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Sammanfattning 
Syftet med införandet av eurokoder är att skapa standardiserade regler och 

krav för dimensionering av bärverksdelar, vilket ska skapa ökade möjligheter 

för företag att konkurrera om arbeten utomlands. Förhoppningen är att den 

ökade konkurrensen ska leda till ökad kvalitet och minskade kostnader inom 

byggbranschen. Syftet med eurokoderna är också att varje land ska få utnyttja 

sina tidigare kunskaper och erfarenheter inom området, varför varje land 

tillåtits tillföra sina egna nationella tillägg till dessa eurokoder. De nationella 

tilläggen skapar då skillnader mellan hur olika länder nyttjar eurokoder vid 

dimensionering och lastberäkningar. En bransch som påverkas av dessa 

skillnader och som ständigt växer på marknaden är industrin för 

prefabricerade trähus, där marknaden i och med framgången rör sig allt mer 

mot export till andra länder. En sådan marknad kan vara export mellan 

Sverige och Norge där marknaden då stöter på problem i och med 

skillnaderna i ländernas respektive nationella tillägg, då konstruktören måste 

beakta det importerande landets krav och regler. För att lokalisera dessa 

skillnader och för att se hur stora de är har en jämförande studie genomförts. 

Studien har utförts genom litteraturstudier och beräkningar i form av 

lastnedräkningar och dimensionering av utvalda bärverksdelar. Beräkningarna 

har baserats på ett fiktivt trähus och beräkningarna av samtliga bärverksdelar 

har utförts enligt de båda ländernas respektive nationella tillägg, EKS och NA. 

Studien visade på vissa skillnader i lastkombinationer, lastreduktionsfaktorer, 

materialvärden och lastvarighetsklasser, detta och en betydande skillnad i hur 

kraven på nedböjning och svikt vid dimensionering av golvbjälklag ser ut. 

Dimensionering av golvbjälklag visade sig vara den största skillnaden och 

något som en konstruktör särskilt måste beakta även om alla skillnader mellan 

länderna måste beaktas.  Resultatet av studien visade att länder så som Sverige 

och Norge kan tjäna på att i samarbete ta fram gemensamma tillägg till 

eurokoderna då skillnaderna frånsett dimensioneringen av bjälklag är relativt 

små. 

Nyckelord: Trähuskonstruktioner, Nationella tillägg till eurokoder, Eurokod, 

Dimensionering enligt EKS 9, Dimensionering enligt NA.  
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Abstract 
The purpose of the introduction of Eurocodes is to create standardized rules 

and requirements for the design and dimensioning of structural elements, 

which should result in increased opportunities for companies to compete for 

jobs abroad. The main idea is that this competition then will lead to better 

quality and reduced costs in the construction industry. In addition to the 

eurocodes, every country is allowed to add their own national supplements 

based on their own knowledge and experience. Because of that allowance the 

national supplements creates some differences as to how the eurocodes are 

utilized regarding calculations and designs of structural components between 

different countries. An industry that is constantly growing on the market and 

looking for expansion abroad is prefabricated wooden houses. One of these 

markets could well be import and export between Sweden and Norway. To be 

able to expand abroad the engineers in the industry needs to be aware of the 

importing country’s national supplements to be able to fulfill the demands of 

these supplements. To show where the differences between the two countries 

national supplements exists a comparing study has been performed. The study 

has been based on three different calculations. The calculations consisted of the 

dimensioning of a truss, a floor joist and a column. The structural elements 

were calculated with both the Swedish national supplement, EKS, and with the 

Norwegian national supplement, NA. The study showed some differences in 

combinations of loads, load reduction factors, material values and a big 

difference as to how the respective national supplement handle requirements 

for floor joints. The design and calculations of the floor joints were found to be 

the most significant difference. The result of the study otherwise showed that 

countries as Sweden and Norway could benefit by develop common 

supplements to the Eurocodes as the difference apart from the design of the 

floor joints were relatively small. 

Keywords: Wooden Structures, National supplement to the Eurocodes, 

Eurocode, Dimensioning according to EKS 9, Dimensioning according to NA.  
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Mänskligheten har sedan urminnes tider utnyttjat resurser som funnits nära 

till hands för att uppföra konstruktioner. Ett av dessa material, och kanske det 

mest utnyttjade, är trä. Tack vare den höga hållfastheten gentemot sin egenvikt 

och goda isolerförmåga är trä ett av de bästa materialen att utnyttja vid 

byggandet av normalstora konstruktioner. Lätthanterligheten och de goda 

transportmöjligheterna är också en anledning till att trä brukats i stor grad och 

under lång tid. Trä har dock sina nackdelar så som fuktkänslighet, brännbarhet 

och utsatthet för röt- eller insektsangrepp. Dessa nackdelar ställer höga krav på 

att materialet hanteras och brukas på rätt sätt. [1, sid 55]. 

Inom träbyggnation är det speciellt en genre som har varit på uppgång under 

en lång tid, prefabricerade trähuskonstruktioner. Kombinationen av den korta 

uppförandetiden, utförandet i fabrik under kontrollerade former samt den 

smidiga transportmöjligheten har gjort prefabricerade trähus framgångsrikt på 

bostadsmarkanden i form av nybyggnation. Tack vare att konstruktionen till 

stor del byggs inomhus och att allt noga kontrolleras ökar chansen att de 

nackdelar som trä besitter motverkas, reduceras eller elimineras. [2] En 

marknad inom industrin som hittills är relativt outnyttjad och som skulle 

kunna komma att öka är exporter länder emellan, en sådan marknad skulle 

kunna vara exporter mellan Sverige och Norge. [17] 

Vid last- och dimensioneringsberäkningar tillämpar idag länder inom Europa 

Eurokoder. Eurokoderna har tagits fram på uppdrag av Europeiska 

kommissionen för standardisering, CEN, samt europeiska 

frihandelssammanslutningen och är gemensamma dimensioneringsregler för 

bärverk inom olika områden. Länder som tillämpar eurokoder har sedan fått 

möjligheten att komplementera dessa eurokoder med nationella bilagor utifrån 

ländernas egna erfarenheter och kunskaper inom området. Standardiseringen i 

form av eurokoder har skapat ökade möjligheter för samarbeten mellan olika 

länder. På grund av de nationella tilläggen har dock vissa skillnader inom 

delar av dimensionering och lastberäkningar skapats. [3] 
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I Sverige tillämpas föreskriftsserien EKS där svenska nationella val för värden 

av faktorer och beräkningsförändringar samlats, denna föreskiftsserie har 

tagits fram och utarbetats av Boverket. [4, sid 81-82] Motsvarande EKS 

tillämpas i Norge NA, ”nasjonalt tillegg”, där de nationella tilläggen till de 

gällande eurokoderna samlas [5]. 

Skillnader som skapats på grund av dessa nationella val ställer höga krav på 

konstruktörer vid tillfällen där exporter av prefabricerade hus skall 

genomföras. Dimensioneringen måste då uppfylla de krav som 

mottagarlandets koder eller standarder kräver. 
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1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att genom litteraturstudier och beräkningar 

inom träkonstruktion jämföra och lokalisera de skillnader som existerar mellan 

de svenska nationella tilläggen till eurokoderna, EKS, och de norska nationella 

tilläggen till eurokoderna, NA. 

 

1.3 Forskningsfrågor 

Vilka skillnader finns mellan de svenska och norska nationella tilläggen till 

eurokoderna gällande last- och dimensioneringsberäkningar för mindre 

trähuskonstruktioner? 

Inom vilka områden av dimensioneringen är skillnaderna som störst? 

 

1.4 Avgränsningar 

Den jämförande studien har byggt på litteraturstudier för att lokalisera var 

skillnaderna finns samt beräkningar för att se hur stora dessa skillnader är. 

Studien är strikt inriktad på lastberäkningar och dimensioneringar. Det som 

inte berör dessa områden har därför avgränsats bort. Avgränsningarna listas 

nedan. 

Ingen hänsyn har tagits till dimensionering gällande brand då dimensionering 

för den termiska lasten inom träkonstruktion i huvudsak handlar om att 

överdimensionera bärverksdelarna. 

Alla delar i det fiktiva huset har inte dimensionerats. De delar som 

dimensionerats har valts ut på grund av att det i dessa fall existerade 

skillnader i beräkningsgångar samt i olika faktor-värden.  

Inga förband har dimensionerats då det genom författarens litteraturstudier 

inte uppkommit några skillnader mellan de olika ländernas nationella tillägg 

på denna punkt. 

Det har inte tagits någon hänsyn till speciella lösningar i hur bärverken är 

placerade, vilket betyder att ingen hänsyn har tagits till de olika 

byggnadstekniska lösningar som normalt tillämpas vid prefabricerade 

konstruktioner.
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2 Metod 

2.1 Genomförande 

Den jämförande studien har byggt på Eurokoder, norska nationella 

ansamlingar, NA och den svenska föreskriftserien för tillägg till eurokoder, 

EKS. Utöver dessa har SINTEF Byggforsks tillägg i form av Byggforskserien 

använts för att komplettera med de senaste tilläggen som tillämpas inom 

konstruktionsberäkningar i Norge. Dessa ovanstående dokument studerades 

för att skapa en övergripande förståelse för upplägget i standarderna samt för 

att i ett tidigt skede skapa sig en bild av var skillnaderna mellan de både 

tilläggen fanns. För att redovisa hur stora dessa skillnader var 

dimensionerades tre utvalda bärverksdelar från ett fiktivt trähus, dessa 

bärverksdelar var en takstol, ett golvbjälklag och en pelare i form av en regel. 

Det fiktiva huset bestod av ett tvåplanshus och placerades i Östersund, 

stadsnära miljö. Huset beräknades enligt säkerhetsklass 2, EKS, respektive 

pålitlighetsklass 2, NA.  

