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Sammanfattning 
I Sverige har man tillämpat ett antal olika regelverk vid dimensionering och uppförande av nya 
byggnadsverk. Ett av de äldre regelverken för konstruktioner utgavs 1946 och kallades för 
Byggnadsstyrelsens anvisningar till byggnadsstadgan (BABS). Idag tillämpas det Europeiska 
regelverket Eurokoder. Byggnadsverk som är uppförda och dimensionerade med BABS har inte 
samma förutsättningar som byggnader uppförda med Eurokoder då normerna för byggnation har 
förändrats sedan 1946. 
I föreliggande rapport har skillnader och likheter beskrivits mellan det äldre byggregelverket BABS 
och Eurokoder genom en litteraturstudie och konstruktionsberäkningar. Beräkningarna omfattar 
framtagning av laster, lastsammanställning, dimensionering och lastnedräkning med båda 
regelverken på en angiven del av ett referensobjekt som har tilldelats av företaget Ramböll.  
Slutsatsen av resultatet är att den dimensionerande lasten via Eurokoder blir större än den 
dimensionerande lasten via BABS. Enligt beräkningarna i föreliggande rapport blev den 
dimensionerande lasten 15 % större i Eurokoder än BABS. Den övergripande skillnaden mellan 
regelverken är att vid dimensionering av laster i Eurokoder används specifika lastkombinationer med 
hänsyn till två typer av gränstillstånd; brottgränstillstånd och bruksgränstillstånd. I BABS delas laster 
in i två olika belastningsfall, vanligt lastfall och exceptionellt lastfall, där de adderas till en totallast 
som blir dimensionerande. 
Vid beräkning av snölast i Eurokoder tillkommer olika typer av koefficienter och faktorer som medför 
en större noggrannhet och säkerhet som inte förekommer vid beräkning av snölast i BABS. Vid 
beräkning av vindlast är formeln i stort sett den samma för båda regelverken med skillnaden att det 
karakteristiska värdet på vindlasten q och formfaktorn c beräknas på olika sätt. Framtagning av nyttig 
last på bjälklag sker på samma sätt för de båda regelverken där ett specifikt värde för lasten i 
respektive regelverk erhålls.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: BABS, Eurokoder, egentyngd, nyttig last, snölast, vindlast, lastnedräkning. 



  

  



  

Abstract 
In Sweden different types of building regulations are adapted when new buildings are erected and 
constructed. One of the older building regulations was published in 1946 and was called BABS 
(Byggnadsstyrelsens anvisningar till byggnadsstadgan). Today the European building regulations, the 
Eurocodes, are being used in our society. Buildings that have been erected and constructed with 
BABS have different conditions than buildings erected with the Eurocodes. Mainly because the 
standards for building have changed since 1946.  
In this report differences and similarities regarding the older building regulation BABS and the 
Eurocodes have been described through a literary study and various calculations. The calculations 
include creation and compilation of loads, strength calculations and a countdown of loads with both 
building regulations on a specific part of a building project assigned by the company Ramböll.   
The conclusion of the result is that the design load calculated with Eurocode is larger than the design 
load calculated with BABS. According to the calculations in this report the design load was 15 % 
larger when calculated with Eurocode than with BABS. The general difference between the two 
regulations is the basis of design. When calculating the design load in the Eurocodes specific 
combinations of loads are being used given two types of limit states; ultimate limit state and 
serviceability state. In BABS loads are divided into two types of conditions; a normal load condition 
and an exceptional load condition. They’re summarized to a total load that becomes the design load.  
When calculating the snow load in Eurocode different kinds of coefficients and factors are added. 
This results in a larger accuracy and security of loads that do not occur in the older building 
regulation BABS in regards to the snow load. When calculating the wind force the equation is similar 
for both building regulations with the difference that the characteristic value for the wind force q and 
the configuration factor c are calculated in different ways. Compilation of the imposed load on a 
building floor is implemented in the same way in both building regulations. A specific value for the 
imposed load is based on the function of the building floor which can be found in each building 
regulation.   
 
 
 
 
 
 
 
Key words: BABS, the Eurocodes, self- weight, imposed load, snow load, wind force, countdown of 
loads.   



  

  



  

Förord 
Detta examensarbete har utförts under våren 2016 och är de avslutande 15 högskolepoängen på 
utbildningen Byggteknik och design vid Kungliga Tekniska högskolan. Det har varit ett lärorikt och 
roligt arbete då vi har getts möjligheten att utföra examensarbetet ute i näringslivet och därmed 
upplevt arbetslivsmiljön på ett byggföretag. 
Vi vill därför tillägna ett stort tack till företaget Ramböll i Stockholm som har gett oss möjligheten att 
skriva detta examensarbete hos dem där vi har känt oss väldigt välkomna på industriavdelningen. De 
har delat med sig av sin kunskap, tid och vi har även tilldelats ett referensobjekt som har varit till stor 
nytta. Vi vill också rikta ett stort tack till vår handledare Markus Lindberg på Ramböll som har hjälpt 
oss under hela arbetets gång med att bolla idéer, tankar och alltid tagit sig tiden för att hjälpa oss. Vi 
vill tacka vår handledare från KTH, Ali Farhang, som gav oss möjligheten att skriva vårt 
examensarbete på Ramböll. Han har hjälp oss under hela arbetets gång med frågor kring 
rapportskrivning och diskuterat våra idéer. Vi vill även tacka Håkan Skoglund på Ramböll som har 
varit involverad under arbetets gång och alltid varit tillgänglig för frågor och diverse diskussioner.  
Avslutningsvis vill vi tacka våra familjer och vänner som har stöttat oss under hela utbildningen och 
gjort detta möjligt för oss.    
Stockholm, juni 2016 
 
Linnea Holm 
Christina Kovatchev 

  



  

  



  

Beteckningar och förklaringar 
BABS 
c Formkoefficient [-] 
c/c Centrumavstånd [m] 
d Bredd av byggnad [m] 
h Höjd av byggnad [m] 
psnö Snölast [kg/m2] 
pvind Vindlast [kg/m2] 
q Vindlastens grundvärde [kg/m2] 
α Vinkel [°] 
σb Böjtryckpåkänning [kp/cm2] 
σbd Böjdragpåkänningen [kp/cm2] 
 
EUROKOD 
A Belastad area [m2] 
A0 10 [m2] 
Ce Exponeringsfaktor [-] 
Ct Termisk koefficient [-] 
cpe Formfaktor för utvändig vindlast [-] 
cpi Formfaktor för invändig vindlast [-] 
cr Terrängens råhetsfaktor [-] 
co Topografifaktor [-] 
d Bredd av en byggnad [m]  
Gk Karakteristiskt värde för egentyngd [kN, kN/m, kN/m2] 
h Höjd av byggnad [m] 
lv Turbulensintensitet [-] 
kr Terrängfaktor [-] 



  

n Antal våningsplan [st] 
Qk, j Karakteristiskt värde- jämnt utbredd last [kN/m, kN/m2] 
Qk Koncentrerad last [kN] 
qk Utbredd last [kN/m, kN/m2] 
qd Dimensionerande last [kN, kN/m, kN/m2] 
qp Karakteristiskt hastighetstryck [kN/m2] 
sk Karakteristiskt värde för snölast [kN/m2] 
s Snölast [kN/m2] 
vm Medelvindhastighet [m/s] 
vb Referensvindhastighet [m/s] 
we Utvändig vindlast [kN/m2] 
wi Invändig vindlast [kN/m2] 
zmin Höjd enligt tabell [m] 
ze Referenshöjd för utvändig vindlast [m] 
zi Referenshöjd för invändig vindlast [m] 
zo Råhetslängd [m] 
z0,11 0,05 m för terrängtyp ll [m] 
 
γ Tunghet av material [kN/m3] 
ρ Luftens densitet [kg/m3] 
α   Lastreduktionsfaktor [-]     
µ Snölastens formfaktor [-] 
γd Partialkoefficient- beror på säkerhetsklass[-] 
Ψ Lastreduktionsfaktor [-] 
Ψ0,1,2 Lastreduktionsfaktor- kombinationsvärde [-] 
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1.0 Inledning  
I det inledande kapitlet ges en kortfattad bakgrund till ämnet i föreliggande rapport samt syfte och 
frågeställningar. Delar som också beskrivs är mål, förväntad nytta, avgränsning, lösningsmetoder, 
teoretisk referensram och nulägesbeskrivning.   

1.1 Bakgrund 
I Sverige har man sedan 1900-talet tillämpat ett antal olika regelverk vid dimensionering och 
uppförande av nya byggnadsverk för att säkerställa att byggnaden har tillräcklig bärförmåga och 
klarar av de laster som den utsätts för utan att kollapsa. Ett av de äldre regelverken för 
konstruktioner utgavs 1946 och kallades Byggnadsstyrelsens anvisningar till byggnadsstadgan (BABS). 
Sedan dess har ett flertal standarder och normer uppdaterats vilket har resulterat i nya regelverk 
såsom SBN, NR, BBR och BKR. Idag används det relativt nya europeiska regelverket, Eurokoder, vilket 
är nationellt anpassat efter säkerhetsnivå, klimat och liknande förutsättningar (Stenlund, Stridbar, 
s.1, 2011). Byggnadsverk som är uppförda och dimensionerade med BABS har inte samma 
förutsättningar som byggnader uppförda med Eurokoder då normerna för byggnation har förändrats 
sedan 1946 (Andersson, Bergman, s.1, 2014).   

1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med detta examensarbete är att ge en överskådlig bild av hur det första regelverket BABS 
skiljer sig från dagens regelverk Eurokoder. För att uppnå detta syfte har ett referensobjekt tilldelats 
där flertalet beräkningar ska utföras och med avseende på dessa ska likheter och skillnader 
redovisas. Beräkningarna omfattar framtagning av laster, lastsammanställning och lastnedräkning 
med båda regelverken på en specifik angiven del av referensobjektet. Dessa beräkningar utförs i 
programmet MathCad.  
En litteraturstudie ska genomföras för att beskriva skillnader och likheter mellan regelverkens 
normer och beräkningssätt. En diskussion kommer att föras över de resultat som beräkningarna 
medför. Syftet ska uppnås genom följande frågeställningar:  

 Hur indelas laster enligt BABS och Eurokoder?  
 Hur definieras egentyngd, nyttig last, snölast och vindlast enligt BABS och Eurokoder?  
 Hur ser lastkombinationer ut enligt BABS och Eurokoder? 
 Hur dimensioneras konstruktioner enligt BABS och Eurokoder?  
 Finns det några väsentliga skillnader eller likheter mellan regelverkens beräkningssätt? 
 Uppstår det några väsentliga skillnader eller likheter mellan de resultat som genereras från 

de båda regelverken?         
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1.3 Mål och förväntad nytta  
Det övergripande målet med examensarbetet är att det ska redovisa väsentliga skillnader och 
likheter mellan regelverken BABS och Eurokoder vid tillämpning och dimensionering av 
byggnadsverk.  
Den förväntade nyttan med examensarbetet är att människor som är verksamma inom konstruktion 
ska få en större förståelse för regelverket BABS då många äldre byggnadsverk har dimensionerats 
med denna byggnorm. Förhoppningen är att förekommande beräkningar som är utförda i MathCad 
ska återanvändas av personer som är verksamma inom konstruktionsområdet.  

1.4 Avgränsning 
Under examensarbetets gång ska följande avgränsningar användas gällande beräkning och 
litteraturstudie.  

 Rapporten avser en jämförelse endast mellan regelverken BABS och Eurokoder och denna 
baseras på ett specifikt objekt vilket har utdelats av Ramböll.  
 

 Rapporten avser en kortfattad historisk översikt över byggregelverk i Sverige.  
 

 Endast de delar som medför och omfattar beräkningar av referensobjektet ska granskas och 
jämföras.   

 
 Beräkningar sker endast i brottgränstillstånd för att kunna göra en jämförelse med det äldre 

regelverket.  
 

 Lastkombination enligt ekvation 6.10a och 6.10b enligt Eurokoder används vid 
dimensionering.  

 
 Laster som inkluderas i beräkningarna är egentyngd, nyttig last, snölast och vindast.  

 
 Vindlasten beräknas endast mot byggnadens långsida med båda regelverk.  

 
 Snöfickor beaktas inte. 

 
 Vid val av byggnorm studeras den sista utgåvan från varje regelverk förutom vid BKR då 

upplaga från 2003 väljs.  
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1.5 Lösningsmetoder 
Detta examensarbete ska utföras i samarbete med Ramböll AB i Stockholm och Kungliga Tekniska 
Högskolan. Metoderna som ska användas för att uppnå önskat resultat är följande:  

 En litteraturstudie på regelverken BABS och Eurokoder vilken berör de laster och beräkningar 
som ska beskrivas mer utförligt.  

 En enklare litteraturstudie på SBN, NR, BBR, BKR och Eurokoder för att skapa en 
sammanfattande historisk översikt då det är ett önskemål från företagets sida. Även för att 
skapa en överskådlig bild av utvecklingen inom svenska byggregler.  

 I samråd med Ramböll och handledare från högskolan tas ett lämpligt referensobjekt fram 
samt vilka relevanta beräkningar som ska utföras. Beräkningarna omfattar framtagning av 
laster, lastsammanställning och lastnedräkning på en specifik del på det aktuella 
referensobjektet med BABS och Eurokoder.  

 Jämförelse mellan resultaten av de två beräkningsgångarna där skillnader och likheter 
diskuteras. 

Beräkningarna utförs i MathCad vilket är ett tekniskt beräkningsprogram främst avsett för 
återanvändning av tekniska beräkningar. Det används bl.a. av ingenjörer inom områden som mekanik 
och bygg (PDSVISION, 2016). Anledningen till att programmet valdes var för att det ger en högre 
precision, bättre möjligheter för layout och effektivare felsökning. Programmet används av Rambölls 
medarbetare.     

1.6 Teoretisk referensram 
Under högskoleutbildningen vid KTH har kunskap erhållits som har bidragit till förståelsen och 
utförandet av detta examensarbete. För att slutföra föreliggande examensarbete har flertalet kurser 
från programmet Byggteknik och design kommit till användning då denna rapport är en fördjupning 
av specifika delar i dessa kurser. Kunskap från följande kurser har använts i detta examensarbete:  

 HS1003 och HS1004 Byggmekanik 1 och 2: Två kurser som behandlar grundläggande 
principer i byggmekanik och konstruktion.  

