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Förord 
Detta examensarbete är det sista momentet av studierna på högskoleingenjörsprogrammet i 

byggteknik vid Umeå Universitet. I arbetet har en fördjupning av ämnet laster utförts där det 

huvudsakligen är olyckslaster som har behandlats. 

Rapporten utfördes åt företaget WSP där målet var att förtydliga oklarheter som berör området 

och belysa vilka metoder som bör tillämpas för att på enklaste sätt uppfylla de krav som 

förekommer.  

Jag vill rikta ett särskilt tack till min handledare Annika Moström vid Umeå Universitet för all 

hjälp med strukturering av rapporten samt min handledare på WSP Victor Pettersson som har 

varit ett bollplank genom hela projektets gång. Där han har hjälpt tydliggöra vilka delar som är 

relevanta att fördjupa sig i samt hjälpt resonera fram tolkningar av EKS som sedan behandlas i 

rapporten. 

 

Erik Rydfjäll, Våren 2017. 
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Sammanfattning 

I detta arbete så utförs en fördjupning i hur olyckslaster och nyttiglaster ska beaktas i ett 

platsgjutet flerbostadshus.  

I byggnader så dimensioneras bärverksdelar huvudsakligen för de laster som från och till ligger på 

konstruktionen under byggnadens livslängd. Kärnan i denna rapport är dock de laster som i många 

fall aldrig kommer belasta konstruktionen men byggnaden måste vara dimensionerad för ändå, 

kända- och okända olyckslaster. Det finns flera vägar att ta för att åstadkomma en byggnad med 

betryggande hållfasthet och dessa regleras i EKS-10. De regler och rekommendationer som finns 

att tillgå är dock i många fall svåra att tolka och de kan även vara regler som är motsägande vilket 

kan skapa förvirring. Det är denna problematik som ligger till grund för arbetet. 

Målet är att genom mer ingående beskrivningar och tillämpningsexempel ge läsaren en djupare 

förståelse samt en bättre kunskap om hur regelverken ska tolkas och vilka metoder som bör 

tillämpas för att med enklaste medel åstadkomma en konstruktion som uppfyller kraven som 

ställs. Målet är även att sammanställa områden där regelverken är otillräckliga i dagens läge. 

  

I arbetet så utgår stora delar från ett fiktivt platsgjutet flerbostadshus med sex våningar. I denna 

byggnad så redovisas de beräkningsgångar som enligt rapporten är de enklaste för att beakta de 

laster som tänkbart kan förekomma. Dessa är olyckslasterna nyttiglastreduktioner, brand, 

dimensionering för att klara av påkörningslast och sammanhållning med dragband för beaktning 

av okända olyckslaster. 

 

För att kunna skapa en djupare förståelse för ämnet så har studentlitteratur, tekniska rapporter, 

EKS-10, Eurokoderna och arbetskollegor på WSP varit till stor hjälp. 

 

Nyckelord 

Nyttig last, influensarea, känd- och okända olyckslaster, påkörningslast, brand, konsekvensklasser, 

platsgjutet flerbostadshus,  
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Abstract 

This dissertation is focused on loads in a cast – in - place building. What are the regulations that 

needs to be followed and how are they supposed to be interpreted in the easiest way? 

In a building there are several actions that can be predicted and considered in the designing 

process of the building. The main topic in this report is however accidental actions, the ones that 

can´t be fully predicted. Requirements and advice about how to construct a building with 

satisfying sustainability can be found in the Eurocodes and the Swedish norm EKS-10. The 

problem is that these roles often tend to be unclear and therefore hard to understand; that is the 

reason behind this project. The aim is to simplify the subject by making more descriptive 

explanations and by presenting examples of practical use of the regulations.     

Due to the time limit of this project, all rules couldn´t be fully evaluated. This required the 

assignment to be built up around a fictitious six storey high concrete building. Furthermore actions 

have been taken into account by using strategies for identified accidental actions, strategies of 

consequence classes and reduction of imposed loads on buildings. 

 

Key words  

Imposed loads for buildings, loaded areas, known and unknown accidental actions, accidental 

actions caused by road vehicles, fire, consequence classes, cast – in - place building. 
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Teckenförklaring 
Beteckning    Förklaring 
𝛾𝐺  -     koefficient för laster 
𝛾𝑄 -      koefficient för laster 

𝛾𝑚-      koefficient för material 

 

G -      Permanenta laster 

Q -      Variabla laster 

A -      Influensarea 

𝐴0 -      Referensarea 

𝜓 -      Laskombinationsfaktor 

𝛼𝐴 -      Nyttig last reduktion 

med hänsyn till influensarea 

𝛼𝑛 -      Nyttig last reduktion 

med hänsyn till våningsantalet 

n -      Våningsantal 

𝜉 -  reduktionsfaktor för 𝛾𝐺; rekommenderat värde = 0,85, 

enligt NA = 0,89 

P -  spännkraft 

𝛾𝑃 -      Partialkoefficient för 

spännkraft 

𝐴𝑑 -      Exceptionell huvudlast 

𝐷𝑏  -      Avstånd där 

påkörningslast måste beaktas 

𝐹𝑑𝑥 -      Kraft i trafikens 

normala riktning 
𝐹𝑑𝑦 -      Kraft vinkelrätt 

trafikens normala riktning 

a - Är höjden på påkörningslastens rekommenderade 

lastarea  

b -  Är bredden på påkörningslastens rekommenderade 

lastarea 

h -  Angreppspunkt, höjd över körbana 

x -      Är körfältets 

centrumlinje. 
𝐹𝑡𝑖𝑒,𝑝𝑒𝑟  -     Dragkraft i dragband längs kant 

𝐹𝑡𝑖𝑒,𝑓𝑎𝑐  -     Kraft i inre dragband 

𝐹𝑡𝑖𝑒,𝑐𝑜𝑙  -     övre gräns för kraften i inre dragband 

𝑙𝑖 -      spännvidd för 

spännfack 

Förkortningar 
EKS-10 -      Boverkets svenska författning av 

konstruktionsregler 

Eurokod -     Europeisk standard för 

konstruktionsregler 

 

EQU –  (Equilibrium): Förlorad statisk jämvikt för bärverk eller 

bärverksdel som betraktas som en stel kropp där 

hållfastheten hos konstruktionsmaterialet eller 

undergrunden inte är avgörande. 

 



viii 

 

STR –  (Strength): Inre brott eller för stor deformation av 

bärverk eller bärverksdel (inkl. grund) där 

konstruktionsmaterialets hållfasthet är avgörande.  

 

GEO –  (Geotechniqual): Brott eller för stor deformation i 

undergrunden där hållfastheten hos jord eller berg är av 

betydelse.  

 

FAT –      (Fatigue): Brott på 

grund av utmattning 
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1. Inledande beskrivning av projektet 
 

I denna del av arbetet så beskrivs syftet med fördjupningen i ämnet olyckslaster. Vad det är som gör ämnet intressant 

och aktuellt.  

Problematiken kring de otydliga regleringarna beskrivs och de metoder som tillämpats i rapporten för att ge läsaren en 

enklare bild av vad som krävs och hur man ska gå till väga i dimensioneringsskedet. 

 

1.1 Bakgrunden till arbetet 
 

Då en byggnad ska konstrueras så är det flertalet olika laster som måste beaktas. För att reglerna ska behandlas på rätt 

sätt så ställs det stora krav på konstruktörerna. Kravet är att de har koll på vilka regler som berör området och hur de 

ska tolkas 

Då föreskrifterna kan vara svåra att tyda så är det vanligt att företagen var för sig diskuterar och har möten för att 

komma fram till hur dom tror man ska tolka det boverket skrivit i regelverket EKS.  

EKS är en regelsamling som ersatte Boverkets tidigare konstruktionsregler vid årsskiftet 2010/11. Dessa regler är under 

ständig justering vilket gör att företagen måste hålla sig uppdaterade. Författningen innehåller föreskrifter och 

allmänna råd från plan- och byggförordningen. Där ställs krav på bärförmåga, stadga och beständighet hos 

byggnadsverk samt på konstruktionens bärförmåga i händelse av brand. Författningen innehåller även föreskrifter och 

allmänna råd ur delar av Plan- och Bygglagen, PBL (Boverket.2017). 

 

Under ett möte på WSP diskuterades ämnet olyckslaster där de på kontoret benade ut vilka oklarheter som 

förekommer. Där gavs en inblick i hur tydandet av föreskrifter och rekommendationer kan förete sig vilket var en 

ögonöppnare och intresseväckare för ämnet då en feltolkning av EKS kan leda till så stora konsekvenser.     

 

1.2 Syfte och Problemformulering 
Syftet med detta arbete är att skapa mer klarhet över hur olyckslaster ska beaktas enligt EKS- 10 då WSPs 

byggprojekteringsavdelning i Umeå upplevt oklarheter gällande hur man ska tolka de regler som berör ämnet.  

Frågeställningen i detta arbete är vilka regler som ska beaktas vid dimensionering av ett platsgjutet bärverk samt med 

vilka metoder som man enklast uppfyller de krav som ställs för att motverka ett lokalt brott som sedan leder till 

fortskridande ras där större delar eller hela konstruktionen kollapsar. 

 

1.3 Avgränsningar 
I rapporten så behandlas regler för lasteffekter, hur de ska beaktas under dimensioneringen och hur de verkar mot 

konstruktionens bärande delar. Källor som tillämpas i arbetet bygger på regler från boverkets regelverk EKS-10 och 

Europeisk standard.  

Beroende på hur en byggnad är utformad från materialval till antal våningar så ställs olika krav som måste följas. 

Därför har en begränsning utförts i arbetet att utgångskonstruktionen är ett sex våningar högt platsgjutet 

flerbostadshus med två lägenheter pär plan.  

För att arbetet ska bli mer fokuserat på nyttig laster och olyckslaster så har lastfaktorer som vind- och snölast inte 

behandlats och även om alla lastkombinationer behandlas ytligt så är det brottlast och olyckslast som är kärnan i 

projektet. 

 

Kända olyckslaster kan vara allt från påkörning av tåg till explosioner men då arbetet utgår från den platsgjutna 

byggnadens förutsättningar så utförs endast en fördjupning av de laster som är aktuella för detta fall. 
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2. Teori gällande lastberäkningar 

Bärverket i en byggnad belastas kontinuerligt av permanenta och variabla laster vilket måste beaktas i 

dimensioneringsskedet. Konstruktionen måste även kunna stå emot möjliga olyckslaster. För att konstruktionen ska 

kunna göra det så ställs det krav på konstruktören att hen ska ha full koll på vilka laster en bärverksdel tänkbart kan bli 

belastad av samt med vilka villkor som dessa ska kombineras för att åstadkomma ett resultat med betryggande 

säkerhet (Isaksson et al. 2010).   