Husets mått: 7x12m 

Tak: Pulpet,     lutning 

Största takhöjd: 8 m 

Gavel och takfotsutstick 0,6 m 

Det fiktiva huset togs fram för att inte komplicera dimensioneringen på grund 

av speciella byggnadstekniska lösningar, vilket inte skulle vara av intresse för 

denna studie. De bärverksdelar som valdes ut dimensionerades var för sig 

enligt de respektive nationella tilläggen, EKS och NA. På detta sätt bekräftades 

den bild av var skillnaderna fanns och var de var som störst. Bärverken valdes 

ut för att täcka ett omfattande område inom dimensionering och som tidigare 

påpekats för att skillnader uppmärksammats inom dessa områden i ett tidigt 

skede av litteraturstudierna. 

2.1.1 Dimensionerande last på tak 

Lastnedräkning på takkonstruktionen genomfördes för att visa på de 

skillnader i lastkombinationer som existerar mellan de olika nationella 

tilläggen.  

Först och främst bör det nämnas att metoden för att bestämma snö- och 

vindlast enligt NA inte utfördes helt enligt de anvisningar som finns 

rekommenderade i NA. Då valet att använda det svenska   -värdet vid 

bestämning av den karaktäristiska vindlasten, tagen från svenska tabeller 
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stämmer värdet inte helt överens med värdet som erhålls om    skulle 

beräknats enligt anvisningarna i NA. Beslutet att välja ett värde från en svensk 

tabell beror på att    -värdet i största grad är framtaget för det egna landets 

specifika topografi och genom åtskilliga mätningar [11]. Att då istället använda 

Norska metoder för att bestämma denna när byggnaden placeras på Svensk 

mark skapar skillnader som inte är av värde med hänsyn till jämförelsen och 

kanske inte helt korrekta sett till verkligheten.  

Snölasten togs fram med den förenklade metoden enligt NA, det bör nämnas 

att det finns ytterligare sätt att beräkna denna på. Den förenklade metoden 

stämde dock överens med metoden i EKS vilket skapade ett bra underlag för 

att upptäcka skillnader i beräkningar då samma grundlaster kunde utnyttjas.  

2.1.2 Takstol 

Takstolen som dimensionerades placerades med en lastbredd på 1200 mm, 

cc1200. Takstolen beräknades vara stadgad mot vippning. I Norge placeras 

oftast takstolar cc600 för bostadshus, detta är dock inget krav utan är snarare 

byggt på tradition.[16] För att inte försvåra möjligheterna att på ett tydligt sett 

se skillnaderna valdes därför cc-avståndet till 1200 mm även för beräkningarna 

enligt NA. 

Först och främst bestämdes lasttyp för snö och vind. Enligt NA bör snölast 

sättas till korttidslast och vindlast till momentan [11]. Detta påverkar resultatet 

av dimensionering av takstolen jämfört med att lasterna sätts som enligt EKS, 

snölast som medel och vind som kort. Det finns dock möjligheter att när det är 

möjligt sätta snölast som medel och vind som kort även enligt NA [11]. För att 

tydliggöra vad valet av lasttyper betydde valdes därför att dimensionera enligt 

båda metoderna. 

2.1.3 Golvbjälklag 

Ett golvbjälklag dimensionerades för att belysa skillnader i beräkningsgång 

med tillämpandet av ländernas respektive lastreduktionsfaktorer och 

skillnader i svikt- och nedböjningskrav. Golvbjälkarna som dimensionerades 

var placerade cc600 och bildade kassetter á 2400x4000 mm. Bjälkarna 

beräknades vara stadgade mot vippning och med spännvidden fyra meter. 

2.1.4 Regel yttervägg 

Regeln dimensionerades också den för att visa på skillnader i eventuella 

beräkningsgångar och lastreduktionsfaktorer. Dimensioneringen av regeln 

valdes också för att visa hur skillnaderna ökade med den längre 

lastnedräkningen då det fiktiva huset bestod av flera våningar.  



Metod 

 

6 

 

Regeln som dimensionerades var placerad i yttervägg på bottenplanet i det 

fiktiva huset. Regeln var 2,6 m och beräknades vara stagad i veka riktningen. 

Regeln belastades indirekt av tak, två ovanstående reglar på 2,6 respektive 1,6 

m, vindsbjälklag samt ett golvbjälklag. Regelns lastbredd sattes till 1200 mm i 

ett försök att skapa den mest ogynnsamma regeln sett till lastbredd. Detta 

motiverades med att två stora fönster placerades på vardera sidan om regeln. 

Vanligtvis sätts annars reglarna cc 600 i huset. Dimensionen på regeln valdes 

till 45x195 mm. Anledning till att en dimension på regeln valdes direkt, istället 

för att dimensionera fram en för den gällande lasten som påverkade den är för 

att regeln i detta fall är placerad i ytterväggen. En regel som är placerad i 

yttervägg i en normalstor träkonstruktion dimensioneras sällan efter de laster 

som påverkar den utan efter hur mycket isolering den skall rymma. Det är 

därför vanligt att dessa blir överdimensionerade.  
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2.2 Kvantitativ och kvalitativ datainsamling 

Kvantitativ datainsamling handlar om data som representeras i form av 

siffervärden och antal. Kvalitativ datainsamling utgörs istället av data i form 

av t.ex. ord och beskrivningar. [6, sid 110, 114] 

De data som samlats in har till största del varit i form av kvantitativ data. Då 

underlag för undersökningen i huvudsak funnits i eurokoder samt de 

tillhörande nationella bilagorna. Den kvalitativa datainsamlingen har bestått 

av enstaka e-brevskorrespondenser med aktiva konstruktörer inom området. 

 

2.3 Hermeneutisk och positivistisk forskning 

Hermeneutik och positivism är två vetenskapliga huvudriktningar. Positivism 

bygger i kort på att vetenskapen skall byggas på en kärna av säker kunskap 

och de två källor som kunskapen hämtas ifrån är genom iakttagelse och logik. 

All information och kunskap skapade från påståenden skall kritiskt granskas 

för att istället stödja sig på fakta som bortom allt tvivel är sann. 

Hermeneutiken bygger i kort på att kunskap, till skillnad från positivismens 

iakttagelse och logik istället hämtas från igenkännande eller empati. Detta 

betyder att det är möjligt att personer tolkar saker på helt olika sätt beroende 

på kultur och andra omkringliggande omständigheter. Inom hermeneutiken är 

det viktigt att istället för att begripa förstå varför. [7,sid 17-18, 94] 

Ett mycket bra exempel för en kombination av dessa två är eurokoderna, där 

standarderna är framtagna från en källa av kunskap och förutsätts tillämpas 

inom länder i Europa vid dimensionering och lastberäkningar, vilket är ett 

typiskt exempel för positivism. Utöver denna källa av kunskap utmynnad i 

olika standarder som länder inom Europa skall följa finns dock möjligheten för 

respektive land att tillföra egna tolkningar och metoder, vilket är en form av 

hermeneutik. Varje enskilt land får i och med det chansen att bidra till sina 

egna regler baserade på deras tidigare kunskaper och upplevelser. 

Denna studie har utförts i enlighet med den positivistiska riktningen. Detta då 

resultatet i huvudsak bygger på standarder och krav från Europa, Sverige och 

Norge.  
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2.4 Litteraturstudie 

Litteraturstudierna har till största del bestått av inhämtande samt studerande 

av eurokoderna, de norska nationella ansamlingarna, NA och de Svenska 

nationella tilläggen, EKS.  

NA-studierna har bedrivits på hemsidan standard.no, en hemsida som består 

av fyra organisationer som arbetar med att ta fram standarder i Norge. Norge 

har utöver NA ett internationellt ledande forskningsinstitut, SINTEF 

Byggforsk, där ytterligare information om nya Norska tillägg till eurokoderna 

har hämtats. EKS-studierna har bedrivits med Boverkets tillhandahållna EKS 9. 

Mittuniversitetets tillhandahållna e-bibliotekstjänst har utnyttjats för att få 

tillgång till Eurokoderna. Litteraturstudierna i form av dessa standarder har 

legat till grund för lokaliseringen av de skillnader som finns länderna emellan. 

Teoriavsnittet bygger på formler och tabeller från de olika standarder och på 

litteratur i form av böcker. De böcker som använts är tidigare kurslitteratur 

inom ämnet som ansetts vara tillräckligt pålitliga till denna form av 

undersökning. Teorin har också byggt på e-brevskorrespondens med aktiva 

inom branschen. 

Granskningen och jämförelsen i form av beräkningar och tolkningar har byggt 

på författarens egna kunskaper inom området. 

 

2.5 Deduktion 

Deduktion innebär en logiskt härledd slutsats. Där en slutsats dras och 

betraktas som korrekt utifrån logiska sammanhänganden. En deduktion kan 

vara giltig även om den inte överensstämmer med verkligheten så länge den 

bygger på logiska sammanhänganden. Detta betyder att slutsatsen kan 

stämma även om premisserna är orealistiska sett till verkligheten. [7, sid 28] 

I den jämförande undersökningen görs beräkningar utifrån gällande 

standarder och regler. Dessa beräkningar ligger sedan till grund för det 

resultat som tolkats. Det är vissa parametrar som det inte tagits hänsyn till i 

beräkningarna, så som branddimensionering och förbandsdimensionering. 

Detta betyder att det slutgiltiga resultatet inte behöver stämma helt överrens 

med verkligheten, men att resultatet ändå är framgångrikt i det syfte det är 

tänkt. 
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2.6 Validitet 

Validitet betyder att det som skall undersökas verkligen undersöks och att alla 

de faktorer som undersöks är av intresse och bidrar till det tänkta resultatet. [7, 

sid 26] 

Då undersökningen är byggd på eurokoder och de nationella tilläggen för 

respektive land har det inte varit möjligt att använda sig av triangulering. 

Triangulering innebär att få bekräftelse från flera olika källor att insamlad data 

verkligen stämmer. Detta har inte heller ansetts nödvändigt då de källorna 

som använts för datainsamlingen har ansetts vara mycket pålitliga.  Under 

arbetets gång har alla aktiva val dokumenterats och motiverats för att på så 

sätt öka trovärdigheten i det resultat som framställts. 

Dimensioneringsprogrammet Statcon har senare använts för att upptäcka samt 

eliminera eventuella fel orsakade av författarens misstag eller feltolkningar. 