 HS1008 Konstruktionsteknik: En kurs som behandlar de grundläggande principerna för laster, 
stål och betong inom husbyggnadskonstruktion. 

 HS1023 Projektering av ett husprojekt: En kurs som behandlar dimensionering av olika 
konstruktionsdelar i ett hus och presentation av resultat i form av beräkningar och ritningar. 

 HS1014 Bro- och anläggningskonstruktioner: En kurs som behandlar grundläggande 
kunskaper om bro- och anläggningskonstruktioner samt fördjupade kunskaper om 
dimensionering av betongkonstruktioner enligt Eurokoder. 
 

1.7 Nulägesbeskrivning  
Detta examensarbete har utförts i samarbete med avdelningen för industribyggnad på Ramböll i 
Stockholm. Idén till examensarbetet framstod under de inledande mötena med handledare på 
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företaget då det fanns ett stort intresse för äldre regelverk och hur dessa skiljde sig från dagens 
regelverk.  
Ramböll är en ledande rådgivare inom samhällssektorn med över 13 000 medarbetare på 300 kontor 
i 35 länder världen över. Företaget grundades år 1945 i Danmark av ingenjörerna Børge Johannes 
Rambøll och Johan Georg Hannemann där Rambøll företrädde den starkt humanitära och 
utvecklingsfokuserade sidan av företaget. En hög nivå på affärsetik, ansvarskännande gentemot 
samhället och fokus på nöjda medarbetare präglar organisationens verksamhet. Ramböll ägs av 
stiftelsen Ramboll Foundation vilket skapar bra förutsättningar för ett långsiktigt arbete. Delar av 
vinsten avsätts varje år i form av större summor till välgörenhet samt investeras på nytt i företaget 
genom teknikutveckling.  
Ramböll har ett stort utbud av tjänster i flera verksamhetsområden som bl.a. är: 

 Byggnader 
 Transport  
 Miljö  
 Vatten  
 Energi  
 Management consulting 
 Olja och gas  
 Telekom  

Verksamhetsområdet byggnader har flest utbud av tjänster och innefattar bl.a. konstruktion, akustik, 
BIM, geoteknik, bostäder och industribyggnader (Ramböll, 2016).   
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2.0 Historisk översikt 
2.1 Lastöversikt för svenska byggregelverk  
I detta avsnitt kommer en sammanfattande översikt av egentyngd, snölast, vindlast och nyttig last att 
ges för olika byggregler som har tillämpats i Sverige under ca 70 år. De byggregler som behandlas i 
detta avsnitt är BABS, SBN, NR, BKR och Eurokoder. Lastkombination och dimensionering av last 
beskrivs mer ingående i avsnitt 3, dock endast för BABS och Eurokoder då rapporten bygger på en 
jämförelse mellan dessa regelverk. Avsnittet avslutas med en sammanfattande tabell över skillnader 
och likheter mellan regelverken.  
2.1.1 BABS 
Regelverket Byggnadsstyrelsens anvisning till byggnadsstadgan (BABS) upprättades år 1947. 
Ytterligare två anvisningar till detta regelverk utgavs år 1950 och 1960.  
Inom detta regelverk benämns dagens standarduttryck egentyngd som egenvikt. Till konstruktionens 
egenvikt räknas vikten av samtliga byggnadsdelar som erhålls i en tabell för olika materials densiteter 
vilket illustreras i tabell 3. (Kungliga byggnadsstyrelsens publikationer 1960:1, s.8-10, 1960).  
Den nyttiga lasten är indelad i ett antal laster för olika belastningssituationer. Dessa laster är utbredd 
last (för bjälklag, trappor, balkonger), punktlast, belastning från fordon eller annan koncentrerad last, 
last av varor, reduktion av nyttig last, belastning från kran, travers och dylikt, skakningar, sidotryck 
och last på skyddsräcke. Det finns en tabell med angivna värden för nyttiga laster för olika typer av 
bjälklag vars indelning är baserad efter typ av rum eller lokaler vilket illustreras i tabell 3. (Kungliga 
byggnadsstyrelsens publikationer 1960:1, s. 11, 1960). 
I BABS anges snölast med ett specifikt schablonvärde som beror på vinkeln och byggnadens 
placering. Snölast på ett tak med lutningsvinkel under 30˚ har ett angivet lastvärde p som är 
beroende av var i landet taket är placerat. Tak som har en lutningsvinkel mellan 30˚ och 60˚ 
interpoleras rätlinjigt mellan p och 0. Tak med en större lutningsvinkel än 60˚antas inte påverkas av 
snölast (Kungliga byggnadsstyrelsens publikationer 1960:1, s.20, 1960). 
Laster i BABS delas in i vanliga och exceptionella laster. Vindlast räknas till den exceptionella 
belastningen av ett byggnadsverk, det vill säga en last som förekommer sällan. Vindlasten beräknas 
med hjälp av formeln  
  =       [1] 
q är vindlastens grundvärde som är beroende av byggnadens höjd och c är en formkoefficient som är 
beroende av byggnadens eller byggnadsdelens form och läge. (Kungliga byggnadsstyrelsens 
publikationer 1960:1, s.20, 1960).  
2.1.2 SBN  
Svensk byggnorm (SBN) upprättades år 1968. Ytterligare två anvisningar till detta regelverk utgavs 
1975 och 1980.  
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Vid beräkning av egentyngden tas tyngden av alla ingående byggnadsdelar fram ur en specifik tabell 
och anges i kN/m3. Byggnadsdelars egentyngd förutsetts vara en bunden last. Den tyngd av 
byggnadsdelar som kan flyttas, bortföras eller kompletteras anses vara en fri last (Statens planverks 
författningssamling 1983:2, s. 69-71, 1983).  
Likt BABS är den nyttiga lasten i SBN indelad i ett antal laster för olika belastningssituationer. 
Exempel på dessa är bl.a. last av inredning och personer, koncentrerad last, linjelast på skyddsräcke 
och yttervägg och last av varor med mera. Last av inredning och personer indelas i en utbredd 
vertikal last som består av en bunden och fri last. Den bundna lastdelen omfattar last av inredning 
och den fria lastdelen omfattar last av personer. Den fria lastdelen anges i två stycken värden, ett 
vanligt och ett exceptionellt lastfall, som anknyts var för sig med den bundna lastdelen. Det finns en 
tabell med föreskrivna värden för last av inredning och personer i olika lokaltyper vilket anges i 
regelverket BABS (Statens planverks författningssamling 1983:2, s. 76-77, 1983). 
Vid beräkning av snölast beaktas vanlig såsom exceptionell snölast och den är en bunden last med 
hänsyn till formfaktorer. För att beräkna snölast används formeln: 

=        [2] 
μ är en dimensionslös faktor och so är snölastens grundvärde som är beroende av specifika snözoner. 
Faktorn μ är beroende av takytans form som även tar hänsyn till snöanhopningar orsakade av vind, 
ras och glidning. (Statens planverks författningssamling 1983:2, s. 83, 1983).   
Vindlast beaktas som vanlig och exceptionell last och i undantagsfall även som statisk och bunden 
last. Vindlastens vinkelräta komposant mot en yta bestäms enligt nedanstående ekvation:  

=                                     [3] 
µ är en dimensionslös formfaktor som beror av byggnadsdelars form och vindriktning, q är vindens 
hastighetstryck och A är byggnadsdelens area. Den totala vindlasten bestäms genom formel [3] med 
skillnaden att formfaktorn µ ersätts med µtot som är en formfaktor som bestäms med hjälp av 
bestämda faktorer för sug respektive tryck som anges i regelverket. (Statens planverks 
författningssamling 1983:2, s. 88, 1983). 
2.1.3 NR 
Boverkets nybyggnadsregler (NR) upprättades år 1989 och var den första byggnorm som trädde i 
kraft efter att plan- och bygglagen började gälla. Nybyggnadsreglerna bestod av föreskrifter och 
allmänna råd (Boverket, 2016).  
Vid beräkning av byggnadsdelars egentyngd antas lasten vara bunden och permanent. Tyngden av 
byggnadsdelar som enkelt kan flyttas, kompletteras eller avlägsnas räknas som en variabel fri last 
(Boverkets nybyggnadsregler (föreskrifter och allmänna råd) 1988:18, s. 178, 1988).  
Den nyttiga lasten är en variabel last. Likt BABS och SBN är den nyttiga lasten indelad i laster för olika 
typer av belastningssituationer. Last av inredning och personer är uppdelad i vertikala och 
horisontella laster. Den vertikala lasten består av en utbredd last qk och en koncentrerad last Qk för 
olika typer av lastgrupper som anges i en specifik tabell för ändamålet. Övriga variabla laster behöver 
inte sammanställas med koncentrerade laster. Den utbredda lasten består av en fri och bunden last. 
Vid en lastkombination, t.ex. vid en lastnedräkning, får antalet fria lastdelar begränsas till tre. Denna 
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regel gäller inte för trängsellast. Lastreduktionsfaktorn ψ ökar om lasten på ett våningsplan beror av 
tid och rum av laster på övriga plan. (Boverkets nybyggnadsregler (föreskrifter och allmänna råd), 
1988:18, s. 180, 1988).  
Snölast beaktas som en variabel och bunden last. Den benämns som tyngd per areaenhet (kN/m2). 
Likt SBN ska byggnadsverkets form och snöanhopningar på grund av ras, glidning och vindpåverkan 
tas till hänsyn vid beräkning av snölast. Vid beräkning av snölast tillkommer en lastreduktionsfaktor ψ 
i formeln till skillnad från SBN där den utelämnas. Denna faktor erhålls i en angiven tabell. Snölasten 
beräknas enligt  

=                                      [4]  
där μ är en dimensionslös faktor och so är snölastens grundvärde som är beroende av en specifik 
zonkarta eller tabell som anges i regelverket. Formfaktorn μ är beroende av samma faktorer som 
nämns i föregående regelverk. (Boverkets nybyggnadsregler (föreskrifter och allmänna råd) 1988:18, 
s. 187, 1988).  
Vindlasten är en variabel last och som anges i föregående regelverk kan den vid specifika fall vara 
bunden och statisk. Vindriktningen antas vara horisontell. Vid beräkning av vindlast räknas det 
karakteristiska värdet Wk enligt formel [5]. Det karakteristiska värdet för den totala vindlasten som 
verkar på ett byggnadsverk bestäms enligt nedanstående formel  

=                                    [5] 
där qk är det karakteristiska värdet på vindens hastighetstryck, µtot är en formfaktor för total vindlast 
på en byggnadsdel och A är storleken på en byggnadsdels area. Det vanliga värdet för vindlasten 
beräknas genom formeln  
 =                                     [6] 
där Wk är den karakteristiska vindlasten enligt formeln [5] och ψ är en given lastreduktionsfaktor 
med värdet på 0,25. (Boverkets nybyggnadsregler (föreskrifter och allmänna råd) 1988:18, s. 190, 
1988).  
2.1.4 BKR 
Boverkets konstruktionsregler (BKR) och Boverkets byggregler (BBR) upprättades år 1994. BBR 
tillämpas fortfarande medan BKR upphörde att gälla den 1 januari 2011 och ersattes av EKS 7 
(Boverket, 2016).  
I BKR är egentyngden av byggnadsdelar en permanent och en bunden last. Tyngden av byggnadsdelar 
som lättare kan flyttas, kompletteras eller avlägsnas är en variabel fri last. Last från väggar som inte 
är bärande räknas inte med till den nyttiga lasten (Regelsamling för konstruktion BKR, s.49, 2003). 
Den nyttiga lasten i BKR anges på liknande sätt som i NR. För nyttig last se föregående avsnitt 4.1.3. 
Vid beräkning av snölast tillkommer en termisk koefficient Ct till formeln [4] som anges i NR. Den 
termiska koefficienten påverkas av energiförluster genom tak eller annan termisk påverkan. Värdet 
på Ct anges normalt till 1,0 men för takkonstruktioner över ett konstant uppvärmt utrymme med liten 
värmeisolerande förmåga kan värdet vara mindre än 1,0.  



8  

Snölastens värde S beräknas enligt ekvationen nedan:  
=                                    [7] 

ψ är en lastreduktionsfaktor som anges i en specifik tabell, μ är en dimensionslös faktor och so är 
snölastens grundvärde som är beroende av en specifik zonkarta och tabell som anges i regelverket. 
Formfaktorn μ är beroende av takytans form samt av snöförändringar på grund av ras, glidning eller 
vind. Likt NR beaktas snölast som en bunden och variabel last och benämns som tyngd per 
horisontell areaenhet (kN/m2) (Regelsamling för konstruktion BKR, s.62-63, 2003). 
Vid beräkning av det karakteristiska värdet Wk för vindlasten beräknas vindens hastighetstryck qk på 
ett nytt sätt enligt formeln  
  =                                    [8] 
där Cdyn är en vindstötsfaktor, Cexp en exponeringsfaktor och qref är referenshastighetstrycket som 
beror av referenshastigheten vref. Cdyn beror på byggnadens höjd och terrängens råhetsparameter om 
byggnadsverket har en stor dämpning och styvhet. Om byggnadsverket har en liten dämpning och 
styvhet är Cdyn även beroende av konstruktionens dynamiska egenskaper. Exponeringsfaktorn Cexp är 
beroende av höjden över marken till den punkt på byggnadsverket som vindlasten ska bestämmas.  
Genom insättning av formel [8] i formel [5] beräknas det karakteristiska värdet Wk för vindlasten 
enligt nedanstående formel  