  

Allmänna dimensionerings principer 

De krav som ställs på en konstruktion redogörs nedan med fyra punkter enligt Cederwall et al (1980. 35) 

 

1. Konstruktionen skall med tillfredställande säkerhet kunna motstå de påverkningar som väntas uppkomma 

under uppförande och under avsedd användning (Brottgräns). 

2. Vid oförutsedd påverkning eller felaktighet, som orsakar lokal skada, ska konstruktionen ha rimligt liten risk 

för fortskridande ras (Olyckslaster). 

3. I händelser av brand ska konstruktionen ha tillräcklig bärförmåga under en specificerad tid (Olyckslast). 

4. Konstruktionen ska fungera tillfredställande vid normal användning (Bruksgräns) 

 

2.1 Lastberäkningar enligt partialkoefficientmetoden 
Då ett bärverk ska projekteras så måste konstruktionen klara den dimensionerande lasten. Under teoretiska 

uträkningar så tillämpas karaktäristiska värden som bygger på flertalet tester och mätningar där standardavvikelsen 

och en procentuell fraktil anpassat utgångsvärden som används i beräkningarna. Då konstruktionsdelarnas laster och 

bärförmåga bedöms olika från fall till fall så anpassas uträkningarna med partialkoefficienter som tar hänsyn till 

lastens sannolikhet, varaktighet och risk för personskador vid eventuellt brott. Den karaktäristiska hållfastheten 

reduceras genom att dividera med en γ𝑚 koefficient för att erhålla ett anpassat dimensionerande värde där hänsyn har 

tagits till materialegenskaper och toleranser vid tillverkning. Lasten multipliceras i sin tur med koefficienterna γ𝐺  och 
γ𝑄 för att beakta hur lasterna inverkar. Nedan listas de faktorer som de olika koefficienterna beaktar. 

    
𝛄𝑮 𝒐𝒄𝒉 𝛄𝑸 𝒕𝒂𝒓 𝒉ä𝒏𝒔𝒚𝒏 𝒕𝒊𝒍𝒍: 

- Lastens art och osäkerhet 

- Osäkerhet i beräkning av lasteffekten 

- Lastkombinationen 

 

𝛄𝒎  𝒕𝒂𝒓 𝒉ä𝒏𝒔𝒚𝒏 𝒕𝒊𝒍𝒍: 

- Konstruktionens säkerhetsklass 

- Materialets statiska data 

- Osäkerhet i överensstämmelse mellan provade hållfasthetsvärden och hållfastheten i konstruktionen 

- Avvikelser i dimension och form 

- Osäkerhet i beräkningsmetoden 

(Cederwall et al.1980. 49) 
 
Då man dimensionerar en byggnad så skiljer man på brott och stora deformationer. Då brott utgör en större risk för 

personskador så krävs det en större säkerhet då detta ska undvikas. Om en deformation blir för stor, då exempelvis ett 

betongbjälklag hänger ner oroväckande mycket anses det inte medföra en lika stor risk. Därför har dessa tillstånd 

delats upp i de två begreppen bruksgräns- och brottgränstillstånd (Cederwall et al.1980). 

2.1.1 Bruksgränstillstånd 

Bruksgränstillståndet beräknas och jämförs med statistiska värden för att kontrollera att deformationer inte blir för 

stora och medför risker. I en betongkonstruktion så är de mest kritiska vanligtvis nedböjning och sprickbildning. Då 

brottgränstillståndet är uppfyllt så kan bruksgränstillståndets krav teoretiskt sett bestämmas av den som nyttjar 

konstruktionen. Ett exempel kan vara i lågbemannade industrier, men majoriteten av alla byggnationer regleras genom 

krav från myndigheter och bestämmelser (Cederwall et al.1980) 
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2.1.2 Brottgränstillstånd 

Brottgränstillståndet kan anses vara uppfyllt då konstruktionen klara mer eller samma last som beräknas angripa 

byggnaden/byggnadsdelen. Från fall till fall så varierar konsekvenserna av ett brott vilket medför att reglerna varieras 

beroende på konsekvensriskerna vilket korrigeras med säkerhetsklasser (Isaksson et al. 2010). 

2.1.3 Säkerhetsklasser 

Då man som konstruktör vill vara säker på att det man dimensionerat kommer hålla så kan man ofta öka dimensionen 

på bärverket. Att flertalet konstruktionsdelar överdimensioneras är dock inte ekonomiskt eller miljömässigt hållbart i 

längden. För att reglera detta och underlätta anpassandet vid lastberäkningar så har säkerhetsklasser tagits fram som 

tar hänsyn till risken för personskador och ekonomisk inverkan. Med anledning av variationen av konsekvensrisker 

från fall till fall delas bärverksdelar in i de tre klasserna. Nedan anges exempel på konstruktionsdelar som inkluderas i 

de olika klasserna och Figur 2.1 illustrerar exempel på hur bärverksdelar vanligen brukar fördelas  

(Isaksson et al. 2010). 

 

Klass 1, ”Mindre allvarliga konsekvenser” (Isaksson et al. 2010. 31). 

 Liten risk för personskador och låg ekonomisk inverkan. 

 

 Lätt ytbärverk (ytvikt < 0,5 kN/𝑚2) i yttertak av icke-sprött material. 

 Lätta sekundära ytterväggskonstruktioner av icke-sprött material. 

 Lätta undertak 

 Bjälklag på eller strax ovan mark. Undantag sockelbalkar som bär en vägg. Den räknas till säkerhetsklass 2 

eller 3. 

 

Säkerhetsklasserna bygger övervägande på risken för personskador men den ekonomiska påverkan kan i vissa fall 

avgöra vilken klass som dimensioneringen bör utföras efter. Ett ekonomiskt undantag kan tänkas vara vi 

dimensionering av ett fundament till en maskin som utgör stor vikt i produktionen i en fabrik. Då bör denna 

konstruktion hänföras till en högre säkerhetsklass trotts att risken för personskador är liten (Cederwall et al.1980) 

 

Klass 2, ”Allvarliga konsekvenser” (Isaksson et al. 2010). 

Brott kan medföra någon risk för alvarliga personskador. 

 Bjälklagsbalkar bjälklagsplattor och trappor som inte tillhör säkerhetsklass 3. 

 Takkonstruktioner utom lätta ytbärverk av icke-sprött material. 

 Tunga undertak (ytvikt > 0,2 kN/𝑚2), tunga mellanväggar (ytvikt > 2,5 kN/𝑚2) som inte hör till byggnadens 

bärande huvudsystem, tunga ytterväggar (ytvikt > 0,5 kN/𝑚2) belägna högre än 3,5 m över marken, samt 

infästningar av sådana byggnadsverk. 

 

 

Klass 3, ”mycket allvarliga konsekvenser” (Isaksson et al. 2010. 31).  

Där brott väntas medföra betydande risk för allvarliga personskador 

 

 Byggnadens bärande huvudsystem inklusive de byggnadsdelar som används för systemets stabilisering. 

 Trappor och andra byggnadsdelar som tillhör byggnadens utrymningsvägar. 

 Andra bärverk, t.ex. pelare, balkar eller skivor, vars kollaps innebär att en bjälklagsyta på mer än 150 𝑚2 

rasar. 

Lista från (Isaksson et al. 2010. 31,32) 

 

 
Figur 2.1.  Exempel på fördelning av säkerhetsklasser enligt Byggkonstruktion. 2010. S. 3 
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2.1.4 Laster 

Laster bedöms olika beroende på hur lasten varierar över rummets yta. Lasterna delas upp i bunden och fri last. 

 

Bunden last, bedöms som laster där fördelningen i rummet varierar ytterst lite över tid som exempelvis egentyngder i 

en byggnad samt jord- och vattentryck. Vissa laster kan till viss mån variera sin fördelning i rummet men klassas ändå 

som bunden vilket till exempel kan vara snölast. 

 

Fri last, omfattar last som har en godtycklig fördelning över rummet. Exempel på fria laster är personer och inredning. 

På grund av att lasternas placering varierar över rummets yta så beaktar man det i beräkningarna genom att 

dimensionera efter den mest ogynnsam situation som kan tänkas inträffa (Almssad. 2015) 

 

Laster delas även in i fyra kategorier som bygger på variationen över tid: permanent last, variabel last, olyckslast och 

utmattningslast. 

 

Permanent last, som permanent last bedöms laster som varieras ytterst lite över tid så den kan anses vara konstant. 

Exempel kan vara egentyngder och jordtryck. 

 

Variabel last, avses som övrig last som förekommer i rummet men där belastning och fördelning varierar över tiden. 

Exempelvis personer, maskiner och vind. 

 

Olyckslast, avser laster som förekommer om olyckan är framme som exempelvis brand, explosion, påkörning och 

översvämning. (Denna kategori behandlas mer ingående i kapitel tre).   
 

Utmattningslaster, innefattar laster som upprepat belastar en konstruktion så att utmattningsbrott riskerar att inträffa 

som exempelvis fordonstrafik över en bro. 

(Isaksson et al. 2010) 

 

 

2.1.5 Lastkombinationer för brottgränstillstånd 

Då en konstruktion ska dimensioneras så är det vanligen mer än en kraft som belastar samtidigt. Sannolikheten att en 

konstruktionsdel belastas av flera lasters maximivärde samtidigt är dock väldigt osannolikt. Därför beaktas detta i form 

av lastkombinationer vid användning av partialkoefficientmetoden. Laster delas upp i tidigare nämnda permanenta 

(G) och variabla laster (Q) och multipliceras med varierande partialkoefficienter som anpassas efter situation. Laster 

kan vara gynnsamma eller ogynnsamma där ett exempel kan tänkas vara en egentyngd som motverkar en lyftkraft.  

 

Då det förekommer mer än en variabel last på en konstruktion så skiljer sig de olika lastfallen från del till del. Då den 

ena lasten har sitt maximivärde så reduceras den andra då det är osannolikt att båda maximilasterna inträffar 

samtidigt. Ett beskrivande exempel kan vara att om en byggnad belastas med den största tänkbara vindlasten så blåser 

snön bort från taket vilket minimerar snöns belastning på konstruktionen. I beräkningarna så ansätts de olika lasterna 

som huvudlast eller övrig variabel last där huvudlasten beräknas med sitt maximivärde och den övrigt variabla lasten 

reduceras. Alla olika lastkombinationer måste kontrolleras för varje konstruktionsdel för att se vilken kraft det är som 

blir dimensionerande (Almssad. 2015).         