  

2.7 Reliabilitet 

Reliabilitet eller tillförlitlighet betyder att de formler och data som tolkats samt 

tillämpats i beräkningar och/eller mätningar gjorts på ett korrekt sätt. Detta för 

att andra personer skall kunna utföra samma studie eller undersökning och 

erhålla samma resultat. [7, sid 26]   

I studien har all framtagen data i form av formler och beräkningsgångar 

erhållits från eurokoder. De koder som använts är: Eurokod 0, Grundläggande 

dimensioneringsregler för bärverk, Eurokod 1, Laster på bärverk och Eurokod 

5, Dimensionering av träkonstruktioner. Dessa har sedan kompletterats med 

Norges och Sveriges respektive nationella val, NA och EKS. Eurokoderna 

innehar stor reliabilitet på grund av den kunskap som ligger till grund för 

framtagandet av koderna. 

 

2.8 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet handlar om att ett resultat byggt på information från ett 

urval endast kan tillämpas till det urval informationen hämtats från. [6, sid 42] 

Generaliserbarheten i detta arbete baseras på valet att tolka eurokoder med 

Norges och Sveriges nationella tillägg till dessa. Beräkningarna enligt 

eurokoder är generaliserbara inom Europa och de länder som följer eurokoder 

vid dimensionering av konstruktioner. Beräkningarna enligt de båda 

nationella tilläggen är generaliserbara i dessa två länder.
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3 Teori 
Eurokoder är ett samlingsnamn för standarder innehållande beräkningsregler 

för dimensionering av bärverk. Eurokoderna gäller för länder inom Europa 

där varje land får möjlighet att komplementera dessa med egna nationella 

tillägg. Genom sin standardisering skapar eurokoderna ökade möjligheter för 

sammarbeten mellan olika länder och ger företag större möjligheter att ta på 

sig arbeten utanför sitt egna lands gränser. Denna standardisering ökar 

konkurrensen om arbeten vilket i sin tur kan leda till sänkta priser och ökad 

kvalitet.  Både Sverige och Norge är medlemmar i den Europeiska 

kommissionen för standardisering, CEN, som tagit fram eurokoderna. Detta 

medför att båda länderna måste implementera och följa de eurokoder som tas 

fram. [3] 

I Sverige har Boverket tagit fram nationella tillägg eller ändringar till 

eurokoderna i form av föreskriftsserien EKS. [3] Boverket är en myndighet för 

bland annat samhällsplanering och byggande. Boverket arbetar på uppdrag av 

riksdagen och regeringen. [8] 

I Norge tas standarderna fram av en grupp av privata företag på uppdrag av 

marknadsaktörer, det är med andra ord inte genom en offentlig verksamhet 

som i Sverige. Denna grupp av företag arbetar dock i nära sammarbete med 

offentlighetssektorn. De Norska standarderna säljs sedan via Standard.no. 

Standarder som har utvecklats inom Europa, och sedan fastsatts som norsk 

standard döps till NS-EN följt av en kod för vilken standard det gäller. De 

nationella tilläggen som sedan införs i dessa standarder benämns som NA, 

”nasjonalt tilegg”. [10] 

De nationella tilläggen kan vara i form av förändringar i värden på faktorer, 

materialvärden och liknande. De kan också vara i form av förändringar i 

beräkningsgångar. [9] Dessa förändringar gör att de nationella tilläggen skapar 

skillnader i hur länder dimensionerar bärverk, vilket försvårar för marknader 

som växer och vill exportera till andra länder. Samnordiska byggregler är 

något som under lång tid efterfrågats av aktiva inom industrin för 

prefabricerade trähus. Då det skulle underlätta för det industriella byggandet 

och hålla nere projekteringskostnaderna. [17] 
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3.1 Laster som påverkar konstruktionen 

Permanenta laster 

De huvudsakliga permanenta laster som existerar inom vanliga 

byggkonstruktioner är egentyngd, jordlast samt vattentryck. Egentyngden är 

en typ av bunden last och är tyngden av bärverksdelar så som t.ex. 

takkonstruktioner eller väggar. [1, sid 44] 

Variabla laster 

De huvudsakliga variabla lasterna som existerar inom byggkonstruktioner är 

nyttiglast, snölast samt vindlast. Variabla laster är laster som varierar med 

tiden. Den nyttiga lasten kan vara i form av tyngd från inredning eller från 

personer. Nyttiglast är en form av variabel, fri last. Snölast är en variabel, 

bunden last. [1, sid 45] 

3.2 Lastkombinationer 

Eurokoderna och de nationella tilläggen föreskriver metoder för att bestämma 

det dimensionerande lastvärdet. Dessa består av olika lastkombinationer där 

lasterna tillsammans med olika partialkoefficienter slutligen ger en metod för 

att bestämma det dimensionerande lastvärdet. [1, sid 38] 

Lastkombinationerna har utarbetats för att en konstruktion vanligtvis påverkas 

av flera laster samtidigt. Det är dock inte troligt att alla laster angriper på sitt 

värsta stadie samtidigt, därför tillämpas lastkombinationsfaktorer för att 

reducera vissa av lasterna vid olika lastkombinationer. [11, sid 77] 

EKS 

Dimensioneringsvärden för laster (STR/GEO) (Uppsättning B) 

6.10. A  
                                                       

6.10. B  
                                                          

Tabell 3.1: Dimensioneringsvärden för laster, tabell B-3 enligt EKS.[9] 
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”Vid dimensionering med partialkoefficientmetoden i EN 1990 till EN 1999 i 

brottgränstillstånd ska säkerhetsklassen för en byggnadsdel beaktas med hjälp 

av partialkoefficienten    på följande sätt:” 

Säkerhetsklass 1         

Säkerhetsklass 2         

Säkerhetsklass 3        

Tabell 3.2: Säkerhetsklasser enligt 6 §, EKS.[9] 

Där säkerhetsklasserna tar hänsyn till hur stor risken för allvarliga 

personskador vid händelse av brott är. [1, sid 31] 
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NA 

Dimensjonerende verdier for laster (STR/GEO) (SET B) 

6.10. A  
                                          

6.10. B  
                                       

Tabell 3.3: Dimensjonerande verdier for laster, tabell NA.A1.2(B) enligt NA.[10] 

Där: 

                    

                                

             

I Norge brukas:               

För konstruktioner i pålitlighetsklass 1 kan partialfaktorn    reduceras med 

0,9. 

                               

3.3 Värden för laskombinationsfaktorer (   faktorer) 

Lastkombinationsfaktorerna tar hänsyn till vilken typ av 

lastkombinationsvärde som det karaktäristiska värdet för lasten har. Det kan 

handla om frekvent-, kvasipermanent- eller kombinationsvärde. [1, sid 42] 

EKS 

Nyttiglast: Kategori A: rum och 

utrymmen i bostäder. 

                     

Snölaster:                                       

Vindlaster                

Tabell 3.4:    faktorer enligt tabell B-1 i EKS.[9] 

NA 

Nyttiglast: Kategori A: rum och 

utrymmen i bostäder. 

                     

Snölaster:                                       

Vindlaster                

Tabell 3.5:    faktorer enligt tabell NA.A1.1, NA.[10] 
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3.4 Snölast 

Snölasten är en variabel last och uttrycks som kraft per horisontell ytenhet. 

Snölastens grundvärde på mark kombineras med vilken taklutning 

konstruktionen har, hur topografin ser ut där byggnaden reses samt med en 

koefficient som behandlar snöavglidning på grund av energiförluster genom 

taket. [1, sid 50] 

Snölasten bestäms enligt nedanstående formel för EKS. Denna formel är också 

tillämpar för NA under de förhållanden där byggnaden uppförs i eller nära 

stadsmiljö och där ingen risk för extraordinära snödrivor eller snöfall 

förekommer. [11] 

                     

Där:  

                                                           

                                                                 

                                        

                                 

[11], [9] 

 

3.5 Vindlast 

Vindlasten är en variabel last som uttrycks som kraft per ytenhet riktad 

vinkelrätt mot den aktuella ytan. [1, sid 54]  

Bestämning av vindlast skiljer sig något åt länderna emellan. Valet att placera 

byggnaden i Östersund medför komplikationer i hur vindlasten skall 

beräknas. Då bestämningen av vindlasten är direkt sammanhängande med 

landets topografi och förutsättningar. Därför används beräkningsmetoden för 

bestämningen av    enligt EKS i båda fallen.    bestäms utifrån höjden på 

byggnaden, vilken terrängtyp byggnaden placeras i samt vilket värde 

referensvindhastigheten   har. [9] 

Utvändig vindlast: 

                  

Där: 

                                     

                                                       

   bestäms med hjälp av referensvindhastigheten    
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Invändig vindlast: 

Den invändiga vindlasten skall antas verka samtidigt som den utvändiga 

vindlasten. Vid dimensionering av primärstommen måste dessa summeras. [1, 

sid 66] 

Bestäms enligt: 

               

Där: 

                                     

Om det inte är möjligt att uppskatta storleken på öppningsarean på byggnaden 

bör det mest ogynnsamma värdet av     användas.                    

         

                                                        

                                      

[9] 

 

3.6 Dimensioneringsvärde för hållfasthet i 

brottgränstillståndet 

EKS och NA: 

   
       

  
 

Där: 

   är dimensioneringsvärde 

   är karakteristiskt värde 

     är omräkningsfaktor som tar hänsyn till inverkan av fukt och lasternas 

varaktighet. 

   är partialkoefficienten för material, se nedan. [9], [10] 

Skillnader mellan NA och EKS tydliggörs nedan.       beräknas enligt samma 

tabell framtagen i eurokoderna. Där      bestäms med avseende på 

klimatklass samt lastvarighetsklass. De skillnader som uppstår är på grund av 

lastvarighetsklassen, som kan skilja sig något åt länderna emellan. 