= =                                    [9] 
Vindlasten beräknas på samma sätt som i NR enligt formel [6] med skillnaden att Wk beräknas enligt 
ovanstående ekvation. Lastreduktionsfaktorn ψ är även i detta regelverk 0,25 (Regelsamling för 
konstruktion BKR, s.65-67, 2003). 
2.1.5 Eurokoder 
De nuvarande svenska reglerna för verifiering av bärförmåga, stadga och beständighet utgörs av 
Eurokoderna tillsammans med föreskriftserien EKS. EKS är ett komplement till Eurokoderna som 
tillämpas i Sverige och grundas på nationella förutsättningar gällande geologi, klimat, levnadssätt och 
säkerhetsnivå. Dessa förutsättningar baseras på olika val som har införts successivt i EKS och med 
hjälp av dessa val har de berörda eurokoddelarna integrerats i den svenska byggnormen (Boverket, 
2016).   
Egentyngd av byggnadsverk anges oftast med ett karakteristiskt värde och beräknas utifrån specifika 
värden på tunghet och nominella mått för en byggnadsdel. Den klassificeras som en permanent 
bunden last. Egentyngd omfattar tyngden av delar som är bärande i konstruktionen. Där ingår även 
fasta installationer, jord och ballast. Exempel på icke bärande delar är taktäckning, ytbeläggningar, 
skiljeväggar, väggbeklädnad och hängande innertak (SS-EN 1991-1-1, s.11-13, 2014). 
Ett byggnadsverks nyttiga last är den last som uppkommer vid användningen av konstruktionen. I 
avsnittet ”beskrivning av laster” i SS-EN 1991-1-1 anges nyttig last som:  

 normalt brukande av personer 
 möbler och flyttbara föremål (flyttbara skiljeväggar, lagergods med mera)  
 fordon  
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 sällan förekommande med förväntade händelser 
Den nyttiga lasten anges som en jämnt utbredd last, linjelast eller koncentrerad last alternativt en 
kombination av dessa. Vid bestämning av nyttig last för bjälklag och takytor i byggnadsverk delas 
dessa laster in i specifika kategorier med avseende på deras funktion. Dessa kategorier anges i en 
tabell som erhålls i regelverket. Den nyttiga lasten för varje kategori beroende på 
användningsområde beskrivs med hjälp av en jämnt utbredd last qk och en koncentrerad last Qk. 
Dessa värden anges också i en tabell som finns i regelverket. (SS-EN 1991-1-1, s.15, 2011) 
Snölast beräknas enligt följande formel  

= μ                                    [10]   
där Ce är en exponeringsfaktor, Ct är en termisk koefficient och sk är det karakteristiska värdet för 
snölast på mark. Till skillnad från formel [7] i BKR finns det ingen lastreduktionsfaktor utan det 
tillkommer en exponeringsfaktor. Värdet på exponeringsfaktorn Ct är beroende av topografi där det 
varierar beroende på hur vindutsatt, normal eller skyddad topografin är (SS-EN 1991-1-3, s.14-15, 
2014).   
Vid beräkning av vindlast delas lasten upp i en utvändig vindlast we och en invändig vindlast wi. Den 
utvändiga vindlasten beräknas genom nedanstående ekvation  
   = ( )      [11] 
där qp är det karakteristiska hastighetstrycket, ze är referenshöjden för utvändig vindlast och cpe är en 
formfaktor för utvändig vindlast. För beräkning av invändig vindlast används följande formel 
  = ( )       [12] 
där qp(zi) är det karakteristiska hastighetstrycket, cpi är formfaktorn för invändig vindlast och zi är 
referenshöjden för den invändiga vindlasten. Nettovindlasten för ett byggnadsverk är differensen 
mellan den utvändiga och invändiga vindlasten (SS-EN 1991-1-4, s. 24- 25, 2014) 
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2.1.6 Sammanställning av skillnader och likheter mellan regelverk 
I nedanstående tabeller redovisas skillnader och likheter med hänsyn till vindlast, snölast, nyttig last 
och egenvikt/egentyngd på regelverken BABS, SBN, NR, BKR och Eurokoder. Detta för att ge en 
överskådlig bild över den historiska översikten gällande samtliga regelverk.  

Formler  
Regelverk Vindlast Snölast Nyttig last Egenvikt/ egentyngd 
BABS p=cq p p, q Egenvikt av ingående delar 
SBN W=µqA s=µs0 qk, Qk Egentyngd av ingående delar 
NR Wk=µtotqkA W=ψWk 

S=ψµSo qk, Qk Egentyngd av ingående delar 
BKR Wk=µCdynCexpqrefA W=ψWk 

S=ψµCtS0 qk, Qk Egentyngd av ingående delar 
Eurokod we=qp(ze)cpe wi=qp(zi)cpe 

S=µiCeCtsk qk, Qk Egentyngd av ingående delar 
Tabell 1 – Sammanställning av skillnader och likheter mellan regelverken m.h.t. formler 
 
Vindlast Snölast Nyttig last 
p-vindlast q- snölast p- schablonvärde för nyttig utbredd last 
c- formkoefficient s- snölast qk-karakteristiskt värde jämt utbredd last 
q- vindlastens grundvärde µ-formfaktor Qk- Karakteristiskt värde för variabel koncentrerad last 
µ- dimensionslös formfaktor µi- µtot- formfaktor för total vindlast ψ- lastreduktionsfaktor 
qk- karakteristiskt hastighetstryck  s0-snölastens grundvärde 
Ψ- lastreduktionsfaktor sk- karakteristisk snölast 
Wk- karakteristisk vindlast Ct-Termisk koefficient 
W- vindlast Ce-Exponeringsfaktor 
Cdyn- vindstötfaktor Ce-Exponeringsfaktor 
Cexp- exponeringsfaktor 
A- area 
qref-  karakteristisk vindhastighetstrycket 
qp- karakteristisk vindhastighetstrycket ze/zi- referenshöjd 
cpe- formfaktor 
wi/we- invändig/utvändig vindlast 
Tabell 2– Förklaring av variabler  
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3.0 Beskrivning av BABS och Eurokoder 
I detta kapitel kommer en beskrivning av regelverken BABS och Eurokoder ges. De laster som 
kommer att beskrivas mer ingående är egentyngd, nyttig last, snölast, vindlast, lastkombinationer 
och dimensionering. En kort redogörelse över regelverkens uppbyggnad inleder varje delavsnitt.  

3.1 BABS- Byggnadsstyrelsens anvisningar till 
byggnadsstadgan 
I BABS delas laster in i vanliga och exceptionella belastningar. En belastning som påverkar formen på 
ett byggnadsverk och förekommer ofta anses som vanlig, annars som exceptionell. I kapitel 11 i BABS 
under avsnittet ”Belastningstyper” står det att vanliga belastningar omfattar:   

 Egenvikt 
 Nyttig last med undantag av enstaka punktlast på tak och krafter orsakade av tillfälliga stötar 

och svängningar  
 Jordtryck  
 Vattentryck inom normalt förekommande vattenståndsgränser 
 Jämnt fördelad snölast  

Längre fram i stycket står det att exceptionella belastningar omfattar: ” 
 Vattentryck utanför normalt förekommande vattenståndsgränser 
 Vindlast 
 Ogynnsam fördelad snölast (t.ex. ensidig snölast)  
 Enstaka punktlast på tak  
 Krafter orsakade av tillfälliga stötar eller svängningar 
 Inverkan av stödpunktsrörelse 
 Inverkan av temperaturändring eller ojämn temperatur 
 Inverkan av krympning, svällning eller krypning 

(Kungliga byggnadsstyrelsens publikationer 1960:1, s. 7, 1960). 
3.1.2 Egenvikt/Egentyngd  
I BABS benämns egentyngd som egenvikt och till denna räknas vikten av samtliga byggnadsdelar. I en 
byggnad där en variabel rumsindelning finns räknas lasten fördelat över hela bjälklaget från de icke 
bärande mellanväggarna. Egenvikten räknas ut med hjälp av de ingående delarnas densitet. I 
regelverket finns det en tabell med densitetvärden för material och konstruktioner som tillämpas vid 
beräkning av egenvikt. Om inget annat anges gäller dessa värden lufttorra material. Nedan visas ett 
utdrag av denna tabell (Kungliga byggnadsstyrelsens publikationer 1960:1, s. 7, 1960).  
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Material  Egenvikt (kg/m3) Egentyngd(kN/m3) 
Natursten (Granit, kalksten, marmor mm) 2700 26,5 
Betong – oarmerad – armerad 

 2300 2400 
 22,6 23,6 

Cementbruk 2000 19,6 
Lättbetong 800 7,9 
Murverk, fulltegel 1800 17,7 
Stål 7850 77,1 
Konstruktionsvirke – Björk – Furu eller gran 

 800 600 
 7,9 5,9 

Gipsskivor 600- 900 5,9- 8,8 
Glas 2600 25,5 
Lätt värmeisolering 15- 150 0,15- 1,5 
Tabell 3- Utdrag av tabell över egenvikter i BABS samt egentyngder för dessa vikter för jämförelse med Eurokod 
(Kungliga byggnadsstyrelsens publikationer 1960:1, s. 8, 1960).   
I samma tabell ingår även egenvikter av olika typer av takbeläggningar. Dessa värden är angivna i vikt 
per kvadratmeter (kg/m2).  
Material Egenvikt (kN/m2) Egentyngd (kN/m2) 

Takbeläggningar – Takpapp – Takplåt 
 2- 5 2- 7 

 0,02- 0,05 0,02- 0,07 
Tabell 4- Materialvikter för takbeläggningar i BABS samt egentyngder av dessa vikter för jämförelse med 
Eurokod. (Kungliga byggnadsstyrelsens publikationer 1960:1, s. 10, 1960). 
3.1.3 Nyttig last  
Den nyttiga lasten är indelad i ett antal laster för olika belastningssituationer. I kapitel 11 i BABS 
under avsnittet ”nyttig last” står det att dessa laster är:   

 Utbredd last (för bjälklag, trappor, balkonger, vindsutrymmen, terrasser med mera)  
 Punktlast 
 Belastning från fordon eller annan koncentrerad last  
 Last av varor  
 Reduktion av nyttig last  
 Belastning från kran, travers och dylikt  
 Skakningar  
 Sidotryck  
 Last på skyddsräcke  

Det finns en tabell med angivna värden för nyttiga laster för olika typer av bjälklag vars indelning är 
baserad efter typ av rum eller lokaler. Dessa värden anges i vikt per kvadratmeter (kg/m2) och 
tillämpas i beräkningen av den nyttiga lasten. Nedan följer ett utdrag av denna tabell.  
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UTBREDD LAST VIKT (kg/m2) 
Bostadsrum och sjuksalar(patientrum, personalrum m.m.) 150 
Kontorslokaler 200 
Skollokaler och utlåningsbibliotek  300 
Butiker och varuhus, samlings- och festlokaler, restauranger, teatrar, biografer, kyrkor, gymnastiksalar 

 400 
Vindsutrymmen, där tillfälliga belastningar kan ifrågakomma 100-150 
Tabell 5- Nyttig last för olika typer av bjälklag. (Kungliga byggnadsstyrelsens publikationer 1960:1, s. 11, 1960). 
Byggnadsverk som är avsedda för kontor, sjukhus, bostäder och dylikt kan vid beräkning av en 
byggnadsdel som bär upp belastning från ovanliggande våning reducera den nyttiga lasten på 
bjälklaget. Detta kan genomföras för varje våningsplan till en tredjedel av det angivna värdet i tabell 
5 om den totala summan av den nyttiga lasten för ovanliggande våningar inte är lägre än det angivna 
värdet i tabell 5. Reduktion av nyttig last för vindsbjälklag sker inte då vinden används som ett 
förvaringsutrymme.  
För övriga typer av byggnader och konstruktioner som belastas av ett bjälklag bestäms efter rådande 
förutsättningar i varje enskilt fall om och i vilken omfattning en reduktion av den nyttiga lasten kan 
ske (Kungliga byggnadsstyrelsens publikationer 1960:1, s. 13-14, 1960). 
3.1.4 Snölast 
Likt den nyttiga lasten och egenvikten beräknas snölasten (p) enligt en tabell med angivna värden för 
specifika delar av landet. Den anges i vikt per kvadratmeter (kg/m2) och nedan ges de aktuella 
värdena för snölast på ett tak med lutningsvinkel ≤ 30° mot ett horisontellt plan för olika delar i 
landet. I kapitel 11 under avsnittet ”snölast” anges snözoner med specifika värden på snölast och 
dessa är: 
Snözon Snölast 
För kusttrakterna i Bohuslän, Halland, Skåne och Blekinge p = 75 kg/m2 
För övriga områden söder om en linje genom Strömstad och Uppsala p = 100 kg/m2 
För områdena invid norra upplandskusten och norrlandskusten p = 150 kg/m2 
För fjälltrakterna (efter förhållandena) p = 150 kg/m2 
För resterande delar av landet (efter förhållandena) p = 200- 300 kg/m2 
Tabell 6- Schablonvärde för snölast. (Kungliga byggnadsstyrelsens publikationer 1960:1, s. 20, 1960). 
Tak som har en lutning på över 60° tros inte påverkas av snölast. Om lutningen på taket är mellan 30° 
och 60° utförs en rätlinjig interpolation mellan p och 0. Om en snöficka uppstår tas hänsyn till att 
ökad snölast där volymvikten på snön förmodas bli 400 kg/m3 (Kungliga byggnadsstyrelsens 
publikationer 1960:1, s. 20, 1960). 
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3.1.5 Vindlast  
Vindlasten (p) beräknas enligt ekvationen nedan  

 =          [13] 
och antas verka vinkelrätt mot den yta vinden träffar där q är vindlastens grundvärde i kg/m2 och c är 
en formkoefficient som beror av form och läge på byggnad eller byggnadsdel. Vid beräkning av 
vindlast tillämpas den farligaste riktningen som ligger till grund för uträkningen.  Ett positivt eller 
negativt värde på c anger tryck respektive sug, d.v.s. att vindkraften trycks mot respektive ifrån den 
aktuella vindytan. Vid total vindlast, sammanförd verkan av tryck och sug, betecknas 
formkoefficienten cm. 
Vindlastens grundvärde är beroende av byggnadens höjd där h är höjden angiven i meter över den 
markytan som befinner sig närmast byggnaden. Om den markyta som befinner sig närmast 
byggnaden är högre än omgivande plan terräng anges en höjd i meter över den plana terrängen.  
Vindlastens grundvärde baseras på tre olika fall för en byggnad. Dessa anges i regelverket i kapitel 11 
under avsnittet ”vindlastens grundvärde” och är:  

 Byggnad med för vind särskilt utsatt läge, t.ex. fritt läge vid kust  
 Byggnad med för vind inte särskilt utsatt eller särskilt skyddat läge  
 Byggnad med för vind särskilt skyddat läge  

 (Kungliga byggnadsstyrelsens publikationer 1960:1, s. 20-22, 1960) 
Värdet på q bestäms efter höjden i nedanstående figurer som representerar de två första av de tre 
fallen. För en byggnad med för vind särskilt skyddat läge får vindlasten ett lägre värde, dock minst 50 
kg/m2. Om en byggnads höjd är lägre än 6 m benämns denna som fall tre. 