 

I SS-EN 1990 definieras följande fyra olika brottgränstillstånd 

 

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

hållfastheten hos konstruktionsmaterialet eller undergrunden inte är avgörande. 

 

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

konstruktionsmaterialets hållfasthet är avgörande.  

 

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

betydelse.  

 

FAT (Fatigue): Brott på grund av utmattning 
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2.1.6 Reduktion av nyttig laster 

De huvudsakliga variabla lasterna är nyttig last, snölast och vindlast. Nyttig last som i de flesta fall är inredning och 

personer fördelar sig sällan under en längre tid över en större yta då det är en fri last utan de ter sig vanligtvis likt 

rörliga punktlaster som belastar ytan med ett varierande mönster. I hänsyn till fenomenet så kan den nyttiga lasten i 

många fall reduceras med en faktor 𝐴 enligt ekvation (2.1) vilket beaktar lastens influensarea (Ekv. (6.1) SS-EN 1991). 

 

                                                            𝐴 =
5

7


0
+

𝐴0

𝐴
 ≤ 1,0     (2.1) 

 

 

Där:  

A= influensarea (belastande yta) 

A0 = referensarea på 10 m2 och 


0
= lastkombinationsfaktorn för den aktuella kategorin 

 

Om en vägg eller pelare belastas av en yta från fler än två plan så minskar sannolikheten att nyttig lasten samtidigt 

fördelar sig med sin mest kritiska formering samtidigt. Detta kan beaktas med reduktionsfaktorn 𝑛  som beräknas 

enligt ekvation (2.2) (Ekv (6.2) SS-EN 1991) 

 

 

                                                               𝑛 =
2+(𝑛−2)0

𝑛
     

 (2.2) 

 

Där: 

n = antalet våningar av samma kategori (>2) ovanför de belastade bärverksdelarna, 

𝜓= lastkombinationsfaktorn för den aktuella kategorin 

 (Isaksson et al. 2010) 

  

Dessa reduktioner är inte tillåtna att tillämpas för alla lastkombinationer vilket redogörs i stycket ”hur reduktioner får 

tillämpas”. Då byggnader ska dimensioneras för brottgränstillstånd så kontrolleras och kombineras vanligen lasterna 

enligt lastkombinationen STR där det är inre brott och för stor deformation av bärverket/bärverksdelen som 

kontrolleras. Brottgränstillståndet som är det som huvudsakligen behandlas i det här arbetet använder enligt SS-EN 

1990 ekvationerna (6.10a) och (6.10b) för att kombinera laster. Ekvation (6.10a) blir dimensionerande då den 

permanenta lasten är den dominanta. Ett tänkbart exempel kan vara för tunga betongkonstruktioner. Ekvation (6.10b) 

blir dimensionerande i övriga fall.  

 

Ekv. (6.10a). enligt Svensk betongföreningens handbok till Eurokod 2 (volym 1)  
∑ 𝛾𝐺.𝑗 𝐺𝑘.𝑗" + "𝛾𝑝𝑃" + "𝛾𝑄1𝜓0,1𝑄𝑘,1" + " ∑ 𝛾𝑄,1𝜓0,𝑖𝑄𝑘𝑖      (2.3) 

 

 

Ekv. (6.10b). enligt Svensk betongföreningens handbok till Eurokod 2 (volym 1)  
∑ 𝜉𝑗𝛾𝐺.𝑗 𝐺𝑘.𝑗" + "𝛾𝑝𝑃" + "𝛾𝑄1𝑄𝑘,1" + " ∑ 𝛾𝑄,1𝜓0,𝑖𝑄𝑘𝑖     (2.4) 

 

Här är 

 𝐺𝑘 karaktäristiskt värde för permanent last 

𝛾𝐺  partialkoefficient för permanent last; rekommenderat och värde enligt NA = 1,35                

(1,0 om permanent last har gynnsam inverkan) 

 𝜉 reduktionsfaktor för 𝛾𝐺; rekommenderat värde = 0,85, enligt NA = 0,89 

 P spännkraft 
 𝛾𝑝 partialkoefficient för spännkraft 

 𝑄𝑘 karaktäristiskt värde för variabel last 
 𝛾𝑄 partialkoefficient för variabel last; rekommenderat och värde enligt NA = 1,5  

             (0 om en variabel last har gynnsam inverkan) 

𝜓0 faktor för kombinationsvärde; olika värden för olika typer av last  

”+” betyder inte alltid direkt addition, utan mer allmänt ”kombineras med” 

(Engström et al. 2010. 7)  

 

  



6 
 

Hur reduktionerna får tillämpas 
Som tidigare nämnts i rapporten så kan nyttiglasten i vissa fall reduceras. Principerna som ska följas lyder enligt 

nedan: 

 

Lastkombination Ekv 2.3 (6.10a) 

Vid lastnedräkningskontroller med Ekv. 2.3 så förekommer ingen huvudlast det vill säga att alla variabla laster 

reduceras med lastkombinationsfaktorn . Den nyttiga lasten får i dessa fall reduceras på två olika sätt. 

Det ena sättet är att reducera med koefficienterna  och 𝛼𝐴. Eller reducera med reduktionsfaktorerna 𝛼𝐴 och 𝛼𝑛 och 

inte . Lastkombinationskoefficienten () ger dock i majoriteten av fallen en större reduktion än 𝛼𝑛 vilket gör att  och 

𝛼𝐴 är den reduktion som oftast bör tillämpas (SS-EN 1992-1-1).  

 

Lastkombination Ekv 2.4 (6.10b) 

 

Nyttig last som huvudlast 

a) Då den nyttiga lasten ansätts som huvudlast så skrivs lastuttrycket 𝛾𝑑1,5𝑄𝑘1, det vill säga lastkombinationsfaktorn 

() ingår inte i uttrycket. Då detta är fallet så tillåts nyttiglasten reducera med 𝛼𝑛 och får även kombineras med faktorn 

𝛼𝐴 om annat inte anges i SS-EN 1990. 

 

Nyttig last som övrig variabel last 

b) Om mer än en variabel last ska kombineras och nyttiglasten inte ansätts som huvudlast så skrivs lastuttrycket 

𝛾𝑑1,5
0

𝑄𝑘1. Då lasterna i detta fall reduceras av lastkombinationsfaktorn () så får 𝛼𝑛 inte användas samtidigt likt Ekv. 

2.3 utan den reduktion som bör tillämpas är den som ger den lägsta lasten av 𝛼𝑛 och 𝛼𝐴 eller  och 𝛼𝐴. 

2.1.7 Belastad area 

Definitionen av belastad area enligt (SS-EN 1991-1-1 6.2.1(4)) 

lyder: ”reduktionsfaktorn 𝐴 beror på de areor som bärs upp av den aktuella 

bärverksdelen.” Denna definition kan tyckas vara otydlig då krafter fördelas olika beroende på materialens styvhet, 

infästning och liknande faktorer. Detta är dock inget som beaktas vid handberäkning vilket gör att areorna fördelas 

jämnt mellan bärverksdelarna. Detta illustreras i figur 2.2 a) och b) där den streckade ytan belastar pelaren och balken 

sett uppifrån och övrig last fördelas jämnt på intilliggande bärverksdelar. 

 

 

 
a)     b) 

 

Figur 2.2 a och b. Illustration av lastarea 
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3. Olyckslaster och fortskridande ras 

Olyckslaster är ett samlingsnamn för de laster som en byggnad i många fall aldrig belastas av men måste vara 

dimensionerad för att klara utan att kollapsområdet överskrider det minsta värdet av 100 𝑚2eller 15 % av bjälklagsytan 

vilket illustrera i Figur 3.1  Håller sig det rasade området under gränsen så räknas det som ett lokalt brott och 

överskrids gränsen så klassas det som ett fortskridande ras.  

 

Om brott inträffar i en del av en konstruktion så kan denna helt eller delvis tappa sin bärförmåga. Detta medför krav på 

de omkringliggande konstruktionsdelarna så kallade restsystem. Kravet är att bärverket kan överta lasten under den tid 

det tar för personer i byggnaden och personer i närheten att sätta sig i säkerhet.  

I projekteringsskedet då olyckslaster ska beaktas så är det två typer av last som måste kontrolleras. De två kategorierna 

är kända- och okända olyckslaster (SS-EN 1991-1-7). 

 

 
 

Figur 3.1. Illustration för den rekommenderade gränsen för lokalt brott Enl. Prefabsystem, 2010 

 

Rekommenderad gräns för lokalt brott. Figuren illustrerar även de dragbandskrafter och mått som tillämpas i 

ekvation (4.1) och (4.2). 

A =  Tillåten gräns för lokal skada är 100 m2 dock högst 15 % av bjälklagsytan för de två berörda våningsplanen. 

(Denna skada tillåts inträffa samtidigt för de båda planen). 

B = Bortslagen pelare.  

 

3.1 Kända olyckslaster 
Kända olyckslaster kan inträffa på flertalet olika sätt och då en byggnad ska dimensioneras för dessa går det att uppfylla 

kraven på tre olika sätt. Antingen så utför man bärverket så att bärverksdelarna klarar av att ta upp de tänkbara 

olyckslasterna eller så kan man uppfylla de krav som ställs genom att bevisa att kollapsområdet inte kommer 

överskrider den övre gränsen som angavs i stycket ovan. Vad det är som krävs för att detta ska anses vara bevisat är 

väldigt vagt beskrivet i regelverken. Detta göt det svårt att ge en djupare förklaring i denna rapport av denna metod. 

Det tredje sättet att gå till väga är att skydda byggnaden på olika sätt som redovisas i följande stycke.  

 

Exempel på kända olyckslaster redovisas nedan: 

 

 Påkörning 

Vägfordon  

Tåg 

Gaffeltruck 

 Explosion 

 I byggnader där explosiva ämnen lagras eller kommer vara i omlopp så ska detta beaktas vid dimensionering. 

 Brand 

Krafterna som byggnaden måste klara av att stå emot går i viss mån att approximera från olyckslasterna ovan, därav 

benämningen kända olyckslaster. Detta gör det möjligt att använda dessa värden i beräkningar som kan försäkra att 

den färdiga byggnad är tillräckligt anpassad för de risker som förekommer. 