Klimatklasserna indelas lika i både EKS och NA. Detta redovisas tydligare 

nedan. 
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3.7 Lastvarighetsklasser 

EKS 

Permanent:                         Egentyngd 

Lång (L):                                        Nyttiglast i lagerlokal 

Medel (M):                                    Nyttiglast i byggnader 

Snölast 

Kort (S):                                 Vindlast 

Momentan (I):                     Vindstötar 

Olyckslast 

Tabell 3.6: Indelning av laster m.h.t varaktighet, tabell G-2, EKS.[9] 

NA 

Permanent:                         Egentyngd 

Lång (L):                                        Nyttiglast i lagerlokal 

Medel (M):                                    Nyttiglast i byggnader 

Kort (S):                                 Snölast* 

Momentan (I):                     Vindlast* 

Olyckslast 

Tabell 3.7: Indelning av laster m.h.t varaktighet, tabell NA.2.2, enligt NA. 

 *Under särskilda förhållanden är det brukligt att sätta snölast som medellast och 

vindlast som kort.[12] 

 

3.8 Partialkoefficient    för olika trämaterial 

Partialkoefficienten     tar hänsyn till eventuella osäkerheter i hållfastheten, 

värden för tvärsnittsmått och beräkningsmodeller för materialet. [1, sid 87] 

EKS 

                                    

               

Tabell 3.8: Partialkoefficient för olika trämaterial, tabell 4.2 enligt Eurokod 5.[12] 

NA 

                                    

               

Tabell 3.9: Partialkoefficient för olika trämaterial, tabell NA.2.3 enligt NA. [12]  
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3.9 Klimatklasser 

På grund av att trä är ett levande material beror hållfastheten till stor del på 

vilken fuktkvot material innehåller. Hållfastheten varierar med andra ord 

beroende på fuktkvot. Därför utnyttjas systemet där materialet beroende på 

placering och förutsättningar delas in i olika klimatklasser. [1, 278] 

När det gäller klimatklasser tillämpar både EKS och NA samma system, i hur 

klimatklasserna ser ut samt hur de bestäms. 

Klimatklass 1              

Klimatklass 2                       

Klimatklass 3              

Tabell 3.10: Indelning av klimatklasser. Enligt både EKS, tabell och NA. [9], [12] 

Där: 

                                 

                                                       

 

3.10 Inverkan av sprickor 

För ett momentbelastat tvärsnitt bör effekten av sprickor beaktas vid 

bestämning av tvärkraftskapacitet. Vid bestämmandet av A används en 

effektiv bredd. Denna formel tillämpas av både EKS och NA. [9], [10] 

    
     

   
  där         och           

    bestäms olika mellan EKS och NA. 

EKS 

För limträ och virke som inte exponeras för nederbörd eller solstrålning: 

       {

   

   
   

 

I annat fall bör                     

[9] 

NA:  

                     

                   

                                         

[12] 
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3.11 Momentbärförmåga med hänsyn till vippning 

Både Sverige och Norge tillämpar eurokoderna utan tillägg. [9], [10] 

  

3.12 Svikt, vibrationer och svängningar för bjälklag i bostäder 

Samverkan mellan golvspånskiva och golvbjälke får medräknas, detta görs 

dels genom att betrakta de två som ett sammansatt tvärsnitt och genom att 

betrakta lastfördelningen till andra golvbjälkar enligt (faktor  ). Bjälklag i 

bostäder med en egenfrekvens         bör dessutom kontrolleras med 

avseende på svikt och impulshastighetsrespons. [13] 

Svikt: 

     
            

   
                    

                                                                      

                                      

   ∑          
       [   ]                  

                                                   

  

      
 

               
   

  

  (
 

 
)
 

 

                             

                Enligt eurokod. [12] 

 

Alternativt: 

                  Enligt Swedish Wood. [14] 

Swedish Wood har som visas ovan tagit fram en annan metod för att 

bestämma          , denna tillämpas av både Norge och Sverige. Både 

denna metod och den ovan framtagen i eurokoderna går att tillämpa. 

För en korvarig punktlast på 1 kN bör följande uttryck uppfylla kraven för 

nedböjning som redovisas nedan: 
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EKS. Svikt 

För svenska förhållanden kan: 

             

Tillämpas som gränsvärde för nedböjning av golv i bostäder. [9] 

 

NA. Svikt 

Gränsvärden för nedböjning av golv i bostäder: 

                            

                         

[12] 

Impulshastighetsrespons: 

Beräkningsmetod för ett rektangulärt bjälklag upplagt längs alla fyra sidor. 

            

För       :            

    NA: {
                  

                   

                                  

   
 

    
 √

      
 

 

Där: 

                       

                            

                             

                                                    

Bjälklagets styvhet tvärs,        
                  

  
 

    [  
  

  
      (

 

 
)
 

 
      
      

]

    

 

Där: 
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Där:                                     

 

För att förhindra stora nedböjningar eller sviktningar i bjälklagen tillämpas i 

Norge utöver NA också Byggforskserien som behandlar bland annat 

dimensionering och utförande av träbjälklag. För att underlätta 

dimensionering har därför en tabell utarbetats där färdiga val rekommenderas 

beroende på hur bjälklaget ser ut, vilka spännvidder o.s.v. Denna tabell bygger 

på det så kallade komfortkriteriet, vilket ställer högre krav på dimensioner. 

Komfortkriteriet redogörs nedan: 

          

         
 

     
      

Där: 

  är den beräknade nedböjningen för 1 kN punktlast (mm). 

  är den beräknade egenfrekvensen (   . 

[12] 

Utöver eurokoder och nationella tillägg skiljer sig också traditionen inom 

byggandet länderna emellan. Det är praxis i Norge att sätta takstolar på ett 

centrumavstånd på 600 mm medan det i Sverige är vanligare att sätta dem på 

ett avstånd cc-1200 mm mellan varandra. [16]
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4 Resultat 
De data och resultat som redovisas i detta kapitel bygger på de beräkningar 

som utförts enligt beskrivning i metod och som finns redovisade i bilaga A.  

Skillnader mellan EKS och NA visade sig direkt vid datainsamlingen och 

under fasen för litteraturstudierna. EKS är upplagt så att alla nationella tillägg 

till samtliga eurokoder samlats i ett och samma dokument. Detta upplägg gör 

det enkelt att lokalisera de ändringar som utfärdats samt att så länge den 

nyaste upplagan följs förbises inga av de eventuella ändringarna. 

NA är istället upplagt så att det i varje Eurokod finns ett kapitel i slutet av 

dokumentet som innehåller de nationella tilläggen för denna Eurokod. Det kan 

dessutom existera flera sådana dokument för en och samma Eurokod vilket 

medför vissa risker för att något tillägg förbises eller att ett äldre tillägg som 

inte längre gäller av misstag följs. Detta medför att omfattande 

datainsamlingar måste utföras, där alla tillägg till eurokoder som skall 

tillämpas noga studeras innan lastberäkning eller dimensionering enligt NA 

kan påbörjas. 

4.1 Dimensionerande last på tak 

Den dimensionerande lasten på taket berodde på skillnader i 

partialkoefficienter för säkerhetsklasser och på skillnader i reduktionsfaktorer 

för de olika lasterna.  

EKS            

NA            

Tabell 4.1: Dimensionerande last på tak med snölast som huvudlast i båda fallen. 

Det dimensionerande lastvärdet blev något högre vid beräkning enligt NA. I 

fallet för takkonstruktionen på den fiktiva byggnaden var den 

dimensionerande lasten 9 % högre vid beräkning enligt NA. 

4.2 Takstol 

Vid dimensioneringen av takstolen framkom det att lastkombinationen från 

taket som belastade takstolen blev något högre vid beräkning enligt NA, som 

redovisades i kapitlet ”Dimensionerande last på tak”, de övriga skillnader i 

beräkningarna listas nedan: 
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Partialkoefficienten för material,   . Valet att använda limträ till takstolen gav: 

EKS                    

NA                    

Tabell 4:2: Materialvärden för trä. [9], [12] 

Skjuvhållfasthet med hänsyn till sprickning,      för limträ L40C: 

EKS  

        {

   

   
 

   

   
      

   

 

NA                    

Tabell 4.3: Skjuvhållfasthet med hänsyn till sprickning. [9], [12] 

I övrigt skiljde sig inte beräkningar eller faktorer åt utan dessa skillnader var 

det som påverkade vad takstolen dimensionerades för.  

Utnyttjandegrad för samma dimension på takstol, 90x315 mm, beräknade 

enligt de respektive nationella tilläggen och NA enligt två lasttyper gav 

följande resultat: 

 

Nationellt tillägg Skjuvbärförmåga Momentbärförmåga 

EKS 38,59 % 76,32% 

NA: Snö = medel, vind= kort 42,21 % 80,38% 

NA: Snö = kort, vind = momentan 37,51 % 71,45% 

Tabell 4.4: Utnyttjandegrader. 

 

Anledningen varför utnyttjandegraden förändras i och med skillnader i 

lasttyper är på grund av att      förändras. Då      tar hänsyn till inverkan 

av fukt och lasternas varaktighet. 
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4.3 Golvbjälklag 

Skillnader när det gäller dimensioneringen av golvbjälklaget beror delvis på 

att lastkombinationerna som tidigare visats skiljer sig något åt. Bjälklaget 

belastades på grund av detta av en något högre last vid beräkning enligt NA. 

Värdet för nyttiglast på golvbjälklag i bostäder och reduktionsfaktorer med 

avseende på nyttiglast är samma enligt EKS och NA. Detta betyder att      i 

detta fall var identiskt oavsett nationellt tillägg.  

Skillnaderna var istället följande: 

Skjuvhållfasthet med hänsyn till sprickning,    , för k-virke C24: 

EKS  

        {

   

   
 

   

   
     

   

 

NA                      

Tabell 4.5: Skjuvhållfasthet med hänsyn till sprickning. [9], [12] 

Materialvärden: 

EKS                    

NA                     

Tabell 4.6: Materialvärden för trä. [9], [12] 

Vidare skiljer sig kraven för maximalt tillåtna svikt avsevärt. Den tillåtna 

deformationen för en 1 kN punktlast är en av anledningarna varför 

dimensioneringen krävde större dimensioner vid beräkning enligt NA.  