ℎ < 20                   = 100 
20 ≤ ℎ ≤ 80        = 80 + ℎ 

ℎ > 80                  = 160 

 
Figur 1- Byggnad med för vind särskilt utsatt läge, t.ex. fritt läge vid kust. (Kungliga byggnadsstyrelsens 
publikationer 1960:1, s.20- 21, 1960).  

ℎ < 20                   = 80 
20 ≤ ℎ ≤ 100     = 60 + ℎ 

ℎ > 100               = 160 
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Figur 2- Byggnad med för vind inte särskilt utsatt eller särskilt skyddat läge. (Kungliga byggnadsstyrelsens 
publikationer 1960:1, s. 21-22, 1960). 
Vid bestämning av formkoefficienten c utgår man ifrån ett antal fall som anges i kapitel 11 i BABS 
under avsnittet ”värden på formkoefficienten” vilket är:  

 Sluten byggnad med vanlig form och plana begränsningsytor  
 Öppen byggnad  
 Flacka tak  
 Taksprång  
 Fristående vertikal vägg eller skorsten med rektangulär eller kvadratisk planform  
 Byggnad eller byggnadsdel med cirkulär planform eller tvärsektion 
 Fackverkstorn, fackverksbalk med mera 

(Kungliga byggnadsstyrelsens publikationer 1960:1, s. 21-26, 1960). 
Härnäst följer en mer ingående beskrivning av det första fallet, sluten byggnad med vanlig form och 
plana begränsningsytor, då beräkningarna i denna rapport baseras på detta fall. Nedan visas en tabell 
för olika värden på formkoefficienten c beroende på vindytans höjd. Dessa värden anges i avsnittet 
”värden på formkoefficienten” i kapitel 11 och beskrivs ordagrant enligt regelverket.  
Byggnad med vindytans höjd  – mot vinden vänd yta  – från vinden vänd yta 

≤ 5 ggr bredden  c = 1,2 sin α – 0,4  c = -0,4 
Byggnad med vindytans höjd  – mot vinden vänd yta  – från vinden vänd yta 

> 5 ggr bredden (tornliknande byggnad)  c = 1,6 sin α – 0,4  c = - 0,4    
Tabell 7- Värden på formkoefficient c med hänsyn till vindytans höjd. (Kungliga byggnadsstyrelsens 
publikationer 1960:1, s. 22, 1960).  
Med vindyta menas byggnadens projicering på ett vertikalplan som är vinkelrätt mot vindriktningen. 
För sekundärkonstruktioner, t.ex. åsar, ökar det positiva värdet på c med 25 %. Gällande 
sekundärkonstruktioner för ett tak i en byggnad är värdet på c -0,8 med hänsyn till lokal större 
sugverkan. Figuren nedan visar olika typer av byggnader där ovangivna värden på c kan tillämpas. 
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Figur 3- Byggnadstyper för tillämpning av värden på formkoefficienten c. (Kungliga byggnadsstyrelsens 
publikationer 1960:1, s.23, 1960). 
Nedanstående figur åskådliggör värden på c för en huvudkonstruktion till en vanlig byggnad. Värden 
inom parantes gäller för byggnader där vindytans höjd är fem gånger större är dess tvärsektion 
medan värden utan parantes gäller för byggnad där vindytans höjd är lika med eller fem ggr mindre 
än byggnadens tvärsektion. (Kungliga byggnadsstyrelsens publikationer 1960:1, s. 22-23, 1960). 

 
Figur 4- Illustration över värden på c för vindlast. (Kungliga byggnadsstyrelsens publikationer 1960:1, s.23, 
1960). 
3.1.6 Dimensionering  
Som nämndes i avsnitt 3.1 delas laster in i två olika belastningsfall i BABS, ett vanligt och ett 
exceptionellt lastfall. De laster som påverkar en konstruktion adderas till en totallast som blir 
dimensionerande vid exempelvis en lastnedräkning.  
I regelverket är det angivet att om material i en konstruktion har låga hållfastheter och kombineras 
med allt för höga laster kan brott uppstå. Sannolikheten för att brott uppstår anses vara liten om 
bestämmelserna i regelverket följs och denna kan räknas ut genom en så kallad sannolikhetskalkyl. 
Sannolikheten för att brott uppstår benämns som brottrisk. Med en ökad bärförmåga minskar 
brottrisken för en konstruktion och större säkerhet mot brott erhålls. En så kallad säkerhetsfaktor D 
används som ett mått på säkerhet i en konstruktion och fås genom att konstruktionens 
medelhållfasthet S divideras med lastens medelvärde Q. Med last avses summan av rörlig last och 
egenvikt. Om den rörliga lasten är variabel beräknas medelvärdet av de högst förekommande 
lasterna under en tidsperiod. Säkerhetsfaktorer används för hållfasthet och laster.  
I regelverket förekommer även ett förslag till dimensionering med hjälp av så kallade delsäkerheter 
med säkerhetsfaktorer för varje delsäkerhet. Tre huvudfall kan urskiljas bland dessa delsäkerheter 
vilka är:  

 Säkerhet läggs endast på laster  
 Säkerhet läggs endast på hållfasthet  
 Säkerhet fördelas på samtliga osäkra storheter  

I fallet då säkerhet endast läggs på laster tillämpas olika säkerhetsfaktorer för olika typer av laster. 
Konstruktionens hållfasthet får inte överskridas då den belastas av samtliga laster som är förstorade 
med respektive säkerhetsfaktorer. Denna metod kan användas då hållfasthetens spridning i 
konstruktionen är obetydlig jämfört med lasternas spridning.  
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Säkerhetsfaktorn används för att skydda en konstruktion mot osäkerheter som kan uppstå vid en 
dimensionering. I regelverket har en uppdelning av laster utförts där de delas in i vanliga och 
exceptionella belastningsfall som tillsammans med respektive säkerhetsfaktor skall täcka de mest 
ogynnsammaste lastkombinationerna som förekommer i varje grupp. (Andersson, s. 43-44; s. 53, 
1969) 

3.2 Eurokoder  
Det nuvarande regelverket i Europa är Eurokoder som upprättades år 2008 men började gälla den 1 
januari år 2011. Eurokoder är en mängd olika standarder som innehåller regler och metoder för 
dimensionering av byggnadsverk med hänsyn till bärförmåga, stadga och beständighet. EKS är ett 
komplement till Eurokoderna som tillämpas i Sverige och grundas på nationella förutsättningar 
gällande geologi, klimat, levnadssätt och säkerhetsnivå (Boverket, 2016).  
I svensk standard SS-EN 1990 ”Grundläggande dimensionering för bärverk” är det angivet att 
Eurokoder består av följande delar:  

 Eurokod 0- Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk  
 Eurokod 1- Laster på bärverk 
 Eurokod 2- Dimensionering av betongkonstruktioner 
 Eurokod 3- Dimensionering av stålkonstruktioner 
 Eurokod 4- Dimensionering av samverkanskonstruktioner i stål och betong  
 Eurokod 5- Dimensionering av träkonstruktioner 
 Eurokod 6- Dimensionering av murverkskonstruktioner 
 Eurokod 7- Dimensionering av geokonstruktioner 
 Eurokod 8- Dimensionering av konstruktioner med hänsyn till jordbävning 
 Eurokod 9- Dimensionering av aluminiumkonstruktioner  

 (SS-EN 1990, s.6, 2014) 
3.2.1 Laster 
I Eurokoder klassificeras laster med hänsyn till deras variation i tiden. Laster klassificeras enligt 
följande:   

 Permanenta laster, t.ex. egentyngd av byggnadsdelar och tyngd av fast utrustning 
 Variabla laster, t.ex. nyttig last, vindlast, snölast, trafiklast som är beroende av tiden 
 Olyckslaster, t.ex. en explosion och påkörningslast som är en tillfällig belastning.  

Laster delas även in i variation i rummet vilket är bunden eller fri last. 
 (SS-EN 1991-1-1, s.11, 2011) 
3.2.2. Egentyngd 
I Eurokoder är egentyngd en permanent bunden last som anges med ett karakteristiskt värde som 
beräknas utifrån materialets tunghet (kN/m3) och nominella mått, t.ex. dess tjocklek. Tungheten för 
olika material tas fram med hjälp av en specifik tabell. Nominella mått bör antas vara de som anges 
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på ritningar. I egentyngden ingår tyngden av bärverket samt icke-bärande delar. Under avsnittet 
”beskrivning av laster” i svensk standard SS-EN 1991-1-1 anges icke bärande delar som:  

 Taktäckning 
 Ytbeklädnader och tätskikt 
 Värmeisolering 
 Skiljeväggar 
 Väggbeklädnad 
 Fasta installationer 
 Hängande innertak 

Nedan visas ett utdrag av egentyngder för olika byggnadsmaterial. (SS-EN 1991-1-1, s.13, 2011) 
Material Tunghet – γ (kN/m3) 
Natursten (granit, gnejs, marmor mm) 27,0 
Betong  24,0 
Cementbruk 22,0 
Lättbetong (kval 500) 6,0 
Murverk, lättklinker (650 kg/m3) 8,0 
Murverk, tegel 18,0 
Stål 77,0 
Konstruktionsvirke 5,0 
Plywood 6,0 
Spånskivor 7,0 
Gipsskivor 8,0 
Glas 25,0 
Lätt värmeisolering 0,3 
Tabell 8 – Utdrag av tabell över tungheter i Eurokoder. (Holmgren, Vidhall, HS1008 konstruktionsteknik, 
Formler och tabeller, Laser och stål, L3,2015) 
3.2.3 Nyttig last 
Nyttig last är den last som uppkommer vid användning av konstruktionen och klassificeras vanligtvis 
som en variabel fri last. I avsnittet ”beskrivning av laster” i SS-EN 1991-1-1 anges nyttig last som:   

 Normalt brukande av personer  
 Möbler och flyttbara föremål (flyttbara skiljeväggar, lagergods med mera) 
 Fordon  
 Sällan förekommande men förväntade händelser  

Den nyttiga lasten anges som en jämnt utbredd last, linjelast eller koncentrerad last alternativt en 
kombination av dessa. Vid bestämning av nyttig last för bjälklag och takytor i byggnadsverk delas 
dessa laster in i specifika kategorier med avseende på deras funktion. Dessa kategorier anges i en 
tabell som erhålls i regelverket. Den nyttiga lasten för varje kategori beskrivs med hjälp av en jämnt 
utbredd last qk och en koncentrerad last Qk. Dessa värden återges i en specifik tabell där värdena 
beror på vad för sorts aktiviteter som sker i lokalen (SS-EN 1991-1-1, s.17- 18, 2011). Nedan följer ett 
utdrag av denna tabell. 
 



19  

Kategori qk (kN/m2) Qk(kN) 
A: rum och utrymmen för bostäder – bjälklag – trappor – balkonger – vindsbjälklag l – vindsbjälklag ll  

 2,0 2,0 3,5 1,0 0,5 

 2,0 2,0 2,0 1,5 0,5 
B: Kontorslokaler  2,5 3,0 
C: Samlingslokaler – C1: Utrymmen med bord etc. – C2: Utrymmen med fasta sittplatser – C3: Utrymmen utan hinder för människor i rörelse – C4: Utrymmen där fysiska aktiviteter förekommer  – C5. Utrymmen där stora folksamlingar kan förekomma  

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

 3,0 3,0 3,0 3,0 4,5 
D: Affärslokaler – D1: Lokaler avsedda för detaljhandel – D2: Lokaler i varuhus 

 4,0 5,0 
 4,0 7,0 

Tabell 9- Utdrag av tabell över nyttiga laster. (Holmgren, Vidhall, HS1008 konstruktionsteknik, Formler och 
tabeller, Laser och stål, L3,2015).  
I Eurokoder anges två sätt att genomföra en lastreduktion på nyttig last; en reduktion med hänsyn till 
belastad area, αA, och en reduktion med hänsyn till antal våningsplan, αn. Med ökad storlek på 
byggnadsyta och antalet våningsplan minskar sannolikheten att en nyttig last uppkommer jämnt 
utbrett över en yta på flera våningsplan samtidigt. På grund av denna orsak har formlerna för 
reduktion av nyttig last utvecklats och tagits fram (Hansson, Ludvigsson, s. 12, 2015).   
Vid lastreduktion med hänsyn till belastad area beror lastreduktionsfaktorn, αA, av den area A som 
bärs upp av den aktuella bärverksdelen. Ett tolkningssätt är att uttrycket belastad area är den area 
som den aktuella bärverksdelen för ner last ifrån. Vid lastreduktion med hänsyn till belastad area, αA, 
appliceras reduktionen vid dimensionering av vertikala och horisontella bärverksdelar (Johansson, s. 
1, 2016).   
Reduktionsfaktorn beräknas enligt nedanstående ekvation: 

=  Ѱ +  ≤ 1,0              [14] 
där   
ᴪ0 är en faktor ur tabell 10 gällande kategori A till D 
A0 = 10 m2 

A är belastad area 
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Last Ψ0 Ψ1 Ψ2 Nyttig last i byggnader: Kategori A: rum och utrymmen i bostäder Kategori B: kontorslokaler Kategori C: Samlingslokaler Kategori D: affärslokaler Kategori E: lagerutrymmen Kategori F: utrymmen med fordonstrafik Fordonstyngd ≤ 30 kN Kategori G: utrymmen med fordonstrafik 30 kN < fordonstyngd ≤ 160 kN 

 0,7 0,7 0,7 0,7 0,1  0,7  0,7 

 0,5 0,5 0,7 0,7 0,9  0,7  0,7 

 0,3 0,3 0,6 0,6 0,8  0,6  0,3 
Snölast:           sk < 3,0 kN/m2 
2,0 ≤ sk < 3,0 kN/m2 1,0 ≤ sk < 2,0 kN/m2 

 0,8 0,7 0,6 

 0,6 0,4 0,3 

 0,2 0,2 0,1 
Tabell 10 – Utdrag av tabell över  - värden. (Holmgren, Vidhall, HS1008 konstruktionsteknik, Formler och 
tabeller, Laser och stål, L1,2015).   
Reduktion för nyttig last utförs för varje enskild kategori per våningsplan. För byggnadsverksdelar 
med flera ovanliggande våningsplan summeras de reducerade nyttiga lasterna. Belastningsarean A 
får inte summeras för varje våningsplan. För kategori C och D gäller begränsningen att 0,6 ≤ αA ≤ 1,0. 
Lastreduktion med hänsyn till belastad area beaktas inte om den belastade arean A < 20 m2. Om den 
belastade arean A för kategori A till D är 0 < A ≤ 20 m2 medför det att lastreduktionsfaktorn αA är 1,0. 
Det bör beaktas att areareduktionen är förbunden med rumsindelningen som inte behöver stämma 
överens med det bärande byggnadsverkets belastade area (Hansson, Ludvigsson, s. 14, 2015).     
Lastreduktion med hänsyn till antal våningsplan αn beräknas enligt nedanstående formel vid 
dimensionering av pelare och väggar.  