Då en konstruktionsdel ska kontrolleras för olyckslast så beräknas lastkombinationen enligt Ekvation 3.1. 
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Ekv. 3.1. lastkombinationer i brottgränstillstånd för exceptionella dimensioneringssituationer som 

olyckslaster fortskridande ras och brand enligt Isaksson. 2010 

 
      𝛾𝑑 ∗ 𝐺𝑘𝑗,𝑠𝑢𝑝 + 𝛾𝑑 ∗ 𝜓1,1 ∗ 𝑄𝑘,1 + 𝛾𝑑  𝐺𝑘.𝑗+𝛾𝑝 ∗  𝜓2,𝑖 ∗ 𝑄𝑘,𝑖                (3.1) 

 

3.1.1 Förhindra olyckslaster 
En av de tre metoderna som man kan använda för att minimera risken att en kritisk olyckslast inträffar är att skydda 

bärverket vilket exempelvis kan utföras genom att  

 placera byggnaden så pass långt från en trafikerad väg att risken för påkörning anses minimal 

 skydda konstruktionen med exempelvis pollare (hinder för skenande fordon)  
(SS-EN 1991-1-7). 

3.1.2 Dimensionering mot påkörning 

Då en byggnad ska konstrueras i närheten av en väg så är det viktigt att faktorn påkörningslaster beaktas i 

projekteringsskedet då risken finns att byggnaden oavsiktligt skadas. Eftersom förutsättningarna ser olika ut beroende 

på vart byggnaden är belägen med avseende till vägen, hastighetsbegränsningar och liknande så kan den 

dimensionerande lasten variera från fall till fall. Hur man går till väga för att dimensionera enligt Eurokod behandlas i 

följande avsnitt.  

 

Byggnadskonstruktioner där påkörningslaster behöver beaktas är  

 

 Parkeringshus och byggnader som innefattar utrymmen för parkering av bilar 

 Byggnader där användning av fordon som gaffeltruckar är planerade  

 Byggnader som är belägna intill väg- eller järnvägstrafik.   

(SS-EN 1991-1-7) 

 

Då en byggnadsdel ska dimensioneras för en påkörningslast finns det två olika metoder att tillämpa. 

- Statisk dimensionering 
- Dynamisk dimensionering 

 

Den statiska dimensioneringen är ett förenklat tillvägagångsätt som bygger på sannolikhetsteoretiska aspekter och 

konsekvensanalyser. Den dynamiska dimensioneringen är mer komplicerad men ger i allmänhet bättre 

approximationer vid dimensionering än den statiska som i vissa fall kan vara för förenklade. Med anledningen av att 

den dynamiska dimensioneringen är mer svårtillämpad så brukar den vanligen endast användas om den statiska 

dimensioneringen kräver konstruktionsdelar med orimliga utföranden. Detta gör att det är statisk dimensionering som 

utvärderas i det här arbetet.  

 

I SS-EN 1991-1-7 så beskrivs parametrar som ska beaktas vid dimensionering mot olika påkörningslaster. Där tas det 

upp hur man ska dimensionera vid påkörning av vägfordon, fordon på räls, båtar och gaffeltruckar. Följande stycke 

behandlar endast påkörning av vägfordon vilket är tänkt att ge en överblick över hur denna typ av laster beaktas i 

dimensioneringsskedet och ge läsaren en inblick i hur regler ska beaktas.  

 

Statisk dimensionering 
Då en byggnad ska dimensioneras mot påkörningslaster så är det två uttryck som man måste lära sig skilja på. 

Uttrycken är över- och underbyggnad.Beroende på vilken av dessa som byggnadsdelen klassas som ska olika laster 

beaktas under dimensioneringen. 

 

              Överbyggnad – Är exempelvis broar. Byggnadsverk där fordon kan köra under. 

Underbyggnad – Avser de bärande delarna i en konstruktion som exempelvis väggar i en byggnad och pelare 

till en bro (Boverket. 2017). 

 

 

 

Beroende på vilken typ av trafik det är som planeras passera i närheten av bärverket så kan en dimensionerande kraft 

avläsas i SS-EN 1991-1-7 och tabell 3.2. Det första som bör kontrolleras är dock om påkörningslast behöver beaktas 

över huvud taget. Det som avgör är avståndet vinkelrätt från mitten av den närmst belägna körbanan avstånd (d) som 

illustreras enligt figur 3.2. Detta utgör gränsen när det behöver beaktas och inte. Avstånd ska i sin tur kontrolleras mot 
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Avståndet i Tabell 3.1. Det som avgör säkerhetsavståndet är i huvudsak vägtypen då detta påvisar vilken typ av trafik 

som kommer färdas på vägen. Övriga värden i tabellen bygger på denna vägtyp där massa, hastighet och inbromsning 

lägger grund för vilket säkerhetsavstånd som krävs.  

 

Rak väg: 

 

Tabell 3.1. Faktorer som bygger på vilken typ av väg bärverket är beläget i närheten av enligt  

SS-EN 1991-1-7 

 

Typ av väg Massa 

m 

 

 

[kg] 

Hastighet 

V0 

 

 

[km/h] 

Inbromsning 

A 

 

 

[m/s2] 

Avstånd 

d 

 

 

[m] 

 

Motorväg 30 000 90 3 20  

Tätbebyggda 

områdenb 

30 000 50 3 10  

Gårdsplaner 

- endast personbilar 

- alla fordon 

 

1 500 

30 000 

 

20 

15 

 

3 

3 

 

2 

2 

 

Parkeringsgarage 

- endast personbilar 

 

1 500 

 

10 

 

3 

 

1 

 

a           Vägar i områden där hastighetsbegränsningen är 50 km/h. 
b       Värdet på d0 får multipliceras med 0,6 för slänt i skärning och 1,6 för slänt i bank (se figur XX enl. 

SS.EN 1991-1-7) 
 

 

 

 

 
 

 

Figur 3.2. Beskrivande figur av vilka avstånd som avgör vad som måste beaktas vid dimensionering 

enligt SS-EN 1991-1-7 Bilaga C 

 

Avståndet (d) utgår ifrån risken för påkörning vid en rak väg som passerar bärverket. Risken blir större om vägen intill 

byggnaden är en innerkurva eller en ytterkurva. I dessa fall så ska värdet på (d) reduceras eller adderas för att erhålla 

det nya gränsvärdet där påkörningslast inte behöver beaktas. Koefficienterna behandlas inte i eurokoderna och EKS 

vilket gör att de inte än kan behandlas i detta arbete. 

 

När man har kommit fram till att en byggnad måste dimensioneras för påkörningslast så utgår man ifrån krafterna i 

tabell 3.2. Där erhålls en kraft i trafikens normala riktning (𝑥𝑎) och en kraft vinkelrätt trafikens normala riktning (𝑦𝑎).  
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Tabell 3.2.  

Föreslagna ekvivalenta statiska dimensioneringskrafter orsakade av påkörning med fordon på 

bärverksdelar över eller intill vägar enl. SS-EN 1991-1-7 

   

Typ av trafik Kraft Fd𝒙𝒂 [Kn] Kraft Fd𝒚𝒂 [Kn] 

Motorvägar, riksvägar och huvudvägar 1000 500 

Landsvägar utanför tätbebyggt område 750 375 

Vägar i tätbebyggt område  500 250 

Gårdsplaner eller parkeringshus 

avsedda för 

- Personbilar 

- Lastbilar 

 

 

50 

150 

 

 

25 

75 

 

𝑥𝑎 – I trafikens normala riktning, 𝑦𝑎 – vinkelrät trafikens normala riktning 

 

 

Dessa krafter ska inte antas verka samtidigt.  

Då stödkonstruktioner måste dimensioneras mot påkörningslaster så bör en lastarea för den resulterande 

påkörningskraften F bestämmas. De faktorer som behandlas i beräkningarna illustreras i figur 3.3 för att skapa en 

tydligare beskrivning. 

 

 

Figur 3.3. Illustration av hur lastarean definieras, enligt SS-EN 1991-1-7 
 

 

Förklaringar 

a Är höjden på kraftens rekommenderade lastarea. Varierar från 0,25 m (personbilar) till 0,50 m (lastbilar). 

h Är angreppspunkten för den resulterande påkörningskraften F, d v s. höjden över vägbanan varierar från 0,50 

m(personbilar) till 1,50 m (lastbilar). 

b Rekommenderad bredd är 1,50 m både för person- och lastbil dock ej bredare än bärverksdelens bredd.   

 

 
Exempelberäkningar  

 

Påkörning av lastbil: 

Då en lastbil kolliderar med en konstruktion så anses påkörningskraften angripa h = 0,5 - 1,5 meter över vägbanan. Om 

byggnaden förses med skyddsbarriärer så kan höjden antas bli högre. Lasten angriper i sin tur över en yta som för 

lastbilar rekommenderas ansättas till a = 0,5 m (höjd) gånger 1,50 m (bredd), Denna bredd kan dock inte ansättas till 

ett värde större än bärverksdelens bredd (SS-EN 1991-1-7). 

 

Påkörning av personbil: 

Påkörningskraften F kan från en personbil antas angripa med en höjd på h = 0,50 m ovanför vägbanan. Den angripande 

ytan rekommenderas att ansättas till 0,25 m (höjd) gånger 1,50 m (bredd) där den maximala bredden dock är 

bärverksdelens bredd. 

 

Lasten som angriper ytan kan antas belasta i form av en punktlast eller så kan man tänka sig lasten som utspridd över 

lastarean (SS-EN 1991-1-7).  
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3.1.3 Dimensionering mot brand 

En olyckslast som måste beaktas i projekteringsskedet av en byggnad är brand. Huvudsakligen så utförs detta för att 

förhindra personskador men även för att minimera skador på egendom och verksamheter i byggnaden (Isaksson. 2010) 

På WSP och många andra projekteringsföretag så behandlas brandlaster utifrån de värden och klasser som en 

brandingenjör ansatt på de olika byggnadsdelarna i en konstruktion. För att uppfylla de krav som ställs så finns tabeller 

över exempelvis hur en stålpelare kan isoleras eller kläs in men för att få en bättre förståelse över när och varför en 

konstruktionsdel tilldelas olika brandkrav så utförs en fördjupning i ämnet i denna del av rapporten. 