EKS          

NA  

{
        
        

 

Tabell 4.7: Tillåten nedböjning vid 1 kN punktlast. [9], [12] 

I ett tillägg framtaget av SINTEF Byggforsk måste golvbjälklag dessutom 

förutom att uppfylla svikt- och impulshastighetsresponskrav även uppfylla det 

så kallade komfortkriteriet. För att uppfylla komfortkriteriet krävs ännu högre 

dimensioner på golvbjälkarna.  

Beräkningarna enligt EKS visade att det är brukbart att nyttja en golvbjälke 

med dimensionerna 45x220 mm, (k-virke), för att klara de aktuella lasterna och 

kraven. Detta var inte i närheten av en tillräcklig dimension med beräkningar 



Resultat 

 

24 

 

enligt NA, där det i stället visade sig vara omöjligt att använda sig av vanligt 

k-virke för att uppfylla kraven. Istället behövde en limträbalk eller alternativt 

en I eller H–balk användas, där de två senare är att föredra då de används 

flitigt vid konstruktion av golvbjälklagskasseter. En annan lösning hade varit 

att sätta golvbjälkarna tätare för att klara kraven. 

Då det inte varit möjligt att använda sig av samma dimension eller inte ens 

samma typ av bärverksmodell var det inte heller möjligt att på ett korrekt sätt 

jämföra utnyttjandegrad mellan de båda nationella tilläggen. När 

utnyttjandegraderna i moment- och skjuvbärförmåga ändå jämfördes var 

skillnaderna inte stora mellan de nationella tilläggen. Denna kontroll gjordes 

för samma dimension på golvbjälken enligt båda nationella tilläggen. 

Utnyttjandegrad: 

Nationellt tillägg Skjuvbärförmåga Momentbärförmåga 

EKS             

NA               

Tabell 4.8: Utnyttjandegrader. 

Det är tydligt att det är komfortkriteriet som styr valet av dimension på 

bärverket.  
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4.4 Regel yttervägg 

Regeln utsattes också den för en något större dimensionerande last, både 

horisontell och vertikal då beräkningarna utfördes enligt NA. Vindlasten blev 

dimensionerande i horisontalled enligt både EKS och NA. Nyttiglasten visade 

sig vara den dimensionerande lasten i vertikalled enligt både EKS och NA. 

Anledningen varför de dimensionerande lasterna blev något större enligt NA 

var som tidigare på grund av de något annorlunda 

lastkombinationsfaktorerna, skillnaderna blev desto tydligare vid 

lastnedräkningen till regeln där flera steg av lastkombinationerna 

genomfördes. Detta på grund av att laster från flera våningar beräknades ner 

till regeln. 

Utöver den större dimensionerande lasten skiljde sig inte beräkningsgångarna 

åt förutom som tidigare att några faktorer och värden var något annorlunda 

mellan de två nationella tilläggen. Skillnaderna listas nedan: 

EKS                    

NA                     

Tabell 4.9: Materialvärden för trä. [9], [12] 

EKS                            

NA                            

Tabell: 4.10: Nyttiglasten för vindsbjälklag med tillgång till vinden via lucka. [9],[11] 

En regel som belastas av samtidig böjning och tryck skall uppfylla följande 

kriterium: 
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Skillnaderna i faktorer och i dimensionerande laster gav följande resultat vid 

kontrollen av samtidig böjning och tryck.  

 Kontroll samtidig böjning och tryck, vind som huvudlast. 

EKS  
   

   
 

    

    
      

    

    
 

     

     
              

 Kontroll samtidig böjning och tryck, nyttiglast som huvudlast. 

EKS  
   

   
 

    

    
      

     

   
 

     

    
              

 Kontroll samtidig böjning och tryck, vind som huvudlast. 

NA  
   

   
 

    

    
      

     

    
 

     

     
              

 Kontroll samtidig böjning och tryck, nyttiglast som huvudlast. 

NA  
   

   
 

    

    
      

    

   
 

     

    
              

Tabell 4.11: Kontroll samtidig böjning och tryck, två kontroller för respektive 

nationellt tillägg då två laster är dimensionerande i olika riktningar. 
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5 Slutdiskussion 
Författaren anser att systemet med eurokoder är bra, dels för att 

standardiseringen ökar möjligheter för samarbeten mellan länder i Europa 

men också på det sättet eurokoderna har utarbetats med möjligheter för varje 

land att utnyttja sina egna kunskaper och erfarenheter i form av nationella 

tillägg. Det är dock också av författarens åsikt att grannländer så som Sverige 

och Norge, som har ett framgångsrikt samarbete i så mycket annat, borde 

kunna också i detta sammarbeta med att ta fram gemensamma tillägg till 

eurokoderna. Med tanke på att skillnaderna överlag inte är särskilt stora 

länderna emellan borde det vara möjligt och i och med det skapa ett bättre och 

smidigare samarbete mellan länderna vad det gäller konstruktion. 

Samnordiska byggregler är dessutom något som efterfrågats av aktörer på 

marknaden under en lång tid.  

Anledningen varför studien både har riktats mot var skillnader finns och hur 

stora de är, är för att se om skillnaderna är så stora att de ger upphov till 

förändringar i bärverksmodeller eller dimensioner. Dessa skillnader skapar då 

svårigheter för projekteringen då byggnadens tekniska aspekter måste 

förändras vid export till ett annat land. 

5.1 Skillnader i dimensionerings- och lastberäkningar 

Studien har visat att ländernas respektive nationella tillägg skapar vissa 

skillnader vid dimensionering och lastberäkningar, detta på grund av att 

materialvärden för trä, partialkoefficienter vid lastkombinationer, 

reduktionsfaktorer och lastvarighetsklasser skiljer sig tilläggen emellan. 

Bärförmåga och laster hos och på bärverksdelar blir därför olika beroende på 

vilket nationellt tillägg som tillämpas. Den dimensionerande lasten på taket 

skiljde sig inte särskilt mycket länderna emellan, där säkerhetsklassfaktorn 

enligt EKS och den något annorlunda reduktionsfaktorn avseende vind enligt 

NA gav utslaget på 9 % större dimensionerande last då den beräknades enligt 

NA. Inte heller dimensioneringen av takstolen och regeln visade på några 

större skillnader då de skillnader som existerar i de nationella tilläggen i form 

av reduktionsfaktorer och liknande gav ett litet utslag. Vid dimensioneringen 

av takstolen enligt NA användes två typer av lastvarighetsklasser, detta för att 

visa hur stor skillnaden blev mellan de båda. Det vanligaste i Norge är dock att 

sätta snö som kort och vind som momentan vilket ger att utnyttjandegraden 

blir något lägre än vid dimensionering enligt EKS. Golvbjälklaget var det 

moment i dimensioneringen som visade på den första riktigt betydande 

skillnaden i och med att beräkningsgångarna skiljde sig något åt. Det visade 

sig att varken moment- eller skjuvkraften var problemet vid dimensioneringen 
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av golvbjälklaget, då utnyttjandegraden är mycket lika varandra. Den stora 

skillnaden berodde istället på nedböjning och svikt i form av 

komfortkriteriekravet. Författaren valde att inte gå vidare med NA-

beräkningarna för att få fram en lämplig golvbjälke då beräkningarna med 

Statcon visat att k-virke inte gick att använda. Resultat från en eventuell 

passande golvbjälke enligt NA hade varit svår att jämföra med den 

dimensionerad enligt EKS.  Beräkningarna som genomfördes ansågs vara fullt 

tillräckliga för att visa var skillnaderna fanns, samt hur stor betydelse för 

dimensioneringen den hade. 

Det ska påpekas att lasterna på konstruktionen inte har varit stora och kan 

vara anledningen varför vissa skillnader inte gett ett större utslag på 

bärverksdelarnas dimensioner. Då i huvudsak endast enskillda bärverksdelar 

dimensionerats finns alltså möjligheten att skillnaderna mellan de nationella 

tilläggen visar sig tydligare och blir större då ett faktiskt hus dimensioneras 

från tak till grund. Skillnaderna skulle definitivt bli större vid dimensionering 

av en större byggnad med större laster. 

5.2 Största skillnaderna 

Dimensioneringen av golvbjälklaget är det moment där beräkningsgångarna 

och kraven skiljer sig mest åt, i och med tillägget av komfortkriteriet och de 

annars skärpta nedböjningskraven. Det är lämpligt att ställa sig frågan varför 

kraven är så mycket högre i Norge jämfört med i Sverige. Författaren har 

aldrig sett de svenska kraven som undermåliga eller otillräckliga, inte heller 

har författaren någonsin hört klagomål eller liknande angående att de Svenska 

kraven skulle vara för låga. Detta väcker frågan om komfortkriteriet verkligen 

är nödvändigt. Komfortkriteriet är utarbetat av sakkunniga och accepterat som 

standard vilket gör att ett det borde ha utarbetats mot ett tydligt syfte, det är 

bara för en konstruktör att acceptera detta och dimensionera därefter. I det 

stora hela är det detta moment som speciellt är något en konstruktör måste 

beakta vid dimensionering av en byggnad som skall t.ex. levereras till Norge. 

Den stora skillnaden i beräkningsgång i och med tillägget ger ett stort utslag 

på dimensioneringen, detta kan medföra att en byggnad måste ritas om eller 

att en annan bärverkstyp måste användas för att uppfylla kraven.  

Centrumavståndet på takstolar är också något som måste beaktas, detta är en 

byggnadsteknisk aspekt men som påverkar dimensioneringen då lägre 

dimensioner kan väljas i och med det kortare centrumavståndet.  

Överlag är skillnaderna annars små mellan de två nationella tilläggen, även 

om varje moment ändå måste studeras och beaktas vid en dimensionering, 

oavsett nationellt tillägg.  



Förslag till fortsatt forskning 

 

29 

 

6 Förslag till fortsatt forskning 
Denna studie har endast undersökt skillnader i enskillda bärverksdelar med 

undantag för några lastnedräkningar från ovanstående delar. Det är möjligt att 

göra en mer omfattande studie och se hur stora skillnaderna blir i en 

fullständig dimensionering av en byggnad.  

