektangulär eller 

rektangulär 

Med hänsyn till antaganden ovan beräknas momentkapaciteten    fram enligt ekvation 3.4[13]. 

              [3.4] 

 

Där     är den dimensionerande hållfastheten för armeringen. z är momentarmen som med 

antaganden ovan och för ett tvärsnitt som uppnår maximalt tryck och drag tillsammans beräknas 

enligt ekvation 3.5.[13] 
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Figur 3.10– Ökning av skjuhållfasthet
 [13] 

         
      

      
)         [3.5] 

                                  

Där    är den dimensionerande tryckhållfastheten för murverket. Ekvationen ovan visar att värdet för 

momentarmen z begränsas till 0,95d, där d är den effektiva höjden som beräknas med hänsyn till 

balkhöjd och stenhöjd enligt ekvation 3.6 [13]. 

                    
           

 
  [3.6] 

Med hjälp av dessa uttryck kan momentkapaciteten räknas fram förutsatt att konstruktören känner 

till alla ingående värden. Armeringsarean kommer från vilken typ av armering och antal stänger som 

används. Armeringens dimensionerande flytgräns beror på vilket typ av stål som används.  

Lasterna som verkar på balken ger även upphov till tvärkrafter och balken kontrolleras mot skjuvning. 

Dessa beräkningar förutsätter att balken inte är tvärkraftsarmerad. Balkar tvärkraftsarmeras i princip 

aldrig men det är möjligt med hjälp av specialtegelstenar. Med detta i åtanke kommer rapporten inte 

ytterligare behandla tvärkraftsarmering. Tvärkraftskapaciteten för ett horisontalarmerat tvärsnitt 

begränsas av skjuvhållfastheten parallellt liggfogarna och får bestämmas enligt ekvation 3.7.[13] 

             [3.7] 

 

Där     är den dimensionerande skjuvhållfastheten för murverket beräknad med hjälp av 

karakteristiskt hållfasthetsvärde ur tabell 2.5. Enligt Eurokoderna får denna skjuvhållfasthet ökas 

med en faktor om följande villkor uppfylls. Om balken undersöks vid ett avstånd    från något av 

stöden får skjuvhållfastheten ökas med en faktor enligt :  

  

  
   

Figur 3.9 – Ökning av skjuvhållfasthet [13] 

Där d är effektiva höjden ur figur 3.12. Denna faktor får alltså inte överstiga ett värde på fyra samt att 

den dimensionerande skjuvhållfastheten      enligt Eurokoderna inte överstiger 0,3N/   (=MPa). 

Enligt EC6design som Danska Teknologiska Institutet utvecklat får denna faktor användas som: 
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Där    är skjuvningsspannet. Variabeln    räknas fram som förhållandet mellan det 

dimensionerande momentet och den största skjuvningskraften i tvärsnittet[13]. Den största 

skjuvningskraften är upplagsreaktionen vid stöd. Om skjuvhållfastheten ökas enligt detta antagande 

tas den dimensionerande skjuvkraften som den som uppkommer vid stöd. Annars räknas den 

dimensionerande skjuvkraften d/2 från stöd. Detta i enlighet med avsnitt 5.5.4 i Eurokoderna[13]. 

Kapaciteterna som räknas ut enligt tidigare är de största krafterna en tegelbalk får dimensioneras för. 

Om ett moment eller en tvärkraft uppkommer av laster som är större än dessa kapaciteter måste 

balkens kapacitet ökas. Detta kan göras på olika sätt. Kapaciteterna beror på många parametrar där 

väggtjocklek, öppningsmått, överbyggnadshöjd, balkhöjd och val av armering är exempel på sådana 

parametrar. För att uppnå önskad kapacitet kan det räcka med att ändra någon av dessa. Ett 

alternativ till sådan förändring är att lägga in mer armering i balken. Balken blir på så sätt styvare 

vilket leder till att man får en högre momentkapacitet. Tvärkraftskapaciteten kan ökas genom att 

använda högre murbruksklass eller använda en högre balkhöjd. En annan metod som kan användas 

är att begränsa lasterna och på detta sätt uppfylla kraven. Detta kan göras genom att använda sig av 

konsoler som fästs till bakomliggande konstruktion och på så sätt föra ned laster. 

Murverkets hållfasthetsklass och murbruksklass styr tillsammans med andra parametrar hur väl 

balken klarar av de laster som verkar. Karakteristisk hållfasthet fås genom att provtrycka ett mindre 

tegeltvärsnitt och se hur mycket tryck-, drag- samt skjuvkraft den har kapacitet för. Trycket fås ut i 

N/mm² (MPa). Då ett murverk inte enbart består av tegel utan även innehåller murbruk måste 

murbrukets hållfasthet också beaktas. Murbruk finns i olika murbruksklasser som tillsammans med 

hållfasthetsklassen för tegel styr vilken karakteristisk hållfasthet murverket får. De karakteristiska 

värdena illustreras i tabell 2.3.  