  

Krav på en bärande konstruktions brandmotstånd går att dela in i brandtekniska klasser R15, R30, R60, R90 och så 

vidare. Siffrorna anger den tid i minuter byggnadsdelen klarar av att hålla upp lasten vid standardbrandpåverkan vilket 

inte betyder att den klarar samma tid vid verklig brandbelastning.  

Den brandtekniska klassen som ansätts på ett bärverk bygger framför allt på vilken byggnadsklass som konstruktionen 

hänförs till. Byggnadsklassen avgör också vilka krav som ställs på andra skyddsåtgärder som utförande av 

utrymningsvägar, indelning i brandceller och liknande. Byggnadsklasserna är nu mera indelade i fyra klasser då Br 0 

lagts till för byggnader under konsekvensklass CC3 som beskrivs i kapittel3.2.1. Klasserna bygger på följande kriterier 

(Thor. 2012): 

 

 

 Br 0 – byggnader med mycket stort skyddsbehov 

 Br 1 – byggnader med stort skyddsbehov 

 Br 2 – byggnader med måttligt skyddsbehov 

 Br 3 – byggnader med litet skyddsbehov 

 

Indelningen i byggnadsklasserna grundas i byggnadens verksamhetsklass samt byggnadens höjd och volym. 

Verksamhetsklasserna delas upp enligt följande indelning Klass 1-5 och exempel på indelningar av byggnadstyper 

illustreras enligt Figur 3.4 där de mest grundliga indelningarna redovisas för att tydliggöra tillämpningen: 

 

 Klass 1 – God lokalkännedom, vakna, sätter sig själv i säkerhet vid brand – Industribyggnader, kontor, skola 

 Klass 2 – Ej god lokalkännedom, vakna, sätter sig själv i säkerhet vid brand – Hörsalar, sporthallar, varuhus 

(verksamhetsklass 2A, 2B, 2C – antal personer > 150 pers, om alkohol serveras eller ej) 

 Klass 3 – God lokalkännedom, ej vakna, sätter sig själv i säkerhet vid brand – Bostäder 

 Klass 4 – Ej god lokalkännedom, ej vakna, sätter sig själv i säkerhet vid brand – Hotell 

 Klass 5 – Begränsade eller inga möjligheter att sätta sig själv i säkerhet vid brand (Verksamhetsklass– 5A 

Förskolor, 5B äldreboende, 5C sjukhus, 5D fängelse)  

Lista enligt (Thor. 2012. 17): 

 

Figur 3.4. Byggnadsklasser. enligt Bärande konstruktioner och brand s. 18 

 

Brandsäkerhetsklasser i Br 1 byggnader fördelas enligt Tabell 3.3 där indelningen bygger på punkterna (a-d). Listan 

utgår ifrån risker för personskador ifall byggnadsdelen kollapsar under ett brandförlopp. Då brandsäkerhetsklassen är 

känd så kan tidskraven utläsas i form av brandtekniska klasser enligt tabell 3.4 (Thor. 2012).  
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a) risken för att personer, såsom utrymmande eller räddningspersonal, vistas i skadeområdet  

b) sekundära effekter som kan uppstå, såsom fortskridande ras tillangränsande delar av det bärande systemet 

c) det befarade brottets karaktär, och 

d) påverkan på funktioner i byggnaden som har väsentlig betydelse för utrymnings- och insatsmöjligheter (Thor. 

2012. 20) 

Tabell 3.3. enligt tabell C-3 i Bärande konstruktioner och brand  

Brandsäkerhetsklass i Br1-byggnad 

Brandsäkerhetsklass Exempel på byggnadsdelar i en Br1 - byggnad 

1 Vissa bärverk i säkerhetsklass 1, takfot i byggnader med fyra 

våningsplan eller icke-bärande innerväggar 

2 ─ 

3 Trapplan eller trapplopp som utgör utrymningsväg, balkong utan 

gemensamt bärverk 

4 Vissa bärverk i säkerhetsklass 2, bjälklag i byggnader med upp till åtta 

våningsplan och vissa bärverk i säkerhetsklass 3 i byggnader med högst 

fyra våningar 

5 Vissa bärverk i säkerhetsklass 3 i byggnader med fem eller fler våningar 

 

Det sista steget då en byggnadsdel ska brand klassas är att ansätta en brandteknisk klass vilket för bostäder, kontor, 

skolor, hotell, personbilsgarage, livsmedelslokaler, lägenhetsförråd, och jämförbara brandceller definieras enligt tabell 

3.5 där indelningen bygger på brandbelastning enligt Tabell 3.4. 

 

Tabell 3.4. enligt tabell C-7 i Bärande konstruktioner och brand  

Brandteknisk klass i bärande avseende 

 

Brandsäkerhetsklass Brandteknisk klass vid brandbelastning f (MJ/𝒎𝟐) 

 f≤800 MJ/𝒎𝟐 f≤1600 MJ/𝒎𝟐 f>1600 MJ/𝒎𝟐 

1 0 0 0 

2 R15 R15 R15 

3 R30 R30 R30 

4 R60 R120 (R90*) R180 (R120*) 

5 R90 (R60*) R180 (R120*) R240 (R180*) 

             * Vid tillagd vattensprinkleranläggning utförd enligt avsnitt 5:235 i Boverkets byggregler (2011:6) 

 

Brandbelastningen (f) är en av faktorerna som beaktas då de brandtekniska klasserna ska definieras ovan. Den avser 

energi per golvarea (MJ/𝑚2). Brandbelastningen är ett värde som ska spegla den totala mängden energi som möjligt 

kan förbrännas vid ett fullständigt brandförlopp vilket baseras på den befintliga golvarean i det aktuella utrymmet. I 

Boverkets handbok för brandbelastning så finns tillvägagångssätt för hur man beräknar brandbelastningen. 

Tillvägagångsättet där man utför dessa beräkningar kallas analytisk dimensionering. Då beaktas faktorer som 

brännbara material och effektiv förbränningsvärme på ytan i utrymmet. Detta måste tillämpas för byggnader i 

byggnadsklassen Br 0 då de behöver mycket stort skyddsbehov. För övriga allmänna verksamheter så räcker det med 

den förenklade dimensioneringsmetoden som beskrivits ovan där brandbelastningen går att utläsa i Tabell 3.5. 

(Boverkets allmänna råd (2013:11) om brandbelastning) (BBR avsnitt 5 Brandskydd) 

Tabell 3.5. Brandbelastning beroende på verksamhet 

 

  

  

Verksamhet,  

allmänt 

MJ/𝒎𝟐 

80% fraktil 

Bostad 800 

Kontor 520 

Arkiv 1900 

Skola 370 

Sjukhus (rum) 360 

Hotell (rum)  400 

Shoppingcentrum 730 

Bibliotek 1800 

Teater 370 

Biograf 370 
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3.2 Okända olyckslaster 

Okända olyckslaster är de laster som man inte kan tilldela ett approximativt lastvärde. Dessa laster går inte att 

dimensionera specifikt för, utan det man gör är att man konstruerar bärverket på så sätt att riskerna för fortskridande 

ras minimeras. Detta går att utföras på följande tre sätt. 

 

- Med den första principen så dimensionerar man för att begränsa ett lokalt brott genom att plocka bort de 

bärande delarna som tänkbart kan belastas av olyckslaster i beräkningarna en efter en och dimensionera 

omkringliggande bärverk för den tillkommande lasten. Detta kräver omfattande beräkningar för att bevisa att 

hängmatteverkan i bjälklag och skivverkan i väggar gör att konstruktionen förblir stabil. Då detta snabbt lätt 

blir tidskrävande och komplicerat vid handberäkningar kommer det inte behandlas praktiskt i detta arbete 

(Boverket, 2017). 

- Den andra principen bygger på att man dimensionerar de bärande konstruktionsdelarna enligt de krav som 

ställs på väsentliga bärverksdelar. Detta betyder att man dimensionera bärverksdelarna för att motstå en så 

kallad ”modell olyckslast” (Boverket, 2017) som har ett rekommenderat värde på 34 kN/𝑚2. Konstruktionens 

bärande delar ska dimensioneras för lasten vertikalt och horisontellt, dock endast i en riktning åt gången. Även 

denna metod blir i många falla kostsamma då en så stor last på en större yta ger orimliga dimensioner på 

bärverket vilket inte är ekonomiskt eller ekologiskt hållbart.  

- Den tredje principen är att man väljer ett utförande där vertikala och horisontella förband sammanbinder 

konstruktionsdelar utefter de krav som ställs beroende på den konsekvensklass byggnaden klassificeras som 

(Boverket, 2017).  

 

3.2.1 Konsekvensklasser (CC) 

Då en byggnad ska utformas för att klara av att stå emot olyckslaster är det olika krav som ställs beroende på 

byggnadstyp och användningsområde. Konsekvensklasser kan lätt blandas ihop med säkerhetsklasser då skillnaden 

inte är så stor. Likt säkerhetsklasser så bygger graderingen mellan de tre klasserna på vilka tänkbara konsekvenser som 

kan inträffa vid brott. I Eurokod SS-EN 1991-1-7:2006 så regleras området. Där tas det upp hur klasserna fördelas med 

råd och anvisningar hur okända olyckslaster ska beaktas utifrån vilken klass som byggnaden tilldelas. När 

säkerhetsklasserna tillämpas i beräkningar så anpassas lasterna utifrån en riskanalys. Konsekvensklasser bygger i 

stället på krav som måste bli uppfyllda som exempelvis en tillräcklig hållfasthet i vertikala och horisontella dragband. 

Enligt standarder som framtagits för att erhålla ett bärverk som är mer anpassat för de laster som kan förekomma. 

Klasserna indelas in enligt följande punkter och enligt Tabell 3.6. 

 

 CC1, Liten risk för dödsfall, och små eller försumbara ekonomiska, samhälleliga eller miljöbetingade 

konsekvenser 

 Hänsyn behöver inte tas till olyckslaster. Kraven som ställs är att konstruktionen uppfyller 

dimensioneringskrav för robusthet enligt Eurokodernas standarder.  

 

 CC2, Normal risk för dödsfall, betydande ekonomiska, samhälleliga eller miljö-betingade konsekvenser 

 Beroende på de specifika förhållanden som gäller för bärverket kan antingen en förenklad analys 

baserad på ekvivalenta statiska lastmodeller utföras eller så kan föreskrivna regler om dimensionering 

och detaljutformning tillämpas 

 

 CC3, Hög risk för dödsfall, eller mycket stora ekonomiska, samhälleliga eller miljöbetingade konsekvenser 

 En undersökning av det specifika fallet bör göras för att bestämma både erforderlig säkerhetsnivå och 

omfattning av bärverksanalys. Detta kan kräva att en riskanalys måste utföras och att avancerade 

metoder såsom dynamiska analyser, icke-linjära modeller och interaktion mellan last och bärverk 

behöver tillämpas. 