Skillnader i byggnadstekniska aspekter har inte berörts i någon stor grad vilket 

är ett område som också går att utveckla och undersöka vidare.  

Branddimensioneringen prioriterades bort i denna studie som tidigare 

förklarats. Detta är också ett moment som skulle kunna undersökas vidare, hur 

dimensioneringen för den termiska lasten skiljer sig åt mellan de två nationella 

tilläggen.  

Ytterligare en intressant aspekt att föra vidare är punkten för samordnade 

byggregler. Varför detta inte genomförs då skillnaderna mellan de nationella 

tilläggen till stor del är små. Vad är det till exempel som gör att de norska 

standarderna i de flesta lägen kräver större dimensioner, speciellt för 

golvbjälklag, då länder som Sverige och Norge ändå får ses som två mycket 

lika länder.



Referenser 

 

30 

 

7 Referenser 
[1] Isaksson T, Thelandersson S, Mårtensson A. Byggkonstruktion: baserad på 

Eurokod. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur AB; 2010. 

[2] Ahlfort, K. Prefabricerat byggande allt mer populärt. Byggnyheter.se 2013, 

30 april. 

[3] Swedish standards institute. Vad är eurokoder? Tillgänglig på: 

(http://www.sis.se/tema/eurokoder/om_eurokoder/). Hämtad 2014-04-16. 
[4] SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Harmonisering av de nordiska 

ländernas träbyggregler. Tillgänglig på: 

http://www.sp.se/sv/index/research/harmonisationofbuildingregulations/Docu

ments/SP_Rapport_2008_45_Harmonisering_sammanslagen%5B1%5D.pdf. 

Hämtad 2014-02-04  

[5] Standard.no. Norsk Standard. Tillgänglig på: 

http://www.standard.no/standardisering/norsk-standard/. Hämtad 2014-04-18. 
[6] Höst M, Regnell B, Runeson P. Att genomföra examensarbete. Lund: 

Studentlitteratur; 2006. 

 

[7] Thurén T. Vetenskapsteori för nybörjare. 2., [omarb.] uppl. Stockholm: 

Liber; 2007. http://www.boverket.se/ 

[8] Boverket. Om Boverket. Tillgänglig på: http://www.boverket.se/Om-

Boverket/. Hämtad 2014-05-06 

[9] Boverkets författningssamling. BFS 2013:10, EKS 9. Tillgänglig på: 

https://rinfo.boverket.se/EKS%5CPDF%5CBFS2013-10-EKS9.pdf. Hämtad 

2014-03-24. 

[10] Standard.no. Eurokod 0, NS-EN 1990:2002+NA:2008. Hämtad 2014-03-24. 

[11] Standard.no. Eurokod 1, NS-EN 1991-1-3:2003+NA:2008. Hämtad 2014-03-

24.  

[12] Standard.no. Eurokod 2, NS-EN 1995-1-1:2004+A1:2008+NA:2010. Hämtad 

2014-03-24. 

[13] Nilsson, L. Eurokod, tabeller och formler. HABELiA bygg och Cadteknik 

AB. 

http://www.sis.se/tema/eurokoder/om_eurokoder/
http://www.sp.se/sv/index/research/harmonisationofbuildingregulations/Documents/SP_Rapport_2008_45_Harmonisering_sammanslagen%5B1%5D.pdf
http://www.sp.se/sv/index/research/harmonisationofbuildingregulations/Documents/SP_Rapport_2008_45_Harmonisering_sammanslagen%5B1%5D.pdf
http://www.standard.no/standardisering/norsk-standard/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/
https://rinfo.boverket.se/EKS%5CPDF%5CBFS2013-10-EKS9.pdf
javascript:__doPostBack('ctl00$FullRegion$uxSearchResultContainer$ucItemList$rptItems$ctl00$myItemInformation$LinkButton2','')
javascript:__doPostBack('ctl00$FullRegion$uxSearchResultContainer$ucItemList$rptItems$ctl00$myItemInformation$LinkButton2','')
javascript:__doPostBack('ctl00$FullRegion$uxSearchResultContainer$ucItemList$rptItems$ctl01$myItemInformation$LinkButton2','')


Referenser 

 

31 

 

[14] Bergkvist P. Design of timber structures, Swedish Forest Industries, 2011. 

[15] Byggforskserien. Trebjelkelag, Dimensjonering og utforelse. SINTEF 

Byggforsk Kunnskapssystemer, 2011. 

[16] Abrahamsen, Rune B, rune.b.abrahamsen@sweco.no ”Re: CC-avstånd 

takstolar inom norsk byggtradition” [e-post]. Personligt e-brev till Pelle 

Lundmark: pelu1104@student.miun.se, 2014-03-14, 12:56. Hämtad 2014-03-14 

[17] Johansson, Stefan, stefan.johansson@alvsbyhus.se ”Re: Samnordiska 

byggregler” [e-post]. Personligt e-brev till Pelle Lundmark: 

pelu1104@student.miun.se, 2014-04-02, 14:22. Hämtad 2014-04-02 

mailto:rune.b.abrahamsen@sweco.no
mailto:pelu1104@student.miun.se
mailto:stefan.johansson@alvsbyhus.se
mailto:pelu1104@student.miun.se


 

 

 

      Bilaga A: Beräkningar 

I denna bilaga redovisas de beräkningar som ligger till grund för den 

jämförande studien. 

 

Innehållsförteckning

1 Dimensionerande laster på tak ........................................................................... 1 

1.1 Eurokoder med EKS .................................................................................... 1 

1.2 Eurokoder med NA ..................................................................................... 3 

2 Takstol .................................................................................................................... 6 

2.1 Eurokoder med EKS .................................................................................... 6 

2.2 Eurokoder med NA ..................................................................................... 8 

3 Golvbjälklag ........................................................................................................ 12 

3.1 Eurokoder med EKS .................................................................................. 12 

3.2 Eurokoder med NA ................................................................................... 16 

4 Pelare yttervägg .................................................................................................. 21 

4.1 Eurokoder med EKS .................................................................................. 21 

4.2 Eurokoder med NA ................................................................................... 25 

 



 

1 

 

1 Dimensionerande laster på tak 

1.1 Eurokoder med EKS 

Byggnaden: 

Husets planmått är 7x12 m. Taket är ett pulpettak och största höjden på 

byggnaden är 8 m.  

Östersund:       

Säkerhetsklass: 2 

              

            

Taklutning:  

Takets lutning sätts till 15 grader. µ = 0,8 då,            

Egentyngd: 

Egentyngd tak:                

Ingen nyttiglast på taket. 

Snölast: 

                                 

Där: 

           

                                                                                  

                                                  

        

                                                                                  

        

                                                                                        

                    

             

                                 

                                      

Eftersom snölast beräknas som last per horisontell yta görs den om för att 

anpassas till de andra lasterna med hänsyn till den 15° taklutningen. Detta 

underlättar senare för dimensioneringen av takstolarna. 
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Vindlast: 

   enligt tabell 1.12. Karakteristiskt vindtryck, för Vb = 23 m/s, takhöjden 8 m 

samt terrängtyp III:    = 0,47 kN/m2  

Mest ogynnsamma vind fås enligt tabell 1:14 Formfaktorer för utvändig 

vindlast på pulpettak. 

Med en taklutning på 15° fås:            

Utvändiga vindlasten:                   

                              

                                                             

Dimensioneringsvärden för laster (STR/GEO) (Uppsättning B) 

6.10. A:                                                        

6.10. B, snö:                                                           

6.10. B, vind:                                                           

(sid 14 EKS 9) 

Säkerhetsklass: 2 ger att    = 0,91 

6.10.a: 

                                                                      

6.10.b, snö: 

                                                             

            

6.10.b, vind: 

                                                                

           

Lastkombination med snölast som huvudlast är dimensionerande. 
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1.2 Eurokoder med NA 

Byggnaden: 

Husets planmått är 7x12 m. Taket är ett pulpettak och största höjden på 

byggnaden är 8 m.  

Östersund:       

Pålitlighetsklasse: 2 (Normal), boligbygge.(Tabell NA.A1(901) – Veiledende 

eksempler for klassifisering av byggverk, konstruksjoner og 

konstruksjonsdelar.) NS-EN 1990:2002+NA:2008 sid 82          

             

           

Taklutning:  

Takets lutning sätts till 15 grader. µ = 0,8 då,            

Egentyngd: 

Egentyngd tak:                

Ingen nyttiglast på taket. 

Snölast: 

Enligt NA finns det olika sätt att bestämma snölasten på, men i förhållanden 

där byggnaden är placerad i stadsmiljö eller nära stadsmiljö och inga 

extraordinära snöfall och snödriver förekommer är det brukligt att använda 

formeln nedan även här. (Tabell NA.A1 – Dimensjonerende situasjoner og 

plassering av last som skal brukes for stedsangivelser.) NS-EN 1991-1-

3:2003+NA:2008 sid 62 

                                 

Där:  

         

                                                                                  

                                                  

        

                                                                                  

      

                                                                                        

                    

             

                                 Denna är då tagen från Svensk tabell. 
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Eftersom snölast beräknas som last per horisontell yta görs den om för att 

anpassas till de andra lasterna med hänsyn till den 15° taklutningen. Detta 

underlättar senare för dimensioneringen av takstolarna. 

                         

Snö:                    

Vindlast: 

Eftersom huset placeras i Östersund antas    vara lika som enligt EKS 9. Enligt 

NA beräknas    egentligen annorlunda. Men då dessa beräkningar är 

baserade och framtagna för att passa det Norska landskapet sätts    

           även här. Detta val gör att skillnaderna i kommande beräkningar 

blir desto tydligare. Vid användandet av den förenklade metoden för att 

bestämma    enligt NA skiljer sig värdet inte särskilt mycket i varje fall. 

Mest ogynnsamma vind fås enligt tabell 1:14 Formfaktorer för utvändig 

vindlast på pulpettak. 

Med en taklutning på 15° fås:            

Utvändiga vindlasten:                   

                              

Vind:                    

 

Lastkombinationer i brottgränstillståndet för STR. 