De karakteristiska värdena räknas om till dimensionerande enligt principen:[13] 

   
  

   
  [3.8] 

 

Där    är den dimensionerande hållfastheten,    är den karakteristiska hållfastheten och    är en 

säkerhetsfaktor som fås ur tabell 2.2. Säkerhetsfaktorn beror på vilken utförandeklass och 

säkerhetsklass konstruktionen uppförs i. Desto högre värdet på    är desto säkrare är 

konstruktionen.  
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Figur 3.11 – Beskrivning av dimensionerande 

tvärsnitt 

3.5.  Tryckhållfasthet för kramlad skalmur 
Vertikala tryckkrafter i en väggkonstruktion uppkommer i de vanligaste fallen av egentyngd. Det är 

ovanligt att andra vertikala laster än egentyngden påverkar skalmuren. Tvärkrafterna över öppningar 

tas som sagt var upp av tegelbalkarna och förs vidare till resten av konstruktionen. Egentyngden 

verkar från toppen av muren ända ner till marken. Bilden visar antagen fördelning av hur lasterna 

förs ner genom konstruktionen. Det streckade området visar var 

lasterna går ner i väggen. Längst ned kommer laster av 

egentyngden att vara som störst och den minsta ytan där lasterna 

tas upp ligger mellan fönstren. Detta blir det dimensionerande 

tvärsnittet som måste kontrolleras med hänsyn till tryckkraft. 

Jämfört med kontrollen som behöver utföras för balkar är denna 

kontroll relativt enkel. Eftersom skalmuren är kramlad till 

bakomliggande vägg finns ingen risk för knäckning och endast 

tryckkraft behöver kontrolleras. Förutsatt att väggens och 

tvärsnittets mått är kända utförs kontrollen genom att se om det 

dimensionerande snittet klarar trycket av ovanliggande 

konstruktions egentyngd [4]. 

             
Figur 3.12 – kontroll med hänsyn till tryckkraft 

Där          räknas fram med hjälp av arean för det 

dimensionerande snittet och den dimensionerande last som 

verkar. Där    är dimensionerande hållfastheten enligt tidigare  

avsnitt [3].     

   

  

Dimensionerande tvärsnitt 
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Figur 3.14 – Armerings med hänsyn till 

höjdskillnad i konstruktionen 

 Figur 3.15 – Armering med hänsyn till låg 

murhöjd 

3.6.   Armering 
Den typ av armering som detta arbete huvudsakligen behandlar är den som placeras i tegelbalkar, 

där spännarmerade kamstänger med diametern fem millimeter är den vanligaste typen[6]. Ett 

alternativ till prefabricerade skift är att på plats armera det understa skiftet ovan en öppning med 

slakarmering. Mellan 40 till 70-talet var detta en vanlig metod där armeringen bestod av kamstänger 

som lades i fogarna. I dag används bistål om balken ska utföras med slakarmering. Bärförmågan för 

en slakarmerad och spännarmerad balk är likvärdig men det som skiljer sig är nedböjningen. [19] 

Armeringen måste stå emot de fuktiga miljöer som kan uppstå mellan tegelstenar och ska därför vara 

rostfri.[7] 

Armering används förrutom i tegelbalkar även i andra delar av konstruktionen. Bi37R och Bi50R är 

bistålssprodukter från Murma ABs sortiment men återfinns även hos andra tillverkare. Dessa typer 

beskrivs av Murma själva som fördelaktiga vid armering av murverk då de bidrar till minskad risk för 

sprickor i murverk, ökad förmåga att ta upp horisontallaster av jord- och vindtryck, förstärkning av 

hopmurade hörn och högre draghållfasthet. 

 

Bistålet utgörs av två parallella stänger som förenas med 

vinkelräta svetsade tvärpinnar vilket illustreras i figur 

3.13[10]. Figur 3.15 visar en konstruktion där murhöjden är 

relativt liten. I konstruktioner som den i figuren finns det 

risk för att rörelsesprickor uppkommer. För att förhindra 

att sprickorna uppkommer förstärks dessa delar med 

lämplig armering vilket illustreras i figuren. Bistålet används 

även för att minska risken för sprickbildning orsakad av 

temperaturrörelser och fuktvariation. Utöver detta 

förekommer det ofta skillnader i byggnadshöjd i 

konstruktioner. Som figur 3.14 visar finns det en risk att 

murverket spricker på grund av att den högre murdelen får 

större rörelse i vertikalled. I figuren visas hur armering kan utföras med hänsyn till sådan 

höjdskillnad. 

 

Placering av armering sker i fogar eller i utformade fåror i specialmurstenar. Fogtjockleken bör inte 

understiga 1.5 x armeringsstångens tjocklek. Ovan murstensskift är det viktigt att man inte placerar 

armeringen i första fogen ovan skiftet då detta bidrar till en försämrad vidhäftning och kan leda till 

sprickbildningar mellan murstensskiftet och påmurningen[10]. 

  

Figur 3.13 - Bistålsarmering 
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3.7 Murverksrörelser 
Enligt Eurokoderna skall möjligheten för murverksrörelser beaktas i konstruktionsarbetet. 

Beaktanden görs så att murverkets egenskaper i bruksgränstillståndet inte påverkas negativt av 

rörelser i murverket. Vid fall där anslutande väggar inte har samma effektiva deformationsbeteende, 

skall den resulterande rörelseskillnaden kunna tas upp av anslutningen mellan väggarna. För att 

jämna ut relativa rörelser mellan murverk och bakomliggande bärverk anordnas rörliga kramlor.  