Lista enligt SS-EN 1990 och SS-EN 1991-1-7 
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 Tabell 3.6. Konsekvensklasser enligt Eurokod SS-EN 1991-1-7:2006 

 

Konsekvensklass Exempel på indelning efter byggnadstyp och användning 

1 Enfamiljshus i högst fyra våningar. Lantbruksbyggnader. Byggnader som 

människor sällan vistas i, förutsatt att ingen del av byggnaden är placerad 

närmare än halva byggnadshöjden från en annan byggnad eller yta där 

människor vistas. 

2a 

Lågriskgrupp 

Enfamiljshus i fem våningar. Hotell i högst fyra våningar. Flerbostadshus 

eller andra byggnader avsedda för boende i högst fyra våningar. 

Kontorsbyggnader i högst fyra våningar. Industribyggnader i högst tre 

våningar. Butikslokaler i högst tre våningar och med en golvarea som inte 

överstiger 1000 m2 per våning. Envåningsbyggnader avsedda för 

undervisning. Alla byggnader i högst två våningar som allmänheten har 

tillträde till och med en golvarea som inte överstiger 2000 m2 per våning. 

2b 

Högriskgrupp 

Hotell och flerbostadshus eller andra byggnader avsedda för boende i fem till 

femton våningar. Byggnader avsedda för undervisning i två till femton 

våningar. Butikslokaler i fyra till femton våningar. Sjukhus i högst tre 

våningar. Kontorsbyggnader i fem till femton våningar. Alla byggnader som 

allmänheten har tillträde till och som har 2000 till 5000 m2 golvarea per 

våning. Parkeringshus i högst sex våningar. 

3 Alla byggnader beskrivna enligt ovan i konsekvensklass 2a och 2b som 

överskrider begränsningarna för golvarea och antal våningar. Byggnader med 

stora samlingslokaler. Arenor för minst 5 000 åskådare. Byggnader som 

rymmer farligt gods eller riskfyllda processer. 

 

 

Beroende på vilken klass som konstruktionen i fråga kategoriseras som behandlas råd och anvisningar för fallen olika i 

SS-EN 1991-1-7  Bilaga A. 

Tillämpningen av dessa metoder beräknas ge byggnaden ett bärverk som kan begränsa ett lokalt brott så pass att en 

oproportionerligt stor del av byggnaden inte kollapsar (SS-EN 1991-1-7).  

 

  



15 
 

Tillämpning av konsekvensklasser 
I SS-EN 1992-1-1 och SS-EN 1991-1-7 så behandlas hur bärverksdelarna ska anknytas med dragband och vilka 

dragkrafter som förbanden behöver klara av för att motverka fortskridande ras. Då denna rapport är inriktad på 

betongkonstruktioner så är det SS-EN 1992-1-1 som huvudsakligen behandlas men med några mindre jämförelser för 

att få en bättre förståelse. 

 

 

Byggnader tillhörande Konsekvensklass CC1: 

För byggnader som dimensioneras enligt konsekvensklass 1 så uppfylls kriterierna om bärverket är konstruerat utifrån 

de regler och hänvisningar som behandlas i eurokoderna SS-EN 1990 till SS-EN 1999. Det vill säga kända olyckslaster 

behöver beaktas däremot så måste inte okända olyckslaster kontrolleras. 

 

Byggnader tillhörande Konsekvensklass CC2a och konsekvensklass CC2b:  
För bärverk i konsekvensklass CC2a så skiljer sig åtgärdskraven från konsekvensklass CC1 i form av 

tillkommande krav på horisontella förband (dragband) och för konsekvensklass CC2b så tillkommer ytterligare ett 

krav på vertikala förband.  

3.2.2 Sammanhållningsarmering 

Sammanhållningsarmering behandlas i SS-EN 1992-1-1 och i denna rapport utförs en fördjupning av följande typ av 

dragband som även redovisas med Figur 3.5 för att lättare skapa en bild över det som står. 

Sammanhållningsarmering är en av de tre metoderna som går att tillämpa för att uppfylla kraven i EKS-10. Genom att 

fläta samman bärverksdelarna med dragband så skapas en sammanhållning som motverkar att fortskridande ras ska 

inträffa. De krav som ställs på dragbanden bygger på vilken konsekvensklass byggnaden tillhör och detta behandlas i 

följande avsnitt. 

 

Tillämpbara typer av dragband 

 

- dragband längs kant (randarmering) 

- inre dragband 

- horisontell förankring av pelare eller vägg 

- vertikala dragband 

 

 
Figur 3.5. Beskrivande figur över horisontella dragförband enl. The concrete center  

a) Dragband längs kant (randarmering)  

Ett bjälklag i en byggnad som tillhör CC2a och CC2b behöver båda bland annat förses med så kallad randarmering 

längs kanterna. Bjälklaget ska utföras med kontinuerliga horisontella förband som fördelas jämnt längs bjälklagskanten 

och 1,2 meter in i plattan likt figur 3.5. Horisontella förband kan i betongkonstruktioner utgöras av armeringsstänger 

eller valsade stålprofiler (SS-EN 1992-1-1).  
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Dragkraften som armeringen behöver kunna ta upp beräknas med hjälp av följande ekvation: 

 
𝐹𝑡𝑖𝑒,𝑝𝑒𝑟 = 𝑙𝑖 × 𝑞1  ≥ 𝑄2    (3.1) 

Där:   
 𝑞1 = 10 kN/m (rekommenderat värde) 
 𝑄2 = 70 kN (rekommenderat värde)  

            𝑙𝑖  = Spännvidd för ändfack, dvs. avståndet till närmaste inre dragband från kant.  

    Se figur 3.1. 

 

 

 

Hur man beräknar kraften i dragband finns redovisade i två av Eurokoderna. SS-EN 1991-1-7 som behandlar 

olyckslaster och SS-EN 1992-1-1 som är framtagen för betongkonstruktioner. Trotts beräkningarna bygger på samma 

principer skiljer de sig en aning. Denna rapport utgår från en betongkonstruktion vilket gör att beräkningar som utförs 

är tagna från SS-EN 1992-1-1 då dessa är hårdare reglerade eftersom ekvationerna i SS-EN 1991-1-7 är informativa 

hänvisningar. 

 

b) Inre dragband 

Varje bjälklagsnivå ska förses med dragband i två riktningar som ska vara nära på vinkelräta mot varandra. 

Dragbanden bör sträcka sig mellan bjälklagets båda ändar och förankras i dragbanden längs kanterna. Om bjälklaget 

anknyter mot pelare eller vägg så kan de inre dragbanden dras förbi randarmeringen för att fungera som förankring 

mot de anknytande bärverksdelarna likt dragband c). Placeringen av dragbanden kan utföras med tre olika utföranden. 

Antingen: 

- fördelas de jämnt över hela bjälklaget  

- fördela i delar av bjälklaget 

- koncentreras de vid/i balkar, väggar eller andra lämpliga komponenter 

Figur 3.5 kan ge en bättre uppfattning av placeringen. 

 

Inre dragband rekommenderas att dimensioneras för en kraft på 20 kN/m = (𝐹𝑡𝑖𝑒,𝑖𝑛𝑡) i båda riktningar (SS-EN 1992-1-

1: 2005).  

 

c) Horisontell sammanhållningsarmering mellan pelare och/eller väggar 

Horisontell förankring bör utföras mellan fasadpelare/väggar till bjälklagen på varje våningsplan för att anknyta 
bärverksdelarna. Dragkraften som förankringarna ska dimensioners för är 𝐹𝑡𝑖𝑒,𝑓𝑎𝑐  som rekommenderas att ansättas till 

20 kN/meter fasad. För pelare så finns dock en övre gräns 𝐹𝑡𝑖𝑒,𝑐𝑜𝑙=150 kN.  

Hörnpelare till skillnad från övriga fasadpelare behöver förankras i två riktningar. Där kan dragbanden längs kanten 

anses uppfylla denna funktion i hörnet om den gjuts ihop med pelaren. 

 

d) Vertikala dragband i pelare och väggar för byggnader i konsekvensklass CC2b   

För att uppfylla kraven enligt SS-EN 1991-1-7 så är det tillåtet att förse bärande pelare och väggar i byggnader som hör 

till konsekvensklass CC2b med vertikala dragband från grund till taknivå för att uppfylla alla krav (Boverket, 2017).  

 

Vid dimensionering av vertikala dragband så är det lätt att tro att betongkonstruktioner ska dimensioneras på samma 

sätt som murverk där man ska dimensionera dragbanden för en dragkraft på 100 kN/m. Denna kraft är i majoriteten av 

fallen större än det som dragbanden i ett betongbärverk behöver dimensioneras för. Det som dessa vertikala dragband 

ska klara är att ta upp en tillkommande dragkraft som motsvarar den vertikala lasten från det bjälklag som har den 

största lasteffekten på bärverksdelen vid lastkombinationsberäkningar för olyckslast. ”Med det innebär att dragbandet 

ska kunna ta en motsvarande uppåtriktad kraft, som inte ska reduceras med den nedåtriktade reaktionen från 

bjälklaget som vilar på väggen eller pelaren” (Westerberg 2010, 5). 

Tanken med de vertikala dragbanden är att om en väsentlig bärverksdel som till exempel en pelare skulle rasa så ska de 

vertikala dragbanden kunna ta upp den största beräknade lasten och fördela den på de horisontella dragbanden i 

bjälklagen. 

 



17 
 

För byggnader som tillhör Konsekvensklass CC3 så måste ofta en riskanalys genomföras. Det som vanligen 

behandlas är förutsägbara och icke förutsägbara laster. Då situationer som dessa vanligtvis kräver ett djupare 

kunnande så brukar de utföras av personer med särskild expertis och behandlas inte djupare i denna rapport. 
 