6.10. A:                                           

 

6.10. B, snö: ξ                                      

 

6.10. B, vind:                                        

 

                                                               

(Tabell NA A1.2(B) – Dimensjonerande verdier for laster (STR/GEO) (Sett B)) 

NS-EN 1990:2002+NA:2008 sid 81 

6.10.a: 
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6.10.b, snö: 

                                                

6.10.b, vind: 

                                                  

Lastkombination med snölast som huvudlast är dimensionerande även här. 

En viktig detalj att nämna här är vilken lasttyp snö och vind väljs till. I NA bör 

lasttyp för snö väljas till kort samt lasttyp för vind till momentan. Det finns 

dock ett tillägg som säger att i vissa fall, där det är brukligt, kan snölast väljas 

till medel samt vind till kortvarig. Alltså så som det är brukligt enligt EKS. 

 För att underlätta kommande jämförelser samt för att visa hur stora 

skillnaderna blir utförs dimensioneringen av takstolen (NA), enligt båda 

metoder.  
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2 Takstol 

2.1 Eurokoder med EKS 

Taket har utsprång i både gavel och takfot på 600 mm. Detta och med hänsyn 

till den 15 gradiga lutning gör att takstolens längd blir: 

       

        
        , takstolarna bör alltså göras 8,5 m.  

Längd på takstol – utstick: 
 

        
         

Längd på utstick: 
   

        
         

Takstolarna beräknas vara stadgade mot vippning och placeras på avståndet 

cc1200. Varje takstol belastas då med en linjelast på: 

                  

 

Dimensionerande tvärkraft: 

      
 

 
        

        
     

 
                

Dimensionerande moment: 

    ( 
   

 
 

   

 
)           

          
      

 
     

      

 
                     

 

Klimatklass 2, kortvarigaste last = medel           

                   

Kvalitet på takstol väljs till limträ L40C vilket ger: 
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Momentbärförmåga: 

          

           
    

 
            

    

 
             

                     

Storlekseffekten då h < 600 mm: 

      { 
   

 
    

   
  

   

   
           

                                           

 

        
       

 
                   

 

Skjuvbärförmåga: 

    
     

   
                                                                     

       {

   

   
 

   

   
      

   

 

    
                 

   
          > Ved  ok! 

 

Utnyttjandegrad: 
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2.2 Eurokoder med NA 

Taket har utsprång i både gavel och takfot på 600 mm. Detta och med hänsyn 

till den 15 gradiga lutning gör att takstolens längd blir: 

       

        
        , takstolarna bör alltså göras 8,5 m.  

Längd på takstol – utstick: 
 

        
         

Längd på utstick: 
   

        
         

Takstolarna beräknas vara stadgade mot vippning och placeras på avståndet 

cc1200. I Norge sätts oftast takstolar cc600, detta är dock inget krav utan är 

snarare byggt på tradition. För att inte försvåra möjligheterna att på ett tydligt 

sett se skillnaderna väljs därför cc-avståndet till 1200 även här. 

Varje takstol belastas då med en linjelast på: 

                   

 

Dimensionerande tvärkraft: 

      
 

 
        

         
     

 
                   

Dimensionerande moment: 

    ( 
   

 
 

   

 
)           

           
      

 
      

      

 
                     

 

Klimatklass 2, kortvarigaste last = medel           

                   

Kvalitet på takstol väljs till limträ L40C vilket ger: 

                  
        

    
           

            

Momentbärförmåga: 
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Det är alltså möjligt att använda samma dimension på takstolarna i detta läge, 

vilket i slutändan underlättar jämförelsen då utnyttjandegraden kan sättas mot 

varandra. 

Storlekseffekten då h < 600 mm: 

      { 
   

 
    

   
  

   

   
           

                                              

 

           
       

 
                

 

Skjuvbärförmåga: 

    
     

   
                                                                     

                       
       

    
       

    
                

   
          > Ved  ok! 

Utnyttjandegrad: 
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För att se skillnaderna om lasttyperna förändras: 

Med klimatklass 2, kortvarigaste last = kort           

                   

Kvalitet på takstol väljs till limträ L40C vilket ger: 

                  
        

    
          

             

Momentbärförmåga: 

          

          
    

 
            

    

 
             

                     

Vi ser här att utnyttjandegraden kommer att bli mycket lägre. Det krävs dock 

fortfarande en 90x315. 

Storlekseffekten då h < 600 mm: 

      { 
   

 
    

   
  

   

   
           

                                             

 

          
       

 
                   

Skjuvbärförmåga: 

    
     

   
                                                                     

                       
       

    
      

    
               

   
          > Ved  ok! 

Utnyttjandegrad: 
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Skillnaden mot föregående med lasttyper snö = medel och vind = kort blir 

alltså runt 9 % mindre utnyttjandegrad för böjning och runt 5 % vad det gäller 

skjuvning. Det är alltså något som bör beaktas i den händelse att byggnaden 

skall placeras i Norge.  
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3 Golvbjälklag 
Ett träbjälklag belastas av olika laster. Egentyngd och nyttiglast i första hand. 

Nyttiglasten beror på vilken typ av byggnad det rör sig om, den varier i storlek 

mellan t.ex. bostäder eller kontor. 

3.1 Eurokoder med EKS 

Golvbjälkarna placeras cc600 och bildar kassetter á 2400x4000 mm. Bjälkarna 

beräknas vara stadgade mot vippning. 

Spännvidden: 4,0 m 

Nyttiglast:           , ingen reduktion av nytiglast. 

6.3.1.2(1)P tabell 6.2, EKS 9. (sid 19) 

                                                    

        

                 (sid 13) 

Egentyngd:  

                    

Säkerhetsklass 2 

                                                  

{
             
             

           

C24                 
      

   
           

                        
     

   
          

Lastkombinationer i brottgränstillståndet för STR och EQU. 

6.10. A:                                    

6.10. B:                                       

 

6.10. A:                                               

6.10. B:                                                  

Varje golvbjälke bär då: 

                   

Dimensionerande moment: 
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Dimensionerande skjuvkraft: 

    
  

 
 

      

 
         

Momentbärförmåga: 

          

               
   

 
                          

   

 
            

En 45x220 ->              

          
       

 
                  

Skjuvbärförmåga: 

    
             

   
 

       {

   

   
 

   

   
     

   

 

    
                  

   
                 

Utnyttjandegrad: 
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Nedböjning: 

Spånskivan antas medverka.  

Spånskiva: P6, 22mm. 

Medverkande fiktiv bredd: 

     
            

   
   

                                                                              

        

     
    

     
              

   ∑          
       [   ]  

                                                       

(         
  

 
)  (       (   

   

 
))                      

          

                                                                                   

    (
       

  
           )  (

         

  
             )                 

  

      
 

               
   

  

  (
 

 
)
 

 

                

   

(     
   

  )
 (

   

    
)
 

        

                                         

Alternativt: 

                        Enligt Sweedish Wood – Design of timber 

structures, 7.3.3.1, ekvation (7.21). 

 

      
         

         
 

                 

                   
                    

Alternativt: 
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Egenfrekvens, impulshastighetsrespons: 

             

Bjälklagets styvhet, (   ): 
                

   
              

  
             

Egenfrekvens: 

   
 

    
 √

      
 

 
 

    
 √

         

  
           

Antal första ordningens noder av egenfrekvenser upp till 40 Hz, n40. 

Bjälklagets styvhet tvärs,        
                

  
 

        

  
             

    [  
  

  
      (

 

 
)
 

 
      
      

]

    

  [  
  

      
      (

   

 
)
 

 
         

        
]

    

  

          

Impulshastighetsrespons: 

  
               

         
 

                 

            
       [     ] 

Kontroll: 

                                     [     ] 
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3.2 Eurokoder med NA 

Golvbjälkarna placeras cc600 och bildar kassetter á 2400x4000 mm. Bjälkarna 

beräknas vara stadgade mot vippning. 

Spännvidden: 4,0 m 

Nyttiglast:           , ingen reduktion av nytiglast. 

Egentyngd:           

Pålitlighetsklass: 2 

                                                                          

{
             
             

           

C24                 
      

    
           

                        
     

    
          

 

Lastkombinationer i brottgränstillståndet för STR och EQU. 

6.10. A:                             

6.10. B:                        

6.10. A:                                  

6.10. B:                            

Varje golvbjälke bär då: 

                  

Dimensionerande moment: 

    
   

 
 

       

 
          

Dimensionerande skjuvkraft: 
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Momentbärförmåga: 

 

          

               
   

 
                          

   

 
            

En 45x220 ->              

Det finns förstås inte en chans att en 45x220, (48x223), kommer räcka för att 

uppfylla de skärpta kraven i och med införandet av komfortkriteriet. Efter 

uträkningar visar det sig att inte ens en 73x223 räcker för att klara 

komfortkriteriet. Det naturliga valet hade förstås varit att istället använda I- 

eller H-balkar, typ Masonit. Men då detta skulle försvåra tydligheten i 

jämförelsen räknas istället hur långt ifrån att klara komfortkriteriet det är med 

samma dimension som användes vid EKS, alltså 45x220. Detta för att visa den 

stora skillnaden. 

          
       

 
                  

Skjuvbärförmåga: 

    
             

   
 

                     

    
                  

   
                  

Utnyttjandegrad: 
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Svikt: 

Spånskivan antas medverka.  

Spånskiva: P6, 22mm. 

Medverkande fiktiv bredd: 

     
            

   
   

 

                                                                              

        

     
    

     
              

   ∑          
       [   ]  

                                                       

(         
  

 
)  (       (   

   

 
))                      

          

                                                                                   

    (
       

  
           )  (

         

  
             )                 

  

      
 

               
   

  

  (
 

 
)
 

 

                

   

(     
   

  )
 (

   

    
)
 

        

 

                                         

Alternativt: 

                        Enligt Sweedish Wood – Design of timber 

structures, 7.3.3.1, ekvation (7.21). 
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Alternativt: 

      
         

         
 

                

                   
                      

 

Impulshastighetsrespons: 

             

Bjälklagets styvhet, (   ): 
                

   
              

  
             

   
 

    
 √

      
 

 
 

    
 √

         

  
           

 

Antal första ordningens noder av egenfrekvenser upp till 40 Hz, n40. 