Utvidgning, krympning, rörelseskillnader och krypning är faktorer som kan leda till att murverk kan 

utsättas för böjning, skevning eller uppsprickning. För att minimera risken för att detta ska ske 

används rörelsefogar eller armering i murverket[15]. På grund av fukt- och temperaturvariationer så 

utsätts skalmurar för stora årsrörelser. För att skalmuren skall kunna hantera dessa murverksrörelser 

behöver man en kombination av armering, rörelsefogar (dilationsfogar), glidskikt mellan grund- och 

skalmur samt kramlor med rörelseupptagningsförmåga i både horisontal- och vertikalled [7].  

3.7.1 Rörelsefogar 

Horisontella samt vertikala rörelsefogar anordnas i konstruktionen för att beakta effekterna av[15]: 

 Fuktbetingade rörelser 

 Krypning 

 Utböjning  

Utöver ovan tas även hänsyn till de inre spänningar som orsakas av vertikal- eller sidolaster.  

 

Då man konstruerar och placerar ut rörelsefogarna finns det en del punkter som bör beaktas[15]: 

 Behovet att bibehålla skalmurens strukturella integritet 

 Stenarnas/blockens fuktrörelseegenskaper  

 Geometri hos konstruktionen med hänsyn till öppningar och väggproportioner 

 Hur inspänningsgraden ser ut 

 Hur murverkets reaktion ser ut på kort- samt långtidslaster 

 Hur murverkets reaktion ser ut gällande klimat och termiska villkor 

 Hur murverkets brandmotstånd är 

 Vilka ljud- och värmeisoleringskrav som finns 

 Huruvida armering förekommer eller ej  

 

Rörelsefogarnas utformning skall göra det möjligt att både reversibla som irreversibla rörelser tas 

omhand utan att konstruktionen skadas på något sätt. Rörelsefogarna bör gå igenom varje ytskikt 

som inte är tillräckligt flexibelt för att utjämna rörelsen. Rörelsefogar i ytterväggar utformas på så 

sätt att vatten kan rinna av utan att orsaka skador på murverkskonstruktionen[15]. 

Vid bestämning av horisontella avstånd för vertikalt liggande rörelsefogar tas hänsyn till[15]: 

 Typ av vägg 

 Typ av mursten/murblock  

 Typ av murbruk 

 Särskilda konstruktionsdetaljer 

För icke-bärande oarmerade utfackningsväggar bör inte det horisontella avståndet överstiga 12m. 

Detta mått bestäms med hänsyn till vilken murverkstyp man har. För väggar som innehåller 

liggfogsarmering så kan detta maximala horisontella avstånd ökas enligt bestämmelser i ”EN 845-3–

Murverkstillbehör - Krav - Del 3: Prefabricerad liggfogsarmering av stålnätskomponenter”[15].  
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Figur 3.16 – Kramla infäst i skalmur 

3.7.2 Glidskikt 

Glidskikt under muren har som uppgift att underlätta murens rörelse och minska drag- och 

skjuvspänningar i angränsande delar i murverket. På så sätt minskas risken för sprickbildning i 

muren[8].  

3.7.3 Kramlor 

Skalmurars stabilitet påverkas av faktorer som 

egentyngd, vindlast och risken för utknäckningar. Med 

hänsyn till dessa måste man förankra skalmuren med 

hjälp av kramlor till den bakomliggande 

stomkonstruktionen.  

Generellt vad gäller kramlor är att bärverket skall 

dimensioneras så det erhåller lämplig bärförmåga, 

brukbarhet och beständighet. Det finns anvisningar som 

Boverket tagit fram som säger att minst tre kramlor/   

bör användas för skalmurskonstruktioner[11]. Man 

måste utforma kramlorna så att utmattning av stålet 

förhindras pga. temperaturrörelser och vindlaster. Bästa 

sättet att undvika utmattning är att använda kramlor 

som är ledade i både vertikal- och horisontalled[9].  

För att erhålla maximala avstånd mellan kramlor 

kontrolleras dessa med avseende på den enskilda 

kramlans förmåga att bära vindlast[12].   
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4. Faktainsamling 

4.1. Litteraturstudie 
Till alla material finns det en teoretisk bakgrund och tegel är inget undantag. Byggteknik AB rådde oss 

snabbt att införskaffa Murverkshandboken MUR90 då denna beskrevs som bakgrunden till allt som 

har med tegel att göra. MUR90 är en handbok framtagen av Sveriges Tegelindustriförening med 

avsikten att den skulle fungera som ett arbetsredskap för uppförande av murade byggnader[11]. 

MUR90 var den första litteraturen vi undersökte som visade att det går att utföra beräkningar inom 

detta ämne. Vi tog fram formler och undersökte hur vi skulle kunna implementera dessa i vårt 

program. Dock har mycket hänt sedan 1990 då denna släpptes och Eurokoder har implementerats 

vilket betydde att även dessa behövde undersökas.  

 

Eurokoderna för tegel fick vi tillgång till genom Byggteknik AB. Vissa delar fanns även tillgängliga via 

sökningar på internet. Vi undersökte de delar som var relevanta till vårt ämne och utgick från dessa i 

arbetet med att ta fram beräkningsprogrammet i Excel. Utöver Eurokoder och MUR90 har även en 

del hemsidor undersökts. Hemsidor som behandlar tegeldimensioneringar med hänsyn till Eurokod 6 

och som varit till stor hjälp i detta arbete är: 

 

 http://www.murdim.no 

 http://www.ec6design.com 
  

Murdim.no är en norsk hemsida som säljer licenser till programmet Masonry Design. Detta är ett 

program för beräkningar av murverkskonstruktioner enligt Eurokod 6. På hemsidan finns 

räkneexempel som stöd för programmet och dessa har varit till hjälp för oss i arbetet att förstå hur 

murverkskonstruktioner dimensioneras. Programmet Masonry Design finns även tillgängligt hos 

Structural Design Software in Europe AB, förkortat StruSoft. Genom kontakt med StruSoft fick vi 

tillgång till en studentlicens.  