= ( )Ѱ                                                                           [15] 
där     
n är antalet våningsplan som är högre än två (n>2) med nyttig last av samma kategori ovanför de 
belastade byggnadsverksdelarna. 
ᴪ0 är en lastreduktionsfaktor ur tabell 10 gällande kategori A till D 
Endast våningsplan i samma kategori för nyttig last får användas i uträkningarna för 
lastreduktionsfaktorn αn. Om ett byggnadsverk har två eller mindre än två våningsplan med nyttig 
last i samma lastkategori A-D beaktas inte lastreduktionsfaktorn αn (0 < n ≤ 2 → αn = 1,0). Om den 
nyttiga lasten betraktas som samverkande får endast en av reduktionsfaktorerna αn och ᴪ tillämpas.  
(SS-EN 1991-1-1, s.18, 2011; Hansson, Ludvigsson, s. 15, 2015) 
3.2.4 Snölast 
Snölast ska beaktas som en variabel och bunden last. Vid dimensionering av snölast beaktas det faktum att snön kan fördelas på olika sätt på taket vilket illustreras i figur två och fyra. Nedan följer ett antal faktorer som påverkar fördelningen på snön.  

 Takets termiska egenskaper 
 Formen på taket 
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 Råheten på takytan 
 Den alstrade mängden av värme under taket 
 Avstånd till närliggande byggnader 
 Omgivande terräng 
 Det lokala klimatet med tanke på vindförhållanden, temperatur-variationer och sannolik nederbörd(regn eller snö). 

Beräkning av snölast s för en varaktig/tillfällig dimensioneringssituation utförs enligt följande ekvation. 
= μ                                            [16]

     
där  
µi är snölastens formfaktor  
Ce är en exponeringsfaktor 
Ct är en termisk koefficient 
sk är ett karakteristiskt värde för snölast på mark för en specifik aktuell plats 
Snölastens formfaktor µi är beroende av takets lutning samt hur det är utformat. För tak med snörasskydd med lutning över 22,5° beaktas inte formfaktorn för snölast. Nedanstående figur visar formfaktorn µ1 och µ4 för sadeltak. 

 
Figur 5 – Formfaktorer för snölaster på sadeltak.(EKS-10, s.41, 2015). 
Nedanstående figur illustrerar hur en last kan fördelas på ett sadeltak.  
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Figur 6 – Lastfördelning på sadeltak. Formfaktorer för snölaster på sadeltak.(EKS-10, s.41, 2015). 
Formfaktorn vid pulpettak skiljer sig från sadeltakets formfaktor. Vid pulpettak tillämpas µ1 och µ2 
vilket illustreras i figur 7 nedan. Figur 8 visar hur lasten fördelas på ett pulpettak. 

 
Figur 7 – Formfaktor för pulpettak. (Holmgren, Vidhall, s. L4, 2015) 

  
Figur 8 – Lastfördelning på ett pulpettak. (EN 1991-1-3, s.17, 2003) 
Värdet på exponeringsfaktorn Ce är beroende av vilken topografi byggnaden befinner sig i vilket visas 
i tabell 11. Vid framtagning av exponeringsfaktorn tas hänsyn till den framtida exponeringen av 
byggnaden och Ce bör ha ett värde på 1,0 om inget annat nämns.    

Topografi Ce Vindutsatt 0,8 
Normal 1,0 
Skyddad 1,2 

Tabell 11 – Värde för Ce med hänsyn till varierande topografi. (Holmgren, Vidhall, s. L4, 2015). 
 Vindutsatt topografi innebär en öppen terräng med vind i alla riktningar utan skydd eller lite skydd av terrängen. 
 Normal topografi innebär områden där snö endast sällan blåser av byggnadsverket, träd eller dylikt.  
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 Skyddad topografi innebär att området är skyddat av omgivande terräng, hög skog eller höga byggnadsverk.  
När takkonstruktioner har en stor värmegenomgångskoefficient (> 1 W/m2K) tillämpas den termiska koefficienten Ct för att beakta minskningen av snölast på taket. Detta gäller speciellt för glastak med hänsyn till smältningen av snö orsakad av värmeförlust. Vid alla andra fall sätts värdet på denna till 1,0 (SS-EN 1991-1-3, s14- 17, 2003).  
Det karakteristiska värdet för snölasten sk är beroende av vart i landet byggnaden är placerad. Sverige delas in i olika kommuner där varje kommun har ett exakt värde för den karakteristiska snölasten vilket illustreras i tabell 12. Enheten för det karakteristiska värdet är kN/m2. (SS-EN 1991-1-3, s. 53, 2003)    
Kommun sk Kommun sk Sotenäs 1,5 Tranås 2,5 
Staffanstorp 1,0 Trelleborg 1,0 
Stenugnsund 1,5 Trollhättan 2,0 
Stockholm 2,0 Tyresö 2,0 
Storfors 2,5 Värmdö 2,0 
Sigtuna 1,5 Värnamo 2,0 
Tabell 12 – Utdrag ur Eurokod för värden för den karakteristiska snölasten med indelning beroende på kommun. (SS-EN 1991-1-3, s. 53, 2003). 
3.2.4 Vindlast 
Vid beräkning av vindlast på en byggnad eller byggnadsdel beräknas både den utvändiga och 
invändiga vindlasten. Den kategoriseras som en variabel och bunden last. En vindlasts storlek beror 
på ett antal faktorer som bland annat är;  

 Takets lutning 
 Höjden på en byggnad 
 Takets placering  
 Takets form  

Utvändig vindlast we är verksam som ett tryck mot en byggnad och beräknas enligt ekvationen nedan 
 = ( )                       [17] 

där  
qp är karakteristiskt hastighetstryck 
ze är referenshöjd för utvändig vindlast  
Cpe är en formfaktor för utvändig vindlast 
Invändig vindlast är verksam som ett sug mot byggnaden insida och beräknas enligt ekvationen 
nedan 

 = ( )                        [18] 
där  
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qp är karakteristiskt hastighetstryck 
zi är en referenshöjd för invändig vindlast 
cpi är en formfaktor för invändig vindlast 
(SS-EN 1991-1-4:2005, s.24- 25, 2008) 
Det karakteristiska hastighetstrycket qp(ze) beräknas enligt två alternativ. I det första alternativet väljs 
värdet för det karakteristiska hastighetstrycket utifrån en tabell med hjälp av en specifik 
referenshastighet vb, referenshöjd z och terrängtyp. Det finns fem olika terrängtyper räknat från 
terrängtyp 0 till 4. Värdena i tabellen är befintliga som tas ifrån det verkliga objektets förutsättningar 
och fungerar som ett komplement för att undvika mer ingående beräkningar som genomförs i 
alternativ två vilket beskrivs härnäst. Värdet för det karakteristiska hastighetstrycket tas fram genom 
nedanstående tabell.  

Tabell 13- Värdet för det karakteristiska hastighetstryck qp. (Holmgren, Vidhall, s. L9, 2015). 
I det andra alternativet beräknas det karakteristiska hastighetstrycket genom följande formel: 
 ( ) = 1 + 7 ( )  ( )               [19] 
där  
ρ är luftens densitet som är beroende av höjden över havet, lufttrycket och temperaturen. 
lv(z) är vindriktningens turbulensintensitet på höjden z vilken beräknas med hjälp av sambandet 
mellan turbulensens standardavvikelse σv och medelvindhastigheten vm(z).  

=       [20] 

vm(z) är medelhastighet på höjden z över marken.  
Medelvindhastigheten vm(z) beror på terrängens råhet, topografi och referensvindhastighet vb och 
beräknas genom nedanstående ekvation: 

( ) =  ( ) ( )                [21] 
där  
cr(z) är terrängens råhetsfaktor 
c0(z) är en topografifaktor som har värdet 1,0 om inget annat anges 
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vb är en referensvindhastighet 
(Andersson, s. 19-20, 2009).  
Referensvindhastigheten vb har ett grundvärde som är beroende av medelvindhastigheten under en 
tidsperiod på 10 minuter som under ett år överstigs med en sannolikhet på 2 %. Den är inte 
beroende av en vindriktning på 10 meters höjd över omgivande mark i en öppen terräng med små 
hinder (SS-EN 1991-1-4:2005, s.10, 2015).  
Vid bestämning av terrängens råhetsfaktor cr(z) beaktas medelvindhastighetens variation som beror 
på markens råhet på den sida av byggnadsverket som vinden blåser mot och höjden över markytan. 
Denna faktor bestäms enligt ekvationerna nedan. 

( ) =  ln ( ) för zmin ≤ z ≤ zmax   [22] 
( )  =   (  ) för z ≤ zmin   [23] 

där  
zo är råhetslängden 
kr är en terrängfaktor vilken är beroende av råhetslängden zo 

= 0,19( , ) ,                      [24] 
z0,II är ett bestämt värde på 0,05 m för terrängtyp ll 
zmin är minsta höjden enligt tabell 11m 
zmax är ett bestämt värde på 200 m 
I tabellen nedan visas terrängtyper och terrängparametrar. (SS-EN 1991-1-4:2005, s.19- 20, 2008).   

Terrängtyp  z0 m zmin m 
0   Havs- eller kustområde exponerat för öppet hav. 0,003 1 
l    Sjö eller plant och horisontellt område med försumbar vegetation och utan hinder 0,01 1 
II   Område med låg vegetation som gräs och enstaka hinder (träd, byggnader) med minsta inbördes avstånd med 20 gånger hindrens höjd. 

0,05 2 

III   Område täckt med vegetation eller byggnader eller med enstaka hinder med största inbördes avstånd lika med 20 gånger hindrens höjd (t.ex. byar, förorter och skogsmark) 
0,3 5 

IV   Område där minst 15 % av area är bebyggd och där byggnadernas medelhöjd är > 15m. 1,0 10 
Tabell 14 – Terrängtypernas definitioner. (SS-EN 1991-1-4:2005, s.20, 2008). 
Vid beräkning av den utvändiga respektive invändiga vindlasten tas hänsyn till hur stor del av 
byggnaden eller byggnadsdelen som är belastad av vinden. Beroende på om den belastade arean A 
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är en lokal eller global area används 1 m2 respektive 10 m2. Vid en mindre lokal area, exempelvis en 
byggnadsdel, tillämpas cpe, 1 och vid en större global area, exempelvis en byggnad, används cpe, 10.  
Formfaktorn för den utvändiga vindlasten cpe är verksam för tryck mot byggnaden vilket visas i figur 9. 
Vid beräkning av utvändig vindlast används nedanstående tabell för framtagning av värde för den 
utvändiga vindlastens formfaktor. Den belastade arean av byggnadsverket tas fram för att avgöra om 
cpe, 10 eller cpe, 1 ska användas. Därefter beräknas h/d som är byggnadsverkets höjd dividerat med dess 
bredd. Om kvoten hamnar mellan 0,25 < h/d < 1 eller 1 < h/d < 5 utförs en linjär interpolation. 
Byggnadsverket är även indelat i flera zoner som illustreras i figur 10.   

Zon A B C D E 
h/d cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 

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

≤0,25 – 1,2 – 1,4 – 0,8 – 1,1 – 0,5 +0,7 +0,1 – 0,3 
Tabell 15 - Rekommenderande värden för den utvändiga formfaktorn cpe. (Holmgren, Vidhall, s. L6, 2015). 

 
Figur 9 – Skillnaden mellan positivt respektive negativt tryck inifrån byggnadsverket definierar nettovindlast. 
(SS-EN 1991-1-4:2005, s.25, 2015).   

 
Figur 10 – Zonindelning av en byggnad och beteckningar för olika snitt. (Holmgren, Vidhall, s. L6, 2015). 
Formfaktorn för den invändiga vindlasten cpi är verksam för ett negativt tryck, det vill säga sug inifrån 
byggnaden vilket illustreras i figur 9. Formfaktorn för den invändiga vindlasten är beroende av 
öppningarnas storlek samt var de är placerade på byggnadsverket. Med öppningar menas bland 
annat öppna fönster, ventiler, skorstenar samt generella otätheter i byggnaden. Formfaktorn 
beräknas på olika sätt beroende på förutsättningarna. Om minst två sidor av ett byggnadsverk har en 
total öppningsarea som understiger 30 % av den ena sidans area beräknas formfaktorn för den 
invändiga vindlasten cpi enligt följande beskrivning (SS-EN 1991-1-4:2005, s.47, 2015).  
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Om en sida av en byggnad, en yttervägg eller ett tak har en öppningsarea som är dubbelt så stor eller 
mer som övriga sidors öppningar och otätheter benämns den som dominant. Med hänsyn till en 
dominant sida beräknas formfaktorn för den invändiga vindlasten som en andel av den utvändiga 
vindlastens formfaktor enligt ekvation [24] och [25]. Om öppningsarean i den dominanta sidan är 
mellan två till tre gånger så stor som övriga sidors öppningsytor i ett byggnadsverk beräknas 
formfaktorn genom en linjär interpolation.  
Om en dominant sidas öppningsarea är dubbelt så stor som övriga sidors öppningsarea i ett 
byggnadsverk beräknas den invändiga vindlastens formfaktor enligt följande ekvation. 
 = 0,75                                          [25] 
Om en dominant sidas öppningsarea är tre gånger så stor eller större som övriga sidors öppningsarea 
i ett byggnadsverk beräknas den invändiga vindlastens formfaktor enligt följande formel. 

