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Abstract

The EN Eurocodes are a new series of standards for construction design in Europe. The

development of these codes started originally in 1975 and in present time the progressing

work is at the national calibration stage. The goal is to create a common standard for the

design of buildings and other civil engineering works throughout Europe and beyond. The

purpose is to increase the free circulation of construction products and engineering services.

Since the transition to the new standards is getting closer, the constructing engineers and

companies will soon stand before great changes. This is why Kadesjös Ingenjörsbyrå AB

asked me to do an analysis of the first part of the new standard, i.e. Eurocode 1990, and look

at the differences between the existing standards in Sweden and the Eurocodes. The result of

this is summarized not only in the report but also in a “User’s manual” which is presented in

appendix 1 attached to the report.

A limited study of the environmental effects of the transition to Eurocode EN 1990 has also

been done. By comparing design calculations of a normal beam in three different materials,

steel, concrete and glued laminated timber, you can, for instance, get a general view of how

the differences of the two standards affect the required quantity of material.

To get an insight of the different opinions that might exist concerning the new standard, a

survey based on interviews of a few constructional engineers has been done. There was also

discussed if any, and in that case what kind of preparations constructors and design companies

are performing to be well prepared when the transition comes.
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Sammanfattning

Sedan 1975 har man i Europa arbetat med att utveckla en gemensam europeisk standard för

konstruktionsberäkningar. Med hjälp av dessa vill man öppna de handelshinder som finns

mellan länder framförallt inom Europa, men även i övriga världen, och därmed underlätta det

fria flödet av varor och tjänster. Man närmar sig nu (juli 2007) målet och stora delar av den

nya beräkningsstandarden, Eurokod, är klar och publicerad. Just nu pågår ett stort arbete med

att ta fram nationella annex inom de olika medlemsländerna i Europa. Dessa skall ta hänsyn

till bland annat ländernas egen lagstiftning och geografiska krav vid dimensionering. Efter att

dessa är publicerade är Eurokoden redo att tas i bruk och efter en tre- till femårig

övergångsperiod planeras motstridande normer att dras tillbaka.

Inför övergången till den nya beräkningsstandarden Eurokod står många konstruktionsföretag

inför en stor förändring. Kadesjös Ingenjörsbyrå AB är ett av dessa företag. Som en del av

förberedelserna inför övergången har de därför bett mig utföra en analys av Eurokod 1990.

Analysen handlar huvudsakligen om hur man skall kombinera laster enligt den nya

standarden.

Resultatet av arbetet är bland annat en användarmanual som kan användas i Sverige istället

för eller tillsammans med Eurokod 1990. Manualen innehåller bland annat en guide i hur man

skall kombinera laster och även tabeller med partialkoefficienterna för samtliga olika

lasttyper. I rapporten har även en jämförelse gjorts mellan den nya standarden och den i

dagsläget (juli 2007) gällande standarden för Sverige där de största likheterna och

skillnaderna lyfts fram. Olika sätt att tolka normen diskuteras i rapporten då texten i vissa

stycken är svår att förstå. Boverket, som tar fram de nationellt valbara parametrarna för

Sverige, har därför kontaktats för att klargöra hur texten skall tolkas.

Utöver detta har även en miljöbedömning gjorts utgående från en jämförelse mellan

Boverkets konstruktionsregler och Eurokod. Miljöbedömningen baseras på jämförande

beräkningar på en normalt belastad balk i tre olika material, stål, betong och trä. Inga

generella tendenser kan antas av beräkningens resultat med hänsyn till materialbehovet, då

detta endast är ett beräkningsexempel mellan de olika standarderna. Av denna specifika

jämförelse kan man dock se att stål är det mest energikrävande materialet vid

tillverkningsprocessen. Vid jämförelse mellan transporterna av de tre olika materialen bidrar
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däremot betongen till den största andelen av fossila utsläpp, då detta är ett tungt och

skrymmande material.

Även en kortfattad undersökning, genom intervjuer med yrkesverksamma konstruktörer, har

genomförts. Syftet med denna var att få en uppfattning om vad det kan finnas för åsikter och

synpunkter på Eurokod hos denna målgrupp. Endast sex personer intervjuades.

Undersökningen visar således inte några generella tendenser över åsikter hos konstruktörer i

allmänhet, utan ger endast en inblick i vad det kan finnas för förhoppning och förväntningar

eller möjligen motsättningar inför övergången. Genom intervjuerna framkom det att det finns

en mycket låg allmän kännedom om Eurokod hos de tillfrågade. Bland de yngre intervjuade

var kunskapen och vetskapen om vad Eurokod är så gott som obefintlig, men man visade ändå

en lättsam och nyfiken attityd gentemot den. De äldre däremot gav intrycket att vara mer

oroade inför övergången till en ny norm. Detta på grund av de olika konsekvenser som kan

följa med en sådan förändring, såsom exempelvis dyrare konstruktioner eller onödigt arbete

med oklarheter och ”barnsjukdomar” i de nya normerna.

Förhoppningsvis kommer information och kunskap om Eurokod snart att spridas i större

omfattning varefter de olika delarna av koden publiceras. På detta sätt kan man skapa ett

intresse och framför allt nyfikenhet inför den kommande standarden Eurokod.
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Summary

The EN Eurocodes are a new series of standards for construction design in Europe. The

development of these codes started originally in 1975 and the main parts which are common

for all of Europe are now (July 2007) all published. The goal is to create a common standard

for the design of buildings and other civil engineering works throughout Europe and beyond.

The purpose is to increase the free circulation of construction products and engineering

services. In present time the progressing work is at national calibration stage. The national

parameters are created to consider, for example, the different geographical demands. After

these national determined parameters are published there will be a three to five years

transition period before the current standards will be withdrawn.

Since the transition to the new standards is getting closer, the constructing engineers and

companies will soon stand before great changes. This is why Kadesjös Ingenjörsbyrå AB

asked me to do an analysis of the first part of new standard, i.e. Eurocode 1990. This part

gives the basis of structural design and contains rules how to handle and combine the different

kinds of loads.

The result of the analysis is presented not only in a report but is also summarized in a “User’s

manual”. The manual contains a short guide showing how to combine loads and also tables

with the partial factors for the various loads. A comparison between the new standard and the

current one in Sweden has also been made, where the biggest differences was presented.

Different ways of interpreting the text in the code are discussed and clarified as much as is

possible at this stage of the process. This was done with support from Boverket, who are

responsible for the national determined parameters in Sweden.

A limited study of the environmental effects of the transition to Eurocode EN 1990 has also

been done. By comparing design calculations of a normal beam in three different materials,

steel, concrete and glued laminated timber, you can, for instance, get an example of how the

differences of the two standards affect the needed quantity of material. Unfortunately one

can’t do any general conclusions for other construction types based on this study, since these

results only represent this specific beam. According to this example of design and its

surrounding factors you find out that steel is the most energy-demanding material during the

production phase and concrete as the material that contribute with the highest amount of fossil

fuel due to its properties as a heavy material.
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To get an insight of the different opinions that might exist concerning the new standard, a

survey based on interviews with a few construction engineers has been done. There was also

discussed if any, and in that case what kind, of preparations constructors and design

companies are performing to be well prepared when the transition starts. The study shows that

there is a low knowledge about Eurocode among the interviewed persons. All of them had

heard of the new standards but only a few really knew what it is all about. The younger and

most recently graduated persons had the lowest knowledge, but instead they showed a curious

attitude towards the new codes as they were told more about them. The older persons on the

other hand, expressed more worry concerning the possible consequences following the

transition, such as more expensive designs or an extensive amount of work with the new

standards.

Hopefully, information and knowledge about the Eurocodes will start spreading wider as the

different parts of the code will be published with its national annex. And through this, maybe

a bigger interest and above all curiosity for the upcoming series of standards, Eurocode, will

grow.



~ 7 ~

Förord

Vid val av examensarbete var det viktigt för mig att det skulle vara ett intressant, inspirerande

och lärorikt arbete. Ett av målen var att få arbeta med något som har direkt anknytning till

mitt framtida arbetsliv. Att få möjligheten att avsluta mina studieår med ett examensarbete

inom ett superaktuellt område som Eurokod, var alltså perfekt! Jag har fått både en

grundläggande förståelse av den nya standarden och en fördjupad insikt inom vissa specifika

delar. Detta har gett mig en god grund inför den dag då jag i arbetslivet skall delta i ett projekt

som skall dimensioneras enligt Eurokod, vilket jag ser som en stor förmån.

Jag vill passa på att tacka…

Kadesjös för att de gett mig möjlighet och frihet att jobba flexibelt med mitt examensarbete,

trots att det finns högar med jobb som väntar,

Bo Jonsson på Kadesjös för den ursprungliga idén till examensarbetet, för hans ständiga

”peppande” och för att han tagit sig tid för både oplanerade och planerade

handledningstillfällen,

Jan Eriksson och Lars Göransson på Boverket för att de tålmodigt besvarat mina många och

långa frågor samt även

Elisabeth Helsing på Banverket för att hon tagit sig tid att ta sig an mina frågor och

funderingar,

Torbjörn Johansson, min examinator på Mälardalens högskola, för handledning och

synpunkter på arbetet,

Tommy Törnqvist för mycket utvecklande handledning inom intervjumetodik,

Mina föräldrar Annica och Jan samt Anders Lindén för korrekturläsning och språkgranskning

… och slutligen ett tack till alla er som ställt upp på intervjuer!!

Västerås, oktober 2007

Lina Wennström
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1 Inledning

1.1 Beskrivning av examensarbete

Övergången från dimensionering enligt de nuvarande svenska beräkningsnormerna, BKR

(Boverkets konstruktionsregler), BSK (Boverkets handbok om stålkonstruktioner) och BBK

(Boverkets handbok om betongkonstruktioner) till Eurokoderna närmar sig. År 2007-2008 ska

alla koder vara klara och översatta inklusive det nationella annexet och efter en övergång på

ca 3 år skall motstridande standarder dras tillbaka (www.eurocode.se, maj 2007). Inför detta

står konstruktionsföretagen inför en stor förändring och då tiden börjar bli knapp måste

förberedelserna komma igång. Som en del av förberedelserna önskar därför Kadesjös

Ingenjörsbyrå att en användarmanual för lastkombinering enligt Eurokoderna skall tas fram.

Detta p.g.a. att lastkombinering i Eurokoderna är utformade aningen mer komplicerat än i

BKR idag. Kadesjös önskar alltså en mer snarlik tabelluppställning som den i BKR för

lastkombinering enligt Eurokod. Detta är just den uppgift som Kadesjös bett mig utföra som

examensarbete.

Utöver det här kommer även en miljöbedömning att göras utifrån en jämförelse mellan

Boverkets konstruktionsregler och Eurokod. Miljöbedömningen baseras på jämförande

dimensionerande beräkningar på en normalt belastad balk i tre olika material, stål, betong och

trä.

Även en kortfattad undersökning om hur yrkesverksamma konstruktörer står inför övergången

till Eurokoderna kommer att göras. Undersökningen baseras på endast sex personer och

kommer således inte att visa några generella tendenser över åsikter hos konstruktörer, utan

endast ge en inblick i vad det kan finnas för förhoppningar och förväntningar eller möjligen

motsättningar inför övergången.

1.2 Syfte

Syftet med examensarbetet är för Kadesjös Ingenjörsbyrås del att ta fram en användarmanual

som man kan använda vid dimensionering enligt Eurokod när det blir aktuellt.

För mig personligen är syftet med arbetet naturligtvis detsamma, men dessutom att nå en egen

utveckling och verkligen fördjupa mig i ett intressant ämne, d.v.s. Eurokoderna, som jag har
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stor nytta av som en del av min utbildning men även i mitt konkreta yrkesliv. Examensarbetet

ger mig en grundläggande kännedom om Eurokod i sig, men även en djupare kunskap om

framför allt lastkombinering enligt Eurokod 1990, vilket tillsammans ger mig en mycket bra

bas inför mitt fortsatta arbetsliv. Slutligen skall detta även knytas ihop med den kunskap jag

fått under ca fem år på högskolan och utgående från det jobba med att ta fram en intressant

rapport där jag får visa vad jag gjort och lärt mig.

1.3 Avgränsning

Huvuddelen av arbetet var att läsa in Eurokod 1990 för att få en förståelse för hur den skall

användas i praktiken och därefter ta fram en användarmanual för lastkombinering enligt

Eurokod.

I lastkombinationerna i användarmanualen ingår inte dimensioneringsvärden och –faktorer för

förspända effekter. Inte heller dimensionering av brott på grund av utmattning ingår eftersom

det inte ingår i Eurokod 1990. Man hänvisas istället till de olika kapitlen i Eurokod för

respektive material. Dimensionering genom provning ingår inte i rapporten.

Användarmanualen är alltså inte helt komplett (då den i så fall hade varit identisk med

Eurokod 1990) och bör inte följas strikt utan att även ha tagit del av Eurokod 1990 då det

finns otaliga reservationer, anmärkningar och anvisningar till de andra koderna vid en rad

olika situationer.

En miljöbedömning med jämförelser av tre olika material har gjorts. Denna är inte lika

omfattande som en livscykelanalys utan har begränsats till att omfatta områden såsom

exempelvis koldioxidutsläpp, energiförbrukning, montering samt underhåll och rivning ur

aspekten ändliga eller förnybara resurser. Materialen som behandlas är stål, betong och trä.

Beräkningarna som ligger till grund för jämförelsen skall inte vara alltför omfattande utan

vara grundläggande beräkningar på en balk med normala, enkla förutsättningar.

Undersökningen om vad yrkesverksamma konstruktörer kan tänkas ha för åsikter om

övergången från Boverkets konstruktionsregler till Eurokoderna kommer att baseras på

intervjuer med sex personer. Efter intervjuerna kommer en sammanställning och analys att

göras. Resultatet kommer att bli en sammanställning av vad dessa sex personer tycker och inte

generella åsikter från yrkesverksamma konstruktörer som en grupp.
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1.4 Tillvägagångssätt

En stor del av detta examensarbete har bestått av att läsa Eurokoderna och få en förståelse för

hur de är uppbyggda och hur de skall användas, första hand Eurokod 1990 men även

betongdelen 1992, ståldelen 1993 och trädelen 1995. För att kunna se skillnaderna mellan nya

och gamla standarden har jag även läst in Boverkets konstruktionsregler, BKR. Förutom det

har även litteraturstudier i en rad olika ämnen ingått, såsom exempelvis svenska skrivregler

och intervjumetodik.

Jag har även deltagit i ett seminarium, ”Dags att börja använda Eurokoderna” på SIS

(Swedish Standards Institute) i Stockholm och i Bert Norlins (KTH) föreläsning om

lastkombinering enligt Eurokod, vilken ingår i kursen Dimensionering av stålkonstruktioner

enligt Eurocode 3 på KTH.

Personerna som intervjuats har valts ut utgående från huruvida jag tror att de passar för

frågeställningen och att de ingår i gruppen för de olika kriterier som valts som förutsättning.

Intervjuerna har utförts i olika miljöer där den tillfrågade vid de flesta intervjuer själva valt

plats. För att underlätta själva intervjun har samtalen till största del spelats in på band varefter

jag kunnat lyssna på dem i lugn och ro. Frågeställningar har anpassats allt eftersom

intervjuerna fortlöpt, varför frågeställningarna inte varit exakt samma för de intervjuade.

De jämförande beräkningar som utförts som grund för miljöbedömningarna av de tre olika

materialen har utförts för hand utgående från dels Eurokod och dels de idag gällande

standarderna i Sverige.

Handledningstillfällena jag haft med min examinator på Mälardalens högskola, min

handledare på Kadesjös Ingenjörsbyrå AB och på Mälardalens högskola har varit till stor

hjälp. Det har varit utmärkta tillfällen att få vägledning om hur jag ska gå vidare i arbetet. De

diskussioner vi haft har ofta gett mig nya infallsvinklar på både problem och lösningar.

Till min hjälp för att strukturera upp arbetet utformade jag i tidigt skede en preliminär tidplan

som sedan uppdaterades efter hand.
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2 Eurokoderna – ”Världens bästa uppsättning av beräkningsregler”

På SIS hemsida under beskrivningen av fastställelse och publicering av koderna, skriver man

även ”Det finns generellt sett inga särskilda nackdelar i att börja tillämpa Eurokoderna,

världens bästa uppsättning av beräkningsregler”. (www.eurocode.se, maj 2007)

2.1 Bakgrund till Eurokod

Arbetet med att ta fram Eurokoderna startade redan 1975 genom att EG-kommissionen antog

ett arbetsprogram för att eliminera tekniska handelshinder och att harmonisera tekniska

specifikationer. Här beslöts att man skulle ta fram nya harmoniserande regler för

dimensionering. De skulle i första hand finnas som alternativ för de existerande reglerna men

på längre sikt komma att ersätta dem. År 1989 bestämdes att CEN, den europeiska

standardiseringsorganisationen, skulle ta över arbetet med Eurokod. CEN har 29

medlemsnationer, där bland annat samtliga nordiska länder ingår (d.v.s. även länder utanför

EU). (www.eurocode.se, maj 2007) I Sverige står SIS, Swedish Standards Institute, bakom

publiceringen av Eurokoderna medan Boverket och Vägverket står för framtagning av de

nationellt valda parametrarna. För det praktiska arbetet med översättningen står SIS i

samarbete med Boverket, Vägverket och Banverket, vilka står för finansieringen, enligt Lars

Göransson på Boverket.

Eurokoderna som nu slutligen tagits fram och/eller är under utveckling är inte harmoniserade

standarder eftersom de olika medlemsländerna har olika bygglagsstiftning och därmed själva

måste ange vilka säkerhetsnivåer som skall gälla (www.eurocode.se, maj 2007).

När Eurokoderna till slut har fastställts har dessa publicerats i olika former och typer efter

hand som de vidareutvecklats. Till en början gav man ut förstandarder, som senare har

reviderats och kompletterats för att slutligen publiceras som den slutgiltiga standarden

Eurokod, först på remiss och senare som fastställd svensk standard.

ENV var den första utgåvan som publicerades och är en europeisk förstandard. Flertalet av

ENV blev även fastställda som svensk standard, SS-ENV. Nästan alla svenska förstandarder

kompletterades med ett NAD, en nationell bilaga som skall användas tillsammans med den

aktuella koden. Dessa kan, enligt kapitel 1:5 i BKR, användas som alternativ till de
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konstruktionslösningar och metoder som BKR ger. Om det finns ett svenskt NAD skall detta

beaktas.

Efter fortsatt arbete med Eurokoderna publiceras de nu cirka tio år senare i en ny upplaga av

den europeiska standarden, d.v.s. EN. Då dessa koder fastställs som svensk standard ges de

beteckningen SS-EN. Detta sker ofta väldigt snart efter att koden blivit fastställd som

europeisk standard varvid den inte alltid hinner översättas utan har i flera fall då getts ut som

svensk standard på engelska. De flesta koderna är redan översatta eller kommer snart att

översättas till svenska och publiceras då i en ny översatt version. Även för denna nya serie

normer ges nationella bilagor ut, NA, som skall användas tillsammans med Eurokoderna.

Bilagorna tas fram för att medlemsländerna skall kunna bestämma bland annat säkerhetsnivån

i det egna landet. De innehåller alltså bland annat parametrar och koefficienter (NDP =

nationellt valda parametrar) som de olika länderna fastställer som kompletteringar och

ändringar från Eurokoden och dess tillhörande bilagor. (www.eurocode.se, maj 2007)

Ändringar får endast göras där Eurokoden tillåter det och kompletteringar får göras endast så

att de inte ger motstridande uppgifter. De stycken där det är möjligt att göra ändringar finns

listade i standardens förord.

BKR, ENV+NAD och EN+NA utgör alltså tre separata beräkningssystem som skall ge

likvärdiga resultat då de används på motsvarande sätt. För de EN-versioner som har en färdig

NA gäller även, förutom att de kan användas som alternativ till beräkningsreglerna i BKR, att

de kan tillämpas som komplettering till BKR. Med detta menas att de kan användas för

byggnadsverk eller konstruktionstyper där BKR inte ger några regler (Läsanvisningar till

Regelsamling för konstruktion, Avsnitt 1:5 Europastandarder, BKR 2003).

Vid omarbetning från ENV till EN har vissa delar slagits ihop och andra tillkommit. Ett

exempel på just detta är Eurokod 1990 som inte funnits som ENV utan var tidigare en del av

Eurokod 1991. EN 1990 ersätter alltså ENV 1991-1.

Boverket som, i samarbete med Vägverket, tar fram de nationella parametrarna i Sverige ger

regelbundet ut BFS, Boverkets författningssamling. Dessa innehåller ändringar och

kompletteringar av verkets många olika standarder, exempelvis BKR, BBR eller Eurokod.

Den speciella föreskriftsserie som behandlar Eurokodernas bilagor och kompletteringar kallas

EBS, Europeiska beräkningsstandarder. Totalt har i maj 2007 tre EBS getts ut. Genom dessa
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görs de nationella parametrarna gällande och publiceras. EBS innehåller alltså detsamma som

den nationella bilagan NA som SIS sedan ger ut i en ny layout tillsammans med Eurokoden.

Medlemsländerna uppmanas att även publicera en engelsk version av den nationella bilagan

utöver den på det egna språket. Tanken är att man skall kunna köpa Eurokoden på valfritt EU-

språk och sedan kunna skaffa sig de nationella parametrarna för varje land på engelska för att

kunna göra beräkningar enligt alla medlemsländernas normer och säkerhetsnivåer.

(www.eurocode.se, maj 2007)

2.2 Varför Eurokoder?

Grundtanken då man först började ta fram ett handlingsprogram för Eurokod var att få

harmoniserade beräkningsregler för att användas både inom och utanför Europa. Men

eftersom alla länder har egen bygglagstiftning är detta inte fullt möjligt. Man har ändå lyckats

enas om en gemensam standard för medlemsländerna i CEN. Den fungerar nu så att genom

ländernas egna nationella bilagor kan hänsyn tas till lämplig säkerhetsnivå i landet.

Andra anledningar till att man ville ta fram Eurokod som en gemensam standard för de

europeiska länderna är att man vill öppna handelshindren mellan länder, framförallt inom

Europa och därmed underlätta det fria flödet av varor och tjänster (www.eurocode.se, maj

2007). För ett konstruktionsföretag innebär det här att konkurrensen ökar då fler länder har

möjlighet att köpa och sälja tjänster på lika villkor. En ökad konkurrens kan medföra både

positiva och negativa konsekvenser. Vi kan nu lättare komma ut till andra länder och

konkurrera med lokala företag. Eftersom vi i Sverige, i motsats till vissa andra länder, redan i

många år har arbetat med partialkoefficientmetoden, har vi sedan tidigare ett visst försprång

jämfört med andra länder. Ytterligare en positiv egenskap med Eurokoderna är att de

innehåller sådant som vi idag inte har några regler för, exempelvis master, silor och

samverkanskonstruktioner. Dock är Eurokoden en mycket mer omfattande och därmed i

sidantal större norm än BKR, vilket gör att den blir väldigt dyr att införskaffa för

konstruktionsföretagen. Men å andra sidan får man då en innehållsmässigt mycket mer

heltäckande norm än BKR. Negativt kan också vara att företag i andra länder har lättare att

konkurrera ut svenska företag för projekt i Sverige. Beroende på ländernas ekonomiska

situation i förhållande till övriga länder, kanske utländska företag kan erbjuda lika bra tjänster

som svenska företag, men till ett lägre pris.
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Det kan även bli lättare att utveckla forskning inom byggindustrin då man har en gemensam

bas för konstruktionstekniken och -beräkningar. Även utvecklingen av beräkningshjälpmedel

såsom handböcker och beräkningsprogram m.m. kan lättare spridas i Europa, utvecklingen

förbättras och därmed fås bättre kvalitet.