 

Ec6design.com är hemsida som drivs av Danska Teknologiska Institutet. De erbjuder som enda 

institution i Europa ett dimensioneringsprogram online enligt Eurokod 6. Det kan användas utan 

kostnad i tre månader och är enligt de själva ett unikt verktyg för ingenjörer i arbetet kring 

tegelkonstruktioner. Genom att registrera oss som studenter fick vi även tillgång till detta program.  

 

4.2. Intervjuer 
Under arbetes gång har kontinuerlig kontakt hafts med handledare på Byggteknik AB. Han har kunnat 

leda arbetet på rätt spår och varit till stor hjälp för förståelsen gällande hur tegelväggar ska 

dimensioneras. I samråd med honom har även idén till arbetet utformats. 

Då det har varit svårt att på egen hand hitta all information om hur dimensioneringen av skalmurar 

går till har en del information hämtats genom mailkorrespondens med sakkunniga inom området. 

Det har varit väldigt nyttigt att kunna ta del av hur dimensioneringar sköts i dagsläget och vilka typer 

av indata som man mest frekvent använder sig av. Till exempel har dessa korrespondenser hjälp till 

med svar på frågor om vanliga karakteristiska värden samt vägledning i vissa problem som stötts på 

under resans gång. 

http://www.murdim.no/
http://www.ec6design.com/
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5. Genomförandet 
 

5.1. Beskrivning av dimensioneringshjälpmedlet  
Följande avsnitt kommer att behandla dimensioneringshjälpmedlet skrivet i Excel. Det beskrivs hur 

det är uppbyggt, vad det beräknar och hur beräkningarna utförs. Utdrag från programmet visas i 

bilagor under avsnitt 10. 

Kortfattat kan programmet dimensionera balkar över de vanligaste öppningarna i skalmurar av tegel. 

Hänsyn tas bland annat till ovanliggande och omkringliggande konstruktion men det finns många fler 

parametrar som användaren kan styra över som förklaras senare. Utformandet av programmet 

bygger främst på Eurokoder och MUR90 men information har även inhämtats från branschen genom 

företaget Tegelmäster och Danska Teknologisk Institut. Målet är att programmet ska ge korrekta 

värden och därför görs i ett senare avsnitt en jämförelse med program som redan finns på 

marknaden. 

Vid dimensionering av en öppning i en skalmur med en tegelbalk vill konstruktören bland annat veta 

om konstruktionen klarar av de tvärkrafter och moment som uppkommer. Det programmet räknar ut 

är då om villkoren för tvärkraft och moment uppfylls. Det visar även utnyttjandegrader för att få en 

uppfattning om hur belastad balken är. Parametrar som användaren styr över är: 

 Tegeltyp 

 Stenhöjd 

 Balkhöjd 

 Väggtjocklek 

 Öppningsmått 

 Överbyggnadshöjd 

 Upplagslängd 

 Hållfasthetsklass 

 Murbruksklass 

 Utförandeklass 

 Säkerhetsklass 

 Armeringsstål 

 Antal armeringsstänger 

 Diameter för armering 

 Om krav för valvverkan är uppfyllda 

Användaren har även möjlighet att manuellt välja en dimensionerande last för fall där inte 

programmets lastberäkning kan tillämpas. 

I flödesscheman i avsnitt 5.2 beskrivs de olika parametrarna med förklarande figur. 
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Det kan tyckas vara många parametrar att styra över men det är nödvändigt då förutsättningarna 

ändras från projekt till projekt och mellan konstruktioner. Dock finns det värden som kan ses som 

standard för vissa av parametrarna. Till exempel: 

 Väggtjockleken är oftast 108 mm 

 För de flesta tegelstenar ligger hållfasthetsklassen mellan 25-35  

 Den vanligaste använda murbruksklassen är M2,5[18]  

Det inledande arbetet med att bygga beräkningsprogrammet gick till stor del ut på att förstå vad som 

behövde beräknas och hur det skulle beräknas. Snabbt insågs det att det finns många olika 

hållfasthetsklasser och murbruksklasser som beroende av varandra skulle ge olika karakteristiska 

värden. Målet har varit att göra programmet så användarvänligt och lätthanterligt som möjligt och 

utifrån dessa mål har vi utformat programmet som följer: 

 Gula celler som  fylls i av användaren. 

 Blåa celler räknas ut av programmet. 

 Flersvalslistorna styrs av användaren. 

 Gröna celler indikerar tillfredställande hållfasthet. 

 Röda celler indikerar otillfredsställande hållfasthet. 

Indata förs in i programmet med hjälp av flervalslistor. 