 

För denna punkt är eurokoderna än en gång aningen oklara. I kapitlet så är det svårt att skilja på hur dragbanden i en 

bärande betongvägg och ett bärande murverk ska dimensioneras. I SS-EN 1991-1-7 avsnitt A.6 så hittas ekvationen A. 5 

som beräknar en dimensionerande dragkraft som har ett minimivärde på 100 kN/m. Dragkraften som erhålls av denna 

ekvation avses enligt Westerberg (2010) endast för bärande murverk. Denna kraft berör inte betongväggar eller 

ramverk då de i stället ska  
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4 Tillämpning av regler vid dimensionering av platsgjutet 

flerbostadshus 

Följande avsnitt innehållet tillvägagångsätt och resultat från tillämpningar av de regler och rekommendationer som 

berör den fiktiva byggnadskonstruktionen Björklövet 1. För en byggnad av denna typ så är det aktuellt att dimensionera 

bärverksdelarna för nyttiglast, brand, påkörningslast och okända olyckslaster.    

4.1 Beskrivning av fiktiv byggnad 
Den fiktiva byggnaden ”Björklövet 1” är ett sex våningar högt platsgjutet flerbostadshus med en våningshöjd på 3 m. 

Den består av två lägenheter per plan vilket illustreras med figur 4.1 a) och b). De vertikala lasterna bärs upp av 

bärande betongväggar samt pelare. Takets bärverk är utfört med fackverkstakstolar. 

 

Tillsammans med Bilaga 1 så redovisas i detta kapitel beräkningar, tillvägagång och resultat som bygger på projektets 

teoridel. Det som redovisas är nyttig lastreduktioner på pelare 1 som är markerad i Figur 4.1 b, dimensionering av 

bjälklag i avseende av brand, påkörningslast för byggnadens hörn som är belägen 5 meter från en passerande rak väg 

och dimensionering av dragband för att uppfylla kraven som ställs gällande okända olyckslaster.  

 

 

 

  
 a)              b) 

 

Figur 4.1. Illustration av den fiktiva byggnaden Björklövet 1 

 

 

När en byggnad projekteras så är det flertalet aspekter som spelar in gällande vilka värden och metoder det är som ska 

tillämpas. Dessa aspekter kan vara sådant som våningsantal och verksamhetsklass vilket förändrar hur tillvägagången 

ser ut. Därför bör man se följande beräkningar som en ingång till hur man behandlar ämnena i de berörda 

Eurokoderna samt EKS-10.  

 

4.2 Reduktion nyttig last på pelare 1 
Beroende på hur en bärverksdel belastas av variabla laster så får nyttig lasten behandlas på olika sätt vilket har 

redogjorts i kapitel 2.1.6.  

För att än mer tydliggöra detta tillvägagångsätt så tillämpas regler i ett räkneexempel där Pelare 1 belastas av en 

lastinfluensarea enligt exempel B1. (Pelare 1 delas i räkneexemplet upp i pelare 1-5). I exemplet så visade det sig att 

nyttig lasten inte fick reduceras i avseende på den belastade ytan då sannolikheten att den mest kritiska fördelningen 

på lasten inträffar var för stor.  

 

Lastkombinationen som tillämpas är Ekv. 2.4 a) eftersom nyttig lasten är huvudlast. Detta innebär att ingen reduktion 

får utföras med lastkombinationsfaktorn () vilket medför att det som medför att lasterna i resultatet inte adderas med 

samma värde plan för plan är reduktionen med 𝛼𝑛. 
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Resultat 
  𝛼𝑛.1 = 1,3  - ingen reduktion  

 

 𝛼𝑛.2 = 1,0  - ingen reduktion 

 

                            𝛼𝑛.3 = 0,9  - reduktion 

     

 𝛼𝑛.4 = 0,85  - reduktion 

 

     𝛼𝑛.5 = 0,82  - reduktion 

 

 

 

4.3 Egentyngd för ett bjälklag dimensionerad för brand  
I detta stycke så redogörs hur man går till väga för att dimensionera tjockleken på ett bjälklag i avseende på brand. 

 

Det första som måste utvärderas då man ska ansätta en brandteknisk klass för en bärverksdel är vilken byggnadsklass 

som konstruktionen tillhör. Som det står i kapitel 3.1.3 så grundar sig byggnadsklassen i vilken verksamhetsklass som 

byggnaden tillhör samt vilken volym och höjd som konstruktionen har. Då den fiktiva fastigheten är avsedd för 

bostäder så tillhör konstruktionen verksamhetsklass 3 med hänvisningen ”God lokalkännedom, ej vakna, sätter sig 

själv i säkerhet vid brand”. 

Den andra variabeln som avgör byggnadsklassen är som tidigare nämnts byggnadens volym och antalet våningar. Då 

byggnaden Björklövet är sex våningar högt så anses konstruktionen vara i stort skyddsbehov och byggnadsklassen kan 

även utläsas i figur 3.4 till Br 1.  

Då Byggnadsklassen är konstaterad så kan byggnadsdelarna var för sig tilldelas en brandsäkerhetsklass. I Tabell 3.3 går 

det att utläsa att byggnadens bjälklag tillhör brandsäkerhetsklass 4 då bärverksdelen tillhör säkerhetsklass 2 och 

byggnaden består av sex våningar. 

 

 

För att slutligen kunna läsa av bjälklagets brandtekniska klass så måste brandbelastningen avgöras. Belastningen 

varierar utifrån vilken verksamhet som är tänkt i byggnaden och kan utläsas från Tabell 3.5. Då det är bostäder som är 

planerade så kan brandbelastningen fastslås till omkring 800 MJ/m2. Ur Tabell 3.4 kan man slutligen utläsa den 

brandtekniska klassen R60.  

 

Tabellvärden enligt (Svensk betong. Tabell 10.3) visar på att plattans dimensionerande tjocklek minst måste vara 80 

mm för att uppfylla brandkraven. I denna typ av byggnad så är det dock sällan brandpåverkan som blir 

dimensionerande. Med en tjocklek på 80 mm så går det inte att utföra rördragningar på ett tillfredsställande sätt i 

plattan och kraven för stegljud medför att plattan måste utföras med en tjocklek på omkring 220 mm vilket är 

egentyngden som beräknas med i beräkningarna för nyttiglastreduktioner..   

 

Resultat 
Verksamhetsklass 3 
Byggnadsklass Br 1  figur 3.4 
Brandsäkerhetsklass 4  Tabell 3.3 
Brandbelastning 800 MJ/m2 Tabell 3.5 
Brandteknisk klass R60  Tabell 3.4 
Tjocklek platta för att uppfylla brandkrav 80 mm 
Ansatt tjocklek 220 mm på grund av rördragning och stegljud 
 

4.4 Dimensionering av sammanhållningsarmering mot oförutsägbara olyckslaster 
Då byggnaden Björklövet är ett sex våningar högt hus så ska konstruktionen dimensioneras enligt konsekvensklass 

CC2b enligt Tabell 3.6 då den tillhör en högriskgrupp. Detta medför att bärverksdelarna måste uppfylla krav som ställs 

angående oförutsägbara olyckslaster. Som tidigare nämnts i rapporten så finns det tre olika sätt att uppfylla dessa krav 

men i följande del så är tanken att endast tillämpa ett då det utifrån studien anses vara den enklaste. Olyckslasten 

 

Pelare 5 - 

 

 

Pelare 3 - 

 

Pelare 2 - 

 

Pelare 1 - 

Pelare 4 - 
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beaktas genom att knyta samman bärverket med horisontella och vertikala dragband och genom exempelberäkningar i 

Bilaga 1 så redovisas dimensioneringen. 

4.4.1 Dragband längs kant 

Bjälklaget måste bland annat förses med horisontella dragband då bärverket måste dimensioneras enligt CC2b. Hur 

dessa dragband ska fördelas finns angivet i teoridelen 3.3.2 och beräkningar av den kraft förbanden måste 

dimensioneras för finns redovisat i Bilaga 1, B.2.1. 

 

Resultat 
Den dimensionerande lasten 𝐹𝑡𝑖𝑒,𝑝𝑒𝑟  underskred minimivärdet 𝑄2 som är på 70 kN vilket medför att dragbanden 

behöver fördelas och dimensioneras för kraften 𝑄2 längs bjälklagets kant och 1,2 m in i plattan.  

 
Dimensionerande dragkraftskapacitet 70 kN  

4.4.2 Inre dragband 
Inre dragarmering kan enligt kapitel 3.3.2 fördelas med tre olika utföranden 
 

- fördelas jämnt över hela bjälklaget  

- fördelas i delar av bjälklagen  

- koncentrera den vid/i balkar eller väggar. 

 

Kraften som dragbanden behöver kunna hålla emot är dock den samma. Dragbanden ska sträcka sig från ände till ände 

i bjälklaget och förankras dragbanden längs kanten. Dragbanden ska fördelas i två nära på vinkelräta riktningar mot 

varandra vilket i detta fall är från långsida till långsida och kortsida till kortsida av bjälklaget vilket illustreras med 

Figur B5 i Bilaga 1.  

Totala kraften som dragarmeringen behöver dimensioneras för redovisas i Bilaga 1, B.2.2. 

 

Resultat 
Krafterna skiljer sig åt eftersom dragbanden sträcker sig en längre sträcka från kortsida till kortsida vilket gör att dom 

måste klara en större dragkraft. 

 

Kortsida till kortsida: 323 kN   
Långsida till långsida: 244,4 kN 

4.4.3 Sammanhållningsarmering mellan pelare/väggar och bjälklag 
För att hela bärverket ska hållas samman ifall olyckan inträffar så måste väggar och pelare knytas samman med 
bjälklagen i varje våning. Anknytningen brukar vanligen göras med bygelarmering som bockas in från väggar och 
pelare in i bjälklaget. Kraften som den totala mängden bygelarmering behöver dimensioneras för mellan en fasadvägg 
och bjälklag redovisas i Bilaga 1, B.2.3.   
 

Resultat 
Dragkraften som sammanhållningsarmeringen behöver kunna hålla emot varierar beroende på hur lång den 
anknytande ytan är mellan bjälklagen och de sammanbindande bärverksdelarna. 
 

Total dragkraft för anknytning mellan vägg och bjälklag längs långsidan 323 kN illustreras i Figur 
B.6 i Bilaga 1.  
 

4.4.4 Vertikala dragband i pelare 1 

Eftersom byggnaden Björklövet 1 ska dimensioneras efter de krav som ställs för konsekvensklass CC2b så måste väggar 

och pelare i bärverket förses med vertikala dragband som förankras mellan grund till tak. Vad dessa krav innefattar har 

behandlats i kapitel 3.3.2 och beräknas i Bilaga 1, B.2.4 i form av erfordrad dimensionerande kraft i dragband för pelare 

1. 