2.3 Eurokoderna idag, maj 2007, och i framtiden

Hur vi ligger till med Eurokoderna idag, maj 2007, är svårt att säga säkert då inga kompletta

tidplaner finns. Förhoppningarna om att de flesta koder skall vara klara och därmed få en

övergång till Eurokod under 2007 samt att motstridande normer skall kunna dras tillbaka

2010, som man hoppats på, kommer troligen inte att förverkligas. Arbetet pågår dock konstant

och vi kommer närmare en övergång hela tiden. I tidplanen på SIS hemsida, d.v.s. den

schematiske, översiktliga lägesbeskrivning; Lägesredovisning – Eurokoder från 2007-03-16

kan man se vilka Eurokoder som fastställts som svensk standard o vilka som är kompletta

inklusive det svenska nationella annexet (www.eurocode.se, maj 2007). Se även kapitel 2.4.

De första EN som publicerades blev färdigställda 2002 och i maj 2007 har nästan alla 58 (alla

utom sex stycken) koder fastställts som svensk standard. Alla är dock inte översatta till

svenska och arbetet med de nationella anpassningsdokumenten pågår. Endast totalt fem olika

delar har i maj 2007, enligt www.eurocode.se, publicerats på svenska som svensk standard

med nationell bilaga. Dessa finns inom delarna SS-EN 1990 och SS-EN 1991. Generellt gäller

dock att den enskilde standarden skall fastställas som svensk standard samt att den nationella

bilagan skall publiceras inom två år efter att den europeiske standarden fastställts. Enligt en

äldre schematisk tidplan Tidsplaner för Eurokoderna som även den finns på SIS hemsida

(www.eurocode.se, maj 2007) skall de sista Eurokod-delarna vara klara till sista kvartalet

under 2007. Denna har dock inte kunnat följas och man har lagt in en anmärkning att man

skall observera att några av Eurokoderna har blivit försenade ett antal månader vilket, om det

stämmer, innebär att största delen av de nationella annexen kommer att vara klara inom 2007

eller senast under 2008.

Viktigt att tänka på när man börjar använda Eurokoderna vid dimensionering, är att enbart en

enskild standard tillämpas vid dimensionering av byggnadsverksdelar som samverkar

(Läsanvisningar till Regelsamling för konstruktion, Avsnitt 1:5 Europastandarder, BKR

2003). Man får alltså inte ta de bästa delarna ur olika normer utan Eurokoderna skall användas



~ 19 ~

fullt ut eller inte alls. För att normen skall kunna användas krävs också att de nationella

bilagorna med de nationellt valda parametrarna måste vara publicerade.

2.4 Eurokoderna i Sverige jämfört med övriga Europa

De publicerade Eurokoderna i Sverige inklusive dess nationella bilaga NA är i maj 2007 fem

stycken enligt nedan. Totalt är dock 52 av 58 Eurokoder publicerade som svensk standard

(www.eurocode.se, 2007-05-22).

Publicerade och kompletta Eurokoder i Sverige i maj 2007 (översatta inkl. NA)

SS-EN 1990 Grundläggande dimensioneringsregler

SS-EN 1991-1-1 Tunghet, egentyngd, nyttig last

SS-EN 1991-1-3 Snö

SS-EN 1991-1-5 Temperatur

SS-EN 1991-2 Trafiklast på broar

I Storbritannien där man i maj 2007 kommit aningen längre i utvecklingen av Eurokoderna

har man tagit fram tio kompletta koder som brittisk standard inklusive dess nationella annex.

Det totala antalet koder som är fastställda som brittisk standard är 43 stycken

(www.eurocodes.co.uk, 2007-05-22). I de tio koder som är kompletta ingår de två första

delarna om grundläggande dimensioneringsregler och om laster samt delen om betong, om

stål, om trä och om jordbävning. Inom betong- och trädelen ingår den första delen vilken ger

de grundläggande reglerna för byggnader och innebär att man eventuellt kan dimensionera

enligt dessa redan i maj 2007. På samma sätt som i Sverige är även Eurokoderna i

Storbritannien planerade att vara klara med dess nationella annex under år 2006 eller 2007,

och är alltså i många fall försenade eller ännu under utveckling (www.bsi-

uk.com/Eurocodes/Progress, 2007-07-13). Enligt en annan brittisk Eurokod-hemsida,

eurocodes expert, anger man dock 31 december 2008 som förväntat datum för publicering av

de sista nationella annexen (www.eurocodes.co.uk/Complete_publication_schedule.aspx,

2007-07-13).

Man har i Storbritannien även tagit fram handböcker, bland annat Guide to the structural

Eurocodes for students of structural design (British Standards, utgiven av BSI 2004), för att

hjälpa bland annat studerande på vägen att lättare komma in i partialkoefficientmetoden enligt
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EN 1990. I Storbritannien erbjuds även kurser i de olika delarna av Eurokod i olika städer runt

om i landet under 2007. (www.eurocodes.co.uk, 2007-05-22)

Även i Finland har de flesta Eurokoder publicerats som finsk standard i maj 2007. Dock är

dessa utgivna i en engelsk version medan endast ett fåtal, 15 stycken har publicerats på finska,

enligt dokumentet Eurokoodien tilanne Suomessa (Eurokodernas läge i Finland) 2007-05-11,

som finns på den finska hemsidan Eurokoodi Help Desk. Av de nationella annexen finns 24

stycken preliminära för byggnader, men inga för broar. Man har alltså inte i maj 2007 kommit

lika långt i Finland som i Sverige och Storbritannien exempelvis. Enligt den finska hemsidan

planerar man att, den första augusti 2007, ta det första paketet i användning, vilket innehåller

ungefär nitton delar. (www.eurocodes.fi, 2007-05-24).

Både i Tyskland och i Österrike har man, i maj 2007 precis som i Storbritannien, kommit

väldigt långt i utvecklingen. Majoriteten av Eurokoderna är publicerade och i Österrike även

väldigt många av de nationella annexen. Dessa och även brittiska och franska nationella

bilagor finns publicerade på den tyska hemsidan som österrikiska nationella annex, medan det

endast finns en tysk nationell bilaga färdig. De opublicerade nationella bilagorna i Österrike

förväntas komma ut under 2007 och 2008. (http://www.eurocode.at, 2007-05-23 och

www.eurocode-online.de, 2007-05-23)

Även i andra länder än i Sverige, exempelvis i Storbritannien, planerar man att dra tillbaka

motstridiga normer i mars 2010 och därmed ha Eurokod som huvudsaklig gällande norm

(www.bsi-uk.com/Eurocodes/Adopting, maj 2007). I Österrike däremot har man satt ut olika

datum för de olika delarna redan nu, vilka många även ligger mycket tidigare, vissa så tidigt

som 2008-12-31 (http://www.eurocode.at, 2007-05-23).
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3 Eurokod 1990 - innehåll

3.1 Allmänt

Eurokod 1990 innehåller grundläggande dimensioneringsregler för bärande konstruktioner.

Den är indelad i 6 kapitel samt bilaga A t.o.m. D och används tillsammans med det nationella

annexet, bilaga NA. Den innehåller bland annat grundläggande krav och förutsättningar,

allmän klassificering av laster samt lastkombinationer och även allmänt om

beräkningsmodeller. Eurokod 1990 motsvarar alltså vad som anges i avsnitt 2 och vissa delar

av avsnitt 3 i BKR (Boverkets konstruktionsregler).

Huvudstrukturen av Eurokoderna skiljer sig betydligt från BKR. Då BKR är skriven i löpande

text med inlägg av tabeller, formler eller hänvisningar exempelvis, är Eurokoderna mer strikt

uppbyggd med all text i numrerad punktform. Tack vare detta kan det möjligen bli mer lätt att

hitta i texten, men framför allt underlättar detta förstås att kunna hänvisa till olika textstycken

på ett smidigt sätt.

Man har även tydligt skiljt på principer och råd i Eurokoderna beroende på karaktären hos de

olika styckena. Då man endast har en siffra, (4) exempelvis, framför stycket ska det följande

betraktas som råd medan om det är kompletterat med ett P, såsom (4)P skall det följande

stycket ses som en princip. Skillnaden mellan råd och principer finns att finna i kapitel 1.4(2)

i EN 1990 enligt följande;

Principerna utgörs av:

- allmänna utsagor och definitioner där det inte finns något alternativ, liksom;

- krav och analytiska modeller för vilka inga alternativ tillåts såvida detta inte särskilt

anges.

Råden däremot består av allmänt vedertagna regler som stämmer överens med principerna

och som uppfyller kraven i dessa. Dessa kan liknas med de allmänna råd som finns i BKR och

som innehåller ”…generella rekommendationer om tillämpningen av föreskrifterna i denna

författning och i huvudförfattningarna och anger hur byggherren kan eller bör handla för att

uppfylla föreskrifterna. Det står dock byggherren fritt att välja andra lösningar och metoder,

om dessa uppfyller föreskrifternas krav.” (BKR, 1:3 De allmänna råden). Föreskrifterna i
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BKR kan å sin sida jämföras med principerna i Eurokoden. En hänvisning såsom exempelvis

3.5(7)P skall alltså tolkas som kapitel 3.5, stycke 7 som är en princip.

3.2 Kapitel 1 – Allmänt

Kapitel 1 innehåller en allmän presentation av Eurokoden med kortfattade förklaringar om hur

den skall användas, presenterar övriga Eurokoder samt ger några grundläggande

förutsättningar för hur normen skall användas. Den största delen är dock ord- och

beteckningsförklaringar. Alla termer som finns i normen som kan tänkas ha flera betydelser

eller som kan tolkas på olika sätt finns nämnda här med en kort förklaring. Även här är varje

ord eller term egen numrerad punkt lika som övriga råd och principer exempelvis.

3.3 Kapitel 2 – Krav

Detta kapitel tar dels upp grundläggande krav, som till exempel att bärverk skall

dimensioneras så att det erhåller lämplig bärförmåga, brukbarhet och beständighet samt

dimensioneringen skall utföras med den yrkesskicklighet som erfordras. Man tar även upp

krav på tillförlitlighet såsom säkerhetsnivåer och klassificering av dessa vid dimensionering.

Man nämner även vikten av kvalitetsledning, för att försäkra sig om att de krav som ställs och

de förutsättningar som görs, uppfylls.

3.4 Kapitel 3 – Principer för dimensionering av gränstillstånd

Kapitel 3 beskriver ingående vad som innefattar de två gränstillståndskategorierna, d.v.s.

brottgränstillstånd och bruksgränstillstånd, och förklarar även hur dessa skall kopplas till de

olika dimensioneringssituationerna, exempelvis varaktig eller exceptionell

dimensioneringssituation. Här beskrivs även dimensionering av gränstillstånd där man bland

annat kan läsa som princip i stycke 3.5(3)P att verifieringar skall göras för alla relevanta

dimensioneringssituationer och lastfall.

3.5 Kapitel 4 – Grundvariabler

Här beskrivs hur de olika typerna av laster skall klassificeras och hur de skall tillämpas och

användas, som exempelvis då man kan behöva dela in en permanent last i dels ett övre värde

Gkj,sup och dels ett undre värde Gkj,inf då variationerna hos Gk inte kan anses vara små.
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Man beskriver också övriga representativa värden för variabla laster, vilka i BKR har sin

motsvarighet i de värden som kallas för vanliga värdet för en variabel last. Dessa är

kombinationsvärdet tillämpas i brottgränstillstånd och för irreversibla

bruksgränstillstånd

frekventa värdet tillämpas i brottgränstillstånd som innefattar

olyckslaster och för reversibla bruksgränstillstånd

kvasipermanenta värdet tillämpas i brottgränstillstånd som innefattar

olyckslaster och för reversibla bruksgränstillstånd

men även vid långtidslaster.

Även material- och produktegenskaper samt geometriska storheter behandlas i detta kapitel.

3.6 Kapitel 5 – Bärverksanalys och dimensionering genom provning

Detta kapitel beskriver till största del hur analyser skall utföras för att ta fram en så lämplig

beräkningsmodell som möjligt. Statiska och dynamiska laster behandlas samt

branddimensionering.

Dimensionering genom provning nämns kort men har en hänvisning till bilaga D där en

fördjupning görs inom detta område.

3.7 Kapitel 6 – Verifiering med partialkoefficientmetoden

Detta kapitel innehåller alla konkreta dimensioneringsregler och är därmed det kapitel av

Eurokoden som är mest representerat i denna rapport. Här finns dimensioneringsvärden för

laster och lasteffekter, för geometriska storheter och bärförmåga. Man finner även här alla

olika brott- och bruksgränstillstånd som skall dimensioneras för och vilka verifieringar som

skall utföras. Samtliga formler för de olika lastkombinationerna, vilka även finns i kapitel 5.3

i denna rapport, ingår i detta kapitel.
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3.8 Bilagor till Eurokod 1990

3.8.1 Bilaga A1 – Regler för byggnader (normativ)

Den första bilagan innehåller bland annat regler och metoder vid framtagning av

lastkombinationer för byggnader samt de flesta av de lastreduktionsfaktorer som används vid

dimensionering. Dock är även stora delar av denna bilaga ersatt av nationella val, bland annat

lastreduktionsfaktorerna för snö- och vindlast. Även tre av tabellerna i bilaga A1 som ger

partialkoefficienter för dimensionering enligt Eurokod är ersatta av nya tabeller i den

nationella bilagan NA. Detta är tabellerna man använder vid dimensionering av tillfälliga och

varaktiga dimensioneringssituationer. De övriga två tabellerna för lastkombinering i Eurokod,

d.v.s. den för exceptionella och seismiska lastkombinationer samt den för kombinationerna i

bruksgränstillstånd, skall tillämpas i Sverige såsom den ser ut i bilaga A1 utan förändringar.

3.8.2 Bilaga B – Byggnadsverks tillförlitlighet (informativ)

Denna bilaga ger vidare information för kapitel 2.2 om tillförlitlighet (säkerhetsfaktorer).

Innehållet i detta kapitel får dock inte tillämpas i Sverige enligt kapitel 3 i den nationella

bilagan. På samma ställe kan man då istället finna hänvisningar till annan litteratur som

bestämmer hur motsvarande skall ske i Sverige.

3.8.3 Bilaga C – Grunderna för partialkoefficientmetoden och tillförlitlighetsanalyser

(informativ)

Här finner man bland annat information om och den teoretiska bakgrunden till

partialkoefficientmetoden som beskrivs i kapitel 6 och bilaga A.

3.8.4 Bilaga D – Dimensionering genom provning

Denna bilaga ger vägledning med avseende, kapitel 3.2, d.v.s. principer för dimensionering av

bruksgränstillstånd, kapitel 4.2; Material- och produktegenskaper samt kapitel 5.2;

dimensionering genom provning.
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3.9 Nationella bilagor

3.9.1 Bilaga NA – Nationellt valda parametrar m.m. (informativ)

Denna bilaga har tagits fram av SIS/TK 203 Eurokoder på basis av underlag från Boverket,

Vägverket och Banverket och är publicerat av Boverket (BFS 2004:10 – EBS) och Vägverket

(VVFS 2004:43).

Här finner man samtliga nationella val och anpassningar som gjorts för Sverige till standarden

EN 1990. Vid tillämpning av Eurokoden skall alltså de nationellt valda parametrar som finns i

denna bilaga användas. Är inga nationella val gjorda skall de värden, klasser, metoder eller

dylikt som standarden rekommenderar gälla.

De stycken ur bilaga A1 som är tillåtna att göra nationella val för finns presenterade under

rubriken Nationell bilaga till EN 1990 på sida 8 i EN 1990.

3.9.2 Bilaga NB – Utdrag ur författningar gällande indelning av byggnadsverksdelar i
säkerhetsklasser (informativ)

Den innehåller en beskrivning av de säkerhetsklasser som finns och hur dessa bör väljas för

olika byggnader vilket är desamma som i BKR. Här finner man även värdena för

partialkoefficienten γd för de olika säkerhetsklasserna.

3.9.3 Bilaga NC – Ordförklaringar och förkortningar (informativ)

Bilaga NC innehåller förkortningar och ordförklaringar som exempelvis Eurokod, EK, som

förklaras som;

”Europastandard (EN) avseende dimensionering av byggnadsverk. Benämningen härstammar

från den tid då arbetet med dokumenten bedrevs under EG-kommissionens paraply. Eftersom

benämningen blivit allmänt känd och etablerad har CEN inte funnit anledning att ändra den.

Engelska: Eurocode, EC.”
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4 Förkortningar och beteckningar

4.1 Förkortningar

Brottgränstillstånd

EQU (equilibrium) = jämvikt

STR (strenght) = hållfasthet

GEO (geotechnical) = geoteknisk

FAT (fatigue) = utmattning

Övrigt

A1 Normativ bilaga med regler för byggnader

BFS Boverkets författningssamling

CEN Den europeiska standardiseringsorganisationen

EN Europastandard från CEN (d.v.s. fastställd Eurokod)

ENV Europeisk förstandard

ESB Europeiska beräkningsstandarder

NA Nationellt anpassningsdokument

NAD Förstandard till det nationella anpassningsdokumentet NA

NDP Nationellt vald parameter (nationally determined parameter)

prEN Förslag till europastandard

SS-EN Europeisk standard fastställd som svensk standard

SS-ENV förstandard till Eurokod fastställd som svensk förstandard
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4.2 Beteckningar

4.2.1 Beteckningar från Eurokod

Nedan redovisade beteckningar innefattar de som ingår i denna rapport. För samtliga

beteckningar se EN 1990 kapitel 1.6 samt Boverkets konstruktionsregler, BKR.

Versala latinska bokstäver

Ad Dimensionerande värde för en olyckslast

AEd Dimensionerande värde för en seismisk last AEd = γI AEk

AEk Karakteristiskt värde för en seismisk last

Cd Dimensionerande gränsvärde för det aktuella brukbarhetskriteriet

E Lasteffekt

Ed Dimensionerande värde för lasteffekt

Ed, dst Dimensionerande värde för effekten av stjälpande laster

Ed, stb Dimensionerande värde för effekten av stabiliserande laster

Gk Karakteristiskt värde för en permanent last

Gkj,sup Övre karakteristiskt värde för den permanenta lasten j

Gkj,inf Undre karakteristiskt värde för den permanenta lasten j

P Relevant representativt värde för spännkraft (se EN 1992 t.o.m. EN 1996 och

EN 1998 t.o.m. EN 1999)

Qk Karakteristiskt värde för en enstaka variabel last

Qk,1 Karakteristiskt värde för en variabel huvudlast 1

Qk.i Karakteristiskt värde för den samverkande variabla lasten i

Rd Dimensionerande värde för bärförmågan
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Gemena grekiska bokstäver

γd Partialkoefficient för säkerhetsklass

γf Partialkoefficient för laster som beaktar sannolikheten av ogynnsamma

avvikelser hos lastvärden från de representativa värdena

γF Partialkoefficient för laster som även beaktar modellosäkerheter och variationer

i mått

γg Partialkoefficient för permanenta laster som beaktar sannolikheten av

ogynnsamma avvikelser hos lastvärden från de representativa värdena

γG Partialkoefficient för permanenta laster som även beaktar modellosäkerheter och

variationer i tvärsnittsmått

γI Angelägenhetsfaktor (tillämpning i seismiska lastkombinationer)

γp Finns ej med i Eurokodens lista med beteckningar

γP Partialkoefficient för spännkraft (se EN 1992 t.o.m. EN 1996 och EN 1998

t.o.m. EN 1999)

γq Partialkoefficient för variabel last som beaktar sannolikheten av ogynnsamma

avvikelser hos lastvärden från de representativa värdena

γQ Partialkoefficient för variabel last som även beaktar modellosäkerheter och

variationer i mått

γSd Partialkoefficient som beaktar osäkerheter hos lastmodellen och/eller

lasteffektmodellen

ξ Reduktionsfaktor för ogynnsamma permanenta laster G 

ψ0,i Faktor för kombinationsvärde för variabel last 1 t.o.m. i

ψ1,i Faktor för frekvent värde för variabel last 1 t.o.m. i

ψ2,i Faktor för kvasipermanent värde för variabel last 1 t.o.m. i
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Σ ”den kombinerade effekten av”

”+” ”att kombinera med”

4.2.2 Beteckningar från Boverkets konstruktionsregler

Gemena latinska bokstäver

fd Dimensionerande materialvärde

fk Karakteristiskt värde på en materialegenskap, t.ex. materialets hållfasthet eller

elasticitetsmodul

sk Karakteristiskt värde för snölast på tak

Gemena grekiska bokstäver

γm Partialkoefficient som beaktar osäkerheten vid bestämningen av bärförmåga.

Osäkerheten i beräkningsmodell inkluderas normalt i γm om inte annat anges i

respektive materialavsnitt.

γn Partialkoefficient som beaktar säkerhetsklassen i brottgränstillstånd

 Faktor som beaktar systematiska skillnader mellan den materialegenskap som

erhålls genom provning

 Faktor som utnyttjas för material vars bärförmåga är beroende av

fuktförhållanden, volym under spänning och lastens varaktighet

ψ Lastreduktionsfaktor 

ψ1 Lastreduktionsfaktor för långtidslast
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5 Gränstillstånd och dimensioneringssituationer enligt Eurokod

5.1 Presentation av Eurokods dimensioneringssituationer

Följande brottgränstillstånd skall verifieras där så är aktuellt: (EN 1990 kap. 6.4.1)

EQU: förlorad statisk jämvikt för bärverket eller en del av det när det betraktas som en stel

kropp där:

- mindre variationer i värdet av eller den rumsliga fördelningen av laster från en enstaka

källa är av betydelse, och

- hållfastheten hos konstruktionsmaterial eller undergrund i huvudsak inte är avgörande.

STR: Inre brott eller för stor deformation av bärverket eller bärverksdelarna, inklusive

grundplattor, pålar, källarväggar, etc., där hållfastheten hos bärverkets material är avgörande.

GEO: Brott eller för stor deformation i undergrunden där hållfastheten hos jord eller berg är

av betydelse för bärverkets bärförmåga.

FAT: Brott på grund av utmattning hos bärverket eller bärverksdelarna. (ingår ej i denna

användarmanual, för dimensionering med hänsyn till utmattning se EN 1992 t.o.m. EN 1999)

Exceptionella dimensioneringssituationer: dimensioneringssituation som omfattar

förhållanden som är exceptionella för bärverket eller dess exponering, inklusive brand,

explosion, påkörning eller lokalt brott.

Seismiska dimensioneringssituationer: dimensioneringssituation som omfattar förhållanden

som är exceptionella för bärverket när det utsätts för en seismisk händelse.

Bruksgränstillstånd:

Karakteristiskt: tillämpas normalt för irreversibla gränstillstånd.

Frekvent: tillämpas normalt för reversibla gränstillstånd.

Kvasipermanent: tillämpas normalt för långtidseffekter och för effekter rörande

bärverkets utseende.
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ANM. För övriga specifika brukbarhetskrav såsom sprickvidd, begränsning av spänning eller

töjning, glidmotstånd, se EN 1991 t.o.m. EN 1999.

Observera att karakteristiskt, frekvent respektive kvasipermanent här avser olika

lastkombinationer i bruksgränstillstånd och inte värden på variabla laster vilka benämns

likartat.

5.2 Dimensioneringsvillkor

 Verifiering av statisk jämvikt, d.v.s. vid stjälpning, lyftning och glidning

Ed, dst  Ed, stb (6.7)

Ed, dst är dimensioneringsvärdet för effekten av stjälpande laster.

Ed, stb är dimensioneringsvärdet för effekten av stabiliserande laster.