Beroende på valen i dessa listor räknas olika karakteristiska 

och dimensionerande värden fram som senare kommer att 

styra hållfastheten. Bifogat i programmet finns även de 

tabeller värdena bygger på för att användaren ska kunna 

kontrollera att de stämmer.                    Figur 5.1 – Utdrag ur beräkningsprogram 

Användaren får även anta armering. Detta gör att användaren kan styra över momentkapaciteten 

och få ut en tillfredställande utnyttjandegrad. Alla indataceller och resultatceller är placerade nära 

varandra för att det ska bli lätt att se hur olika indata påverkar resultaten. Alla uträkningar som 

programmet utför presenteras på ett separat uträkningsblad.  

Med hjälp av indata kan programmet utföra de slutgiltiga kontrollerna och se om konstruktionen 

klarar av de krav som ställs. Nedan visas kontrollen för momentkapacitet. 

 

 

 

 

Figur 5.2 – Utdrag ur beräkningsprogram 
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 5.2 Flödesschema 
 

För att på ett enkelt sätt illustrera en process alternativt ett förlopp kan flödesscheman vara bra 

verktyg. Dessa scheman ger tydliga beskrivningar och tanken är att de ska vara hjälpmedel för att 

förbättra arbetsprocessen. 

I de flödesschemana som följer finns en färgkod som är till för att förtydliga hur 

dimensioneringshjälpmedlet fungerar.  

Färg Förklaring

Gul Uppgifter som fylls i av användaren

Blå Värden beräknas automatisk av programmet

Orange Värden hämtas ur tabeller med hänsyn till indata

Grön Resultat är OK

Röd Resultat är EJ OK  

Figur 5.3 – Förklaring till färgkodning 

I de två följande flödesscheman illustreras det hur beräkningshjälpmedlet arbetar fram tvär- och 

momentkraftsresultat. I båda fallen avslutas arbetsgången med en kontroll som ger antingen ett 

tillfredställande ”OK” eller ett icke tillfredställande ”EJ OK”.  
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6. Analys 
I detta avsnitt kommer vi att gå igenom dimensioneringar som utförts med hjälp av programmet. De 

värden som räknats fram kommer sedan att jämföras med värden uträknade av redan etablerade 

beräkningsprogram på marknaden. Data som insamlats och som används i programmet kommer 

även att analyseras och presenteras. Utgångspunkten är om resultaten i programmet är rimliga. 

Ingående värden som hållfasthetsklass, murbruksklass, utförandeklass och säkerhetsklass är alla 

hämtade från Boverkets tillämpningar av Eurokod 6 och anses vara ett tillförlitligt underlag för 

beräkningarna i programmet. Vidare har målet med dimensioneringarna i programmet varit att de 

ska följa de regler och rekommendationer som tas upp i Eurokod 6. En nödvändig fråga är om alla 

kontroller som kan vara dimensionerande för en tegelbalkskonstruktion finns med i programmet.  

De kontroller som har kunnat identifieras i Eurokoderna är: 

 Momentkapacitet 

 Skjuvhållfasthet  

 Kontroll av effektiv längd mot effektiv höjd 

 Kontroll av nedböjning och sprickvidd 

Oftast är skjuvhållfastheten den avgörande parametern [6]. En kontroll som kan vara 

dimensionerande men som vi inte hittat utförlig information om i Eurokoderna är just nedböjning 

och deformationer på grund av detta. Dessa deformationer bör beaktas vid stora spännvidder då det 

kan uppkomma horisontella sprickor [4]. Information som hittats i Eurokoderna är: 

“Where reinforced masonry members are sized so as to be within the limiting dimensions given in 

5.5.2.5, it may be assumed that the lateral deflection of a wall and the vertical deflection of a beam 

will be acceptable.”[13] 

Begränsningarna enligt avsnitt 5.5.2.5 återfinns i tabell 3.1. Enligt Eurokoderna skulle detta betyda 

att en balks deformationer är acceptabla så länge den håller sig till nämnda begränsningar. 

Programmet har en kontroll som tar hänsyn till dessa begränsningar och ger värdet OK eller EJ OK. 

Utöver detta så nämns det att nedböjning och sprickvidd ska bestämmas i enlighet med Eurokoder 

för betong. I Eurokoderna för tegel finns det alltså inget tillvägagångssätt för hur nedböjning och 

sprickvidd bestäms. På grund av begränsad fakta och tidsbrist behandlas nedböjning och sprickvidd 

inte i programmet.  

En annan kontroll som inte utförlig information kunna hittats om i Eurokoderna gäller smala 

murverkspelare. Detta görs enligt avsnitt 3.5 och exempel på detta finns i bilaga 1. I det framtagna 

programmet finns ingen inbyggd funktion för detta då fokus ligger på balkverkan men det är värt att 

känna till. 
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När beräkningar utförs i programmet finns det vissa parametrar som styr hållfastheten mer än andra. 

Till exempel visar beräkningar att teglets hållfasthetsklass inte påverkar utnyttjandegraden för 

moment mer än ett par procentenheter. Dock påverkar murbruksklassen bärförmågan för tvärkrafter 

i stor utsträckning men det ska påpekas att murburksklass M2,5 är vanligast att använda. De olika 

utförande- och säkerhetsklasserna har visat sig påverka utnyttjandegraden mellan fem och tio 

procentenheter. Det tycks generellt sett som om de ovan nämnda ingående värdena inte styr 

hållfastheten i större utsträckning då det har antagits att M2,5 används som murbruksklass. Vid fall 

där en hög utnyttjandegrad räknas fram kan det vara bättre att se över om spännvidder kan minskas, 

balkhöjd kan ökas eller laster begränsas för att uppnå erforderlig bärförmåga.  