 =  0,90                      [26] 
För byggnadsverk som inte har en dominant sida beräknas formfaktorn för den invändiga vindlasten 
cpi genom nedanstående figur och ekvation [26]. Figur 15 visar funktionen för förhållandet mellan en 
byggnads höjd och bredd, h/d, och den relativa öppningsarean μ. Den relativa öppningsarean μ 
beräknas enligt nedanstående formel för varje vindriktning:   
 

 =   ö  ä    
  ö        [27]

   
Om värdet på kvoten h/d är 0,25 ≤ h/d ≤ 1 tillämpas en linjär interpolation. (SS-EN 1991-1-4:2005, 
s.48-49, 2015). 

 
Figur 11 – Formfaktor för invändig vindlast med regelbundna öppningsareor över byggnaden. (SS-EN 1991-1-
4:2005, s.49, 2015). 
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3.2.5 Dimensionering och lastkombinationer 
Vid dimensionering av konstruktioner tillämpas två olika typer av gränstillstånd som är 
bruksgränstillstånd och brottgränstillstånd. Vid dimensionering av konstruktioner delas laster in efter 
deras varaktighet då det har en betydelse för hur en last påverkar en konstruktion. Nedanstående 
tabell illustrerar en indelning av laster efter varaktighet.  
Lastvarighetsklass Exempel på laster 
Permanent Egentyngd 
Lång Nyttig last i lagerlokal 
Medel Nyttig last i byggnader förutom i  Lagerlokal Snölast 
Kort Vindlast 
Momentan Vindstötar Olyckslast Enstaka koncentrerad last på yttertak 
Tabell 16 - Indelning av laster efter varaktighet. 
Brottgränstillstånd motsvarar konstruktionens maximala bärförmåga och avser till den gräns då 
konstruktionen raserar eller utsätts för andra former av brott. Vid beräkning av brottgränstillstånd 
tillämpas två typer av lastkombinationer som har resulterat i två ekvationer, 6.10a och 6.10b. Vid 
ekvation 6.10a inkluderas permanenta samt variabla laster. Vanligtvis är permanenta laster olika 
byggnadsdelars egentyngd medan variabla laster är exempelvis snö- och vindlast. Vid ekvation 6.10b 
tillämpas den största variabla lasten som huvudlast och eventuellt andra variabla laster som övrig 
last. Den ekvation som får störst last på aktuell konstruktion tillämpas vid dimensionering. 
Nedanstående tabell visar lastkombinationerna 6.10a och 6.10b (Ericsson, s. 42, 2014; Isaksson, 
Mårtensson, s. 3, 2010).    
Last EKV. 6.10a EKV 6.10b 
Permanent ogynnsam γd *1,35*Gk γd *0,89*1,35*Gk Permanent gynnsam 1,00*Gk 1,00*Gk Variabel huvudlast  - γd *1,5*Qk,1 

Samverkande variabla laster: – största last  – övrig last 

 γd *1,5*ψ0,j*Qk,1 
 γd *1,5*ψ0,j*Qkj 

   γd *1,5*ψ0,j*Qk,j Tabell 17 – Lastkombination i brottgränstillstånd; ekvation 6.10a och 6.10b. (Holmgren, Vidhall, s. L2, 2015). 
Partialkoefficienten γd är beroende av vilken säkerhetsklass konstruktionen tillhör. Säkerhetsklassen 
bestäms utifrån hur stor risken är att det uppstår personskador. Det finns tre säkerhetsklasser och 
därmed tre värden på partialkoefficienten γd. Säkerhetsklasserna beskrivs enligt tabell 18.  
– Säkerhetsklass 1 (låg), liten risk för allvarliga personskador 
– Säkerhetsklass 2 (normal), någon risk för allvarliga personskador 
– Säkerhetsklass 3 (hög), stor risk för personskador 
Tabell 18- Beskrivning av säkerhetsklasser. (Holmgren, Vidhall, s. L1, 2015). 
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Med hjälp av säkerhetsklasserna kan ett värde för partialkoefficienten γd väljas. Detta illustreras med 
hjälp av tabell nedan.  
Säkerhetsklass Partialkoefficient γd 
1 0,83 
2 0,91 
3 1,00 
Tabell 19 – Värdet för partialkoefficient γd. (Holmgren, Vidhall, s. L1, 2015). 
Vid beräkning av ekvation 6.10a och 6.10b tillämpas faktorn Ψ0,i som är beroende av vilken typ av 
variabel last som påverkar konstruktionen. Detta illustreras med hjälp av följande tabell. 
Last Ψ0 Ψ1 Ψ2 Nyttig last i byggnader: Kategori A: rum och utrymmen i bostäder Kategori B: kontorslokaler Kategori C: Samlingslokaler Kategori D: affärslokaler Kategori E: lagerutrymmen Kategori F: utrymmen med fordonstrafik Fordonstyngd ≤ 30 kN Kategori G: utrymmen med fordonstrafik 30 kN < fordonstyngd ≤ 160 kN 

 0,7 0,7 0,7 0,7 0,1  0,7  0,7 

 0,5 0,5 0,7 0,7 0,9  0,7  0,7 

 0,3 0,3 0,6 0,6 0,8  0,6  0,3 
Snölast:           sk < 3,0 kN/m2 
2,0 ≤ sk < 3,0 kN/m2 1,0 ≤ sk < 2,0 kN/m2 

 0,8 0,7 0,6 

 0,6 0,4 0,3 

 0,2 0,2 0,1 
Vindlast  0,3  0,2  0 
Tabell 20 – Värden för Ψ0,1,2 med hänsyn till variabla laster. (Holmgren, Vidhall, s. L1, 2015). 
Konstruktionens bruksgränstillstånd motsvarar det gränstillstånd som avser konstruktionens funktion 
vid normal tillämpning, människors välbefinnande och byggnadsverkets yttre. Vid dimensionering av 
en konstruktion i bruksgränstillstånd tillämpas tre olika typer av lastkombinationer vilka är en 
karakteristisk, frekvent och en kvasipermanent kombination.  
Karakteristisk lastkombination tillämpas för irreversibla gränstillstånd, t.ex. uppsprickning av 
betongkonstruktioner. Frekvent lastkombination avser reversibla gränstillstånd där konstruktionens 
nedböjning beräknas som nedböjning av en takbalk eller en förskjutning av en pelare. 
Kvasipermanent lastkombination tillämpas för långtidseffekter samt för hur ett bärverks utseende 
förändras över tid (Schlyter, Öbrink, s. 30-31, 2011). Nedanstående tabell illustrerar hur samtliga tre 
lastkombinationer ska beräknas.  
 Kombination 
Last Karakteristiskt Frekvent Kvasipermanent 
Permanent Gk Gk Gk Variabla laster:    
Huvudlast Qk,1 Ψ1,1Qk1 Ψ2,1Qk1 
Övriga laster Ψ0,jQkj Ψ0,jQkj Ψ2,jQkj Tabell 21 – Lastkombinationer i bruksgränstillstånd. (Holmgren, Vidhall, s. L2, 2015). 
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4.0 Referensobjekt 
Det referensobjekt som har studerats i detta examensarbete är en servicebyggnad som är belägen på 
Arlandas driftområde utanför Stockholm. Beställaren av projektet är Swedavia. Referensobjektet som 
tillämpas i detta examensarbete har reviderats till en anpassad nivå efter diskussion med handledare 
på Ramböll.  
Servicebyggnaden består av två våningsplan. Byggnadsverket har en kombinerad stomme av stål och 
betong. På bottenplan finns tre betongpelare utmed byggnadsverkets längdsidor med c/c- avstånd 
14,0 m. Dessa betongpelare kompletteras även med stålpelare som är placerade mellan 
betongpelarna med samma c/c- avstånd. Grundbjälklaget består av 300 mm betong samt en 
pågjutning av 200 mm betong. Mellanbjälklaget består av ett Combideck som vilar på IPE270- balkar 
som bärs upp av betong- och stålpelarna. I mitten och tvärs över grundbjälklaget finns fem stycken 
HEA240- pelare som även bär upp mellanbjälklaget. Takkonstruktionen vilar på takåsar av typ 
HEA180 som vilar på sekundärbalkar av typ ULTO som i sin tur vilar på primärbalkar som bärs upp av 
samtliga betongpelare. Byggnadens längd är 28 m, dess höjd är 10 m och den har en taklutning på 
3,1˚.  Den dimensioneras för säkerhetsklass 3.  
Lastnedräkningen kommer att ske under den mittersta betongpelaren på bottenplan som är belägen 
på längdsidan. Pelaren är belastad av egentyngd, nyttig last, snölast samt vindlast. För att genomföra 
lastnedräkningen har byggnaden delats in i olika nivåer. Nedan följer en beskrivning av vilka laster 
som ingår i de olika nivåerna:  

 Nivå 1: Egentyngd av material i takkonstruktion och snölast.  
 Nivå 2: Nivå 1 och egentyngd av takåsar, sekundärbalk, primärbalk. 
 Nivå 3: Nivå 2 och egentyngd av mellanbjälklag, IPE- balk samt nyttig last.  
 Nivå 4: Nivå 3 och egentyngd av betongpelare och grundbjälklag 

Nedanstående figurer illustrerar tvär-, längd- och plansektionen av servicebyggnaden.  

 
Figur 1- Tvärsektion av referensobjekt 
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Figur 2- Längdsektion av referensobjekt.  

 
Figur 3- Plansektion av referensobjekt. 



32  

5.0 Analys 
I detta kapitel analyseras skillnader och likheter om laster, egentyngd, nyttig last, snölast, vindlast, lastkombinationer och dimensionering med hänsyn till BABS och Eurokoder. Analysen omfattar även en jämförelse mellan olika beräkningssätt för de två regelverken samt för det resultat som lastnedräkningen medför.  
5.1 Laster  
I BABS delas laster in i vanliga och exceptionella laster där indelningen beror på hur frekvent olika typer av laster påverkar ett byggnadsverk. Uppdelningen av laster i BABS förekommer i två olika kategorier vilket medför att fler laster ryms i dessa två kategorier jämfört med Eurokoder där det förekommer fler kategorier. Värt att beakta är att vindlast anges som en exceptionell last. 
I Eurokoder klassificeras laster med hänsyn till deras variation i tiden. Indelningen av laster sker i permanenta laster, variabla laster och olyckslaster. Lasten delas även in i variation i rummet som en bunden eller fri last.  
5.2 Lastkombinationer och dimensionering 
Vid kombination av laster i BABS tillämpas två fall; ett vanligt belastningsfall och ett exceptionellt 
belastningsfall. Lasterna adderas var för sig till en totallast som blir dimensionerande. En så kallad 
säkerhetsfaktor D används som ett mått på säkerhet i en konstruktion och fås genom att 
konstruktionens medelhållfasthet S divideras med lastens medelvärde Q. Säkerhetsfaktorn används 
för att skydda en konstruktion mot osäkerheter som kan uppstå vid en dimensionering. I regelverket 
har en uppdelning av laster utförts där de delas in i vanliga och exceptionella belastningsfall som 
tillsammans med respektive säkerhetsfaktor skall täcka de mest ogynnsammaste 
lastkombinationerna som förekommer i varje grupp 
I Eurokoder tillämpas två olika typer av gränstillstånd vid dimensionering av en konstruktion; 
bruksgränstillstånd och brottgränstillstånd. Vid bruksgränstillstånd används tre olika typer av 
lastkombinationer vilka är en karakteristisk, frekvent och en kvasipermanent kombination. Vid 
brottgränstillstånd tillämpas två olika lastkombinationer. Lastkombinationerna har resulterat i två 
ekvationer som benämns 6.10a och 6.10b. I ekvation 6.10a inkluderas permanenta och variabla 
laster. I ekvation 6.10 b tillämpas den största variabla lasten som huvudlast och eventuellt andra 
variabla laster som övrig last. Den ekvation som får störst last på aktuell konstruktion används vid 
dimensionering.  
Till skillnad från Eurokoder tillämpas inga lastkombinationer vid dimensionering av en konstruktion i 
BABS. Laster delas även i permanenta och variabla laster vilket tas i beaktning vid beräkning. 
Förutom ovanstående ekvationer är en väsentlig skillnad med BABS det faktum att säkerhetsklasser 
γd för olika konstruktioner införs och Ψ-(reduktions)faktorer som är beroende av vilken typ av 
variabel last som påverkar konstruktionen. Dessa säkerhetsklasser och reduktionsfaktorer tillämpas 
under själva beräkningen då laster dimensioneras med Eurokod till skillnad från BABS där 
säkerhetsfaktorn appliceras när den dimensionerande lasten redan har beräknats.  
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5.3 Egenvikt/Egentyngd  
I BABS benämns egentyngd som egenvikt och till denna räknas vikten av samtliga byggnadsdelar. 
Egenvikten räknas ut med hjälp av de ingående delarnas densitet och anges i kg/m3.  
I Eurokoder är egentyngd en permanent bunden last som anges med ett karakteristiskt värde som 
beräknas utifrån materialets tunghet (kN/m3) och nominella mått, t.ex. dess tjocklek. Egentyngden 
fås fram genom att tungheten multipliceras med tjockleken.  
Vid framställning av egentyngd i lastsammanställningen i bilaga 1 blev lasten likadan för båda 
regelverken då samma vikt per kilogram alternativt tunghet utnyttjades för samtliga material i 
referensobjektet. Detta för att byggnadsmaterial inte väger olika även om det handlar om två olika 
tidsperioder. Uträkning och sammanställning av egentyngder visas i bilaga 2 och 3. För material som 
stål, betong och mineralull tillämpades egenvikter från regelverket BABS medan övriga materials vikt 
per kilogram hämtades från fabrikatörers hemsidor. I avsnitt 2.1.6 visar tabell 1 en sammanställning 
av skillnader och likheter mellan regelverkens egentyngder som beskrivs i avsnitt två. 

5.4 Nyttig last  
Likt Eurokoder finns det i BABS en tabell med angivna värden för nyttig last för olika typer av bjälklag 
vars indelning är baserad efter typ av rum eller lokaler. Det tillkommer även en reduktionsfaktor med 
hänsyn till belastad area som reducerar lasten med en tredjedel vilket illustreras i bilaga 2. Den 
nyttiga lasten är indelad i ett antal laster för olika belastningssituationer.  
 