 Verifiering av bärförmåga

(då gränstillstånd bestående av brott eller omåttlig deformation av en sektion, en del eller ett

förband (STR och/eller GEO) beaktas, EN 1990 Kap 6.4.2 (3))

Ed  Rd (6.8)

Ed är dimensioneringsvärdet för lasteffekt såsom inre kraft, moment eller en vektor som

representerar flera inre krafter eller moment.

Rd är dimensioneringsvärdet för motsvarande bärförmåga.

 Verifiering av bruksgränstillstånd

Ed  Cd (6.13)

Cd är det dimensionerande gränsvärdet för det aktuella brukbarhetskriteriet.

Ed är dimensioneringsvärdet för de lasteffekter som specificeras i brukbarhetskriteriet,

bestämd utgående från den aktuella lastkombinationen.
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5.3 Lastkombinationer

Här är samtliga lastkombinationer presenterade så som de är presenterade i Eurokod 1990

kapitel 6.4.3. Som nämnts i kapitel 1.3 Avgränsningar har även här utmattningsberäkningar

exkluderats. Se EN 1992 t.o.m. EN 1999 för lastkombinationer för utmattningsberäkningar

(FAT).

Allmänt gäller att varje lastkombination i brottgränstillstånd bör bestå av en variabel last som

huvudlast eller en olyckslast.

5.3.1 Lastkombinationer för varaktiga eller tillfälliga dimensioneringssituationer

Det allmänna uttrycket för lasteffekter i lastkombinationer för varaktiga eller tillfälliga

dimensioneringssituationer (huvudkombinationer) är (EN 1990 kap 6.4.3.2)

 ikiiqkqpjkjgSdd QQPGEE ,,0,1,1,,, ;;;  1;1  ij )9.6( a

De kombinationer av lasteffekter som beaktas bör baseras på dimensioneringsvärdet för den

variabla huvudlasten samt dimensionerande kombinationsvärden för samverkande variabla

laster. Man förenklar uttrycket i formel (6.9a) då denna omskrivs till formel (6.9b), genom att

ta hänsyn till partialkoefficienten för osäkerheten i lastmodellen och i lasteffektmodellen, γSd,

i uttrycket inom {}, d.v.s. lasteffekten. Den generella partialkoefficienten som även beaktar

modellosäkerheter och variationer i mått γF,I fås alltså genom förenklingen enligt formel

(6.2b). Denna förenkling kan göras i de flesta fall. Beteckningen F här används generellt för

de olika lasttyperna G, Q och P.

ifSdiF ,,   )2.6( b

 ikiiQkQPjkjGd QQPGEE ,,0,1,1,,, ;;;  1;1  ij )9.6( b

E Lasteffekt

Ed Dimensionerande värde för lasteffekt

γG Partialkoefficient för permanent last som även beaktar modellosäkerheter och

variationer i tvärsnittsmått

Gk Karakteristiskt värde för permanent last

γP Partialkoefficient för spännkraft
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P Relevant representativt värde för spännkraft

γQ Partialkoefficient för variabel last som även beaktar modellosäkerheter och

variationer i mått

Qk Karakteristiskt värde för variabel last

ψ0 Faktor för kombinationsvärde för variabel last

För tillämpning av denna formel vid beräkning är den ytterligare omformulerad i ett

lämpligare format. Lastkombinationen inom parentesen {} kan även uttryckas enligt (6.10).

För gränstillstånden STR och GEO kan densamma även uttryckas enligt (6.10a) och (6.10b)

varvid man dimensionerar vidare med de värden som ger det minst gynnsamma resultatet.

 
 


1 1
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j i

ikiiQkQPjkjG QQPG  )10.6(
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b

a

 är en reduktionsfaktor för ogynnsamma permanenta laster ( = 0,89).

Samtliga lastkombinationer är beskrivna på motsvarande sätt som denna allmänna med en

mer formellt uttryckt kombination och därefter motsvarande formel uttryckt aningen mer

användarvänlig.

Förklaringar till hur formlerna skall tolkas enligt följande;

Σ betyder ”den kombinerade effekten av”

”+” betyder ”att kombinera med”

Sammanfattningsvis innebär detta att tabellerna i Eurokods bilaga A1 och det nationella

annexet NA används på motsvarande sätt som vid dimensionering enligt BKR. Man

summerar de olika lasteffekterna för respektive lastkombination till en rad olika

dimensionerande lasteffekter. Resultaten jämförs sedan och genom vidare beräkning

undersöks vilket resultat som ger det minst gynnsamma värdet.
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5.3.2 Lastkombinationer för exceptionella dimensioneringssituationer

Som i föregående kapitel finns även här ett allmänt uttryck för lasteffekterna för exceptionella

dimensioneringssituationer, som sedan har lastkombinationen omformulerad till en bättre

tillämpbar formel;

 ikikdjkd QQellerAPGEE ,,21,1,21,1, ;)(;;;  1;1  ij )11.6( a

 
 


1 1

,,21,1,21,1, "")(""""""
j i

ikikdjk QQellerAPG  )11.6( b

Ad Dimensionerande värde för en olyckslast

ψ1 Faktor för frekvent värde för variabel last

ψ2 Faktor för kvasipermanent värde för variabel last

Enligt stycke (3) i EN 1990, kapitel 6.4.3.3 ska man här välja mellan ψ1,1Qk,1 eller ψ2,1Qk,1

utgående från den aktuella dimensioneringssituationen, d.v.s. huruvida det gäller påkörning,

brand eller fortbestånd efter en olyckshändelse eller olyckssituation. Enligt en anvisning här

finns vägledning vid val mellan dessa i EN 1991 t.o.m. EN1999. I det nationella annexet NA

för EN 1990 har dock redan detta val gjorts för dessa dimensioneringssituationer. Enligt punkt

A.1.3.2(1) skall i samtliga exceptionella dimensioneringssituationer den variabla huvudlasten

sättas till sitt frekventa värde, d.v.s. ψ1,1Qk,1. Detta specifika val har även gjorts direkt för

användarmanualen i bilaga 1 för att förenkla vid dimensionering.

5.3.3 Lastkombinationer för seismiska dimensioneringssituationer

Det allmänna uttrycket för lasteffekter samt lastkombinationen inom parentesen {} bör vara

enligt följande;

 ikiEdjkd QAPGEE ,,2, ;;;  1;1  ij )12.6( a

 
 


1 1

,,2, """"""
j i

ikiEdjk QAPG  )12.6( b

AEd Dimensionerande värde för en seismisk last (AEd = γI AEk)

Den dimensionerande olyckslasten AEd kan även vara lAEk enligt tabell A1.3 under kapitel

A1.3.2 i bilaga A1 till Eurokoden. AEd är det dimensionerande värdet för seismisk last som
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alltså även kan fås av lAEk där AEk är det karakteristiska värdet av motsvarande som

multipliceras med l som är en angelägenhetsfaktor.

Av naturliga skäl finns inga nationella val för seismiska dimensioneringssituationer då

bärverk inte behöver dimensioneras för seismiska laster i Sverige. Har ändå tagit med detta

dimensioneringsvillkor (dock inom parentes) i användarmanualen eftersom det kan vara

aktuellt att göra denna typ av dimensionering vid utländska uppdrag.

5.3.4 Lastkombinationer för bruksgränstillstånd

För bruksgränstillstånd finns tre olika lastkombinationer i Eurokod 1990. Dessa bör väljas och

tillämpas så att samtliga funktions- och brukbarhetskriterier som skall verifieras uppnås.

De tre olika lastkombinationerna kallas den karakteristiska kombinationen, den frekventa

kombinationen och den kvasipermanenta kombinationen. Den karakteristiska kombinationen

används för irreversibla gränstillstånd medan den frekventa kombinationen tillämpas vid

reversibla gränstillstånd. Dessa kan jämföras med lastkombinationerna 8 respektive 9 i BKR.

Detta beskrivs närmare i kapitel 6.2 Lastreduktionsfaktorer. Den sista kombinationen, den

kvasipermanenta, kan tillämpas vid långtidseffekter och effekter som rör bärverkets utseende.

Denna finns inte som en särskild lastkombination i BKR utan har sin motsvarighet i

partialkoefficienten ψ1 för långtidseffekter.

Karakteristisk kombination:

(irreversibla gränstillstånd)

 ikikjkd QQPGEE ,,01,, ;;;  1;1  ij )14.6( a

 
 


1 1

,,01,, """"""
j i

ikikjk QQPG  )14.6( b

Frekvent kombination:

(reversibla gränstillstånd)

 ikikjkd QQPGEE ,,21,1,1, ;;;  1;1  ij )15.6( a

 
 


1 1

,,21,1,1, """"""
j i

ikikjk QQPG  )15.6( b
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Kvasipermanent kombination (halvpermanent kombination):

(långtidseffekter samt effekter rörande bärverkets utseende)

 ikijkd QPGEE ,,2, ;;  1;1  ij )16.6( a

 
 


1 1

,,2, """"
j i

ikijk QPG  )16.6( b

Liksom i andra delar av Eurokod 1990 kan kompletterande information om hur

dimensioneringen skall gå till, finnas i övriga Eurokoder. Man bör här vara uppmärksam för

att uttrycken (6.14) t.o.m. (6.16) kan komma att modifieras på lämpligt sätt i respektive del av

EN 1991 t.o.m. EN 1999.
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6 Skillnader och likheter mellan BKR och Eurokod

6.1 Eurokods motsvarigheter i BKR gällande gränstillstånden

Förklaringar till tabell 6.1 finns i följande kapitel, 6.1.1 t.o.m. 6.1.5. Se även tabell 7.1 t.o.m.

7.3 i kapitel 7.3.2 Guide vid val av lastfall.

BKR EK

Brottgränstillstånd

Lastkomb. 1 B2/C STR / GEO (6.10b)

Lastkomb. 2 A EQU (6.10)

Lastkomb. 3 B1/C STR / GEO (6.10a)

Lastkomb. 4 - (Stycke 6.4.3.1(4), EN 1990)

Lastkomb. 5 (olyckslast) D Exceptionell dim.situation (6.11)

Lastkomb. 6 (fortskridande ras) D Exceptionell dim.situation (6.11)

Lastkomb. 7 (brand) D Exceptionell dim.situation (6.11)

Bruksgränstillstånd

Lastkomb. 8 (permanent skada) F Karakteristisk komb. (irrev.) (6.14)

Lastkomb. 9 (tillfällig olägenhet) G Frekvent komb. (rev.) (6.15)

Långtidslast (1) H Kvasipermanent komb. (6.16)

(långtidslast + bärverkets utseende)

Tabell 6.1. Boverkets konstruktionsreglers motsvarigheter för lastkombinationer i Eurokod.
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6.1.1 Lastkombination 1 – Vanligtvis dimensionerande

Vid tillämpning av Boverkets konstruktionsregler är lastkombination 1 vanligtvis

dimensionerande. Vid normala lastförutsättningar kontrolleras denna i första hand, men vid

behov även någon eller några av de övriga kombinationerna. I Eurokod motsvaras den av

lastkombination B2. Vid dimensionering enligt Eurokod skall dock alltid kontroll av både B1

och B2 utföras. Lastkombination B1 motsvaras av kombination 3 i BKR och beskrivs närmare

i följande kapitel. Skillnaden mellan värdena som fås vid dimensionering med B1 respektive

B2 är dock inte lika markant som mellan kombination 1 och 3 i BKR. Det är därför ofta inte

självklart vilken av dessa som kommer att ge det högre värdet och därmed viktigt att

kontrollera båda kombinationer vid beräkning av den dimensionerande lasten.

6.1.2 Lastkombination 3 – Stora permanenta laster

Lastkombination 3 i Boverkets konstruktionsregler tillämpas då de variabla lasterna anses

som små och därför tas inte dessa med i beräkningen. Istället förhöjer man genom

partialkoefficienten de permanenta lasterna som då kommer att ge den dimensionerande

lasten. Motsvarigheten till denna i Eurokod finns i kombination B1, d.v.s. vid dimensionering

utifrån formel (6.10a) där man har ett högt värde på den permanenta lasten. Man bortser inte

helt från de variabla lasterna här som i BKR men samtliga sätts dock till sitt

kombinationsvärde, d.v.s. man har då ingen huvudlast eller största last. Detta lastfall bör alltså

kontrolleras för varje beräkning vid tillfälliga och varaktiga dimensioneringssituationer

samtidigt som kombination B2.

6.1.3 Lastkombination 2 – Stjälpande och stabiliserande laster

Lastkombination 2 i BKR används då man vill kontrollera jämvikt hos laster och

byggnadsverk, d.v.s. vid risk för stjälpning, lyftning eller glidning. Motsvarigheten i Eurokod

är lastkombination A som även den används för verifiering av jämvikt. Då man skall

undersöka stabiliteten hos bärverket använder man alltså kombination A och när man skall

kontrollera bärförmågan för samma bärverk tar man fram dimensionerande last genom att

använda sig av kombination B1 eller B2, beroende vilken som ger det högsta värdet.
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6.1.4 Lastkombinering för där geotekniska laster ingår

Vid dimensionering av bärverksdelar som påverkas av geotekniska laster är fallet aningen

knepigare. Därför kommer här att först presenteras exakt vad som står i normen, därefter

personliga tolkningar av kodens innehåll samt slutligen kommer problematiken att förklaras

närmare. Detta kompletteras även med en kort sammanfattning av den information som vid

förfrågan lämnats av Boverket.

Geoteknisk last definieras i stycke 1.5.3.7 i EN 1990 enligt följande:

”last som överförs till bärverket från mark, fyllnadsmassor eller grundvatten.”

Även överlast ovan mark skall alltså betraktas som geoteknisk last.

Vid dimensionering av bärverksdelar som påverkas av en lasteffekt som innefattar

geotekniska laster och undergrundens bärförmåga finns, enligt bilaga A1 till Eurokod, tre

olika alternativ, d.v.s. metod 1, 2 eller 3. Enligt det nationella annexet, bilaga NA tillåts man i

Sverige använda metod 2 eller 3, enligt stycke A1.3.1(5):

”När verifieringen av bärverksdelar innefattar geotekniska laster och undergrundens

bärförmåga skall metod 2 eller 3 användas.”

Metod 2 innebär att dimensioneringen kan ske enligt lastuppsättning B1/B2 för samtliga laster

på bärverket. Det andra alternativet, d.v.s. metod 3, innebär att man tillämpar uppsättning C

(formel 6.10) för de geotekniska lasterna medan uppsättning B1/B2 används för övriga laster i

samma bärverk.

Skillnaden mellan lastuppsättning B1/B2 och C är att den permanenta lasten i uppsättning

B1/B2 har en partialkoefficient på 1,35 medan motsvarande koefficient i C, som kan användas

för geotekniska laster, har 1,00. Alla variabla laster i uppsättning B1/B2 har även en

koefficient på 1,5 medan motsvarande i uppsättning C är endast 1,3. I lastuppsättning B1/B2

har man säkerhetsfaktorn d både på den permanenta lasten och på den variabla lasten medan

man i uppsättning C endast har denna på de variabla lasterna. (I BKR har samtliga

kombinationer 1,0 som partialkoefficient för last av tyngd från jord och vatten vid

medelvattenytan.)
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Detta innebär alltså att själva dimensioneringen utförs lättare enligt metod 2 då man endast

behöver ta hänsyn till en uppsättning partialkoefficienter, d.v.s. B1/B2. På detta sätt är man på

säkra sidan med avseende på hållfastheten jämfört med metod 3. Men å andra sidan blir detta

värde för den dimensionerande lasten tämligen överdimensionerat. Då man vill uppnå mer

exakta resultat, d.v.s. göra en stramare beräkning kan man använda sig av metod 3 (med

lastuppsättning B1/B2 och C) där den geotekniska lastdelen blir betydligt mindre än vid

enbart tillämpning av uppsättning B1/B2.

Sammanfattningsvis skall alltså, enligt Eurokods metod 3, dimensioneringsvärden enligt

lastuppsättning C tillämpas för geotekniska laster som påverkar bärverket medan man för

övriga lasttyper skall tillämpa partialkoefficienter enligt tabell B1/B2. Enligt metod 2 skall

samtliga dimensionerande laster tas fram enligt tabelluppsättning B1/B2.

Här dyker problematiken upp. I övertexten till tabell A1.2(B)S (EN 1990, NA) som

representerar lastuppsättning B1/B2 kan man läsa:

”Ekvation 6.10a och 6.10b skall tillämpas i brottsgränstillstånd som inte omfattar geotekniska

laster med dimensioneringsvärden för laster enligt tabell A1.2(B)S.”

Detta motsäger metod 2.

Men eftersom det, oberoende av vilken metod som tillämpas, finns en hänvisning till att

använda just denna tabell, ger detta en omöjlig konstellation. För att lösa detta krävs en

revidering av den nationella bilagan där något av styckena måste justeras. Problematiken om

vilken metod som skall användas och hur det dimensionerande värdet för lasteffekten skall tas

fram då geotekniska laster är aktuella, återstår.

Ytterligare oklarheter om hur man skall tolka texten i Eurokod finns i bilaga A1 i stycke

A1.3.1(5). Beskrivningen av metod 3 lyder enligt följande:

”Dimensioneringsvärden enligt tabell A1.2(C) tillämpas för geotekniska laster och samtidig

tillämpning av partialkoefficienter enligt tabell A1.2(B) för andra laster på eller från

bärverket.”

Vad detta egentligen innebär är inte helt självklart. För geotekniska laster skall man ta

dimensioneringsvärden enligt tabelluppsättning C. Så långt ges det tydliga direktioner.



~ 41 ~

Innebörden av styckets fortsättning är dock inte lika distinkt, d.v.s. att man samtidigt skall

tillämpa partialkoefficienterna från uppsättning B1/B2 för övriga laster. Innebär detta att man

skall använda sig av tabellen för lastuppsättning B1/B2, för de variabla lasterna och andra

typer av permanenta laster, i samma beräkning för dimensionerande last? För någon som är

van med lastkombinering enligt BKR, där man håller sig till en tabell per kombinering, låter

detta väldigt osmidigt och märkligt. Det skulle även kunna tänkas att det istället menas att

tabelluppsättning C används för samtliga laster då det finns någon typ av geoteknisk last som

verkar på den aktuella bärverksdelen medan man först för en annan bärverksdel i samma

byggnad, byter till lastuppsättning B1/B2. Som beskrivits innan är det dock, enligt Lars

Göransson på Boverket, den första av dessa tolkningar som är korrekt, d.v.s. att uppsättning C

tillämpas för geotekniska laster medan B1/B2 används för övriga laster på eller från

bärverket.

Uppsättning C används dock ypperligt då man har en lastkombination som endast innefattar

geotekniska laster, exempelvis en stödmur för en jordmassa.

Då definitionen för geoteknisk last innefattar ”last som överförs till bärverket från mark,

fyllnadsmassor eller grundvatten”, kan även en variabel överlast som exempelvis bilar på

mark betraktas som en geoteknisk last. Normalt betraktas en sådan last som en nyttig last,

varpå de variabla lasterna i lastuppsättning C skulle förbli oanvända om detsamma gällde här.

Enligt EN 1990 skall Sd väljas så ogynnsamt som möjligt. Provräkningar har dock visat att

framför allt geotekniska laster i sådant fall får orealistiska dimensioneringsvärden, vilket kan

vara orsaken till varför man i den nationella bilagan valt att ta bort säkerhetsfaktorn d samt

även partialkoefficienten 1,35, som läggs på övriga permanenta laster, från de geotekniska

lasterna.

Enligt Lars Göransson på Boverket pågår ännu arbete med geokonstruktioner och man håller

på att utreda hur dimensionering av geotekniska laster skall utföras. Han hänvisar dock till EN

1997-1, Dimensionering av geokonstruktioner, allmänna regler, där det framgår tydligare hur

kombinering av geotekniska laster skall ske, men som dock inte är instuderad för denna

rapport. De nationellt valda parametrarna, d.v.s. EBS till denna Eurokod är inte heller färdig

men arbetshypotesen som man jobbar efter är att geotekniska laster skall hanteras enligt

uppsättning C medan strukturella laster såsom stålstommen ovan exempelvis, dimensioneras

enligt lastuppsättning B1/B2.
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6.1.5 Lastkombination 4 – Variationer i tyngdens placering på bärverket

I Eurokod finns ingen direkt motsvarighet till kombination 4 som specifik lastkombination,

men ger istället motsvarande budskap i principen 6.4.3.1(4)P i EN 1990. Denna gäller för

samtliga lastkombinationer och lyder enligt följande:

”Där verifieringsresultaten är mycket känsliga för variationer av storleken av en permanent

last från punkt till punkt på bärverket, skall de ogynnsamma och gynnsamma delarna av lasten

betraktas som individuella laster.

ANM. Detta gäller särskilt vid verifiering av statisk jämvikt och analoga gränstillstånd, se

6.4.2(2).”

För vidare förklaring se kapitel 7.5.1 Gynnsamma och ogynnsamma laster.

6.1.6 Seismiska och exceptionella lastkombinationer samt bruksgränstillstånd

Den seismiska dimensioneringssituationen är inte direkt aktuell för Sverige, vilket troligtvis är

anledningen till varför det inte finns någon särskild lastkombination för dylika situationer i

BKR. Inte heller några nationella val har av naturliga skäl gjorts i Eurokods Bilaga NA. Inte

heller för exceptionella dimensioneringssituationer eller bruksgränstillstånd har det gjorts

nationella val såsom för övriga dimensioneringssituationer.

I bruksgränstillstånd kan det vara gångbart att överskrida gränser som inte annars accepteras

tillfälligt och under mycket kort tid. Detta är vad som representeras av det reversibla

gränstillståndet. Exempel på detta är vibrationer eller tillfälligt stor nedböjning av en balk till

följd av kortvarig hög last. Då man får en bestående skada av en last är detta ett irreversibelt

gränstillstånd, som exempelvis permanent sprickbildning eller en stor permanent nedböjning

av en balk.

För närmare förklaringar och jämförelse av bruksgränstillstånden, se nästa kapitel 6.2

Lastreduktionsfaktorer.
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6.2 Lastreduktionsfaktorer

6.2.1 Lastreduktionsfaktorer i bruksgränstillstånd

Lastreduktionsfaktorn  läggs på de variabla lasterna både i Eurokod och i BKR på ungefär

lika sätt. Den största skillnaden på hur man behandlar denna faktor i Eurokod jämfört med

BKR är att man i den nya normen använder sig av tre olika värden för faktorn, d.v.s. 0, 1

och 2, medan man i BKR endast har två olika värden,  och 1. I Eurokod kallas de för

faktor för kombinationsvärde, faktor för frekvent värde respektive faktor för kvasipermanent

värde för variabel last. Man kan här dra paralleller mellan de olika lastkombinationerna som

finns i BKR respektive Eurokod, även om det inte går att jämföra de olika standarderna och

hitta dess motsvarigheter hos reduktionsfaktorerna rakt av.

Den reduktionsfaktorn som i BKR används vid långtidslaster, 1 kan jämföras med faktorn

för kvasipermanent värde, 2 i Eurokod eftersom denna används i bruksgränstillstånd i den

kvasipermanenta kombinationen, d.v.s. vid dimensionering för långtidseffekter och effekter

som rör bärverkets utseende. Samma faktor, 2 används även i exceptionella och seismiska

dimensioneringssituationer samt för alla variabla laster i bruksgränstillstånd förutom för

huvudlasten i den frekventa kombinationen.