Nedan följer tre dimensioneringsexempel med olika förutsättningar för att testa funktionerna i 

programmet och förhoppningsvis ge klarhet i hur dimensioneringar kan utföras med hjälp av det. 

Beräkningar utförs både i vårt program och i EC6design.  

Gemensamma förutsättningar för de tre exemplen: 

 Tegeltyp: Håltegel 

 Stenhöjd: 54mm 

 Väggtjocklek: 108mm 

 Hållfasthetsklass: 25 

 Murburksklass: M2,5 

 Utförandeklass: I 

 Säkerhetsklass: 2 

 Armering: Förspänd Ø5 

 Upplagslängd: 300 mm  
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6.1.  Exempel 1: 
En öppning för en entré utförs i väggen och med 

anledning av det behöver en tegelbalk 

dimensioneras. Valvverkan kan inte utnyttjas då 

triangeln skär ovanliggande öppning samt att en 

rörelsefog planeras till höger om öppningen vilket 

gör att stödreaktionen för valvverkan inte kan äga 

rum. Enligt avsnitt 3.3 räknas lasten av egentyngd 

upp till en höjd h=lef då endast en smal 

murverkspelare för ner laster höger om 

öppningen. Balkhöjden begränsas av fönstret och 

har höjden 2,6m. Balken testas först med ett 

armeringsjärn. Murverkspelaren kontrolleras mot 

tryck.                                 

Särskilda förutsättningar för exempel 1: 

 Öppningsmått: 5,3m 

 Överbyggnadshöjd: 5,6m 

 Balkhöjd: 2,6m  

      

Resultat med 1ɸ5: Vårt program EC6Design 

Tvärkraft     

VEd:  28,95 kN 28,91 kN 

VRd:  90,38 kN 91,13 kN 

Utnyttjandegrad:  0,32 0,32 

Moment     

MEd:  42,77 kNm 42,75 kNm 

MRd: 43,69 kNm 42,16 kNm 

Utnyttjandegrad: 1,06 1,10 

Resultat med 2ɸ5:     

Tvärkraft Tvärkraftskapacitet oförändrad. 

Moment     

MEd:  42,77 kNm 42,75 kNm 

MRd:  86,36 kNm 84,32 kNm 

Utnyttjandegrad:  0,54 0,55 

 

Murverkspelare: f,tillåten=2,73MPa>f,aktuell=0,84MPa 

Utnyttjandegrad: 0,31 
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6.2.  Exempel 2:  
En liknande öppning som i det första exemplet utförs i 

skalmuren för att göra plats för en entré. Även i detta 

exempel begränsas tillgodoräknad balkhöjd av ett 

fönster. Dock gör fönstrets placering att balkhöjden 

endast är 0,6m vilket kommer leda till att tvärkrafts- 

och momentkapaciteten kommer reduceras. 

Kontrollen enligt ekvation 3.1 visar på att balken inte 

uppfyller krav för minsta fria höjd. Enligt ekvationen 

bör den fria överbyggnadshöjden vara minst 1,1m. De 

dimensionerande lasterna i detta exempel är mer 

komplicerade att räkna ut då de delas upp ovan 

fönstret. En utförlig beräkning finns i bilaga 1. En 

rörelsefog placeras bakom stupröret till vänster och 

murverkspelaren kommer att kontrolleras för tryck.  

Särskilda förutsättningar för exempel 2: 

 Öppningsmått: 4,1m 

 Överbyggnadshöjd: 4,4m 

 Balkhöjd: 0,6m     

Resultat med 2ɸ5: Vårt program EC6design 

Tvärkraft     

VEd:  13,73 kN 13,69 kN 

VRd:  5,29 kN 5,38 kN 

Utnyttjandegrad:  2,60 2,54 

Moment     

MEd:  18,66 kNm 18,66 kNm 

MRd: 16,70 kNm 17,79 

Utnyttjandegrad: 1,12 1,05 

 

Murverkspelare: f,tillåten=2,73MPa>f,aktuell=1,78MPa 

Utnyttjandegrad: 0,65 
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6.3.  Exempel 3: 
Öppningen i detta exempel består av ett fönster 

beläget i mitten av fasaden. Egentyngden kommer 

från överbyggnaden som begränsas av 

ovanliggande fönster. Även balkhöjden begränsas 

av detta mått. Valvverkan kan inte utnyttjas då 

den liksidiga triangeln skär ovanliggande fönster. 

En utförlig beräkning finns i bilaga 1. I detta 

exempel förekommer ingen smal murverkspelare. 

 

Särskilda förutsättningar för exempel 3: 

 Öppningsmått: 2,3m 

 Överbyggnadshöjd: 1,1m 

 Balkhöjd: 1,1m 

Resultat med 1ɸ5: Vårt program EC6design 

Tvärkraft     

VEd:  2,68 kN 2,68 

VRd:  32,58 kN 33,21 kN 

Utnyttjandegrad:  0,08 0,08 

Moment     

MEd:  1,97 kNm 1,97 kNm 

MRd: 17,57 kNm 17,34 kNm 

Utnyttjandegrad: 0,11 0,11 

 

Som tabellerna visar stämmer resultatet mellan vårt program och EC6design väl överens. Den största 

skillnaden visade sig i exempel 2 med den låga balken. Där var skillnaden i utnyttjandegrad sex 

respektive sju procentenheter mellan tvärkraft och moment. Detta motsvarar en skillnad på 2,3% för 

tvärkraften och 6,3% för momentet. Försök har gjorts för att hitta dessa felkällor men uträkningarna 

är ofta långa och komplicerade och detta gör det därför svårt att identifiera var felet ligger. 