Nyttig last anges i Eurokoder som en jämnt utbredd last, linjelast eller koncentrerad last. Likt BABS 
finns det en tabell för nyttig last för olika typer av bjälklag i byggnadsverk där den nyttiga lasten delas 
in i specifika kategorier med avseende på bjälklagens funktion. Till skillnad från BABS anges den 
nyttiga lasten för varje kategori med hjälp av en jämnt utbredd last qk (kN/m) och en koncentrerad 
last Qk (kN), inte genom kilogram per kvadratmeter. I Eurokoder tillkommer även reduktionsfaktorer 
vid beräkning av en nyttig last som varierar med hänsyn till de specifika kategorierna. Bilaga 3 
illustrerar bland annat den nyttiga lasten samt hur den påverkas av lastreduktionen. 
 
Lastreduktion av nyttig last beräknas på olika sätt med hänsyn till BABS och Eurokoder. I BABS 
reduceras den nyttiga lasten för varje bjälklag med en tredjedel om den totala summan av den 
nyttiga lasten för ovanliggande våningar inte är lägre än det angivna värdet i tabell 3. I Eurokoder 
anges två sätt att genomföra en lastreduktion på nyttig last; en reduktion med hänsyn till belastad 
area, αA, och en reduktion med hänsyn till antal våningsplan, αn. Se ekvation [14] och [15]. Skillnaden 
i beräkningssätt medförde olika resultat för den nyttiga lasten med hänsyn till BABS och Eurokoder 
vid lastsammanställningen med en differens på cirka 9 kN. För resultat av nyttig last se del 5.7.  
I avsnitt 2.1.6 visar tabell 1 en sammanställning av skillnader och likheter mellan regelverken som 
beskrivs i avsnitt 2. I denna illustreras förändringen av nyttig last för samtliga regelverk.  
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5.5 Snölast 
Beräkning av snölast i BABS sker genom en tabell med angivna värden för snölast p för specifika delar 
av landet. Den anges i vikt per kvadratmeter (kg/m2) och värdena för snölast gäller för tak med 
lutningsvinkel ≤ 30° mot ett horisontellt plan. Tak som har en lutning på över 60° tros inte påverkas 
av snölast. Om lutningen på taket är mellan 30° och 60° utförs en rätlinjig interpolation mellan p och 
0. Om en snöficka uppstår tas hänsyn till en ökad snölast där volymvikten på snön förmodas uppgå 
till 400 kg/m3. Detta illustreras i bilaga 2. 
 
I Eurokoder benämns snölast i kilonewton per kvadratmeter genom en specifik formel, se ekvation 
[16], till skillnad från BABS där specifika schablonvärden anges i vikt per kvadratmeter.  
 

= μ         
 
Vid beräkning av snölast tillkommer fyra specifika faktorer som inte tillämpas vi beräkning i BABS; 
snölastens formfaktor, en exponeringsfaktor, en termisk koefficient och ett karakteristiskt värde för 
snölast på mark. Snölastens formfaktor är beroende av takets lutning och likt BABS gäller denna för 
tak med en maximal lutning på 60°. Exponeringsfaktorn är beroende av vilken topografi byggnaden 
befinner sig i och det karakteristiska värdet för snölasten sk är beroende av byggnadens placering i 
landet. Sverige delas in i olika kommuner där varje kommun har ett exakt värde på den 
karakteristiska snölasten. Snölastens beräkning återges i bilaga 3. I nedanstående tabell illustreras en 
sammanfattning över den karakteristiska snölastens förändring för tre kommuner i Sverige utifrån 
BABS, SBN, BKR och Eurokoder.  
 
 
Kommun  BABS 1960- 

SBN 1967 
[kN/m2]  

SBN 1975 
 
[kN/m2] 

SBN 1980- 
BKR 1  
[kN/m2] 

BKR 2- BKR 
10 
[kN/m2] 

Eurokoder  
1-3 
[kN/m2] 

Ökning 
mellan 
BABS och 
Eurokoder 
 
[%]  

Kiruna 2,0- 2,9 2,5- 3,0 2,4- 3,0 3,5 3 50 
Stockholm 1,0 1,0- 1,4 1,0- 1,5  1,5 2,0  100 
Lund  0,7 0,8- 1,0  0,6- 1,0  1,0 1,5 53 
 
Tabell 22 - Den karakteristiska snölastens förändring för tre kommuner i Sverige utifrån BABS, SBN, BKR och 
Eurokoder (Ericsson, s. 33, 2014). 
 
Som nämns ovan är en skillnad från BABS tillämpningen av den termiska koefficienten Ct för att 
beakta minskning av snölast på tak. Detta gäller speciellt för glastak med hänsyn till smältning av snö 
orsakad av värmeförlust. Vid alla andra fall sätts värdet på denna till 1,0. I avsnitt 2.1.6 visar tabell 1 
en sammanställning av skillnader och likheter mellan regelverken som beskrivs i avsnitt två. I denna 
illustreras förändringen av snölastens formel för samtliga regelverk. 
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5.6 Vindlast  
Beräkning av vindlast i BABS sker genom nedanstående formel [13]: 
  =     
där q är vindlastens grundvärde i kg/m2 och c är en formkoefficient som är beroende av byggnadens 
eller byggnadsdelens form och läge. Den farligaste riktningen läggs till grund för beräkningen. Vid 
beräkning av vindlastens grundvärde är dess storlek beroende av byggnadens höjd och dess 
placering; om den står i skyddat läge eller inte. I avsnitt 2.1.6 framställer tabell 1 en sammanställning 
av skillnader och likheter mellan regelverken som beskrivs i avsnitt två. I denna illustreras 
förändringen av vindlastens formel för samtliga regelverk. Uträckningen för vindlasten illustreras i 
bilaga 2. 
 I Eurokoder beräknas vindlast genom en summering av en utvändig vindlast we och en invändig vindlast wi. Ekvationerna för dessa vindlaster ges nedan enligt [17] och [18].   

 = ( )     = ( )  
 Vindlast beräknas med hjälp av ett karakteristiskt hastighetstryck qp, en utvändig och invändig 
referenshöjd z samt en formfaktor c för utvändig och invändig vindlast. En tydlig skillnad från BABS är 
fastställandet av det karakteristiska hastighetstrycket qp vilket kan ske på två sätt. I det första 
alternativet väljs värdet för det karakteristiska hastighetstrycket utifrån en tabell med hjälp av en 
specifik referensvindhastighet vb, referenshöjd z och terrängtyp. Det finns fem olika terrängtyper 
räknat från terrängtyp 0 till 4. Värdena i tabellen är befintliga som tas ifrån det verkliga objektets 
förutsättningar.  I det andra alternativet beräknas det karakteristiska hastighetstrycket genom 
följande formel [19]: 
 ( ) = 1 + 7 ( )  ( )             
där ρ är luftens densitet som är beroende av höjden över havet, lufttrycket och temperaturen. lv(z) är 
vindriktningens turbulensintensitet på höjden z vilken beräknas med hjälp av sambandet mellan 
turbulensens standardavvikelse σv och medelvindhastigheten vm(z).  

(z) = ln  

vm(z) är medelhastighet på höjden z över marken som beror på terrängens råhet, topografi och 
referensvindhastighet vb.  

( ) =  ( ) ( )  
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5.7 Sammanställning av laster och lastnedräkning   
Vid framställning av egentyngd för samtliga material uppstod ingen skillnad för de båda regelverken 
då samma vikt per kvadratmeter alternativt tunghet utnyttjades. Detta för att byggnadsmaterial inte 
väger olika även om det handlar om två olika tidsperioder. Uträkning och sammanställning av 
egentyngder kan ses i bilaga två.  
Nedanstående tabell visar reduktion av nyttig last, nyttig last, snölast och vindlast för BABS och 
Eurokoder innan dimensionering.  
Regelverk Reduktion av nyttig last [kN] 

Nyttig last  [kN] 
Snölast   [kN] 

Vindlast   [kN] 
BABS  0,333 170,2 141,6 83,6 
Eurokoder 0,307 179,9 196,8 75,9 
Tabell 23– Resultat av reduktion av nyttig last, nyttig last, snölast och vindlast innan dimensionering.  
Tabellen nedan visar det dimensionerande värdet för vindlastens punktlast samt moment. Det 
maximala och minimala värdet för den dimensionerande vindlasten och momentet anges.  
Regelverk Min. dimensionerande vindlast [kN] 

Max. dimensionerande vindlast [kN] 

Min. dimensionerande vindlast [kN] 

Max. moment för vindlast [kNm] 
BABS - 83,6 - 397,0 
Eurokoder 34,2 113,9 162,3 540,9 
Tabell 24– Det maximala och minimala dimensionerande värdet för vindlastens punktlast samt vindlastens 
moment. 
Nedanstående tabell visar dimensionering via lastkombination 6.10a och 6.10b i Eurokoder och 
dimensionering i BABS för samtliga fyra nivåer av referensobjektet. I nivå ett och två erhålls en 
variabel last som är snölast medan en nyttig last tillkommer i nivå tre och fyra vilket innebär att två 
fall tillämpas vid lastkombination 6.10 b för dessa nivåer; snölast som huvudlast och nyttig last som 
huvudlast.  

Tabell 25- Dimensionering via lastkombination 6.10a och 6.10b och dimensionering via BABS för samtliga fyra 
nivåer.  
Följande tabell visar den maximala dimensioneringen för lastkombination 6.10a och 6.10b i 
Eurokoder samt den maximala dimensioneringen i BABS.  
 

Nivå Lastkomb. 6.10 a [kN] Lastkomb. 6.10 b [kN] Lastkomb. 6.10b Nyttig last [kN] 

Lastkomb.  6.10 b Snölast [kN] 
BABS [kN] 

1 225,1 338,0 - - 154,4 
2 1019 1044 - - 636,6 
3 1225 - 1211 1249 1061 
4 1305 - 1282 1320 1120 
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Regelverk Max. dimensionerande värde 6.10a [kN] 

Max. dimensionerande värde 6.10b  [kN] 

Max. dimensionerande värde.  [kN] 
BABS - - 1120 
Eurokoder  1305 1320 1320 
Tabell 26- Maximal dimensionering för lastkombination 6.10a och 6.10b enligt Eurokoder och BABS.  
Nedanstående tabell visar den dimensionerande belastningen under den aktuella pelaren som 
lastnedräkningen utfördes på.  
Regelverk Dimensionerande belastning under pelare för nivå 4 [kN] 
BABS 1120 
Eurokod 1320 
Tabell 27- Dimensionerande belastning under aktuell pelare som lastnedräkning utfördes på.  
Slutresultatet i denna rapport visar att den dimensionerande lasten enligt Eurokod är 15 % större 
jämfört med BABS.   
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6.0 Slutsats och diskussion 
6.1 Slutsats 
Slutsatsen i denna rapport är att den dimensionerande lasten med Eurokoder blir större än den 
dimensionerande lasten via BABS. Enligt beräkningarna blev den dimensionerande lasten i Eurokoder 
15 % större än i BABS. Den övergripande skillnaden mellan regelverken är att vid dimensionering av 
laster i Eurokoder används specifika lastkombinationer med hänsyn till två typer av gränstillstånd; 
brottgränstillstånd och bruksgränstillstånd. I BABS delas laster in i två olika belastningsfall, ett vanligt 
och ett exceptionellt, där de adderas till en totallast som blir dimensionerande.  
Vid beräkning av snölast i Eurokoder tillkommer olika typer av koefficienter och faktorer som medför 
en större noggrannhet och säkerhet som inte förekommer vid beräkning av snölast i BABS. Vid 
beräkning av vindlast är formeln i stort sett den samma för båda regelverken. Skillnaden är att i 
Eurokoder beräknas det karakteristiska hastighetstrycket qp genom en tabellmetod eller en formel 
jämfört med BABS där ett schablonvärde erhålls för vindlastens grundvärde q. Vindlastens 
grundvärde i BABS är motsvarigheten till det karakteristiska hastighetstrycket i Eurokoder. Likheten i 
uppbyggnaden av vindlastens formel är att de båda regelverken har en formkoefficient c som är 
beroende av byggnadens form och läge. Framtagning av nyttig last på bjälklag sker på samma sätt för 
de båda regelverken där ett specifikt värde för lasten erhålls vilken beror på bjälklagets funktion. 
Samtliga värden för den nyttiga lasten delas in i specifika kategorier. Reduktion av nyttig last med 
hänsyn till belastad area beräknas genom en formel i Eurokoder medan den reduceras med ett 
bestämt värde i BABS. Även om framtagningen av reduktionen skiljer sig åt mellan regelverken blir 
värdet någorlunda lika.   
I BABS tillämpas en säkerhetsfaktor för att skydda en konstruktion mot osäkerheter som kan uppstå 
vid en dimensionering. I Eurokoder används lastkombination 6.10a och 6.10b för brottgränstillstånd 
där säkerhetsklasser för olika typer av konstruktioner införs och reduktionsfaktorer Ψ som är 
beroende av vilken typ av variabel last som påverkar konstruktionen. I Eurokoder tillämpas 
ovanstående säkerhetsklasser och reduktionsfaktorer under själva beräkningen på de laster som 
dimensioneras men i BABS är säkerhetsfaktorerna inräknade i de angivna schablonvärdena för 
lasterna. Således tillämpas säkerhetsfaktorer i BABS och Eurokoder men de appliceras på laster under 
olika tillfällen.   
Avslutningsvis anser vi att målsättningen med detta examensarbete har uppfyllts då samtliga 
frågeställningar i avsnitt 1.2 har besvarats. Syftet med föreliggande rapport var att beskriva skillnader 
och likheter mellan det äldre regelverket BABS och Eurokoder genom en litteraturstudie och en 
lastnedräkning vilket har utförts.  