För de två övriga, faktorn för kombinationsvärde, 0, respektive för frekvent värde, 1, finns i

BKR endast en faktor, , för motsvarande användning. Däremot kan man här dra paralleller

mellan de två olika faktorerna i Eurokoden och lastkombinationerna 8 och 9 i BKR. Faktorn

för kombinationsvärdet 0, som används vid dimensionering av irreversibla gränstillstånd,

används i bruksgränstillstånd endast i den karakteristiska kombinationen och kan därför

jämföras med lastkombination 8 i BKR som tillämpas för permanent skada. Den andra

faktorn, 1 finns i bruksgränstillstånd endast i den frekventa kombinationen som tillämpas för

reversibla gränstillstånd och kan alltså ses som motsvarigheten till lastkombination 9 i BKR

vilken används vid dimensionering för tillfällig olägenhet. Se även tabell 6.1 i kapitel 6.1.

Kombinationsvärdet, d.v.s. det vanliga värde som innehåller faktorn 0, är även det värde som

används för alla brottgränstillstånd förutom exceptionella och seismiska

dimensioneringssituationer.
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6.2.2 Lastreduktionsfaktorer i exceptionella och seismiska dimensioneringssituationer

Faktorerna för frekventa värdet och kvasipermanenta värdet används förutom i

bruksgränstillstånd även i lastkombinationerna för exceptionella och seismiska

bruksgränstillstånd. I de lastkombinationer i BKR som motsvarar exceptionella

dimensioneringssituationer tar man endast hänsyn till de variabla laster för vilka   0,5

(alternativt   0,25 för dimensionering för fortskridande ras), d.v.s. förhållandevis höga

reduktionsfaktorer. Detta skiljer sig aningen från Eurokod där man väljer att använda

huvudsakligen 1 vilket ger ”medelvärdet”, samt även 2, som ger det lägsta värdet, om

övriga laster finns. Laster som i verkligheten ofta når sitt fulla värde har ett högt värde på

lastreduktionsfaktorn  medan de laster som sällan når sitt fulla värde har en låg

lastreduktionsfaktor. I BKR räknar man alltså bara med de variabla laster som uppnår sitt fulla

värde oftare, eftersom man ska räkna med   0,5 eller   0,25. Eurokoden däremot väljer

att ta med alla variabla laster men sätter en lägre reduktionsfaktorn på lasterna, nämligen 1

och 2. Man begränsar alltså storleken på den variabla lasten till viss del i båda normer, men

på olika sätt.

6.3 Variabla laster

6.3.1 Snölast

Lastreduktionsfaktorerna för snölast skiljer sig för Eurokod och BKR. Sverige har även i det

nationella annexet valt att frångå de europeiska bestämmelserna där Finland, Island, Norge

och Sverige har samma lastreduktionsvärden.

I Eurokods Bilaga A1 är lastreduktionsfaktorerna för snölast på byggnader enligt följande;

karakt. frekv. kvasiperm.

0 1 2

Finland, Island, Norge, Sverige 0,70 0,50 0,20

I övriga av CEN:s medlemsländer skiljer man bara på platser belägna högre eller lägre än

1000 m.ö.h. vid storlek på lastreduktionsfaktorn.
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I den nationella bilagan NA, vilken gäller vid dimensionering av snölast i Sverige, är

faktorerna fördelade mer specifikt för de olika storlekarna på snölasten. Då snölasten varierar

över landets yta, vilket i Sverige utgör anmärkningsvärda storleksskillnader, varierar även

lastreduktionsfaktorn på motsvarande sätt. Detta har i bilaga NA, tabell A1.1 alltså gjorts på

följande sätt;

karakt. frekv. kvasiperm.

Sverige 0 1 2

sk  3,0 kN/m2 0,80 0,60 0,20

2,0  sk < 3,0 kN/m2 0,70 0,40 0,20

1,0  sk < 2,0 kN/m2 0,60 0,30 0,10

Här kan man se att Eurokods valda partialkoefficienter ger ungefärliga medelvärden för de

olika faktorerna, vilka alltså skulle fungera i de flesta områden i Sverige, dock inte överallt.

Framför allt nedåt i storlek på lasten är skillnaden förhållandevis stor mellan det frekventa

värdet enligt bilaga A1 och bilaga NA. Men viktigast är ju dock att man även höjt värdena på

de nationella parametrarna så att de motsvarar våra snöförhållanden som vi har i norra delarna

av landet.

I BSV 97 som används idag vid dimensionering har man endast två olika faktorer för att

reducera snölast, d.v.s.  och 1, där den sistnämnda används vid dimensionering av

långtidslast och den första i övriga fall.

Sverige  1

sk  3 kN/m2 0,80 0,20 (Norrland)

1,5  sk < 3,0 kN/m2 0,70 0,15 (Svealand)

1,0  sk < 1,5 kN/m2 0,60 0,10 (Götaland)

Detta ger alltså för koefficienten , som används i de flesta fall, exakt samma värden som det

nationella annexet, d.v.s. då man använder det karakteristiska värdet 0. Även för långtidslast

är det väldigt snarlikt, då man kan tänka sig att man i Norrland har de högsta värdena för

snölast och i Götaland de lägsta, vilket motsvarar värdena i NA. Men å andra sidan är

gränsvärdet för snölasten, när man ökar partialkoefficienten ett steg, olika mellan BSV och
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NA. I BSV är gränsen 1,5 kN/m2 medan den motsvarande i det nationella annexet är

2,0 kN/m2.

6.3.2 Vindlast

Även för vindlast skiljer sig lastreduktionsfaktorerna åt mellan Eurokod och BSV. Likaså har

man även i det nationella annexet valt att kringgå de europeiska värdena på faktorer och valt

egna värden för Sverige.

I Eurokods Bilaga A1 är lastreduktionsfaktorerna för samtliga länder enligt följande;

karakt. frekv. kvasiperm.

0 1 2

Vindlast på byggnader 0,60 0,20 0

I Sveriges nationella bilaga NA har faktorerna värden enligt följande;

karakt. frekv. kvasiperm.

Sverige 0 1 2

Vindlast 0,30 0,20 0

Här har man markant sänkt reduktionsfaktorn 0 för vind så att den ligger närmare dess

verkliga motsvarighet hos Sveriges yttre förhållanden och därmed även i storlek för

motsvarande värde i BSV.

I BSV finns lika som för snölasten endast två olika faktorer för att reducera lasten, d.v.s. 

och 1, där den sistnämnda används vid dimensionering av långtidslast och den första i övriga

fall.

Sverige  1

Vindlast 0,25 0

Faktorn för det karakteristiska värdet för vind har höjts aningen jämfört med BKR medan

värdet för långtidslast kvarstår som noll.
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6.3.3 Antal variabla laster vid dimensionering

Vid dimensionering enligt Eurokoderna finns en begränsning idag att man beroende på

byggnaden och dess egenskaper inte behöver räkna med fler variabla laster än endast två

stycken. Detta finns med som en anmärkning till rådet i stycke A1.2.1(1) i EN 1990, bilaga

A1 enligt följande:

”Beroende av byggnadens användning, form och läge kan lastkombinationer baseras på enbart

två variabla laster.”

Detta är en markant förändring jämfört med BKR där man skall räkna med, förutom

huvudlasten, tre övriga variabla laster. I kapitel 3:41 Last av inredning och personer kan man

läsa:

”Antalet fria lastdelar med vanligt värde får begränsas till tre i en lastkombination, t.ex. vid

lastnedräkning. Antalet trängsellaster begränsas dock inte.”

Enligt Eurokod betraktas hela den variabla lasten som fri vilket också är annorlunda från BKR

där man för vissa nyttiga laster har även en bunden del. Detta kan ge stora skillnader då man i

BKR reducerar lasten endast med den fria delen medan man i Eurokod bortser från hela den

variabla lasten.

Exakt vad som i Eurokoden menas med byggnadens användning, form och läge kan tolkas på

varierande sätt. Inte heller Boverket har valt att nämna något om detta i sin EBS, trots att

nationella val tillåts för detta stycke, enligt förordet till standarden. Det verkar dock orimligt

att man skall, exempelvis vid en lastnedräkning, begränsa antalet fria laster till endast två då

detta i många fall skulle ge, inte bara en märkbar, utan i vissa fall även en allvarlig reducering

av lasten.

6.4 Avsedd livslängd

Ytterligare en olikhet mellan Eurokod och BKR är att man i Eurokod inte skiljer mellan

konstruktionsdelar som är åtkomliga och inte åtkomliga. I bilaga A1 har man dock i stycke

A1.1(1) anmärkt att vägledning om detta kan ges i den nationella bilagan, vilket även har

gjorts. Rådet i bilaga NA lyder:
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”Bärverksdelar i kategori 4 enligt 2.3 tabell 2.1 i SS-EN 1990 vilka hänförs till säkerhetsklass

2 eller 3 och som inte är åtkomliga för inspektion och underhåll bör dimensioneras för

livslängden 100 år. ”

Detta innebär alltså att bärverk i byggnader samt andra vanliga bärverk, som normalt skall

dimensioneras för 50 år, i dessa fall istället skall dimensioneras för 100 år.

6.5 Jämförelse mellan EK och BKR

6.5.1 Säkerhetsklass

En av de största skillnaderna mellan Boverkets konstruktionsregler och Eurokoderna

avseende lastkombinering och dimensionering är sättet att hantera säkerhetsfaktorn för de två

normerna. Vid dimensionering enligt BKR placeras säkerhetsfaktorn på bärförmågan medan

man framöver vid tillämpning av Eurokod lägger densamma på lasten, inte på bärförmågan.

För säkerhetsklass och tillhörande faktor γn för BKR respektive γd för EK hänvisas man i

normerna till BFS 2003:6 respektive BFS 2004:10. Säkerhetsfaktorn γn divideras alltså med

det karakteristiska värdet för materialets hållfasthet medan γd multipliceras med lasten i

Eurokod.

Säkerhetsklass γn γd

SK 1 1,0 0,83

SK 2 1,1 0,91

SK 3 1,2 1,00

Vid val av säkerhetsklass för Eurokod gäller dock samma kriterier som innan enligt BKR,

d.v.s.:

- Säkerhetsklass 1 (låg), liten risk för allvarliga personskador

- Säkerhetsklass 2 (normal), någon risk för allvarliga personskador,

- Säkerhetsklass 3 (hög), stor risk för allvarliga personskador.

Fördelen med att sätta hela säkerheten på lasten är att man, för exempelvis förtillverkade

bärverksdelar, kan ange ett dimensioneringsvärde för denna oberoende av användning. Detta
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kan göras eftersom man vid tillämpning av Eurokod är oberoende av säkerhetsklass vid

tillverkning. En nackdel i det praktiska arbetet med Eurokod är att vid exempelvis

lastnedräkningar måste man ta fram olika lastvärden för olika delar av bärverket. Ett bjälklag

exempelvis har vanligtvis säkerhetsklass 2 medan en pelare har säkerhetsklass 3. Detta gör att

denna typ av beräkningar kommer att vara mer komplicerade än vad de är idag vid

dimensionering enligt BKR. Detta var även anledningen till att man valde att lägga säkerheten

på bärförmågan istället för på lastsidan i BKR.

6.5.2 Jämförelse mellan tre olika lastkombinationer

För att kunna jämföra Boverkets konstruktionsregler och Eurokod på ett bra sätt måste man ta

särskild hänsyn till säkerhetsfaktorerna som tillämpas på olika sätt i de olika normerna. För att

få jämförbara resultat kommer därför säkerhetsfaktorn γn, som man i BKR lägger på

bärförmågan, att läggas på lasterna i nedanstående tabeller, tabell 6.2 t.o.m. 6.4.

Dimensionerande materialvärde enligt BKR;

nm

k
d

f
f






Faktorn som tar hänsyn till säkerhetsklassen vid beräkning av dimensionerande materialvärde,

γn, multipliceras med övriga partialkoefficienter som i BKR läggs på lasten. Resultatet av

detta samt motsvarande värden enligt Eurokods lastkombinationer finns sammanställt i

nedanstående tabeller för tre olika lastsituationer; lastkombination med reducerad permanent

last, lastkombination med förhöjd permanent last samt lastkombination med dominerande

variabel last.

I tabellen för lastkombination med reducerad permanent last jämförs lastkombination 2 i BKR

med lastuppsättning A i Eurokoden. Följande tabell jämför lastkombinationer med förhöjd

permanent last, d.v.s. kombination 3 i BKR och lastuppsättning B1 i Eurokoden. Slutligen, i

den sista tabellen, jämförs kombination 1 i BKR med Eurokodens lastuppsättning B2 som ger

en lastsituation med dominerande variabel last.
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LASTKOMBINATIONER MED REDUCERAD PERMANENT LAST

(Lastkomb. A, formel 6.10)

SÄKERHETSKLASS SK 3 SK 2 SK 1

STANDARD EK BKR EK BKR EK BKR

LASTKOMBINATION A 2 A 2 A 2

Permanenta laster:

Egentyngd, ogynnsamma: (1,10 Gk,sup) 1,00 Gk,sup 0,91 Gk,sup

Egentyngd, gynnsamma: 0,90 Gk,inf 1,02 Gk *
1

0,90 Gk,inf 0,94 Gk *
2

0,90 Gk,inf 0,85 Gk *
3

Variabla laster:

Huvudlast 1,5Qk,1 1,56Qk 1,37Qk,1 1,43Qk 1,25 Qk,1 1,30Qk

Största last

Övriga laster 1,5 ,iQk,i 1,20 Qk 1,37 ,iQk,i 1,10 Qk 1,25 iQk,i 1,00 Qk

Tabell 6.4. Lastkombination med reducerad permanent last.

Tabellvärdena för BKR har alla beräknats på motsvarande sätt enligt följande exempel;

*1 1,2 * 0,85 = 1,02

*2 1,1 * 0,85 = 0,94

*3 1,0 * 0,85 = 0,85

LASTKOMBINATIONER MED FÖRHÖJD PERMANENT LAST

(Lastkomb. B1, formel 6.10a)

SÄKERHETSKLASS SK 3 SK 2 SK 1

STANDARD EK BKR EK BKR EK BKR

LASTKOMBINATION B1 3 B1 3 B1 3

Permanenta laster:

Egentyngd, ogynnsamma: 1,35 Gk,sup 1,38 Gk 1,23 Gk,sup 1,27 Gk 1,12 Gk,sup 1,15 Gk

Egentyngd, gynnsamma: 1,00 Gk,inf 1,00 Gk,inf 1,00 Gk,inf

Variabla laster:

Huvudlast

Största last 1,5 ,1Qk,1 1,37 1Qk,1 1,25 ,1Qk,1

Övriga laster 1,5 ,iQk,i 1,37 ,iQk,i 1,25 ,iQk,i

Tabell 6.4. Lastkombination med förhöjd permanent last.
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LASTKOMBINATIONER MED DOMINERANDE VARIABEL LAST

(Lastkomb. B2, formel 6.10b)

SÄKERHETSKLASS SK 3 SK 2 SK 1

STANDARD EK BKR EK BKR EK BKR

LASTKOMBINATION B2 1 B2 1 B2 1

Permanenta laster:

Egentyngd, ogynnsamma: 1,20 Gk,sup 1,20 Gk 1,09 Gk,sup 1,10 Gk 1,00 Gk,sup 1,00 Gk

Egentyngd, gynnsamma: 1,00 Gk,inf 1,00 Gk,inf 1,00 Gk,inf

Variabla laster:

Huvudlast 1,5Qk,1 1,56 Qk 1,37Qk,1 1,43 Qk 1,25 Qk,1 1,3 Qk

Största last

Övriga laster 1,5 ,iQk,i 1,20 Qk 1,37 ,iQk,i 1,10 Qk 1,25 ,iQk,i 1,0 Qk

Tabell 6.4. Lastkombination med dominerande variabel last.

Vid denna jämförelse mellan Eurokod och Boverkets konstruktionsregler kan man se att

många av lasterna får ett högre värde vid lastkombinering enligt BKR än vid Eurokod. För

permanenta laster är alla koefficienter för permanenta laster är högre för BKR än för Eurokod

förutom vid två tillfällen. Det ena är i den första tabellen där lastkombination 2 från BKR

jämförs med kombination A i Eurokod. Här får Eurokod ett högre värde. Det andra tillfället är

i tabell 6.4 där man får lika värden.

Vid jämförelse mellan lastkombination 3 i BKR och lastuppsättning B2 i Eurokod, d.v.s.

tabell 6.3, får man en stor skillnad mellan normerna då man inte tar hänsyn till någon variabel

last överhuvudtaget vid dimensionering enligt BKR. För de variabla lasterna fås högre värden

vid beräkning enligt BKR för samtliga av huvudlasterna. Övriga variabla laster ger ett högre

värde vid användning av Eurokod.
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7 Resultat

7.1 Verifiering

Det skall för alla aktuella fall, enligt kapitel 5.2 Dimensioneringsvillkor i denna rapport,

verifieras att bärförmågan överstiger den dimensionerande lasten eller lasteffekten.

Lastkombinationerna skall följa tabell 7.1 t.o.m. 7.3 i kapitel 7.3 Tabeller för kombinering av

lastfall som alltså ska (till största del) motsvara kapitel 6 i Eurokod 1990 med tillhörande

bilagor samt det nationella annexet.

7.2 Formler

Vid dimensionering enligt BKR väljer man ut lämplig lastkombination enligt tabell 2:322a

t.o.m. 2:322c i kapitel 2:322 Dimensionerande lastkombinationer och summerar ihop de

aktuella lasterna. Till skillnad från Eurokod används en och samma formel oberoende av

vilken kombination som används. Vid beräkning av dimensionerande last enligt Eurokod har

man flera olika formler som kan tillämpas vid summering av laster. Då man tagit ut värden för

lastkombinationer ur tabell 7.1 t.o.m. 7.3 vid tillämpning av Eurokod använder sig av formel

6.10 - 6.16b för att ta fram den dimensionerande lasten. Se även kapitel 7.3.2, där den aktuella

formeln som gäller för dimensioneringssituationen lagts in i tabellerna under respektive

lastkombination för att underlätta vid beräkning. Dessa benämns i rapporten lika som i

Eurokoderna för att man lättare ska kunna orientera sig även i denna.

7.3 Tabeller för kombinering av lastfall

7.3.1 Allmänt

För att få en bättre överblick av Eurokodernas lastfallskombinering är de här uppställda på

motsvarande sätt som i BKR. Tabellerna visar alltså kombinationerna i tabeller var för sig

enligt (normala) brottgränstillstånd (dimensionering för utmattning (FAT) ingår ej, se EN

1992 t.o.m. EN 1999), seismiska och exceptionella lastkombinationer samt

bruksgränstillstånd. Lastfördelningen i permanenta och variabla laster är uppställda på samma

sätt som i BKR i en kolumn till vänster medan de olika lastkombinationerna som presenteras i

kolumnerna A-H.
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Vid dimensionering enligt Eurokoderna läggs partifialkoefficienten från de olika

säkerhetsklasserna på lasten, d.v.s. de multipliceras med övriga koefficienter in i

lastkombinationerna. Därför redovisas dessa i tre separata tabeller. Man väljer alltså vilken

tabell man använder utifrån vilken säkerhetsklass man beräknar och avläser sedan direkt den

aktuella ”totala” koefficienten som då inkluderar även säkerhetsklassens partialkoefficient.

7.3.2 Guide vid val av lastfall

Brottgränstillstånd:

A Brottgränstillstånd (EQU) för verifiering av statisk jämvikt.

OBS! Får ej innefatta verifiering av bärförmågan hos bärverksdelar. (För

bärförmåga gå till lastfall B1/B2 eller C)

B1/B2 Brottgränstillstånd som inte omfattar geotekniska laster (STR/GEO),

Lastuppsättning B1/B2

B1/B2/C Brottgränstillstånd som innefattar geotekniska laster (STR/GEO)

alt. 1 Lastuppsättning B1/B2

Dimensioneringsvärden enligt kolumn B1 och B2 (STR/GEO) tillämpas för

samtliga laster på eller från bärverket.

alt. 2 Lastuppsättning B1/B2 och C

Dimensioneringsvärden enligt kolumn C (GEO) tillämpas för geotekniska laster

medan samtidig tillämpning av partialkoefficienter enligt kolumner B1 och B2

(GEO/STR) tillämpas för andra laster på eller från bärverket.

D Brottgränstillstånd för exceptionella dimensioneringssituationer.

E Brottgränstillstånd för seismiska dimensioneringssituationer.

Bruksgränstillstånd:

F Karakteristiskt: tillämpas normalt för irreversibla gränstillstånd.

G Frekvent: tillämpas normalt för reversibla gränstillstånd.

H Kvasipermanent: tillämpas normalt för långtidseffekter och för effekter

rörande bärverkets utseende.

ANM. För övriga specifika brukbarhetskrav såsom sprickvidd, begränsning av spänning eller

töjning, glidmotstånd, se EN 1991 t.o.m. EN 1999.
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(NORMALT) BROTTGRÄNSTILLSTÅND

SÄKERHETSKLASS 3

LASTKOMBINATION A B1 B2 C

EQU GEO/STR GEO/STR GEO/STR

Formel: 6.10 6.10a 6.10b 6.10

Permanenta laster:

Egentyngd, ogynnsamma: 1,10 Gk,sup 1,35 Gk,sup 1,20 Gk,sup 1,00 Gk,sup

Egentyngd, gynnsamma: 0,90 Gk,inf 1,00 Gk,inf 1,00 Gk,inf 1,00 Gk,inf

Variabla laster:

Huvudlast 1,5Qk,1 1,5Qk,1 1,3Qk,1

Största last 1,5 ,1Qk,1

Övriga laster 1,5 ,iQk,i 1,5 ,iQk,i 1,5 ,iQk,i 1,3 ,iQk,i

SÄKERHETSKLASS 2

LASTKOMBINATION A B1 B2 C

EQU GEO/STR GEO/STR GEO/STR

Formel: 6.10 6.10a 6.10b 6.10

Permanenta laster:

Egentyngd, ogynnsamma: 1,00 Gk,sup 1,23 Gk,sup 1,09 Gk,sup 1,00 Gk,sup

Egentyngd, gynnsamma: 0,90 Gk,inf 1,00 Gk,inf 1,00 Gk,inf 1,00 Gk,inf

Variabla laster:

Huvudlast 1,37Qk,1 1,37Qk,1 1,18 Qk,1

Största last 1,37 1Qk,1

Övriga laster 1,37 ,iQk,i 1,37 ,iQk,i 1,37 ,iQk,i 1,18 ,iQk,i

SÄKERHETSKLASS 1

LASTKOMBINATION A B1 B2 C

EQU GEO/STR GEO/STR GEO/STR

Formel: 6.10 6.10a 6.10b 6.10

Permanenta laster:

Egentyngd, ogynnsamma: 0,91 Gk,sup 1,12 Gk,sup 1,00 Gk,sup 1,00 Gk,sup

Egentyngd, gynnsamma: 0,90 Gk,inf 1,00 Gk,inf 1,00 Gk,inf 1,00 Gk,inf

Variabla laster:

Huvudlast 1,25 Qk,1 1,25 Qk,1 1,08 Qk,1

Största last 1,25 ,1Qk,1

Övriga laster 1,25 iQk,i 1,25 ,iQk,i 1,25 ,iQk,i 1,08 ,iQk,i

Tabell 7.1. Lastkombinationer för brottgränstillstånd exkl. seismiska och exceptionella

dimensioneringssituationer.
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I denna tabell där det skapats ”nya” faktorer att kombinera de olika lasterna med ingår

följande partialkoefficienter.

γd Partialkoefficient för säkerhetsklass

γf Partialkoefficient för laster som beaktar sannolikheten av ogynnsamma

avvikelser hos lastvärden från de representativa värdena (f är en beteckning för

lasten F som används generellt för de olika lasttyperna G, P och Q).