EC6design visar heller inga delmoment i sina beräkningar och detta försvårar felsökningsarbetet. 

Handberäkningar som finns i bilaga 1 stöder värden som räknats fram i programmet och därför 

utesluts räknefel i programmet.  

Förutsättningarna för dessa beräkningar är att nationella värden för säkerhetskoefficienter förs in i 

EC6design. Spännarmering ɸ5 har antagits och värden för denna har inhämtats från EC6design enligt 

vad de anser är typiska värden. Värden för teglets hållfasthet har även anpassats enligt föreskrifter 

från Boverket [11]. 
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7. Slutsatser 
 
 
Dimensioneringar av balkar över öppningar i skalmurar har undersökts och det visade sig att det 

huvudsakliga dimensioneringsarbetet går ut på att dimensionerna enligt balkverkan. Spännarmerade 

murstenskift är den absolut vanligaste metoden när öppningar ska utföras och dessa dimensioneras 

av specialiserade företag eller tillverkare. Till sin hjälp har de dimensioneringsprogram som till 

exempel EC6design men även Murverkshandboken MUR90 används som underlag i Sverige. Efter att 

ha undersökt hur företag arbetar idag med dessa dimensioneringar har vi kommit fram till att 

Eurokoder är grunden för beräkningarna. Tillsammans förklarar EK6 och EK 2-Betongkonstruktioner 

grundläggande principer och regler. Detta sammanfattas som följer: 

 Eurokod 6: Grundläggande regler för murverkskonstruktioner.  Tvärkrafts- och 

momentkapacitet samt begränsningar på spännvidder och andra dimensioner. 

 Eurokod 2: Beräkning av nedböjning och sprickvidd för tegelbalkar. 

Ett av målen med rapporten har varit att undersöka öppningar som är intressanta ur 

dimensioneringssynpunkt. Långa spännvidder och låga balkhöjder hör till fall som är viktiga att 

undersöka för att säkerställa konstruktioners bärförmåga. De två första exemplen i föregående 

avsnitt karakteriseras av långa spännvidder och exempel två är även intressant i och med den låga 

balkhöjden.  

Uträkningar som gjorts i beräkningsprogrammet för exempel 1 visar på att man får utföra öppningen 

med en armeringsarea som motsvarar 2Φ5. Eftersom överbyggnaden utförs med en öppning högt 

upp får balken tillgodoräkna en hög höjd vilket gör att kapaciteten för tvärkraft blir stor och 

bärförmågan acceptabel. Balkhöjden som får tillgodoräknas ökar även momentkapaciteten. I MUR90 

finns det tabeller som stödjer våra beräkningar. Tabell 6.1 är hämtad från MUR90 och den visar antal 

armeringsstänger, minsta antalet skift ovan öppningen och vilken spännvidd som kan användas.                                                                                                            

Tabell 6.1 – Antal armeringsstänger och minsta antal skift med hänsyn till muröppning[14] 
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Som tabellen visar skulle exempel 1 med en effektiv öppningslängd på 5,6m få utföras med 2Bi37R 

som motsvarar en armeringsarea på 48    . 2Φ5 motsvarar 39     och skillnaden i armeringsarea 

skulle då vara 9mm² mellan vårt program och MUR90. Denna skillnad anser vi är av mindre betydelse 

då vi inte vet vilken utnyttjandegrad balken dimensioneras för i MUR90. Samma indata har förts in i 

EC6design med resultat som liknar de som fåtts fram i vårt program. Detta betyder att det är möjligt 

att utföra öppningen och att beräkningarna i programmet fungerar. 

Resultaten från exempel 2 visar att skjuvhållfastheten parallellt liggfogarna är långt under den 

dimensionerande tvärkraften. Den verkliga fria överbyggnadshöjden på 0,6m är även lägre än den 

minsta fria överbyggnadshöjden enligt ekvation 3.1 som är 1,1m. Detta tyder på att konstruktionens 

utformning bör ses över. Med en dimensionerande tvärkraft som är över två gånger så stor som 

kapaciteten kommer balken enligt beräkningarna inte att hålla. Med en armeringsarea som 

motsvarar 2Φ5 får den även problem att klara av de krav som ställs för momentet. Den största 

anledningen som har kunnat identifieras är att balkhöjden begränsas medan de dimensionerande 

lasterna belastar balken upp till en höjd av h=    . 

I exempel 2 finns det osäkerheter kring de dimensionerande lasterna. Av fakta som tagits fram skall 

lasterna räknas upp till h=    . Det har dock inte kunnat fastställas hur dessa laster begränsas av till 

exempel ett ovanliggande fönster. Antagandet som har gjorts i detta fall har diskuterats fram 

tillsammans med handledare och baseras på dennes kunskaper. Kontrollen enligt ekvation 3.1 visar 

att balken utsätts för större laster än den har kapacitet för. Detta betyder att det inte går att utföra 

balken med de förutsättningar som använts i exemplet. En jämförelse med tabell 6.1 från MUR90 

visar att balken med en effektiv längd på 4,4m skulle ha tillräcklig bärförmåga med 1Bi37R. Den visar 

även att med en överbyggnadshöjd på minst sex skift, vilket motsvarar en överbyggnadshöjd på cirka 

0,4m med en skifthöjd på 69mm. Dock gäller tabellen för skifthöjder mellan 75 och 100mm, men den 

verkliga överbyggnadshöjden på 0,6m överstiger den lägsta acceptabla höjden 0,54m (sex skift med 

skifthöjd 75mm) och vi menar därför att en jämförelse med tabellen är möjlig. 