 

Resultat 
Dragkraften som dragbanden måste dimensioneras för en kraft som motsvarar den vertikala lasten från det bjälklag 

som har den största lasteffekten på bärverksdelen vid lastkombinationsberäkningar för olyckslast 

 

Den vertikala dragarmeringen har en dimensionerande last på 117 kN  
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4.5 Dimensionering i hänsyn till påkörningslaster 
Vid risk för påkörning mot underbyggnad (t.ex. bropelare, skivstöd till broar samt pelare och väggar i byggnader) (SS-

EN 1991-1-7) så fordras att man som konstruktör kommer överens med beställaren samt berörda myndigheter om man 

ska dimensionera konstruktionen för lasten, Skydda byggnaden eller förflytta byggnaden så risken för påkörning 

reduceras. Eftersom byggnaden inte alltid kan skyddas mot påkörning så redovisas hur man beräknar den last som 

bärverksdelen behöver dimensioneras for i Bilaga 1, B.3. 

 

Det första som ska kontrolleras i detta skede är om byggnadsdelen behöver dimensioneras för påkörningslast. 

Byggnaden är som tidigare nämnts belägen 5 meter från en vägbana som även illustreras enligt Figur 4.2. Byggnaden 

är belägen i en omgivning som är klassad tätbebyggt område. 

 

 

 
Figur 4.2. Illustration av vart byggnaden är belägen i avseende till vägen  

 

Tabell 3.1 påvisar att inom ett avstånd på 10 m så ska byggnader i tätbebyggt område dimensioneras för att klara av en 

påkörningslast vilket medför att det är ett måste i detta exempel. I det hörn av byggnaden som är i riskzonen är 

bärverket konstruerat med bärande betongväggar som måste kunna stå emot den last som går att läsa av för 

underbyggnader i tabell 3.2 till följande värden      

 

Kraft i trafikens normala riktning (𝐹𝑑𝑥) = 500 kN 
Kraft vinkelrätt trafikens normala riktning (𝐹𝑑𝑦) = 250 kN 

 

Lasten som utlästes i Tabell 3.2 ska i nästa steg divideras med en lastarea enligt figur 3.2 för att ta reda på vad väggen 

måste klara av per kvadratmeter. Denna uträkning redovisas i Bilaga 1. B3.     

 

Resultat 
1333 kN/𝑚2 
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5 Diskussion 

Olyckslaster är ett väldigt brett begrepp. I detta arbete så behandlas större delar av det som är väsentligt men mer 

ingående iakttagelser utförs endast av de olyckslaster som berör det sex våningar höga flerbostadshuset. Nyttig last 

behandlas också i rapporten trots att det inte är en olyckslast. Regleringen kring hur man får tillämpa reduktioner av 

nyttig last upplevdes aktuell då det är en last som utgör en så stor del av lasterna på byggnadens bärverk.  

Reduktion av nyttiglast är något som jag har märkt i många fall endast används om bärverksdelar får en orimligt stor 

dimension trotts att det är en så pass enkelt beräkning. Detta medför att flera bärverksdelar blir överdimensionerade 

vilket leder till onödiga materialkostnader. 

Beräkningarna av lasten på Pelare 1 i Bilaga 1 resulterade i att nyttig lasten endast fick reduceras med avseende på 

våningsantalet med Ekv. 2.2 då influensarean på pelaren var för liten, detta innebär att sannolikheten att den mest 

kritiska fördelningen av lasten inträffar var för stor för att en reduktion med Ekv. 2.1 skulle vara tillämpbar. Hade tid 

funnits så skulle det varit möjligt att göra om exemplet med en större influensarea för att mer tydligt redovisa hur 

reduktionerna tillämpas. Reduktionen för våningsantalet ledde till att nyttig lasten på pelare 1-3 fick reduceras. 

Anledningen till att nyttig lasten inte fick reduceras på pelare 4 och 5 var för att pelaren måste bära mer än två våningar 

för att sannolikheten att det mest kritiska lastfallen inträffar på båda våningarna samtidigt ska vara så liten att en 

reduktion ska tillåtas. Desto fler våningar pelaren bär så minskar sannolikheten att det värsta lastfallet inträffar. 

Då beräkningarna är inriktade på när reduktioner av nyttig lasten får tillämpas så utfördes förenklingar i exemplet för 

att inte skapa onödig förvirring. Då lasten ökar ju längre ner i byggnaden pelaren är belägen så fordras en grövre 

dimension för pelarna som är längst ner i jämförelse med de som är högre upp. Detta leder till en ökad permanent 

egentyngd i de nedre delarna av byggnaden vilket inte beaktas i exemplet. 

  

Kända olyckslaster måste alltid beaktas vid projektering av byggnader, stora som små. En skillnad är dock att 

fortskridande ras inte behöver motverkas på samma sätt i små hus där det är tillåtet för hela byggnaden att rasa om en 

oförutsägbar olycka skulle inträffa. I byggnaden Björklövet 1 var det inte alla kända olyckslaster som behövdes i 

beräkningarna utan de som behövde beaktas var påkörningslast och brand. Explosionslaster är en last som i många fall 

kan bli aktuella i liknande byggnader men eftersom inga explosiva ämnen planerats förvaras i byggnaden var det inte 

aktuellt att gå in djupare på det i denna rapport.  

 

 

Då det vardera finns tre sätt att uppfylla de krav som ställs på kända- och okända olyckslaster så kunde inte alla 

beskrivas med exempel eftersom tiden var begränsad. Detta ledde till ett val att utifrån rapporten redovisa de enklaste 

metoderna för ett platsgjutet flerbostadshus. 

 

På WSP så erhålls i många fall en brandskyddsbeskrivning från brandingenjörer. Dessa redovisar vilka krav som ställs 

på de olika konstruktionsdelarna. I rapporten så redovisas ändå hur man går till väga för att ta fram dessa krav med 

målet att skapa en djupare förståelse för hur denna olyckslast beaktas. I en byggnad så ska alla konstruktionsdelar 

brandklassas men då detta arbete utgår från laster så är det endast bärverksdelar som behandlas.  

Dimensioneringsexemplet som redovisas i stycket 4.3 är ett exempel som visar på hur man går till väga för att tilldela 

bärverksdelar en brandteknisk klass. Då bjälklaget är av armerad betong så är brandkravet sällan det som slutligen 

avgör bjälklagets utförande men principerna som redovisas klargör steg för steg hur processen går till.     

 

Påkörning är en last som varierar om det måste beaktas eller inte. Det som avgör är vart byggnaden är belägen i 

förhållande till trafik eller om verksamheten avser att använda gaffeltruckar. En av faktorerna som avgör hur nära en 

byggnad får vara belägen en väg utan att påkörningslast beaktas är hur vägen är kurvad. Är det en innerkurva så kan 

avståndet ökas och är det en ytterkurva så ska avståndet minska från de värden som utgår från en rak väg. Värden på 

dessa reglerande koefficienter finns tillgängliga för WSPs arbetare i ett utskick från boverket. Dessa uppgifter är dock 

inga som har reglerats i EKS-10 vilket gör att faktorerna inte kunde användas i denna rapport. Detta skapar en 

möjlighet till framtida utveckling inom ämnet. 

I rapporten så utfördes exempel med påkörningslast mot underbyggnad där en stötande kraft beräknades från en 

personbil som belastar en betongvägg i ena hörnet av byggnaden.  

I rapporten så nämns att eurokoderna är svårtolkade gällande vad det är som klassas som över och underbyggnader 

vilket skapade förvirring på WSPs Umeåkontor. Med hjälp av Boverkets svarstjänst så klarnades detta dock upp då de 

tydligare kunde beskriva skillnaderna 

 

Överbyggnad – Är exempelvis broar. Byggnadsverk där fordon kan köra under. 

Underbyggnad – Avser de bärande delarna i en konstruktion som exempelvis väggar i en byggnad och pelare till en 

bro. 
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En annan fundering som dök upp under detta arbete var hur man ska tänka vid dimensionering mot påkörningslaster 

då konstruktionen utförs med bärande pelare i fasaden. Utifrån detta arbete så ska dessa pelare dimensioneras för en 

kraft på 500 kN vilket är en väldigt stor punktlast. Någon fullständig slutsats gick tyvärr inte att spika kring denna fråga 

vilket även det ger möjligheter till framtida kompletteringar av denna rapport. 

 

Okända olyckslaster kan beaktas på tre olika sätt enligt Eurokoderna den ena är att dimensionera bärverket som en 

väsentlig bärverksdel vilket uppfylls om bärverksdelen dimensioneras för en last på 34 kN/m2. Denna last blir snabbt 

väldigt stor om det är en bärverksdel som belastas av en större yta. Detta gör att denna metod i många fall inte är den 

mest lämpade. Den andra metoden är att del för del plocka bort bärverksdelarna i konstruktionen och dimensionera 

den så kallade restkonstruktionen för den tillkommande lasten. Detta är en metod som är väldigt tidskrävande vilket 

gör att det är ett väldigt dyrt alternativ. Det tredje och sista alternativet är att knyta samman bärverksdelarna med 

dragband vilket med slutsatser från denna rapport anses vara det bästa alternativet i de flesta fall vilket gör att det är 

det som redovisas i beräkningarna.  

Principerna för de horisontella dragbanden finns redovisade i SS-EN 1992-1-1 och SS-EN 1991-1-7 där beräkningarna 

är snarlika vilket leder till tolkningssvårigheten. När ska man använda vilket resultat? De krafter som beräknas i SS-EN 

1991-1-7 är så kallat informativt reglerade vilket gör att det för betongkonstruktioner är SS-EN 1992-1-1 som alltid är 

den man ska dimensionera efter. 

Vertikala dragbandens utförande och funktion är även de svårdefinierade i Eurokoderna. Då det inte är lätt att avgöra 

vilka metoder som gäller för betongbärverk. Även här så är det svårt att veta om konstruktionen kommer klara den 

belastning som tillkommer om en bärverksdel skulle kollapsa. Det som man åstadkommer genom att följa 

Eurokodernas föreskrifter är mer att skapa ett bärverk med en robusthet som är mer anpassad för de risker som kan 

tillkomma. 

 

Eftersom ämnet jag har valt för mitt examensarbete har begränsat med litteratur som berör ämnet så är det svårt att 

komma fram till tydliga rätt och fel. Detta är dock mina tolkningar som bygger på det jag har kommit fram till med stöd 

av litteratur, kollegor på WSP och Boverket. Rapporten lämnar därför dörrarna öppna för läsare att bygga vidare på det 

som behandlas allt eftersom regelverken utvecklas.   
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