γSd Partialkoefficient som beaktar osäkerheter hos lastmodellen och/eller

lasteffektmodellen

ξ Reduktionsfaktor för ogynnsamma permanenta laster G 

I Eurokod skiljer man i brottgränstillstånd på huvudlast och största last. Den last som kallas

största last belastas av en lastreduktionsfaktor medan huvudlasten har sitt fulla värde. På detta

sätt kan man ha en olik lastreduktionsfaktor för största lasten jämfört med de övriga variabla

lasterna. I BKR har man endast en huvudlast som man i tabellerna endast kallar för ”En

variabel last”.

Observera även att det inte är tillåtet att endast inkludera permanenta laster vid tillämpning av

6.10a. (EN 1990 kapitel A.1.3.1(1) i NA). Samtliga gynnsamma variabla laster sätts till noll.

SEISMISKA OCH EXCEPTIONELLA LASTKOMBINATIONER

LASTKOMBINATION D E

EXC SEIS

Formel: 6.11b 6.12b

Permanenta laster:

Egentyngd, ogynnsamma: Gk,sup Gk,sup

Egentyngd, gynnsamma: Gk,inf Gk,inf

Variabla laster:

Största last 1,12,1)* Qk,1

Övriga laster 2,iQk,i ,iQk,i

Exceptionell huvudlast Ad

Seismisk huvudlast l AEk / AEd

Tabell 7.2. Lastkombinationer för seismiska och exceptionella dimensioneringssituationer.

* För svenska förhållanden väljs alltid 2 för största lasten enligt NA.
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För bruksgränstillstånd sätts partialkoefficienterna för laster till 1,0 enligt nedan såvida inte

annat anges i EN 1991 t.o.m. EN 1999. (EN 1990 Bilaga A1, kapitel A1.4.1(1))

BRUKSGRÄNSTILLSTÅND

LASTKOMBINATION F G H

Karakteristiskt Frekvent Kvasipermanent

Formel: 6.14b 6.15b 6.16b

Permanenta laster:

Egentyngd, ogynnsamma: Gk,sup Gk,sup Gk,sup

Egentyngd, gynnsamma: Gk,inf Gk,inf Gk,inf

Variabla laster:

Huvudlast Qk Qk Qk

Övriga laster 0 Qk Qk Qk

Tabell 7.3. Lastkombinationer för bruksgränstillstånd.

7.4 Lastuppsättning B1/B2

Lastuppsättning B1/B2 är den vanligaste kombinationen som tillämpas vid ”normala”

brottgränstillstånd då man inte kontrollerar stabilitet eller har en dimensioneringssituation

som inte innefattar geotekniska laster. Vid dimensionering enligt denna uppsättning är

koefficienterna fördelade i två kolumner, d.v.s. lastkombinationer B1 och B2, varav den ena

kopplad till formel 6.10a och den andra till 6.10b. Den dimensionerande lasten skall alltså

alltid kontrolleras för båda dessa fall för att se vilken av dessa som ger högsta resultat. Den

beräkning som ger det största värdet ger alltså även den dimensionerande lasten som skall

användas vid fortsatt dimensionering. Viktigt är även att formel 6.10a inte får användas om

man har endast permanent last.

7.5 Permanenta laster

7.5.1 Gynnsamma och ogynnsamma laster

I tabellerna för lastkombinationerna enligt Eurokod tas hänsyn till både gynnsamma och

ogynnsamma dimensioneringsvärden. Detta skiljer sig från motsvarande tabeller i BKR, där

man bara har med den ena av dessa i varje kombination, vilket i de flesta fall är den

ogynnsamma. Vid dimensionering enligt Eurokod har man inte någon säkerhetsfaktor på de
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permanenta lasterna vid gynnsamma förhållanden. I BKR däremot tas alltid hänsyn till

säkerhetsfaktorn eftersom den läggs på bärförmågan.

För lastkombination A (EQU) som används vid stabiliserande dimensionering i Eurokod bör

man noga skilja på gynnsam och ogynnsam last. I motsvarande kombination i BKR, d.v.s.

kombination 2 har man bara tagit med de gynnsamma lasterna i tabellen. Enligt rådet till

Tabell 2:322a i BKR, kapitel 2:322 skall denna kombination vara ”dimensionerande om

tyngden av en byggnadsverksdel är gynnsam och har betydelse för konstruktionens säkerhet,

t.ex. vid lyftning och stjälpning av konstruktioner”. De ogynnsamma lasterna för denna

dimensioneringssituation beräknas enligt BKR med lastkombination 1, d.v.s. den

lastkombination som vanligtvis används.

Även då variationer av en permanents lasts storlek från punkt till punkt på bärverket kan ge

betydande skillnader i resultatet, skall de gynnsamma och ogynnsamma delarna av lasten

betraktas som skilda laster enligt Eurokod 1990 (EN 1990, stycke 6.4.3.1(4)P). Detta stycke

har sin motsvarighet i lastkombination 4 i BKR. Rådet till denna kombination lyder enligt

följande; ”Lastkombination 4 kan vara dimensionerande, om tyngdens fördelning över

konstruktionen är av väsentlig betydelse i förhållande till inverkan av övriga laster, t.ex. för

moment i bågar och momentet kring momentnollpunkter i spännbetongbalkar.” I BKR har

man alltså ett specifikt lastfall för denna typ av dimensioneringssituationer, vilket man inte

har i Eurokod. Här har man istället skrivit ut motsvarande budskap i stycket 6.4.3.1(4)P under

rubriken Allmänt i kapitlet 6.4.3 Lastkombinationer. Principen gäller alltså för samtliga

lastkombinationer och dimensioneringssituationer.

7.5.2 Övre och undre karakteristiska värden för permanenta laster

Då man endast har små variationer i värdet på den permanenta lasten kan ett enda värde för

Gk tillämpas, vilket normalt är fallet. Vid större variationer som kan antas ha betydelse skall

två olika värden tillämpas, nämligen Gk,sup och Gk,inf. I dessa fall är Gk,sup 95-procentsfraktilen

medan Gk,inf är 5-procentsfraktilen av den statistiska fördelningen av G, som kan antas vara

normalfördelad (EN 1990 kap. 4.1.2(4)).
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7.6 Variabla laster

Till skillnad från Boverkets konstruktionsregler ses i Eurokoden alla variabla laster som fria

laster. I BKR delas vissa av de variabla lasterna in i en fri och en bunden lastdel.

I Eurokodens original-tabeller för lastkombinering står de variabla lasterna med även som

gynnsamma laster. Men då dessa är noll i samtliga kombinationer har de i denna rapport valts

att läggas åt sidan och föra in motsvarande som en kommentar vid sidan om tabellerna, d.v.s.

hantera det på samma sätt som i BKR. På detta sätt krymper tabellerna och blir mer lättlästa.

7.7 Noggrannhet

I samtliga tabeller i denna rapport har noggrannheten begränsats till två decimaler. Detta för

att få mer lättlästa och -hanterliga tabeller.

7.8 Lastkombinationer inklusive nationellt valda parametrar (NDP)

Här presenteras slutligen de formler som skall användas vid dimensionering enligt Eurokod

på motsvarande sätt som i kapitel 5.3 anpassade med partialkoefficienter från det nationella

annexet. Kombinationer där man har gynnsamma laster är inte med i denna sammanställning

förutom i lastkombinationen för stabiliserande och stjälpande laster. Skillnaden mellan dessa

formler och tabell 7.1 t.o.m. 7.3 i kapitel 7.3 är att tabellerna har separerats för de olika

säkerhetsklasserna medan partialkoefficienten här är bevarad med sin beteckning för att göra

formeln mer allmängiltig.

Formler för beräkning i brottgränstillstånd:

Formler för beräkning av jämvikt för bärverk enligt NA (EQU) (Observera att detta inte

innefattar verifiering av bärförmågan hos bärverksdelar);

Gynnsamma:

 
 


1 1

,,01,, 5,1""5,1""90,0
j i

ikidkdjkd QQG  NA )10.6(

Ogynnsamma laster:

 
 


1 1

,,01,, 5,1""5,1""10,1
j i

ikidkdjkd QQG  NA )10.6(
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Formler för beräkning av bärförmåga exklusive geotekniska laster för bärverk enligt NA

(STR/GEO);

Lastkombination B1 (STR/GEO):

 
 


1 1

,,01,1,0, 5,1""5,1""35,1
j i

ikidkdjkd QQG  NA )10.6( a

Obs! Det är inte tillåtet att endast inkludera permanenta laster vid tillämpning av 6.10a.

Lastkombination B2 (STR/GEO):

 
 


1 1

,,01,, 5,1""5,1""20,1
j i

ikidkdjkd QQG  NA )10.6( b

Formler för beräkning av bärförmåga inklusive geotekniska laster för bärverk enligt NA

(STR/GEO);

Lastkombination C (STR/GEO):

 
 


1 1

,,01,, 3,1""3,1""
j i

ikidkdjkd QQG  NA )10.6(

Den exceptionella lastkombinationen

 
 


1 1

,,21,1,1, """"""
j i

ikikdjk QQAG  NA )11.6( b

Den seismiska lastkombinationen

 
 


1 1

,,2, """"
j i

ikiEdjk QAG  NA )12.6( b

Formler för beräkning i bruksgränstillstånd:

Karakteristisk kombination:

(irreversibla gränstillstånd)

 
 


1 1

,,01,, """"
j i

ikikjk QQG  NA )14.6( b
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Frekvent kombination:

(reversibla gränstillstånd)

 
 


1 1

,,21,1,1, """"
j i

ikikjk QQG  NA )15.6( b

Kvasipermanent kombination (halvpermanent kombination):

(långtidseffekter samt effekter rörande bärverkets utseende)

 
 


1 1

,,2, ""
j i

ikijk QG  NA )16.6( b

Förklaringar till hur formlerna skall tolkas enligt följande;

Σ betyder ”den kombinerade effekten av”

”+” betyder ”att kombinera med”

7.9 Sammanställning och slutsats

Resultatet av förenklingen av Eurokodernas sätt att kombinera laster har sammanställts i en

handbok som skall kunna hjälpa till som vägledning för konstruktörer och studenter vid

lastkombinering enligt Eurokod. Denna handbok ligger som bilaga 1 sist i denna rapport och

benämns Användarmanual för lastkombinering enligt Eurokod 1990 i Sverige. Som beskrivet

i rapporten är tyvärr inte allt arbete med Eurokod 1990:s nationella bilaga helt klart då den ger

motstridiga uppgifter och måste revideras. Dock har de största och viktigaste punkterna lyfts

fram, både i rapporten och i användarmanualen, för att underlätta vid praktisk användning av

Eurokoden. Likheter och skillnader mellan de två beräkningssystemen har belysts och kan på

så sätt ytterligare förenkla lastkombinering utöver det som finns att läsa i användarmanualen.

Men som nämnts tidigare bör man inte följa endast användarmanualen eller rapportens

anvisningar för lastkombinering, utan att även ha studerat Eurokods många undantag och

anmärkningar som inte tagits upp i denna rapport.
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8 Miljöbedömning av stål, betong och trä med hänsyn till Eurokod

och BKR

8.1 Allmänt

Den fråga som många konstruktörer och andra parter inom byggbranschen ställer sig inför

övergången till Eurokod är hur den nya normen kommer att påverka dimensioner och

storlekar på bärverk samt omfattningen av materialåtgång och även kostnader som följer på

detta. Dessa påföljder, såsom eventuell ökning av materialmängd, ger även konsekvenser i vår

miljö. Många har en aning om hur detta kommer att förändras och åsikterna skiljer sig väldigt

mycket från person till person (läs mer i kapitel 9, Intervjubaserad undersökning). Av denna

anledning har denna miljöbedömning utförts som ett exempel på hur övergången från BKR

till Eurokod kan komma att påverka en ordinär bärverkskonstruktion i tre vanliga material.

8.2 Beskrivning

Denna miljöbedömning är baserad på tre olika beräkningsexempel, d.v.s. en balk i tre olika

material, stål, betong och limträ. Förutsättningarna för laster, material, säkerhet och dylikt har

valts med rimliga proportioner och med en förankring till verkligheten. Det är dock mycket

grundläggande fall och innefattar endast beräkningar av böjmoment för balken.

Resultaten grundas på en granskning av materialmängden som krävs för de olika materialen

vid dimensionering enligt BKR respektive Eurokod. Materialen bedöms i en rad olika för

byggbranschen relevanta kriterier, såsom underhåll, rivning och kolidioxidutsläpp

exempelvis. Även en översikt av hur de olika materialen står i jämförelse med varandra ur

miljösynpunkt ingår.

Denna miljöbedömning är mycket begränsad i sin omfattning och kan inte tillämpas som en

generell granskning av Eurokod respektive BKR utan är endast ett exempel på hur

skillnaderna kan se ut i ett specifikt fall.

8.3 Förutsättningar

Förutsättningarna för de tre olika beräkningarna är i stort sett desamma. De material som

kommer att undersökas är stål, betong och trä. En sex meter lång balk är fritt upplagd på två
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stöd med centrumavstånd fyra meter. För stål- och betongbalkarna är bjälklaget som ligger på

av typ håldäck varpå man har en nyttig last för kontorslokal. För träbalken däremot är

bjälklaget ett massivt träbjälklag. Kontroll av träbalken kommer att utföras i två omgångar.

Förutom med ett träbjälklag som permanent last kommer ytterligare en beräkning att göras, då

med en permanent last med motsvarande storlek som från ett hålldäcksbjälklag, d.v.s. 4,5 kN.

Detta för att få bättre lämpade värden vid jämföring mellan de olika materialen.

Säkerhetsklassen är 2 såsom för balkar i normala fall. Exponeringsklass är XC1 vilket innebär

en torr eller ständigt våt miljö. Man bortser från vippning då man i samtliga beräkningsfall har

ett bjälklag som ligger på balken och därmed förhindrar att vippning sker. Stålbalken som

dimensioneras är en HEA-balk, betongbalken förutsätts ha ett tvärsnitt på 300 mm x 500 mm

och träbalken är av typ limträ. Eurokod kommer framöver att förkortas till EK.

8.4 Resultat

För kompletta beräkningar se bilaga 2. Nedan följer en sammanfattning av beräkningarnas

resultat.

8.4.1 Stål

Både vid dimensionering enligt BKR och enligt Eurokod 1990 blir den lastkombinationen

som är vanligast dimensionerande, d.v.s. lastkombination 1 respektive B2 (formel 6.10b).

Dessa ger ett medelstort värde på den permanenta lasten och istället en dominerande variabel

last.

BKR qd = 31,5 kN/m

EK qd = 33,9 kN/m

Här ser man att den dimensionerande lasten enligt Eurokod är större än enligt BKR. Detta

beror på att faktorn för säkerhetsklassen enligt Eurokod läggs på lasten, varvid den förstoras.

Då man sedan jämför det dimensionerande värdet för stålets hållfasthet får man ett högre

värde vid beräkning enligt Eurokod än enligt BKR eftersom säkerhetsfaktorn nu läggs på

hållfastheten endast vid beräkning enligt BKR, inte vid Eurokod, och därmed sänker

hållfastheten.
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BKR fyd = 250 MPa

EK fyd = 275 MPa

Vid jämföring av det plastiska böjmotståndet som balken har för denna

dimensioneringssituation får man följande resultat.

BKR Zt = 567 * 103 mm3

EK Wpl = 554 * 103 mm3

Vid denna jämförelse har man inkluderat partialkoefficienten för säkerhetsklassen i både

beräkningen för BKR och Eurokod och får nu jämförbara resultat. Vid dimensionering av

denna balk enligt Eurokod får man alltså ett lägre värde på det plastiska böjmotståndet än

enligt BKR.

977,0
567

554


Plastiska böjmotståndet är 97,7 % lägre vid dimensionering enligt Eurokod vilket ger endast

måttlig skillnad.

8.4.2 Betong

Både vid dimensionering enligt BKR och enligt Eurokod 1990 blir, precis som vid

dimensionering av stålbalken, den lastkombinationen som är vanligast dimensionerande,

d.v.s. lastkombination 1 respektive B2 (formel 6.10b). Detta naturligtvis av samma anledning

som i stålexemplet.

BKR qd = 34,6 kN/m

EK qd = 37,4 kN/m

Då man jämför det dimensionerande värdet för betongens och armeringsstålets hållfasthet fås

följande värden

Betong Armeringsstål

BKR fcc = 17,6 MPa fst = 395 MPa

EK fcd = 25,3 MPa fyd = 435 MPa
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Även här fås lägre värden vid beräkning enligt BKR än enligt Eurokod då partialkoefficienten

för säkerhetsfaktorn har lagts på hållfastheten vid beräkning enligt BKR, inte vid Eurokod.

Vid jämföring av den erforderliga armeringsmängden som krävs för den aktuella lasten och

balktvärsnittet fås följande resultat. Här får man ett betydligt högre värde för

armeringsmängden vid beräkning enligt Eurokod på grund av Eurokods krav för

överkantsarmering. I praktiken armerar man i överkant oberoende vilken beräkningsmetod

som används då det krävs för bygelarmering i en balk. Här bortses därför

överkantsarmeringen vid jämföring mellan de olika beräkningsmetoderna och man tittar bara

på den längsgående armeringen i underkant.

UK ÖK TOTALT

BKR As = 927 mm2 - As,tot = 927 mm2

EK As = 891 mm2 As = 208 mm2 As,tot = 1099 mm2

Då man nu jämför den erforderliga armeringsmängden för underkantsarmering fås ett lägre

armeringsbehov än vid beräkning enligt BKR.

961,0
927

891


Den erforderliga armeringsmängden i underkant av balk är 96,1 % lägre.

Även en kontroll av erforderlig betongmängd vid beräkning enligt Eurokod i förhållande till

BKR är gjord. Vid jämförelse mellan storleken på tvärsnitten, d.v.s. mängden betong, med

samma armeringsmängd fås följande resultat.

Tvärsnittsmått Tvärsnittsyta Andel

BKR 0,3m x 0,5m = 0,15 m2 1,00

Eurokod 0,3m x 0,48m = 0,144 m2 0,96

Detta ger alltså 96 % mindre mängd betong med lika stor armeringsmängd vid

dimensionering enligt Eurokod jämfört med BKR.
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8.4.3 Trä

8.4.3.1 Dimensionering med massivt träbjälklag

Även vid beräkning av limträ blir lastkombination 1 respektive B2 (formel 6.10b)

dimensionerande.

BKR qd = 16,8 kN/m

EK qd = 17,8 kN/m

Vid jämföring av det dimensionerande värdet för hållfastheten får man även här ett lägre

värde vid beräkning enligt BKR.

BKR fmd = 19,1 MPa

EK fmd = 21,1 MPa

Vid jämföring av det erforderliga böjmotståndet för limträbalken i denna

dimensioneringssituation får man följande resultat.

BKR W = 3965 * 103 mm3

EK W = 3800 * 103 mm3

Vid denna jämförelse har man inkluderat partialkoefficienten för säkerhetsklassen i både

beräkningen för BKR och EK och får nu jämförbara resultat. Vid dimensionering av denna

balk enligt Eurokod får man alltså ett lägre värde på böjmotståndet än vid dimensionering

enligt BKR.

958,0
3965

3800


Böjmotståndet är 95,8 % lägre vid dimensionering enligt Eurokod.

Då man jämför balkbredden som beräknats med samma förutsättningar och antar att höjden är

450 mm fås 117 mm enligt BKR respektive 113 mm enligt Eurokod vilket även detta i

praktiken alltså ger väldigt liten differens.



~ 66 ~

8.4.3.2 Dimensionering med permanent bjälklagslast 4,5 kN/m2

Som tidigare nämndes under förutsättningar kommer limträbalken även att beräknas för

samma permanenta bjälklagslast som betong- och stålbalkarna för att lättare kunna göra

ytterligare jämförelser mellan materialen. Dimensioneringen här är utförd lika som beräkning

innan av limträbalk enligt BKR respektive Eurokod.

BKR: För lasten 31,5 kN/m och det dimensionerande hållfasthetsvärdet 20,9 MPa krävs

böjmotståndet W = 7571*103 mm3 vilket ger en balk med dimensionen 190x495 mm2.

EK: För lasten 33,8 kN/m och det dimensionerande hållfasthetsvärdet 20,9 MPa krävs

böjmotståndet W = 7289*103 mm3 vilket ger en balk med dimensionen 190x495 mm2.

Även här jämförs erforderligt böjmotstånd vid dimensionering enligt BKR respektive

Eurokod enligt följande.

963,0
7571

7289


Böjmotståndet är 96,3 % lägre vid dimensionering enligt Eurokod vilket ger större skillnad än

exemplet innan.
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8.5 Miljöbedömning av materialen

8.5.1 Stål

Stål är en råvara som kan återvinnas till 100 % och behålla sin goda kvalitet även efter

återvinning. Det är ett lätt och flexibelt material som har många användningsområden.

Stål tillverkas huvudsakligen på två olika sätt, endera i malm- och koksbaserade järnverk med

masugnar och syrgasstålverk eller genom skrotbaserad tillverkning med elektrostålverk. Även

i tillverkningen i järnverk används dock återvunnet stål till ca 10-40 %. Stål innehåller

huvudsakligen järn, vilket är en naturresurs. Det är ett av jordskorpans vanligaste grundämnen

och trots att det är en ändlig råvara betraktas den ha god tillgång. Övriga råvaror för

stålframställning är andra metallmalmer, kol, kalksten, vatten och olja, varav ändliga resurser

är malmerna samt de fossila bränslena kol och olja.

För ståltillverkningen används huvudsakligen gas, el och oljeprodukter som energikälla.

Energibehovet för att producera 1 kg stål för en byggnad är 9 kWh. Oljeprodukter förbrukas

främst vid transporter. Vid skrotbaserad tillverkning krävs endast en tredjedel så mycket

energi jämfört med malmbaserad produktion. Vid ståltillverkningen fås stora emissioner i

form av koldioxid samt även metan och lustgas. Dessa ämnen är viktiga med avseende på

miljöeffekterna då de bidrar till växthuseffekten. Dessutom ger ståltillverkningen upphov till

emissioner som bidrar till bland annat försurning och förtunning av ozonlagret, dock i lägre

grad. Transporter av byggmaterial och råvaror bidrar till försurningen genom förbränning av

fossila bränslen. Genom att låta en del av transporterna gå på järnväg minskas den negativa

miljöpåverkan på naturen. Genom råvaruuttagen sker även påverkan på mark.

Genom att återvinna överskottsvärme från tillverkningsprocessen som vattenburen värme till

hushåll och industrier fås mindre spillvärme. Under bruksskedet är energianvändningen upp

till 10 gånger så hög jämfört med vid produktionen, varför det är viktigt att projektera för en

låg energiförbrukning i den färdiga byggnaden. Stål har inga värmelagrande egenskaper

såsom exempelvis betong har.

Då stål är ett icke organiskt material och således ger torra byggmiljöer fås av stål i sig inga

problem med fukt och röta, vilket annars kan ge stora hälsoproblem. Stål avger inga

emissioner till inomhusmiljön.
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En stor del av stålet levereras till byggplatsen i exakta längder och förberedda med

exempelvis håltagningar för skruvade konstruktioner. På detta sätt minskas spillet, man

demonterar och sorterar stålprodukten väldigt enkelt och framför allt underlättas arbetet på

plats enormt mycket.

Byggnader med stålstomme har en mycket lång livslängd. Genom att rostskydda materialet

genom exempelvis varmförzinkning eller målning behåller de sin ursprungliga kvalitet. Idag

är alla miljöfarliga rostskyddsfärger förbjudna i Sverige. Äldre stålprodukter har dock

behandlats med dessa farliga ämnen vilka idag skall omhändertas som farligt avfall.