Bjälklagets styvhet tvärs,        
                

  
 

        

  
             

    [  
  

  
      (

 

 
)
 

 
      
      

]

    

 

     [  
  

      
      (

   

 
)
 

 
         

        
]

    

       

Komfortkriteriet: 

                        

                         

 

     
      

      

        
                    

Där: 

  är den beräknade nedböjningen för 1 kN punktlast (mm). 

  är den beräknade egenfrekvensen (   . 

Det är tydligt att det kommer att krävas en mycket större dimension på 

golvbjälken samt en högre virkeskvalitet än C24. 

Impulshastighetsrespons: 

  
               

         
 

                 

            
       [     ] 
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Kontroll: 

                                     [     ] 

                

Då beräkningar med Statcon visat att inte ens en 70x220 räcker för att klara det 

så kallade komfortkriteriet ser författaren ingen mening med att räkna på en 

annan typ av bärverk så som limträbalk eller I-balk. Resultatet av 

utnyttjandegraden skulle då inte kunna jämföras med den svenska golvbjälken 

och ge ett tydligt resultat. Beräkningarna har ändå visat att det under detta 

moment existerar stora skillnader vad det gäller tillämpandet av EKS eller NA. 

Beräkningarna anses redan nu ligga till grund för ett resultat som stämmer väl 

överens med vad som eftersökts i denna jämförande studie.   
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4 Pelare yttervägg 

4.1 Eurokoder med EKS 

Pelaren som skall dimensioneras är placerad i yttervägg på bottenplan. Pelaren 

är 2,6 m och är stagad i veka riktningen. 

Pelaren belastas indirekt av tak, två överstående pelare på 2,6 respektive 1,6 m, 

vindsbjälklag samt ett golvbjälklag. Regeln har dimensionerna 45xX mm. Det 

mest sannolika är att två placeras bredvid varandra för att skapa ett större 

tvärsnitt, men då det beräknas hålla med endast en regel beräknas det därför 

efter det. Det är inte det byggnadstekniska som intresserar utan skillnaderna i 

bland annat utnyttjandegrad. 

Pelaren är av k-virke, säkerhetsklass 2 och klimatklass 1. 

Pelaren belastas av: 

Egentyngd: 

                     /   

                 

                         

                        

Snölast: 

                                      

Sedan tidigare uträkning. 

Nyttiglast: 

                            

 För bjälklag i vindsutrymmen med minst 0,6 m fri höjd och med fast trappa 

till vinden 

                        

Vindlast: 

{

            
                     

         
           

Den mest ogynnsamma vindlasten, invändig och utvändig: 

         

      0,8 

                               

Antagandet att ett stort fönster placeras på var sin sida av pelaren (regeln) gör 

att den får en lastbredd på 1,2 m. Detta baseras på att reglarna vanligtvis 
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placeras cc600 men att de båda fönstren ökar avståndet till det dubbla åt båda 

håll. 

                                      

Lastnedräkning: 

6.10.a: 

                                                                

                                           

    
            

 
 

             

 
           

6.10.b: Snö som huvudlast 

                                                             

                                               

    
            

 
 

             

 
           

6.10.b: Nyttiglast som huvudlast 

                                                             

                                               

    
            

 
 

             

 
           

6.10.b: Vindlast som huvudlast 

                                                             

                                                   

    
          

 
 

         

 
          

 

Lastkombination, nyttiglast är alltså dimensionerande i vertikal led och 

lastkombination vind dimensionerande i horisontell. 

Pelaren anses ledad i båda ändar: 

Knäckningslängd:                   

             ,                     

En pelare som belastas av samtidig böjning tryck skall uppfylla följande 

kriterium: 
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Beräkningen fortsätter med de två dimensionerande lastkombinationerna. 

Tvärsnittshöjd med avseende på böjmoment bestäms först. 

Lastkombinationerna med 6.10.b, Nyttiglast och 6.10.b, Vindlast är 

dimensionerande. 

6.10.b, Nyttiglast – Lasttyp medel 

    
      

   
           

{
             
             

           

                                                   

     √
     

     
  √

           

        
       

 

6.10.b, Vindlast – Lasttyp kort 

    
      

   
           

{
             
            

           

     √
     

     
  √

          

        
       

Det är tydligt att oavsett vilken dimension på regeln som det krävs för att klara 

lasterna inte kommer att vara avgörande. I och med att det är en yttervägg i 

huset kommer istället tjockleken på isoleringen sannolikt bestämma vilken 

dimension som krävs på reglarna. Det troliga är att en 45x195 används och 

sedan en 45x45 innanför det för att få extra utrymme för isolering och t.ex. 

eldragningar. Men då syftet inte är att optimera dimensioneringen utan att se 

på skillnaderna utförs beräkningen med en 45x195 för att i slutändan jämföra 

utnyttjandegrad mellan EKS och NA. 

6.10.b, Nyttiglast – Lasttyp medel 
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6.10.b, Vindlast – Lasttyp kort 

    
    

 
     

       

 
                                                     

6.10.b, Nyttiglast – Lasttyp medel och 6.10.b, Vindlast – Lasttyp kort 

C24: 

                

           

Slankhetstal styva riktningen: 

   √   
    
 

 √   
    

   
      

 

Relativt slankhetstal styva riktningen: 

       
  

 
 √

   
     

 
    

 
 √

  

    
      

 

       (     (          )        
 ) 

                                     

Där:                               

Reduktionsfaktor styva riktningen: 

    
 

   √  
        

 

 
 

     √           
       

6.10.b, Nyttiglast – Lasttyp medel 

    
      

   
          

                                                   

   

   
 

    

    
      

     

   
 

     

    
              

 

6.10.b, Vindlast – Lasttyp kort 
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4.2 Eurokoder med NA 

Pelaren som skall dimensioneras är placerad i yttervägg på bottenplan. Pelaren 

är 2,6 m och är stagad i veka riktningen. 

Pelaren belastas indirekt av tak, två överstående pelare på 2,6 respektive 1,6 m, 

vindsbjälklag samt ett golvbjälklag. Regeln har dimensionerna 45xX mm. Det 

mest sannolika är att två placeras bredvid varandra för att skapa ett större 

tvärsnitt, men då det beräknas hålla med endast en regel beräknas det därför 

efter det. Det är inte det byggnadstekniska som intresserar utan skillnaderna i 

bland annat utnyttjandegrad. 

Pelaren är av k-virke, pålitlighetsklass 2 och klimatklass 1. 

Pelaren belastas av: 

Egentyngd: 

                     /   

                 

                          

                        

Snölast: 

                                      

Sedan tidigare uträkning. 

Nyttiglast: 

                                        Tabell NA.6.2 

                                          Tabell NA.6.2 

Vindlast: 

{

            
                     

         
           

Den mest ogynnsamma vindlasten, invändig och utvändig: 

         

      0,8 

                               

Antagandet att ett stort fönster placeras på var sin sida av pelaren (regeln) gör 

att den får en lastbredd på 1,2 m. Detta baseras på att reglarna vanligtvis 

placeras cc600 men att de båda fönstren ökar avståndet till det dubbla åt båda 

håll. 
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Lastnedräkning: 

6.10.a: 

                                                              

                              

    
            

 
 

             

 
          

 

6.10.b: Snö som huvudlast 

                                                             

                          

    
            

 
 

             

 
          

 

6.10.b: Nyttiglast som huvudlast 

                                                             

                          

    
            

 
 

             

 
          

 

6.10.b: Vindlast som huvudlast 

                                                             

                              

    
          

 
 

         

 
           

 

Lastkombination, nyttiglast är alltså dimensionerande i vertikal led och 

lastkombination vind dimensionerande i horisontell. 

Pelaren anses ledad i båda ändar: 

Knäckningslängd:                   

             ,                      

En pelare som belastas av samtidig böjning tryck skall uppfylla följande 

kriterium: 
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Beräkningen fortsätter med de två dimensionerande lastkombinationerna. 

Tvärsnittshöjd med avseende på böjmoment bestäms först. 

Lastkombinationerna med 6.10.b, Nyttiglast och 6.10.b, Vindlast är 

dimensionerande. 

6.10.b, Nyttiglast – Lasttyp medel 

    
      

    
           

                                                   Tabell NA.2.3 

{
             
             

           

     √
     

     
  √

          

        
       

 

6.10.b, Vindlast – Lasttyp kort 

    
      

    
           

{
             
            

           

     √
     

     
  √

           

        
       

Även här är det tydligt att oavsett vilken dimension på regeln som det krävs 

för att klara lasterna inte kommer att vara avgörande. I och med att det är en 

yttervägg i huset kommer istället tjockleken på isoleringen sannolikt bestämma 

vilken dimension som krävs på reglarna. Det troliga är att en 45x195 används 

och sedan en 45x45 innanför det för att få extra utrymme för isolering och t.ex. 

eldragningar. Men då syftet inte är att optimera dimensioneringen utan att se 

på skillnaderna utförs beräkningen med en 45x195 för att i slutändan jämföra 

utnyttjandegrad mellan EKS och NA. 

6.10.b, Nyttiglast – Lasttyp medel 

    
    

 
     

       

 
                                                    

 

6.10.b, Vindlast – Lasttyp kort 
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6.10.b, Nyttiglast – Lasttyp medel och 6.10.b, Vindlast – Lasttyp kort 

C24: 

                

           

Slankhetstal styva riktningen: 

   √   
    
 

 √   
    

   
      

 

Relativt slankhetstal styva riktningen: 

       
  

 
 √

   
     

 
    

 
 √

  

    
      

 

       (     (          )        
 ) 

                                     

Där:                               

Reduktionsfaktor styva riktningen: 

    
 

   √  
        

 

 
 

     √           
       

6.10.b, Nyttiglast – Lasttyp medel 

    
      

    
           

                                                     

   

   
 

    

    
      

    

   
 

     

    
              

 

6.10.b, Vindlast – Lasttyp kort 

    
      

    
           

                                                      

   

   
 

    

    
      

     

    
 

     

     
              

 