6.2 Diskussion  
Vid projektstart var metoden för att uppnå syftet och frågeställningarna relativt given. Efter 
diskussion med handledare från KTH och Ramböll var målet från skolan och företaget tydligt vilket 
skapade en säkerhet för fortsatt arbete. Ritningar och all data på referensobjektet som var 
tillgängliga erhölls tidigt i projektskedet vilket underlättade arbetsgången. De krav som KTH ställde på 
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en vetenskaplig rapport i samband med ett examensarbete ansågs som rimliga utifrån de 
diskussioner som fördes initialt om analys och resultat.  
För att underlätta arbetsgången utfördes avgränsningar på beräkningar och en del redigeringar på 
referensobjektet. Redigeringarna på referensobjektet gjordes i syfte för att skapa en mer symmetrisk 
och enhetlig design av byggnadsverket för att underlätta beräkningar vid lastnedräkningen. Om 
hänsyn hade tagits till den befintliga designen av byggnadsverket skulle det resulterat i ett mer 
omfattande arbete där syftet inte skulle uppnås på grund av tidsbrist. En till avgränsning som 
utfördes var indelningen av nivåer vid lastnedräkningen och orsaken till det var också tidsbrist till 
följd av mer omfattande och tidskrävande beräkningar.  
Beräkningarna utfördes i MathCAD vilket är ett tekniskt beräkningsprogram främst avsett för 
återanvändning av tekniska beräkningar. Till en början upplevdes programmet lite invecklat men 
sedan gick det bra på grund av dess användarvänlighet. Under arbetes gång utfördes redigeringar av 
byggnadsverket i Revit vilket gick bra och möjliggjorde en visualisering av den nya designen.  
Det resultat som erhölls i denna rapport var att den dimensionerande lasten blev 15 % större med 
Eurokoder jämfört med BABS. Det anser vi är ett rimligt resultat då litteraturstudien visade att det 
tillkommer säkerhetsfaktorer och andra typer av koefficienter vid beräkningen i Eurokoder vilket 
förstorar lasten. Examensarbetet har varit lärorikt då en större insikt om skillnader och likheter 
mellan dessa regelverk har givits och detta anser vi är användbart inför framtida utmaningar som 
konstruktörer.  
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7.0 Rekommendationer  
Som nämns i avsnitt 6.1 är en av slutsatserna i föreliggande rapport att det är olika förutsättningar 
med beräkning av laster i Eurokoder jämfört med BABS. I Eurokoder införs större 
säkerhetsmarginaler på laster jämfört med BABS vilket medför att det blir större laster i Eurokoder.   
I konstrast med detta citeras konstruktören Siavash Ehsanzamir i en intervju och konstaterar följande 
”även om laster blir större med Eurokod är det inte säkert att ett tvärsnitt av en profil blir större 
jämfört med ett tvärsnitt där man dimensionerar en konstruktion med BABS. I slutändan blir 
tvärsnitten likartade oavsett vilket regelverk man utför en dimensionering med”. I en annan intervju 
med konstruktören Jaro Novak säger vederbörande att ”tvärsnittet av en profil som dimensioneras 
med BABS blir större jämfört med en konstruktion som dimensioneras med Eurokoder”.  
Med hänsyn till ovanstående citat är en rekommendation för fortsatt arbete en dimensionering av en 
konstruktionsdel, exempelvis en pelare, med BABS och Eurokod för att undersöka om det uppstår 
skillnader i tvärsnittsmåtten. Förutom dimensioneringen kan en litteraturstudie genomföras för att 
påvisa skillnader och likheter i beräkningsförfarandet.  
Detta utfördes inte i föreliggande examensrapport då den primärt behandlar skillnader och likheter 
gällande laster och lastnedräkning i de båda regelverken.  
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���

≔qd1 =+Gk1 Qs 154.406 4������"����������������!�(.

�����������5���

%	
��

≔qd2 =+Gk2 Qs 636.588 4������"����������������!��.

�����������5���

%	
���
≔qd3 =++Gk3 Qs Qn

⎛⎝ ⋅1.061 10
3 ⎞⎠ 4������"����������������!�,.

�����������5���
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≔qd4 =++Gk4 Qs Qn
⎛⎝ ⋅1.12 10

3 ⎞⎠ 4������"����������������!�-.�

�����������5���

=Qv 83.588 4������"������������������.�

�6#���"���������5����

≔x =――――
höjd.takfot

2
4.75 /�������������������������������

≔Mh =⋅Qv x 397.042 ⋅ 4������"���������"�������������

&���������%	
����'�������	����	����������������
	���������'��	����������������������
���������!�������������������������������'����(��%��!����������������������
�
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�������  ���������������������%

≔lastlängd 14 )����� ���������������
��!�����

≔lastbredd =――――
(( +10.7 9.9))

2
10.3 )����� �������� ��$!�������� ���

�����������

�����������	
���

=trp 0.083 ――
2

'�!�!���

=minull 0.123 ――
2

/���������

=takpapp 0.04 ――
2

'��!�!!

≔Gk.1 =++trp minull takpapp 0.246 ――
2

���������������

≔Gk1 =⋅⋅Gk.1 lastlängd lastbredd 35.543 '
��������������������

�����������	
��

≔takbalk =⋅tak lastlängd 42.124 '������

≔sekundärbalk =⋅sekbalk lastbredd 165.14 	�������������������
��

≔primärbalk =⋅pribalk lastlängd 380.468 *�� ������������
��

≔Gk.2 =++takbalk sekundärbalk primärbalk 587.732 ��������������(



≔Gk2 =+Gk1 Gk.2 623.274 '
�������������������(

�����������	
���

≔lastlängd 14 )����� ������������!�����

≔lastbredd =⋅0.375 9.9 3.713 )����� �������� ��$!�������� ���

������������

=mellanbjl 9.28 /��������������)
 ������

≔IPE270 =⋅0.991 ――lastbredd 3.679 	���������*(01

≔Gk.3 =+mellanbjl IPE270 12.959 ��������������+

≔Gk3 =++Gk1 Gk.2 Gk.3 636.233 '
�������������������+

�����������	
���

≔btgpelare 59.179 ���
��!�����

≔Gk.4 =btgpelare 59.179 ��������������-

��������������	��	��������������������������

≔Gk4 =+++Gk1 Gk.2 Gk.3 Gk.4 695.412 '
�������������������-
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≔lastlängd 14

≔lastbredd 10.3

≔sk 1.5 ――
2

2�������������������	������

≔ψ0.s 0.6

≔Ce 1.0 &
� ���������
!
���3

≔Ct 1.0 �%1�
 ������������������

≔α 3.1 '��������

≔μ1 0.8

≔μ2 =+0.8 0.8 ――
α

22.5
0.91

≔s1 =⋅⋅⋅sk Ce Ct μ1 1.2 ――
2

	������

≔s2 =⋅⋅⋅sk Ce Ct μ2 1.365 ――
2

	������

≔s 1.365 ――
2

'
�������������������

≔Qs =⋅⋅s lastlängd lastbredd 196.833 '
�����������



�
	�����

.����������������������������������������������� ��������
��������
���
�������!�������������%

≔ρ 1.2 ――
3

,�4������������

≔kI 1.0 5��
  �������������

≔vb 24 ― 5��������������$����

≔z 9.5 6�������!���������������

≔d 28 ,��������������������������

≔z0 0.05 5����������

≔zmin 2 '����������������!���

≔z0.11 0.05

≔ψ 0.6

≔co 1.0 7 ������������������

≔lv =――――
kI

⋅co ln
⎛
⎜
⎝
―
z

z0

⎞
⎟
⎠

0.191 #����������������������������������

≔kr =⋅0.19
⎛
⎜
⎝
――
z0

z0.11

⎞
⎟
⎠

0.07

0.19 '����������
�

≔cr =⋅kr ln
⎛
⎜
⎝
―
z

z0

⎞
⎟
⎠

0.997 '��������������������
�

≔vm =⋅⋅cr co vb 23.926 ― /�����������$����

≔qp =⋅⋅+1 7 lv⎡⎣ ⎤⎦ ―
1

2
ρ vm

2
0.802[[ ]] ――

2
2���������$�������$����������



≔x2 =―
z

d
0.339 8����������� x2

cpe.10 .���������������"���������!
��$
��

�����

�	��������
	�

8������!���������������������������������������
 �������� ��������������� ����������

≔x1 0.25 #������������������������"������������

=x2 0.339 8�����������"�����������������

≔x3 1.0 #�����������������������"������������

≔y1 0.7 #���������������������������"�������������

cpe.10 	�����������

≔y3 0.8 #��������������������������"������������

≔ξ1 0 �����"�1�9

≔ξ2 =―――
⎛⎝ −x2 x1⎞⎠

⎛⎝ −x3 x1⎞⎠
0.119 �����"������������������������������$���

����������������������

≔ξ3 1 �����"��119

≔cpe.10 =+⋅⎛⎝y1⎞⎠ ⎛⎝ −1 ξ2⎞⎠ ⋅⎛⎝y3⎞⎠ ⎛⎝ξ2⎞⎠ 0.712 	�����������

≔We =⋅qp cpe.10 0.571[[ ]] ――
2

'
������������

x

x1

x2

x3

ξ

ξ1

ξ2

ξ3

y

y1

cpe.10

y3

≔lastlängd 14

≔höjd.takfot 9.5

≔Qv =⋅⋅We lastlängd höjd.takfot 75.91[[ ]] '
������������
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≔lastlängd 14

≔lastbredd 3.71

≔A0 10
2

≔A =⋅14 3.71 51.94
2

�������������

≔ψ0.D 0.7 2����
���.

≔αA =+⋅―
5

7
ψ0.D ―

A0

A
0.693 ≤αA 1.0

≔Lastreduktion =−1 αA 0.307

���������

�������������������������:�������
��������$
�������:������� ����������$����������������%�

������������	���� ��������������� ≔qk 5 ――
2

≔Qk =⋅⋅qk lastlängd lastbredd 259.7 &�:������

≔Qn =⋅Qk αA 179.85 &�:������� ������������$
�
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!	
���

≔γd 1.0 	��������������+

=Gk1 35.543 ���������������

=Qs 196.833 	������

=ψ0.s 0.6 	����������!���

≔qd.1a =⋅⋅γd 1.35 Gk1 47.983 .� ����
����������������

≔qs =⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0.s Qs 177.15 .� ����
��������������

=+qs qd.1a 225.132 .� ����
�������;%�1��

≔qd.1b =⋅⋅⋅γd 0.89 1.35 Gk1 42.705 .� ����
����������������

≔qs =⋅⋅γd 1.5 Qs 295.25 .� ����
��������������

=+qd.1b qs 337.954 .� ����
�������������������

!	
��

≔γd 1.0

=Gk2 623.274 ����������������
���(

=Qs 196.833 	������



≔qd.2a =⋅⋅γd 1.35 Gk2 841.42 .� ����
����������������

≔qs =⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0.s Qs 177.15 .� ����
��������������

=+qd.2a qs
⎛⎝ ⋅1.019 10

3 ⎞⎠ .� ����
�������;%�1�

≔qd.2b =⋅⋅⋅γd 0.89 1.35 Gk2 748.864 .� ����
����������������

≔qs =⋅⋅γd 1.5 Qs 295.25 .� ����
��������������

=+qd.2b qs
⎛⎝ ⋅1.044 10

3 ⎞⎠ .� ����
������������������(�

!	
���

≔γd 1.0

=Gk3 636.233 ���������������"(�
���+

=Qs 196.833 	������

≔ψo.s 0.6 	����������!��

=Qn 179.85 &�:�������!����������

≔ψ0.n 0.7 &�:�����������!��

≔qd.3a =⋅⋅γd 1.35 Gk3 858.915 .� ����
����������������

≔qs =⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0.s Qs 177.15 .� ����
��������������

≔qn =⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0.n Qn 188.843 .� ����
���������:������

=++qd.3a qs qn
⎛⎝ ⋅1.225 10

3 ⎞⎠ .� ����
�������;%�1�



≔qd.3a =⋅⋅⋅γd 0.89 1.35 Gk3 764.434 .� ����
����������������

≔qs =⋅⋅γd 1.5 Qs 295.25 .� ����
��������������

≔qn =⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0.n Qn 188.843 .� ����
���������:������

=++qd.3a qs qn
⎛⎝ ⋅1.249 10

3 ⎞⎠ .� ����
������������������+

≔qd.3a =⋅⋅⋅γd 0.89 1.35 Gk3 764.434 .� ����
����������������

≔qn =⋅⋅γd 1.5 Qn 269.775 .� ����
���������:������

≔qs =⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0.s Qs 177.15 .� ����
��������������

=++qd.3a qs qn
⎛⎝ ⋅1.211 10

3 ⎞⎠ .� ����
�������;%�1�

!	
���

≔γd 1.0

=Gk4 695.412 ���������������"("+�
���-

=Qs 196.833 	������

≔ψo.s 0.6 	����������!��

=Qv 75.91[[ ]] #�������

≔ψ0.v 0.3 #�����������!��

=Qn 179.85 &�:�������!����������

≔ψ0.n 0.7 &�:����������!��



≔qd.4a =⋅⋅γd 1.35 Gk4 938.806 .� ����
����������������

≔qs =⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0.s Qs 177.15 .� ����
��������������

≔qn =⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0.n Qn 188.843 .� ����
���������:������

=++qd.4a qs qn
⎛⎝ ⋅1.305 10

3 ⎞⎠ .� ����
�������;%�1��

≔qd.4a =⋅⋅⋅γd 0.89 1.35 Gk4 835.538 .� ����
����������������

≔qs =⋅⋅γd 1.5 Qs 295.25 .� ����
��������������

≔qn =⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0.n Qn 188.843 .� ����
���������:������

=++qd.4a qs qn
⎛⎝ ⋅1.32 10

3 ⎞⎠ .� ����
������������������-

≔qd.4a =⋅⋅⋅γd 0.89 1.35 Gk4 835.538 .� ����
����������������

≔qn =⋅⋅γd 1.5 Qn 269.775 .� ����
���������:�������

≔qs =⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0.s Qs 177.15 .� ����
��������������

=++qd.4a qs qn
⎛⎝ ⋅1.282 10

3 ⎞⎠ .� ����
�������;%�1��

=höjd.takfot 9.5 #��������������������������

≔x =――――
höjd.takfot

2
4.75 #����������� ���������������!����
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≔Fh1 =⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0.v Qv 34.159[[ ]] .� ����
���������������

≔Mh1 =⋅Fh1 x 162.257[[ ]] ⋅ .� ����
�������� 
 ������������

;%�1��#�����
 ����������

≔Fh2 =⋅⋅γd 1.5 Qv 113.865[[ ]] .� ����
���������������

≔Mh2 =⋅Fh2 x 540.858[[ ]] ⋅ .� ����
�������� 
 ���
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