Stålet kan till väldigt hög grad återanvändas eller materialåtervinnas. Allt stål går att

återvinnas oavsett legeringsinnehåll eller ålder och materialåtervinningen är mycket effektiv

då stålskrotet har goda tekniska egenskaper även som sekundärt material. Återanvändning av

stålprodukter sker, men i mycket mindre omfattning än återvinningen.

Informationen om stål är hämtad från Stålet och miljön av Widman (2001) och från

Stålbyggnadsinstitutets hemsida, www.sbi.se (2007-06-29).

8.5.2 Betong

Betong innehåller till största del cement (4-20 vikt%), grus och krossprodukter (<90 vikt%)

samt vatten (4-9 vikt%). Utöver dessa kan betong även innehålla någon typ av tillsatsmedel i

små mänger, som exempelvis flyttillsatsmedel, vattenreducerande medel, luftporbildare eller

färgpigment.

Råvaror till grus är naturgrus och sjöstrand som utvinns ur grustäkter och havstäkter. Genom

dessa får man en påverkan på miljön och marken. Även vid tillverkning av cement som

innehåller kalksten, sand och gips gör man intrång på naturen genom utvinningen ur kalkbrott.

Krossprodukter utvinns ur bergtäkter. Energin som förbrukas är i största grad fossilt bränsle,

el och diesel. Vid utvinning för samtliga av dessa råvaror har man utsläpp av koldioxid,

svaveldioxid, kväveoxider och kolväte till vatten och luft. Även för tillsatsmedlen förbrukas

icke förnyelsebar energi i form av fossilt bränsle, el, och eldningsolja.

Både vatten och ballast för betongen finns oftast tillgängligt lokalt medan cement kräver

längre transporter till fabrik och bidrar därför mer till utsläppen i miljön.
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Även vid produktion av betong förbrukar man energi i form av fossilt bränsle, el och

eldningsolja och får således emissioner till luft och vatten i form av koldioxid, svaveldioxid,

kväveoxider och kolväte. Energimängden som krävs för tillverkning av betong är 29 kWh/m3.

I detta ingår uppvärmning av ballast och vatten samt blandning av betong. Det förekommer

även föroreningar i form av bland annat spolvatten från rengöring av blandare och fordon.

Transport av betong sker direkt från fabrik till byggarbetsplats med lastbil. Betongen beställs i

önskad kvalitet och mängd. Inget emballage krävs.

På byggplatsen används oftast betongpump eller kran vid hantering av betongmassan.

Ytterligare behandling kan vara vibrering av massan samt utjämning eller glättning av

betongyta endera för hand eller med maskiner. Vid gjutningen krävs även formar av något

slag, exempelvis i trämaterial och är ofta återanvändbara.

Betong har normalt inget underhållsbehov och dess livslängd är i de flesta fall längre än dess

brukstid. Under bruksskedet är betong ett energieffektivt material tack vare dess förmåga att

lagra värme. Det är även ett effektivt klimatskydd och skyddar väl mot brandspridning då det

är ett obrännbart material.

Vid rivning nedmonteras stomkompletterande material varefter betongen rivs med kula,

hydraulisk klipputrustning eller sprängning. P.g.a. dammet som uppkommer vid rivning bör

andningsskydd bäras. Materialet kan återvinnas genom att krossas till mindre faktorer och

användas som ballast i ny betong eller som utfyllnadsmaterial exempelvis. Överbliven färsk

betong som inte använts vid byggarbetsplatsen och inte hunnit hårdna kan tas tillbaka och

återanvändas. Om inte nämnda metoder är lämpliga kan betong även deponeras utan att

skadliga ämnen lakas ut i vatten och mark. Energiåtervinning är dock inte något alternativ då

betong är obrännbart.

Armering för betongen tillverkas av stål som utvinns i gruva. Energitypen som förbrukas är

elenergi och man får bidrag till emissioner i form av koldioxid, svaveldioxid samt stoft till

vatten och luft.

Betongprodukter såsom balkar, väggar, håldäck exempelvis tillverkas även som

prefabricerade element, varpå man får bland annat en annorlunda hantering.
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Informationen om betong är hämtad från Grus och Betongs Byggvarudeklaration – Yttre miljö

(2004-03-01) samt Färdig betongs Byggvarudeklaration (2006-06-15).

8.5.3 Trä

Limträ innehåller huvudsakligen granvirke samt även lim. Trä är en förnyelsebar råvara och

således miljövänlig medan lim är en kemikalieblandning. Dock är lim relativt en mycket liten

del av limträprodukten. Andelen lim understiger en viktprocent.

De största limträproducenterna i Sverige har egna sågverk och till viss del även egen skog.

Övrigt sågvirke köps dock in lokalt, d.v.s. det kommer från svensk skog. Det egna timret

kommer från näraliggande skog för att minimera transporterna, då dessa bidrar till

föroreningar i luft och natur. Även skogsmaskiner som används ger emissioner och avgaser

till omgivningen. Drivmedel för transporter och skogsmaskiner är dieselolja och bensin. I

Sverige används årligen ca 1,8 liter fossilt bränsle per skogskubikmeter. Skogsmaskinerna

påverkar naturen negativt förutom genom avgaser även genom förstöring av mark och djurliv.

Limträ tillverkas genom att lameller torkas, hyvlas och fingerskarvas varpå de limmas under

press. Det finns i Sverige huvudsakligen två typer av limningsmetoder. Den första är

varmpressteknik där man nyttjar energi från kutter som fås som rest vid hyvling av lameller

och producerar energin i en lokal panncentral. Den andra är en modernare metod som är mer

elintensiv men ger å andra sidan mer produktionstekniska fördelar.

Energin som förbrukas vid tillverkning av limträ är i huvudsak biobränsle, d.v.s. spån, flis och

bark som fås som rest vid sågning och hyvling. Man har även en mindre förbrukning av el och

fossila bränslen. Energibehovet för tillverkning av limträ är 3400 MJ/m3.

De största emissionerna som förorenar luften vid limträproduktion är rökgaser, d.v.s.

koldioxid, och sot från interna transporter och pannanläggning. Utöver detta finns även

terpener (trälukt), vattenånga från torkning och träfiber från sågning och hyvling, dock i

mindre mängder. Vid tillverkning av limmet finns huvudsakligen två viktiga miljöfaktorer,

d.v.s. användningen av fossilt bränsle samt toxiska processrelaterade utsläpp. Vid härdningen

däremot har man så små mängder emissioner att de kan anses vara försumbara. Även för

inomhusmiljön är limträ ett bra byggmaterial då emissionerna är mycket små. Utsläpp till

vatten kan även den anses som obetydlig i mängden. Det rengöringsvatten som innehåller lim
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blandas med spån och förbränns men ger inga tillskott till förbränningsgaser. Övriga rester är

endast mindre mängder av förpackningsmaterial, spillolja från fordon och bark.

Transporterna sker med lastbil, tåg och båt, beroende på bland annat destinationsort, men

inom Sverige till största del med lastbil. Cirka 60 % av limträproduktionen i Sverige

exporteras. Som emballage används till största del polyetenfilm men även kartong och

polyester.

För att underlätta montage och minska spillet på byggarbetsplats kan man skräddarsy

limträprodukterna samt förbereda med urtag och beslag i fabrik.

Underhåll begränsas till att innefatta huvudsakligen fuktskydd men är mycket viktigt för

limträets livslängd. Det överlägset bästa fuktskyddet är en bra konstruktionslösning. Men

även genom en regelbunden ytbehandling kan man även skydda mot fukt. Impregnerat trä

skyddar mot långvarig fukt och förlänger således materialets livslängd.

Limträ kan återanvändas eller återvinnas på samma sätt som trä. Även energiutvinning från

förbrukat trä är lämpligt och inte heller här ger limmet något nämnvärt tillskott av gaser till

omgivningen. Även emballaget kan återanvändas eller återvinnas.

Informationen om limträ är hämtad från Byggvarudeklaration limträ (2000) och Drift- och

underhållsintruktioner - limträ (2002) från hemsidan för Svenskt Limträ,

(www.svensktlimtra.se, 2007-06-27).
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8.6 Sammanställning och slutsats

 För tillverkning av stål krävs 9 kWh/kg. (Samtliga processer ingår.)

 För tillverkning av betong krävs 29 kWh/m3. (Uppvärmning av ballast och vatten samt

blandning av betong.)

 För tillverkning av trä krävs 3 400 MJ/m3.

Då detta omvandlas till jämförbara värden fås följande resultat

Stål 70 200 kWh/m3 (Densitet: 7800 kg/m3)

Betong 29 kWh/m3

Trä 944 kWh/m3 (1kWh = 3,6 MJ)

Materialbehovet enligt de utförda beräkningarna är 0,0386 m3 för stål, 0,9 m3 för betong och

0,378 m3 för trä. Detta ger följande resultat uppställd i en jämförande tabell.

Material Energibehov Materialbehov Energibehov för balk

Stål 70200 kWh/m3 0,0386 m3 2710 kWh

Betong 29 kWh/m3 0,9 m3 26,1 kWh

Trä 944 kWh/m3 0,378 m3 357 kWh

Dessa värden bör dock inte jämföras med varandra då de inte baseras på jämförbara balkar

som skulle användas i reella fall. Dimensionering av balkarna är baserade endast på en

momentberäkning. Det som normalt är avgörande för denna typ av balk för samtliga material

är dock nedböjningen. För att få jämförbara resultat bör man göra dimensioneringen i

bruksgränstillstånd där begränsningen är maximal nedböjning istället för själva

materialbrottet. Även andra faktorer kan vara lämpliga att tas i beaktande. Då de ovannämnda

energibehoven för de olika materialen inte heller omfattar exakt samma delar av

tillverkningsprocessen ger de inte jämförbara värden.

En jämförelse mellan de tre materialen med hänsyn till nedböjning har däremot gjorts för

medlemsföretagen i Svenskt Limträ. Man har alltså jämfört energimängden som krävs vid
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tillverkning för de tre olika materialen trä, stål och betong, för en likvärdig enhet funktionell

balk. Med en enhet funktionell balk menas här att man har samma förutsättningar och krav för

upplag, nedböjning och säkerhetsklass bland annat.

Material El Biobränsle Fossila bränslen Totala energibehovet

Stål 6 - 17 23

Betong 1 - 4 5

Trä 1 3 1 5

Denna jämförelse är alltså gjord av och för medlemsföretagen i Svenskt Limträ och kan därför

anses vara partisk. Det är möjligt att balken som representerar dessa värden är vald så att den

ger bästa möjliga jämförbara resultat för materialet limträ. Den ingår dock i

byggvarudeklaration framtagen för Svenskt Limträ och bör alltså ses som pålitlig information.

Byggvarudeklarationen är daterad november 1998 och uppdaterad två år senare. Därför

förutsätts de jämförande beräkningarna vara dimensionerade enligt BKR som då var den

huvudsakliga gällande handlingen i Sverige.

Med hänsyn till transporter och den miljöbelastning som dessa ger har ytterliggare en

jämförelse gjorts. Genom att ta i beaktande de olika balkarnas tyngd i förhållande till varandra

kan man få en ungefärlig uppfattning om hur stor andel bränsle som krävs för de olika

materialen vid transport.

Material Vikt av 6 m balk Viktenhet

Stål 3,03 kN 1,1

Betong 21,6 kN 7,7

Trä 2,82 kN 1

Genom att ”nollställa” tyngden för det material som fick det lägsta värdet, d.v.s. limträ, kan

man lättare jämföra resultaten. Stål väger ca. 1.1 gånger så mycket som limträ och kommer

således att ge en bränsleförbrukning som är ungefär 1,1 gånger så stor som för limträ. Den

stora skillnaden syns dock vid betong som är nästan åtta gånger så tungt som limträ och

därmed får åtta gånger så stor bränsleförbrukning i jämförelse med limträ. Vid användning av
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betong istället för limträ skulle man alltså öka energiförbrukningen under transport markant

medan man vid stålbyggnation endast får en försumbar skillnad.

Man bör dock även ta andra faktorer i beaktande vid bedömning av energiåtgång, såsom,

förutom de praktiska fördelarna och nackdelarna med olika material, även energibehov under

brukstid och för underhåll exempelvis. Då materialen även har stora skillnader i möjligheter

till hur pass omfattande materialåtervinning de har bör även denna parameter tas i beaktande

innan materialval. I slutändan blir det dock ofta det aktuella projektet som avgör vilken typ av

material som är bäst lämpat då materialen har så pass olika egenskaper i övrigt.
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9 Intervjubaserad undersökning

9.1 Bakgrund

För att få en uppfattning om hur väl konstruktörer i branschen känner till Eurokod har en

begränsad undersökning gjorts. Undersökningen baseras på intervjuer med yrkesverksamma

konstruktörer i olika åldrar och med olika arbetslivserfarenhet. Gemensamt för samtliga

intervjuade är att alla, i sitt yrkes liv, har eller kommer att påverkas av övergången till

Eurokoderna på ett eller annat sätt.

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur de intervjuade personerna ser på Eurokod som

norm och vad de anser om övergången från vår inarbetade svenska standard till en helt ny

europeisk standard. Intervjustudien avser således att ge en preliminär bild av kunskaper och

uppfattningar om Eurokoderna bland kommande användare och därigenom utgöra ett viktigt

underlag för bättre kunna anpassa utformningen av nya manualer för användargruppens

behov.

En intressant och grundläggande fråga är att ta reda på hur mycket man vet om Eurokod idag

och hur man fått den information och kunskap man har. Anses den vara tillräcklig eller finns

önskemål eller behov av att skaffa sig mer information och i vilken form man vill man då få

denna. Men framför allt är det intressant att få höra vilka olika åsikter och tankar det finns om

övergången till Eurokoderna. I vilken mån det föreligger tveksamhet inför denna omställning

och vad dessa eventuella invändningar kan bestå i och vad man kan göra för att påverka eller

förändra detta?

Andra frågor som tas upp berör vilka erfarenheter man hittills har fått av Eurokod 1990 inom

sitt arbete eller via utbildning inom området. Vad anser intervjupersonerna om Eurokodernas

tydlighet att förstås och användas? Dessutom efterfrågas kommentarer om vilka för- och

nackdelar man ser hos BKR.

Det frågeformulär som använts vid intervjuerna redovisas i bilaga 3 i denna rapport.

9.2 Metod

Studien har genomförts i form av en intervjuundersökning. Valet av metod motiveras av att

frågeområdet är relativt okänt, varför en mer utforskande ansats är lämplig där frågorna
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anpassas och eventuellt omformuleras efterhand som diskussionen fortlöper. Undersökningen

bör alltså snarast vara i form av en öppen diskussion eller samtal som baseras på några få

välgenomtänkta frågeställningar och problemformuleringar dock med eventuellt förberedda

följdfrågor som man kan ta till vid behov. Denna typ av intervju kallas halvstrukturerad

(Andersson, 1994).

Vid intervjuerna har den så kallade tratt-tekniken tillämpats (Andersson, 1994). Denna går ut

på att man vid intervjun först går in på ett ämne rent allmänt innan man specificerar frågorna

och formulerar om frågorna så att de blir mer detaljerade. På detta sätt kommer man in på ett

ämne på ett mjukare sätt där den intervjuade inte på samma vis kan känna sig hotad eller

obekväm över att få en för svår fråga som han eller hon inte kan svara på. Dessutom är tratt-

tekniken mycket bra för att få fram vad en person kan eller vet om ett speciellt ämne, vilket

bl.a. är syftet i denna undersökning. Vid en fråga såsom ”Hur väl känner du till

Eurokoderna?” är det lätt att svara kort och oklart som ”Ganska bra” eller ”Knappt alls” vilket

i princip kan innebära exakt samma sak beroende på hur personen värderar dessa ord själv.

Därefter fortsätter man med mer detaljerade frågor om ämnet för att lättare bedöma hur

mycket kunskap personen verkligen har. Tratt-tekniken är tillämpad i mer eller mindre hela

intervjun men framför allt i en av de första frågorna, d.v.s. hur väl man känner till Eurokod, är

tekniken utnyttjad fullt ut. Dessutom får man ju på detta sätt veta hur välinformerad och

kunnig en person anser sig vara i förhållande till hur bred hans eller hennes kunskap verkligen

är.

Intervjuerna genomfördes på lugna och ostörda platser som valdes av den intervjuade själv, i

de flesta fall på deras arbetsplats och då ostört på deras kontor eller i ett annat tyst rum. En

intervju utfördes även över telefon. Alla intervjuade tillfrågades på förhand om de hade något

emot att jag spelade in samtalet, varpå samtliga utom en person godkände det. De flesta

intervjuerna tog ca. 30 minuter men även någon så länge som en timme, vilket de intervjuade

var informerade om innan. Efter intervjuerna avslutats lyssnade jag igenom banden så fort

som möjligt varefter jag skrev ner en resumé av samtalet.

Jag har också tillämpat Anderssons checklista vid formulering av frågeställningar för

intervjuer och med hjälp av den granskat mina frågor (Andersson, 1994, s 155). Enligt

Anderssons allmänna råd har jag noga anpassat mina frågor och den inledande presentationen
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av intervjun för att undvika att vara partisk eller ställa ledande frågor. Det är de intervjuades

egna åsikter och tankar som skulle lyftas fram.

För att en intervju ska få ett så tillfredsställande och korrekt resultat som möjligt finns en rad

viktiga punkter man bör ta i beaktande. En av dessa är att man bör ta hänsyn till huruvida

personen är motiverad att vara med i intervjun. Om personen inte egentligen vill medverka,

har en dålig dag eller är mycket stressad under intervjun, kan det leda till att personen inte ger

fullt så utförliga svar som i en annan lugnare och bekvämare situation. I denna studie kunde

samtliga intervjuer utföras utan störande tidspress eftersom intervjuns tidpunkt och tidsåtgång

var planerad och bestämd på förhand. Om personer som man möter i en dylik situation i

övrigt har en dålig dag är svårt att avgöra då man inte känner personen. Men enligt min

uppfattning utfördes samtliga intervjuer som ett bekvämt och ömsesidigt samtal. Flera av de

intervjuade uttryckte även en stor nyfikenhet för mitt examensarbete och för ämnet vilket ofta

ledde till att även de ställde frågor till mig och bidrog till att intervjun fick en bredare

samtalskaraktär.

Ytterligare en felkälla som lätt kan uppstå är att den intervjuade hinner förbereda sig inför

intervjun från det att man tillfrågats till dess att själva intervjun utförs. Eftersom det skulle ha

påverkat resultatet om jag före intervjun hade berättat för mycket om avsikten med

undersökningen, lämnades medvetet ut mycket knapphändig information. Men detta kan

möjligtvis istället leda till att man känner osäkerhet inför intervjun och därför läser på för att

få en större trygghet inom området. Detta hade då gett ett missvisande svar för hur väl

personen känner till den nya standarden. För att kontrollera detta bad man de intervjuade att

berätta huruvida de förberett sig inför intervjun på något sätt. Det visade sig att ingen av de

tillfrågade förberett sig för intervjun.

I en undersökning som denna är inte syftet att dra generella slutsatser, utan att identifiera vilka

erfarenheter, synpunkter, problembilder och tolkningar som kan finnas inom en mindre grupp

intervjupersoner. Det är således djupet och spännvidden i informationen som prioriteras

framför att kunna bedöma hur representativa svaren är för en större grupp. Detta passar

särskilt bra i denna undersökning som syftar till att utgöra ett hjälpmedel för att utveckla ett

informationsmaterial om Eurokoderna där användargruppens synpunkter ska ingå.

Hänsyn har även tagits till Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet). Enligt dessa ställer man fyra huvudkrav på
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forskning, vilka kallas informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets-kravet och

nyttjandekravet. Kortfattat innebär dessa att de medverkande ska delta frivilligt och

informeras om forskningens syfte. För samtliga medverkande ska konfidentialitet ges i så stor

utsträckning som möjligt och den insamlade informationen om personerna får endast

användas i forskningens ändamål.

9.3 Urval av intervjupersoner

Urvalet av intervjupersoner begränsas till gruppen av yrkesverksamma konstruktörer som,

åtminstone delvis, arbetar med beräkningar i sitt dagliga arbete. Intervjuer har utförts både

med yngre konstruktörer som varit i arbetslivet endast i ett par år efter slutförd utbildning och

med mer erfarna konstruktörer som varit i arbetslivet i minst 10 år. Totala antalet intervjuade

är sex stycken inom fem olika företag i Västerås och i Stockholm.

Valet av intervjupersoner har till största del baserats på ålder och yrkeserfarenhet. Detta för att

få tillgång till olika erfarenheter, tankar och kunskapsnivåer samt för att se på vilket sätt och i

vilken omfattning informationen når fram till de olika personerna. Personerna jag har

intervjuat har jag själv valt ut genom egna kontakter eller genom tips från kontakter med

personer inom branschen. Denna form av urval benämns snöbollsurval och ger en hög grad av

precision i valet av personer, vilket är viktigt vid denna och liknande undersökningar med ett

mycket begränsat antal intervjuade. Jag har inte diskuterat Eurokod ingående med någon av

de intervjuade personerna i förväg. Urvalet är alltså inte gjort beroende på hur mycket de vet

om Eurokoderna. Det kontrollerades dock innan om de tillfrågade alls känner till Eurokod, då

detta var ett krav för att ingå i intervjugruppen.

Av de intervjuade är två personer i 20-års ålder och är utbildade byggnadsingenjörer. De har

endast jobbat ett par år som konstruktörer men ändå hunnit med att göra vissa grundläggande

beräkningar. Utöver dessa har även två personer med aningen längre arbetserfarenhet, ca 6-8

år intervjuats. Dessa är i 30-års ålder och har en betydligt bredare allmänkunskap i yrket. De

har även en större erfarenhet av beräkningar och känner därmed bättre till de gällande

standarder som vi har idag. Slutligen har även två personer över 40 år deltagit. Dessa har

arbetat länge och har en djup kunskap både inom dimensionering och inom väldigt många

andra områden yrket.
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9.4 Analys och resultat

Genomgående vid samtliga intervjuer är att de tillfrågade känner till väldigt lite om Eurokod.

Samtliga intervjuade har hört talas om den men få tänker på den som ett aktuellt ämne som

kommer att behöva beaktas i en nära framtid. Den allmänna uppfattningen hos de yngre tycks

dock vara att något kommer att förändras, exakt vad och hur mycket är osäkert, men när det

väl införs tror man inte att det kommer att bli ett alltför stort problem. Man förutsätter att man

får nya böcker och nya beräkningssätt som skall bytas ut mot de gamla och därefter är det

bara att arbeta vidare. Detta förhållningssätt är rätt naturligt när man kommer som nyutbildad

från högskolan. En mindre erfaren konstruktör kan kanske inte heller ta till sig lika mycket

information på samma sätt som den rutinerade. Den äldre generationen verkar däremot se fler

varningstrianglar och orosmoln, såsom exempelvis dyrare konstruktioner eller onödigt arbete

med oklarheter och ”barnsjukdomar” i de nya normerna. Med den erfarenhet som man har

efter många år i branschen snappar man lättare upp och tar till sig den information som

kommer ut via branschens tidningar och nyhetsblad. De kan i större omfattning läsa och förstå

innehållet då de redan har större kunskap om den gällande normen och de kan på så vis även

lättare förstå de förändringar som beskrivs tack vare tidigare erfarenheter. Tyvärr är det till

stor del de mest negativa förändringarna som tas upp i de artiklar som ges ut. Man vill genom

dessa huvudsakligen informera om de olikheter och större skillnader som finns mellan den

nya normen och den äldre. Likheter mellan de olika normerna är av naturliga skäl inte värda

att nämna i lika hög grad. Genom att ha dessa artiklar som informationskälla om Eurokod är

det därför inte svårt att få ett negativt förhållningssätt till de nya normerna, trots att man inte

ens har hunnit bekanta sig dem själv.