Enligt utförda beräkningar uppfyller inte balken tillräcklig kapacitet vilket den enligt MUR90 skulle 

klara av. Tabellen i MUR90 baseras på beräkningar men förutsättningarna för lasterna är oklara vilket 

kan vara en möjlig felkälla. Ett utlåtande från ett företag som är specialiserat inom 

tegeldimensioneringar är av intresse för denna typ av balk. Enligt de regler och principer som 

insamlats under detta arbete är slutsatsen att åtgärder måste vidtas för att säkerhetsställa 

bärförmågan för denna balk. 

Det ska även tilläggas att smala murverkspelare har kontrollerats i exempel 1 och 2. Resultaten från 

dessa beräkningar visar att teglets förmåga att ta upp tryckkraft är mycket god. Även om 

murverkspelaren är så smal som 0,4m så är kapaciteten stor. Den minsta bredden för en 

murverkspelare är 348 mm vilket motsvarar 1 ½ sten + fogtjocklek[10]. 

I exempel 3 som bestod av ett vanligt fönster där spännvidden är relativt kort och lasten begränsas 

får balken en låg utnyttjandegrad. Detta anses vara ett av de mindre betydelsefulla resultaten då 

dessa standardöppningar ofta inte behöver undersökas ytterligare ur dimensioneringssynpunkt. 
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Vidare har det visat sig att kunskaper om tegeldimensionering i vissa fall är begränsad. Att 

dimensionera tegelkonstruktioner behandlas inte i något ämne i skolan och det verkar inte vara 

något företagen vidareutbildar sina medarbetare i. Detta är antagligen en av anledningarna till att 

företag med specialiserad inriktning anlitas för att utföra tegelprojekteringen. Att uppförandet av 

tegelfasader ökar gör det aktuellt för studenter men även företag att utveckla sina kunskaper inom 

tegeldimensionering. Dels skulle detta kunna göra eleverna mer attraktiva på arbetsmarknaden men 

även företagen skulle kunna öka sin konkurrenskraft med dessa kunskaper. 
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8. Rekommendationer 
 
Då examensarbetet är begränsat till 10 veckors arbetstid har inte ett fullt utvecklat 

dimensioneringsprogram för skalmurskonstruktioner kunna tagits fram. Den produkt som 

presenteras i och med detta arbete tar upp vissa delar av dimensioneringarna som krävs för 

skalmurar. Med detta i åtanke anser vi att det går att vidareutveckla programmet på vissa punkter: 

Nedböjning                                     
Något som EC6design beaktar som inte vårt program tar upp är nedböjning av tegelbalken. Principen 

för dessa beräkningar liknar den för nedböjning av en betongbalk.                                          

Kramlor                               
Hur många kramlor som krävs för konstruktioner är något som behöver beaktas i 

skalmursdimensioneringar som inte behandlats i detta arbete. Denna dimensionering sker genom att 

maximalt tillåtna avstånd mellan kramlor räknas ut. Detta får man fram genom att kontrollera 

enskilda kramlors förmåga att bära vindlaster. Ytterligare information om hur dimensioneringen går 

till finns att hitta i Jomas handbok för dimensionering av skalmurar. 

Murverkspelare 
Programmet har inte någon inbyggd funktion för beräknande av murverkspelare. Vår erfarenhet är 

att dessa behöver kontrolleras först då de utförs smala och belastas av egentyngd från många 

våningar. I bilagor finns det beskriver hur beräkningsgången går till för sådan murverkspelare. 

 

Armering i flera skift                              
Det framtagna programmet är begränsat att dimensionera för armering i ett skift. Detta skulle kunna 

vidareutvecklas till att dimensionera för armering i flera skift. 

 

För fullständiga dimensioneringar av skalmurskonstruktioner rekommenderar vi att programmet 

EC6design används. Det krävs dock att man tar tid att sätta in sig i programmet och dess funktioner. 

EC6design som är framställt av Danska Teknologisk institut tar betalt för licenser. Har man för avsikt 

att arbeta med fullskaliga dimensioneringar anser vi att det är en god investering att anskaffa en 

sådan licens. 

 

Om undersökningar och beräkningar endast behöver göras för tegelbalkar ovan öppningar kan det 

skrivna programmet användas med god tillförlitlighet. Detta har påvisats i avsnitt 5 i jämförelserna 

med befintliga program på marknaden. Hur stora laster man räknar på är något som vi anser man bör 

ta en närmre titt på då vi inte kunnat fastställa att metoderna som detta arbete utgår ifrån är 

fullständigt korrekta. 
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10. Bilagor 

 

Utdrag ur programmet: 

 

Exempel 1:  
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Exempel 3 

  



 

 

Handberäknade kontrollexempel: 

 

 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

  



 

 

 

 