Någon introduktion eller behov av speciella förberedelser inför övergången till Eurokod har

de intervjuade inte märkt av på de företag de arbetar på. Detta kanske vittnar om att det finns

en låg kunskap och framförhållning hos arbetsledning och enskilda konstruktören om den nya

normen. Detta kan även bero på det faktum att ingen egentligen vet när den nya normen ska

börja gälla och den nuvarande eventuellt dras tillbaka. Möjligen kan det också bero på att det

under nuvarande högkonjunktur inom branschen inte finns mycket tid för annat än vad som är

aktuellt och ligger på bordet just nu.

Frågan om vad man kan se för fördelar och nackdelar med normen hade flera av de

intervjuade svårt att besvara. De kände att de nog inte visste tillräckligt om den nya normen
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för att kunna ge några bra synpunkter. De åsikter som ändå nämndes var att man kanske

kommer att kunna stå i bättre läge för att ta in utlandsjobb i framtiden, men å andra sidan

kommer också fler konstruktionsföretag i andra länder att ha större möjligheter att konkurrera

i Sverige. Det finns även en oro över att det under inkörningsperioden av den nya normen

kommer att uppkomma problem och fel. Både att man upptäcker ”barnsjukdomar”, d.v.s. fel

eller oklarheter i själva normen såsom exempelvis problemet med geokonstruktioner som är

beskrivet tidigare i denna rapport, samt även att man helt enkelt kan göra fel i beräkningarna

då man inte är helt bekant med alla regler i den nya normen. I början kommer det dessutom att

vara tidskrävande att dimensionera enligt Eurokod, innan man lärt sig hitta och förstå den nya

normen. Även kommentarer om huruvida man kommer att få dyrare eller billigare

konstruktioner togs upp. Vissa hade uppfattning om att man skulle få tillgodoräkna sig mer

medan andra uttryckte raka motsatsen, d.v.s. att en nackdel med den nya normen är att det

leder till mer arbete och därmed högre kostnader för konsulten.

På frågan om den treåriga övergångsperioden var man till största del eniga om att det låter

rimligt, men det fanns åsikter om att den kunde vara både kortare och längre. Alla var dock

mer eller mindre överrens om att de flesta kommer att vänta in i det sista innan man börjar

använda den nya normen så länge man inte blir ”tvingad” att göra det. Man kommer troligtvis

att behöva ”en spark i baken” för att komma igång.

Av de tillfrågade var det tyvärr ingen som var ordentligt insatt i den första delen av koderna,

d.v.s. Eurokod 1990 som är mest berörd i denna rapport. Jag kunde därför inte ställa mer

direkta frågor om vad de ansåg om denna del. Däremot kunde jag ta upp vad man hade för

åsikter om de idag gällande normerna. Här uttrycktes av flera att det inte finns ett tillräckligt

bra sökregister och att det därför kan vara svårt att hitta i BBK. I övrigt tyckte de flesta att de

fungerar bra som norm och beräkningshjälpmedel. Flera ansåg även att det är bra att den nya

standarden är mer innehållsrik och att den kommer att kunna fungera mer som en handbok än

de idag gällande normerna. Men man ansåg också att det är viktigt att man tar fram bra

handböcker och hjälpmedel för att underlätta användningen av de nya normerna.

Samtliga intervjuade var även överrens om att det kommer att behövas mer information och

kurser. I första hand vill man gärna ha interna kurser och endast vid behov komplettera med

externa kurser. Flera uttryckte även att det vore bra med regelbunden och mer lättillgänglig

och aktuell information om Eurokod så att man kan följa med i utvecklingen. Denna
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information behöver i första hand inte vara mer komplicerad än i form av broschyrer vid

fikabordet. Detta skulle troligtvis även skapa ett större intresse för ämnet och på så sätt

underlätta för konstruktören när vi framöver ska börja använda den nya standarden.

9.5 Sammanställning och slutsats

Sammanfattningsvis ger intervjuerna intrycket av att många har väldigt begränsad eller nästan

obefintlig kunskap om Eurokod. Av de intervjuade är det framförallt den yngre generationen

som är dåligt insatta i vad som ska ske. De oroar sig inte heller speciellt mycket, utan väntar

på att den nya beräkningsstandarden ska bli utlärd såsom man får ny kunskap i skolan. Den

äldre generationen ser i sin tur att den nya normen får bli den yngre generationens uppgift att

anamma medan de själva intar en mera avvaktande hållning. Man tror också att de yngre har

fått en grundläggande kunskap om de nya normerna under sin nyligen avslutade

utbildningstid, varför de antas ha lättare att börja använda och förstå de nya beräkningssätten.

Ingen från den yngre generationen har dock kunnat erinra sig att man pratat om Eurokod på

högskolan under den tre- eller fyraåriga utbildningen.

Den äldre generationen snappar upp information från artiklar och dylikt och bedömer

standarden utifrån detta. Men det är sällan man skriver om likheterna mellan den gällande

normen och den nya i dessa aktuella artiklar, utan snarare betonar man de större

förändringarna och olikheterna. Detta kan ge en överdrivet negativ vinkel på förändringarna

då man huvudsakligen får ta del av de problem som uppkommer och på denna grund skapar

sig en generell uppfattning om hela normen.

Utifrån resultatet av undersökningen ser jag att det kan vara bra att inom de närmsta åren

implementera Eurokoden allt mer i undervisningen på högskolorna och universiteten. Kanske

kunde man redan nu ha en kort och översiktlig valbar kurs, eller alternativt något enstaka

seminarium, och på sikt hålla allt mer omfattande kurser varefter Eurokoden kommer till

användning inom branschen. Man kunde kanske även sprida information om sådana kurser

hos konstruktionsföretagen, då man även där har väldigt begränsad kunskap och förståelse om

Eurokod. Att dessutom börja sprida information via infoblad och dylikt är ett litet steg i rätt

riktning för att skapa och öka intresset för Eurokod inför den kommande övergången.
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10 Slutdiskussion

Idén till detta examensarbete kom från min handledare, Bo Jonsson på Kadesjös ingenjörsbyrå

AB. En önskan uttrycktes i ett tidigt skede att en användarmanual för lastkombinering enligt

Eurokod skulle tas fram. Det gav mig god tid att fundera om detta var ett lämpligt

examensarbete och hur det bör utformas för att få en rimlig omfattning. Jag ringde även upp

ett flertal personer inom branschen som känner till Eurokoderna väl och därför kunde ge mig

råd och information. De allra flesta var mycket positiva inför valet av ämne.

När jag väl startade upp arbetet hade jag en förhållandevis lång inkörningsperiod som i

princip enbart bestod av att läsa Eurokod 1990 flera gånger om. Vid första anblicken av koden

och dess uppbyggnad kändes allt väldigt främmande och nästan övermäktigt. Jag tvivlade inte

bara en eller två gånger ifall det skulle gå vägen men då jag så småningom fick en bättre

uppfattning om hur allt hängde ihop, insåg jag att de inte alls är så knepigt invecklat som det

först verkade. Framför allt upptäckte jag efter hand att Eurokoden till stor del naturligtvis var

väldigt lik BKR. Att hitta skillnader blev snart svårare än att hitta likheterna.

Skillnader och problem har nu lyfts fram och sammanställts i denna rapport vilken kan

användas som ett stöd då man i initialt skede ska kombinera laster enligt Eurokod. Jag har i så

stor utsträckning som möjligt försökt reda ut alla oklarheter som uppkommit för att komma

fram till så fullständiga beskrivningar som möjligt inför utarbetandet av en ny manual. Det har

dock inte varit fullt möjligt då det upptäcktes att det nationella annexet NA i sig ger

motstridiga uppgifter. Efter konsultation med bland annat Boverket har jag försökt ge så klara

besked som möjligt om hur läget ser ut just nu. I övrigt måste vi alla för stunden vänta på den

revidering som är under arbete och utredning hos Boverket.

Att göra en jämförelse av materialåtgång mellan två olika normer utifrån endast en

balkberäkning ger ett mycket tunt och inte helt relevant resultat för materialet i allmänhet.

Man kan absolut inte generalisera dessa resultat eller dra några paralleller till övriga typer av

beräkningssituationer. Det var dock inte heller tanken, utan snarare att visa ett exempel på att

och hur resultatet kan skilja sig mellan de två olika standarderna. Detta påvisas också tydligt

av beräkningarna. Man får en skillnad i materialmängd på upp till 4,2 % vilket kan ge

märkbara påföljder.
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Jag hade från början en förhoppning om att den intervjubaserade undersökningen skulle

kunna hjälpa mig i den konkreta utformningen av en användarmanual och tabellerna för

lastkombinationer. Resultatet blev dock snarare en analys av vad det finns för åsikter och

uppfattningar om Eurokod. Jag kunde dock ändå dra nytta av vad de intervjuade hade för

åsikter om BKR. Man tycker att det i stort fungerar bra som det är, vilket alltså innebär att det

är lämpligt att formulera om tabellerna för lastkombinering enligt Eurokod 1990 till mer

likartade tabeller som de i BKR, vilket har gjorts i denna rapport.

Slutligen hoppas jag att information och kunskap om Eurokod kommer att börja spridas i

större omfattning framöver för att skapa intresse och framför allt nyfikenhet inför den

kommande standarden. Det ska bli väldigt spännande att med detta arbete i ryggen följa

utvecklingen av Eurokod i framtiden.
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Guide vid val av lastkombination

Brottgränstillstånd

A Brottgränstillstånd (EQU) för verifiering av statisk jämvikt.

OBS! Får ej innefatta verifiering av bärförmågan hos bärverksdelar. (För

bärförmåga gå till lastfall B1/B2 eller C)

B1/B2 Brottgränstillstånd som inte omfattar geotekniska laster (STR/GEO),

Lastuppsättning B

B1/B2/C Brottgränstillstånd som innefattar geotekniska laster (STR/GEO) OBS! Se även

rapport för ytterliggare beskrivning om tolkning av dessa lastkombinationer och

dess komplikationer.

alt. 1 Lastuppsättning B1/B2

Dimensioneringsvärden enligt kolumn B1 och B2 (GEO/STR) tillämpas för

samtliga laster på eller från bärverket.

alt. 2 Lastuppsättning B1/B2 och C

Dimensioneringsvärden enligt kolumn C (GEO) tillämpas för geotekniska laster

medan samtidig tillämpning av partialkoefficienter enligt kolumner B1 och B2

(GEO/STR) tillämpas för andra laster på eller från bärverket.

D Brottgränstillstånd för exceptionella dimensioneringssituationer.

(E Brottgränstillstånd för seismiska dimensioneringssituationer.)

Bruksgränstillstånd:

F Karakteristiskt: tillämpas normalt för irreversibla gränstillstånd.

G Frekvent: tillämpas normalt för reversibla gränstillstånd.

H Kvasipermanent: tillämpas normalt för långtidseffekter och för effekter rörande

bärverkets utseende.
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Tillfälliga och varaktiga dimensioneringssituationer

Välj tabell utifrån säkerhetsklass 1, 2 eller 3;

SÄKERHETSKLASS 1

LASTKOMBINATION A B1 B2 C

EQU GEO/STR GEO/STR GEO/STR

Formel: 6.10 6.10a 6.10b 6.10

Permanenta laster:
Egentyngd,
ogynnsamma: 0,91 Gk,sup 1,12 Gk,sup 1,00 Gk,sup 1,00 Gk,sup

Egentyngd, gynnsamma: 0,90 Gk,inf 1,00 Gk,inf 1,00 Gk,inf 1,00 Gk,inf

Variabla laster:

Huvudlast 1,25 Qk,1 1,25 Qk,1 1,08 Qk,1

Största last 1,25,1Qk,1

Övriga laster 1,25iQk,i 1,25,iQk,i 1,25,iQk,i 1,08,iQk,i

SÄKERHETSKLASS 2

LASTKOMBINATION A B1 B2 C

EQU GEO/STR GEO/STR GEO/STR

Formel: 6.10 6.10a 6.10b 6.10

Permanenta laster:

Egentyngd, ogynnsamma: 1,00 Gk,sup 1,23 Gk,sup 1,09 Gk,sup 1,00 Gk,sup

Egentyngd, gynnsamma: 0,90 Gk,inf 1,00 Gk,inf 1,00 Gk,inf 1,00 Gk,inf

Variabla laster:

Huvudlast 1,37Qk,1 1,37Qk,1 1,18 Qk,1

Största last 1,371Qk,1

Övriga laster 1,37,iQk,i 1,37,iQk,i 1,37,iQk,i 1,18,iQk,i

SÄKERHETSKLASS 3

LASTKOMBINATION A B1 B2 C

EQU GEO/STR GEO/STR GEO/STR

Formel: 6.10 6.10a 6.10b 6.10

Permanenta laster:

Egentyngd, ogynnsamma: 1,10 Gk,sup 1,35 Gk,sup 1,20 Gk,sup 1,00 Gk,sup

Egentyngd, gynnsamma: 0,90 Gk,inf 1,00 Gk,inf 1,00 Gk,inf 1,00 Gk,inf

Variabla laster:

Huvudlast 1,5Qk,1 1,5Qk,1 1,3Qk,1

Största last 1,5,1Qk,1

Övriga laster 1,5,iQk,i 1,5,iQk,i 1,5,iQk,i 1,3,iQk,i

Observera att partialkoefficienten för de olika lasterna i tabellerna ovan innefattar

säkerhetsklassen d i formlerna nedan.

Exempel: den ogynnsamma egentyngden för lastkombination A i säkerhetsklass 1 är

0,91Gk,sup enligt tabell vilket är detsamma som 1,10 d Gk,sup (1,10 x 0,83 = 0,91).
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Lastkombination B1/B2

Vid dimensionering enligt lastuppsättning B är partial-koefficienterna fördelade i två

kolumner, d.v.s. lastkombination B1 och B2, varav den ena kopplad till formel 6.10a och den

andra till 6.10b. Här bör man alltså beräkna den dimensionerande lasten för båda dessa fall

och kontrollera vilken av dessa som ger störst värde. Den beräkning som ger det största värdet

ger alltså även den dimensionerande lasten som skall användas vid fortsatt dimensionering.

Exceptionella och seismiska dimensioneringssituationer

LASTKOMBINATION D ( E )

EXC SEIS

Formel: 6.11b 6.12b

Permanenta laster:

Egentyngd, ogynnsamma: Gk,sup Gk,sup

Egentyngd, gynnsamma: Gk,inf Gk,inf

Variabla laster:

Största last 1,1Qk,1

Övriga laster 2,iQk,i ,iQk,i

Exceptionell huvudlast Ad

Seismisk huvudlast l AEk / AEd

Bruksgränstillstånd

LASTKOMBINATION F G H

Karakteristiskt Frekvent Kvasipermanent

Formel: 6.14b 6.15b 6.16b

Permanenta laster:

Egentyngd, ogynnsamma: Gk,sup Gk,sup Gk,sup

Egentyngd, gynnsamma: Gk,inf Gk,inf Gk,inf

Variabla laster:

Huvudlast Qk Qk Qk

Övriga laster Qk Qk Qk
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Formler för lastkombinationer

Formler för verifiering av statisk jämvikt (EQU).

OBS! Får ej innefatta verifiering av bärförmågan hos bärverksdelar. (För

bärförmåga gå till lastfall B1/B2 eller C)

 Ogynnsamma laster:

 
 


1 1

,,01,, 5,1""5,1""10,1
j i

ikidkdjkd QQG  NA )10.6(

 Gynnsamma laster:

 
 


1 1

,,01,, 5,1""5,1""90,0
j i

ikidkdjkd QQG  NA )10.6(

Formler för beräkning av bärförmåga exklusive geotekniska laster för bärverk enligt NA

(STR/GEO);

 Lastkombination B1 (STR/GEO):

 
 


1 1

,,01,1,0, 5,1""5,1""35,1
j i

ikidkdjkd QQG  NA )10.6( a

 Lastkombination B2 (STR/GEO):

 
 


1 1

,,01,, 5,1""5,1""20,1
j i

ikidkdjkd QQG  NA )10.6( b

Formler för beräkning av bärförmåga inklusive geotekniska laster för bärverk enligt NA

(STR/GEO);

 Lastkombination C (STR/GEO):

 
 


1 1

,,01,, 3,1""3,1""
j i

ikidkdjkd QQG  NA )10.6(

Den exceptionella lastkombinationen

 
 


1 1

,,21,1,1, """"""
j i

ikikdjk QQAG  NA )11.6( b

(Den seismiska lastkombinationen)

 
 


1 1

,,2, """"
j i

ikiEdjk QAG  NA )12.6( b
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Formler för beräkning bruksgränstillstånd:

 Karakteristisk kombination (irreversibla gränstillstånd):

 
 


1 1

,,01,, """"
j i

ikikjk QQG  NA )14.6( b

 Frekvent kombination (reversibla gränstillstånd):

 
 


1 1

,,21,1,1, """"
j i

ikikjk QQG  NA )15.6( b

 Kvasipermanent kombination (halvpermanent kombination)

(långtidseffekter samt effekter rörande bärverkets utseende):

 
 


1 1

,,2, ""
j i

ikijk QG  NA )16.6( b

Variabla laster

Sverige karakt. frekv. kvasiperm.

Snölast 0 1 2

sk  3,0 kN/m2 0,80 0,60 0,20

2,0  sk < 3,0 kN/m2 0,70 0,40 0,20

1,0  sk < 2,0 kN/m2 0,60 0,30 0,10

Vindlast 0,30 0,20 0

Europa (inkl. Sverige)

Nyttig last 0 1 2

Kategori A: rum och utrymmen i bostäder 0,7 0,5 0,3

Kategori B: kontorslokaler 0,7 0,5 0,3

Kategori C: samlingslokaler 0,7 0,7 0,6

Kategori D: affärslokaler 0,7 0,7 0,6

Kategori E: lagerutrymmen 1,0 0,9 0,8

Kategori F: utrymmen med fordonstrafik 0,7 0,7 0,6

fordonstyngd 30kN

Kategori G: utrymmen med fordonstrafik 0,7 0,5 0,3

30kN  fordonstyngd  160kN

Kategori H: yttertak 0 0 0
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Övriga anvisningar

 Observera att denna manual gäller för tillämpning i Sverige. För övriga länder se rapport ”En

utredning om Eurokod 1990” där mer allmänna lösningar finns.

 För övriga partialkoefficienter till variabla laster som inte nämnts i denna manual, se övriga

Eurokod-delar samt dess nationella annex.

 För dimensionering med hänsyn till utmattning (FAT) anges lastkombinationerna i EN 1992

t.o.m. EN 1999.

 Vid tillämpning av formel 6.10a är det inte tillåtet att endast inkludera permanenta laster.

 Beroende av byggnadens användning, form och läge kan lastkombinationer baseras på enbart

två variabla laster.

 Då variabla laster är gynnsamma sätts dess till noll.

 För bruksgränstillstånd bör partialkoefficienter för laster sättas till 1,0 såvida inte annat anges

i EN 1991 t.o.m. EN1999.

 Val av säkerhetsklass enligt bilaga NB;

Säkerhetsklass 1: d = 0,83

Säkerhetsklass 2: d = 0,91

Säkerhetsklass 3: d = 1,00

 Dimensionering med spännkrafter ingår inte i examensarbetet och således inte heller i

manualen. Se EN 1990.

 Observera att i vissa fall måste formler eller värden modifieras på basis av information i EN

1991 t.o.m. EN 1999.

Se även rapport ”En analys av Eurokod 1990” för ytterligare anvisningar om lastkombinering

enligt Eurokod 1990.

För karakteristiska värden för variabla laster se Eurokod 1991.
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Förutsättningar

Förutsättningarna för de tre olika beräkningarna är i stort sett desamma. De material som

kommer att undersökas är stål, betong och trä. En sex meter lång balk är fritt upplagd på två

stöd med centrumavstånd fyra meter. För stål- och betongbalkarna är bjälklaget som ligger på

av typ håldäck varpå man har en nyttig last för kontorslokal. För limträbalken däremot är

bjälklaget ett massivt träbjälklag (inkl. undertak). Då detta ger en mycket lägre last än på

balkarna i de två övriga materialen kommer limträbalken även att dimensioneras för

motsvarande last som håldäcket ger på de övriga balkarna, d.v.s. 4,5 kN/m2. Eurokod kommer

framöver att förkortas till EK.

Figur 1. Balk samt utbredning av i plan.

Säkerhetsklass 2 n = 1,1 för BKR

d = 0,91 för Eurokod

Exponeringsklass XC1 Täckskikt 20 mm + 10 mm (tolerans)

För täckande betongskikt hänvisas till samma norm, d.v.s. SS 137010 i både BKR och det

nationella annexet till Eurokod 1992-1-1.

Material

BKR:

Betong C30/37 fcck = 29,0 MPa

Armering B500B fyk = 500 MPa

Stål S275JR fyk = 275 Mpa

Limträ L40 fmk = 33 Mpa
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Eurokod:

Betong C30/37 fcm = 38,0 MPa

Armering B500B fyk = 500 MPa

Stål S275 fy = 275 MPa

Limträ GL32c fmk = 32 Mpa

Laster

Bjälklag: Håldäck 4,5 kN/m2

Träbjälklag 0,87 kN/m2

Kontorslast 2,5 kN/m2

Egenvikter Betong 24 kN/m3 enligt BKR

25 kN/m3 enligt Eurokod

HEA 220 0,505 kN/m

Träbalk 0,086 kN/m

Figur 2. Balk med utbredd last qd.



~ IV ~

Beräkning av stålbalk enligt BKR 03 och BSK 99

Lastkombinering

För BKR kommer två olika lastkombinationer att undersökas, d.v.s. lastkombination ett och

tre. Den förstnämnda används för dimensionering i normaltillstånd medan den kombination

tre är dimensionerande då man har stor permanent last. Vid beräkning av last antas HEA 220

vara lämplig balk för att få ut korrekt tyngd på denna i lastberäkningarna.

Lastkombination 1:

  mkNmmkNmkNmmkNqd /5,310,4/5,23,1/505,00,4/5,40,1 22 

Lastkombination 3:

  mkNmkNmmkNqd /3,21/505,00,4/5,415,1 2 

Då lastkombination 1 ger det största värdet på lasten kommer vidare beräkningar att utföras

med det värdet för dimensionerande last, d.v.s. 21,3 kN/m.

Dimensionerande böjmoment

Dimensionerande böjmoment tas fram utifrån den framräknade dimensionerande lasten enligt

formel

kNm
mmkNlq

M d
Sd 8,141

8

0,6/5,31

8

222






där l är längden på balken, d.v.s. 6,0 meter.

Dimensionerande böjmoment är alltså 141,8 kNm.

Momentkapacitet

Kapaciteten för böjmomentet beräknas enligt följande formlerna

ydttRtd fWM 

Antar att HEA-profilen uppfyller kravet t = Z/W (kontrolleras nedan) och därmed tillhör

tvärsnittsklass 1 enligt BSK 6:242. Detta ger uttrycket
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ydtRtd fZM 

Då MRtd ≥ MSd skrivs detta uttryck om enligt följande

3000567,0
250

8,141
m

MPa

kNm

f

M
Z

yd

Sd
t 

där

MPa
MPaf

f
nm

yk

yd 250
1,10,1

275







Vid beräkning av dimensionerande hållfasthet tas hänsyn till säkerhetsklass.

Wt = elastiskt böjmotstånd för dragen kant

Zt = plastiskt böjmotstånd för dragen kant

t = formfaktor vid böjning för dragen kant

fyk = karakteristiskt värde för stålets hållfasthet (sträckgränsen)

fyd = dimensionerande värde för stålets hållfasthet (sträckgränsen)

γm = partialkoefficient som beaktar osäkerheten vid bestämningen av bärförmåga

γn = partialkoefficient för säkerhetsklass

Ur tabell för HEA-balk i Tibnors katalog för konstruktionstabeller kan man se att balken HEA

220 har det plastiska böjmotståndet Z = 568 * 103 mm3 vilket är mer än Zt = 567 * 103 mm3.

Kontroll av tvärsnittsklass:

Balkens fläns tillhör tvärsnittsklass 1 då följande uttryck är uppfyllt

plff  

6,27
275

210
3,03,0 

MPa

GPa

f

E

yk

k
plf

05,8
11

5,88


f

f

f
t

b


6,2705,8  d.v.s. tvärsnittsklass 1
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Livet tillhör tvärsnittsklass 1 då följande uttryck är uppfyllt

plww  

3,40
275

210
46,11 

MPa

GPa

f

E

yk

k
plf 

7,21
7

152


w

w
w

t

b


3,407,21  d.v.s. tvärsnittsklass 1

Balken tillhör alltså tvärsnittsklass 1 vilket ger c = Z/W som antagits.

Vid beräkning av balkens böjmomentkapacitet utan hänsyn till tvärkraft eller

bruksgränstillstånd krävs alltså en HEA 220-balk.
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Beräkning av stålbalk enligt Eurokod 1993-1-1

Lastkombinering

Även vid dimensionering enligt Eurokod kommer två olika lastkombinationer att undersökas,

d.v.s. lastkombinationerna enligt lastuppsättning B. Dessa används på motsvarande sätt som

för BKR d.v.s. vid normala dimensioneringssituationer där den ena (B2) blir dimensionerande

då man har stora permanenta laster. Även här antas HEA 220 vara lämplig balk för att få ut

korrekt tyngd på denna i lastberäkningarna. Vid lastkombineringen tas även hänsyn till

säkerhetsklass 2.

Lastkombination B1:

 
 


1 1

,,01,1,0, 5,1""5,1""35,1
j i

ikidkdjkd QQG  NA )10.6( a

 
mkN

mmkNmkNmmkNqd

/3,32

0,4/5,27,091,05,1/505,00,4/5,491,035,1 22





Lastkombination B2:

 
 


1 1

,,01,, 5,1""5,1""20,1
j i

ikidkdjkd QQG  NA )10.6( b

  mkNmmkNmkNmmkNqd /9,330,4/5,291,05,1/505,00,4/5,491,020,1 22 

Då lastkombination B2 ger det största värdet på lasten kommer vidare beräkningar att utföras

med det värdet för dimensionerande last, d.v.s. 33,9 kN/m.

Dimensionerande böjmoment

Dimensionerande böjmoment tas fram utifrån den framräknade dimensionerande lasten enligt

formel

kNm
mmkNlq

M d
Ed 5,152

8

0,6/9,33

8

222






där l är längden på balken, d.v.s. 6,0 meter.

Dimensionerande böjmoment är alltså 152,5 kNm.
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Momentkapacitet

Kapaciteten för böjmomentet beräknas enligt följande formel då en balk tillhör tvärsnittsklass

ett eller två, enligt EN 1993-1-1 kapitel 6.2.5(2), vilket denna balk förutsätts göra. Kontroll av

tvärsnittsklass utförs efter dimensionering, se nedan.

0

,,

M

ypl

RdplRdc

fW
MM


 )13.6(

Det dimensionerande värdet för stålets hållfasthet, fyd, fås ur formeln enligt nedan. (Denna

ingår även i formel 6.13.)

MPa
MPaf

f
M

y

yd 275
00,1

275

0




Enligt formel 6.12 i EN 1993-1-1 i kapitel 6.2.5 gäller

0,1
,


Rdc

Ed

M

M
)12.6(

vilket innebär att Mpl,Rd ≥ MEd. Formel 6.12 och 6.13 omskrivs därmed enligt följande

30 000554,0
275

00,15,152
m

MPa

kNm

f

M
W

y

MEd
pl 






MEd = Dimensionerande böjmoment

Mc,Rd = Böjmomentkapacitet

Mpl,Rd = Plastisk böjmomentkapacitet

Wpl = Plastiskt böjmotstånd

fy = 275 MPa = sträckgräns, karakteristiskt värde

M0 = 1,00 för byggnader enligt 6.1(1) = partialkoefficient med hänsyn till tvärsnittsklass enl.

EN 1993-1-1.

Ur tabell HEA-balk i Tibnors katalog för konstruktionstabeller kan man se att balken HEA

220 har det plastiska böjmotståndet Z = 568 * 103 mm3 vilket är mer än Wpl = 554 * 103 mm3.

Kontroll av tvärsnittsklass:
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Kontroll av tvärsnittsklass enligt EN 1993-1-1 kapitel 5.6.

Enligt tabell 5.2 i EN 1993-1-1 kapitel fås för fy = 275 MPa

92,0
235


yf

 där 235 är en konstant.

Balkens fläns tillhör tvärsnittsklass 1 då följande uttryck är uppfyllt

9tc

05,8115,88 tc

28,892,099 

28,805,8  d.v.s. tvärsnittsklass 1

Balkens liv tillhör tvärsnittsklass 1 då följande uttryck är uppfyllt

72tc

7,217152 tc

2,6692,07272 

2,667,21  d.v.s. tvärsnittsklass 1

Hela balken tillhör alltså tvärsnittsklass 1.

Vid beräkning av balkens böjmomentkapacitet utan hänsyn till tvärkraft eller

bruksgränstillstånd krävs alltså en HEA 220-balk.

Sammanfattning av dimensionering av stålbalk

Både vid dimensionering enligt BKR och enligt Eurokod 1990 blir den lastkombinationen

som är vanligast dimensionerande, d.v.s. lastkombination 1 respektive B2 (formel 6.10b).

BKR qd = 31,5 kN/m

EK qd = 33,9 kN/m

Här ser man att den dimensionerande lasten enligt Eurokod är större än enligt BKR. Detta

beror på att faktorn för säkerhetsklassen är lagd på lasten i EK, varvid man förstorat lasten,

medan den i BKR läggs på hållfastheten.
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För att jämföra stålets hållfasthet enligt Eurokod med BKR måste man lösa ut

partialkoefficienten M0 ur formel 6.13 då denna motsvarar m i BKR. Det dimensionerande

hållfasthetsvärdet för stål enligt EK fås alltså ur;

MPa
MPaf

M

y
275

00,1

275

0




(för stålbalk HEA 220 i byggnader)

Då man sedan jämför det dimensionerande värdet för stålets hållfasthet får man ett högre

värde vid beräkning enligt Eurokod än enligt BKR då säkerhetsfaktorn läggs på hållfastheten

endast vid beräkning enligt BKR och inte enligt Eurokod.

BKR fyd = 250 MPa

EK fyd = 275 MPa

Vid jämföring av det plastiska böjmotståndet som balken har för denna

dimensioneringssituation får man följande resultat.

BKR Zt = 567 * 103 mm3

EK Wpl = 554 * 103 mm3

Vid denna jämförelse har man inkluderat partialkoefficienten för säkerhetsklassen i både

beräkningen för BKR och EK och får nu jämförbara resultat. Vid dimensionering av denna

balk enligt Eurokod får man alltså ett lägre värde på det plastiska böjmotståndet än enligt

BKR.

977,0
567

554


Plastiska böjmotståndet är 97,7 % lägre vid dimensionering enligt Eurokod.
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Beräkning av betongbalk enligt BKR 03 och BBK 04

Lastkombinering

För BKR kommer två olika lastkombinationer att undersökas, d.v.s. lastkombination ett och

tre. Den förstnämnda används för dimensionering i normaltillstånd medan den kombination

tre är dimensionerande då man har stor permanent last. Vid beräkning av last antas balk ha

dimensionen 300x500 mm2 vara lämplig balk för att få ut korrekt tyngd på denna i

lastberäkningarna. Balken armeras med Φ20-järn.

Balkens egentyngd

mkNmmmkNqk /6,35,03,0/24 3 

Lastkombination 1:

  mkNmmkNmkNmmkNqd /6,340,4/5,23,1/6,30,4/5,40,1 22 

Lastkombination 3:

  mkNmkNmmkNqd /8,24/6,30,4/5,415,1 2 

Då lastkombination 1 ger det största värdet på lasten kommer vidare beräkningar att utföras

med det värdet för dimensionerande last, d.v.s. 34,6 kN/m.

Dimensionerande böjmoment

Dimensionerande böjmoment tas fram utifrån den framräknade dimensionerande lasten enligt

formel

kNm
mmkNlq

M d
Sd 7,155

8

0,6/6,34

8

222






där l är längden på balken, d.v.s. 6,0 meter.

Dimensionerande böjmoment är alltså 155,7 kNm.
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Erforderlig armeringsmängd

För att kunna ta fram den erforderliga armeringsmängden krävs dimensionerande

hållfasthetsvärden för betongen och armeringen. Dessa tas fram för säkerhetsklass två enligt

följande

MPa
MPaf

f
nm

cck

cc 6,17
1,15,1

0,29







Mpa
MPaf

f
nm

yk

st 395
1,115,1

500







Armeringsmängden som krävs för denna last och detta

balktvärsnitt fås genom följande formler.

mmmmmmmmd 4601030500 

139,0
6,1746,03,0

7,155
222





MPamm

kNm

fbd

M
m

cc

Sd
balm 367,0139,0 OK

151,0139,0211211  m bal 484,0151,0 OK

2000927,0
395

6,17
46,03,0151,0 m

MPa

MPa
mm

f

f
dbA

st

cc
s  

Mängden armering som krävs för detta snitt är alltså 927 mm2 vilket ger 3 Φ20 (927 mm2 ≤

942 mm2).



~ XIII ~

Beräkning av betongbalk enligt Eurokod 1992-1-1

Lastkombinering

Två olika lastkombinationer att undersökas, d.v.s. lastkombinationerna enligt lastuppsättning

B. Dessa används på motsvarande sätt som för BKR d.v.s. vid normala

dimensioneringssituationer där den ena (B2) blir dimensionerande då man har stora

permanenta laster. Även här antas balk ha dimensionen 300x500 mm2 vara lämplig balk för

att få ut korrekt tyngd på denna i lastberäkningarna. Enligt Eurokod är betongens tyngd 25

kN/m3 till skillnad från BKR där den är 24 kN/m3. Balken armeras med Φ20-järn. Här tas

hänsyn till säkerhetsklass med partialkoefficienter enligt EN 1990 med nationell bilaga.

Lastkombination B1:

 
 


1 1

,,01,1,0, 5,1""5,1""35,1
j i

ikidkdjkd QQG  NA )10.6( a

 
mkN

mmkNmkNmmkNqd

/3,36

0,4/5,27,091,05,1/75,30,4/5,491,035,1 22





Lastkombination B2:

 
 


1 1

,,01,, 5,1""5,1""20,1
j i

ikidkdjkd QQG  NA )10.6( b

  mkNmmkNmkNmmkNqd /4,370,4/5,291,05,1/75,30,4/5,491,020,1 22 

Då lastkombination B2 ger det största värdet på lasten kommer vidare beräkningar att utföras

med det värdet för dimensionerande last, d.v.s. 37,4 kN/m.

Dimensionerande böjmoment

Dimensionerande böjmoment tas fram utifrån den framräknade dimensionerande lasten enligt

formel

kNm
mmkNlq

M d
Ed 3,168

8

0,6/4,37

8

222






där l är längden på balken, d.v.s. 6,0 meter.

Dimensionerande böjmoment är alltså 168,3 kNm.
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Erforderlig armeringsmängd

För att kunna ta fram den erforderliga armeringsmängden krävs dimensionerande

hållfasthetsvärden för betongen och armeringen. Enligt Eurokod tas inte hänsyn till

säkerhetsklass här utan endast materialegenskaper.

MPa
MPaf

f
C

cm
cd 3,25

5,1

0,38




Mpa
MPaf

f
S

yk

yd 8,434
15,1

500




Armeringsmängden som krävs för denna last och detta

balktvärsnitt fås genom följande formler.

mmmmmmmmd 4601030500 

105,0
3,2546,03,0

3,168
222





MPamm

kNm

fbd

M
m

cd

Ed
balm 367,0105,0 OK

111,0105,0211211  m bal 484,0111,0 OK

2000891,0
8,434

3,25
46,03,0111,0 m

MPa

MPa
mm

f

f
dbA

yd

cd
s  

Mängden armering som krävs för detta snitt är alltså 891 mm2 vilket ger 3 Φ20 (891 mm2 ≤

942 mm2).

Minimiarmering

Enligt Eurokod 1992-1-1 kapitel 9.2.1.1 skall en längsgående armering på minst As,min läggas

in balken. Denna beräknas enligt följande

2
min, 000208,046,03,0

500

9,2
26,0026 mmm

MPa

MPa
db

f

f
A t

yk

ctm
s  (9.1N)

As,min begränsas dock till att inte vara mindre än

2000179,046,03,00013,00013,0 mmmdbt  vilket i detta fall är mindre än 0,000208 m2
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Även minimiarmeringen ger ett mindre värde än armeringsbehovet framräknat utifrån den

dimensionerande lasten. Därför gäller alltså att den längsgående armeringen underkant balk

skall vara 891 mm2.

Överkantsarmering

I stycke 9.2.1.2(1) anges även minsta böjmoment i balk, för vilket överkantsarmering ska

dimensioneras med hänsyn till ofrivillig inspänning. I BBK finns inget motsvarande krav.

Minsta böjmoment för överkantsarmering är alltså

kNmkNmM Ed 2,253,16815,01 

dock minst As,min enligt kapitel 9.2.1.1 vilket gav 208 mm2 för denna balk.

β1 = 0,15 enligt NA till EN 1992-1-1 vilket även är rekommenderat värde enligt anmärkning 1

till stycke 9.2.1.2(1) i EN 1992-1-1.

Erforderlig armeringsmängd för momentet 25,2 kNm beräknas enligt följande

016,0
3,2546,03,0

2,25
222





MPamm

kNm

fbd

M
m

cd

Ed
balm 367,0016,0 OK

016,0016,0211211  m bal 484,0016,0 OK

2000127,0
8,434

3,25
46,03,0016,0 m

MPa

MPa
mm

f

f
dbA

yd

cd
s  

Den framräknade armeringsmängden för momentet 25,2 kNm är alltså mindre än

minimiarmeringen varvid miniarmeringen 208 mm2 gäller.

Armering för överkant balk är alltså 208 mm2 vilket ger 2 Φ12 (226 mm2).

Erforderlig tvärsnittshöjd för given armeringsmänd

Istället för att jämföra armeringsbehovet i ett givet tvärsnitt kan man även jämföra mängden

betong som krävs i samma exempel för lika stor armeringsmängd. D.v.s. hur stor effektiv höjd

krävs vid samma armeringsmängd vid dimensionering enligt de olika beräkningsstandarderna.
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Nedan har dimensionering enligt Eurokod beräknats på nytt, nu med ny tvärsnittshöjd på

balken, d.v.s. 480 mm. Detta ger effektiva höjden d = 440 mm.

115,0
3,2544,03,0

3,168
222





MPamm

kNm

fbd

M
m

cd

Ed
balm 367,0115,0 OK

122,0115,0211211  m bal 484,0122,0 OK

2000937,0
8,434

3,25
44,03,0122,0 m

MPa

MPa
mm

f

f
dbA

yd

cd
s  

Med detta tvärsnitt fås alltså en armeringsmängd som ligger väldigt nära den som är beräknad

genom dimensionering enligt BKR, d.v.s. 927 mm2.
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Sammanfattning av dimensionering av betongbalk

Både vid dimensionering enligt BKR och enligt Eurokod 1990 blir, precis som vid

dimensionering av stålbalken, den lastkombinationen som är vanligast dimensionerande,

d.v.s. lastkombination 1 respektive B2 (formel 6.10b).

BKR qd = 34,6 kN/m

EK qd = 37,4 kN/m

Här ser man att den dimensionerande lasten enligt Eurokod är större än enligt BKR. Detta

beror på att faktorn för säkerhetsklassen är lagd på lasten i EK, varvid man förstorat lasten,

medan den i BKR är lagd på hållfastheten.

Då man jämför det dimensionerande värdet för betongens och armeringsstålets hållfasthet fås

följande värden

Betong Armeringsstål

BKR fcc = 17,6 MPa fst = 395 MPa

EK fcd = 25,3 MPa fyd = 435 MPa

Även här fås lägre värden vid beräkning enligt BKR än enligt EK då partialkoefficienten för

säkerhetsfaktorn har lagts på hållfastheten endast vid beräkning enligt BKR och inte enligt

EK.

Vid jämföring av den erforderliga armeringsmängden som krävs för den aktuella lasten och

balktvärsnittet fås följande resultat. Här får man ett betydligt högre värde för

armeringsmängden vid beräkning enligt Eurokod på grund av kravet med överkantsarmering.

I praktiken armerar man i överkant oberoende vilken beräkningsmetod som används då det

krävs för bygelarmering i en balk. Här bortses därför överkantsarmeringen vid jämföring

mellan de olika beräkningsmetoderna och man tittar bara på den längsgående armeringen i

underkant.

UK ÖK TOTALT

BKR As = 927 mm2 - As,tot = 927 mm2

EK As = 891 mm2 As = 208 mm2 As,tot = 1099 mm2
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Vid denna jämförelse har man inkluderat partialkoefficienten för säkerhetsklassen i både

beräkningen för BKR och EK och får nu jämförbara resultat. Vid dimensionering av denna

balk enligt Eurokod får man alltså ett lägre armeringsbehov än vid beräkning enligt BKR.

961,0
927

891


Den erforderliga armeringsmängden i underkant av balk är 96,1 % lägre vid dimensionering

enligt Eurokod.

Vid jämföring mellan storleken på tvärsnitten, d.v.s. mängden betong, med samma

armeringsmängd fås följande resultat.

Tvärsnittsmått Tvärsnittsyta Andel

BKR 0,3m x 0,5m = 0,15 m2 1,00

Eurokod 0,3m x 0,48m = 0,144 m2 0,96

Detta ger alltså 96 % mindre mängd betong vid dimensionering enligt Eurokod jämfört med

BKR.
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Beräkning av limträbalk enligt BKR 03

Lastkombinering

För BKR kommer två olika lastkombinationer att undersökas, d.v.s. lastkombination ett och

tre. Den förstnämnda används för dimensionering i normaltillstånd medan den kombination

tre är dimensionerande då man har stor permanent last. Vid beräkning av last antas en

limträbalk med dimensionerna 140x450 vara lämplig balk för att få ut korrekt tyngd på denna

i lastberäkningarna.

Lastkombination 1:

  mkNmmkNmkNmmkNqd /8,160,4/5,23,1/32,00,4/87,00,1 22 

Lastkombination 3:

  mkNmkNmmkNqd /4,4/32,00,4/87,015,1 2 

Då lastkombination 1 ger det största värdet på lasten kommer vidare beräkningar att utföras

med det värdet för dimensionerande last, d.v.s. 16,8 kN/m.

Dimensionerande böjmoment

Dimensionerande böjmoment tas fram utifrån den framräknade dimensionerande lasten enligt

formel

kNm
mmkNlq

M d
Sd 6,75

8

0,6/8,16

8

222






där l är längden på balken, d.v.s. 6,0 meter.

Dimensionerande böjmoment är alltså 75,6 kNm.
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Momentkapacitet

Bärförmågan vid böjning beräknas enligt

mdmd fWR 

där

nm

mkr
md

f
f






Det dimensionerande värdet för hållfasthet tas fram för säkerhetsklass två. För limträ skall det

karakteristiska värdet för hållfasthet dessutom multipliceras med faktorn κh. Detta ger alltså

nm

mkrh
md

f
f






κh beräknas för 300 < h < 600 där h = tvärsnittshöjden enligt följande formel (BKR, kap.

5:23)

06,1
450

600600
2,02,0




















h
h

Partialkoefficienten, κr = 0,75, beror av klimatklass och lastens varaktighet och fås ur tabell

5:3121a i BKR.

MPa
MPa

fmd 1,19
1,125,1

3306,175,0







Böjmotståndet för ett rektangulärt tvärsnitt fås ur formel

3
222

004725,0
6

45,014,0

6
m

mmbh
W 




Bärförmåga vid böjning ger alltså

kNmMPamfWR mdmd 2,901,19004725,0 3 

vilket är mer än det dimensionerande böjmomentet MSd, 90,2 kNm > 75,6 kNm.
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fmk = karakteristisk hållfasthet

fmd = dimensionerande hållfasthet

κh = partialkoefficient för hållfasthet L40 vid böjning i limfogarnas plan

κr = partialkoefficient för limträ beroende av klimatklass samt lastens varaktighet

W = böjmotstånd

b = bredd på tvärsnitt

h = höjd på tvärsnitt

γm = partialkoefficient för bärförmåga

γn = partialkoefficient för säkerhetsklass

För att få ett bättre värde att göra jämförelser med tas även fram ett värde på det erforderliga

böjmotståndet (för h = 450 mm vid beräkning av κh) samt även erforderlig bredd då

tvärsnittshöjden är 450 mm.

mdSd RM 

3003965,0
1,19

6,75
m

MPa

kNm

f

M

f

R
W

md

Sd

md

md 

m
m

h

W
b 117,0

45,0

003965,066
2

3

2





För lasten 16,8 kN/m krävs böjmotståndet W = 3965*103 mm3 eller bredden 117 mm för

höjden 450 mm.
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Beräkning av limträbalk enligt Eurokod 1995-1-1

Lastkombinering

På samma vis som tidigare kommer även enligt Eurokod två olika lastkombinationer att

undersökas, d.v.s. lastkombinationerna enligt lastuppsättning B. Dessa används på

motsvarande sätt som för BKR d.v.s. vid normala dimensioneringssituationer där den ena

(B2) blir dimensionerande då man har stora permanenta laster. Vid beräkning av last antas en

limträbalk med dimensionerna 140x450 vara lämplig balk för att få ut korrekt tyngd på denna

i lastberäkningarna. Här tas hänsyn till säkerhetsklass med partialkoefficienter enligt EN 1990

med nationell bilaga.

Lastkombination B1:

 
 


1 1

,,01,1,0, 5,1""5,1""35,1
j i

ikidkdjkd QQG  NA )10.6( a

 
mkN

mmkNmkNmmkNqd

/2,14

0,4/5,27,091,05,1/32,00,4/87,091,035,1 22





Lastkombination B2:

 
 


1 1

,,01,, 5,1""5,1""20,1
j i

ikidkdjkd QQG  NA )10.6( b

  mkNmmkNmkNmmkNqd /8,170,4/5,291,05,1/32,00,4/87,091,020,1 22 

Då lastkombination B2 ger det största värdet på lasten kommer vidare beräkningar att utföras

med det värdet för dimensionerande last, d.v.s. 17,8 kN/m.

Dimensionerande böjmoment

Dimensionerande böjmoment tas fram utifrån den framräknade dimensionerande lasten enligt

formel

kNm
mmkNlq

M d
Sd 1,80

8

0,6/8,17

8

222






där l är längden på balken, d.v.s. 6,0 meter.

Dimensionerande böjmoment är alltså 80,1 kNm.
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Momentkapacitet

Bärförmågan vid böjning begränsas enligt (EN 1995-1-1, stycke 6.1.6(1)P)

0,1
md

md

f


(6.11)

där

m

mk
md

f
f



mod

och

W

M Sd
md 

För limträ skall det karakteristiska värdet för hållfasthet även multipliceras med faktorn κh.

Detta ger alltså

m

mkh
md

f
f



 mod

κh beräknas enligt följande formel där h = tvärsnittshöjden




























1,1

03,1
450

600600

min

1,01,0

hh

κh = 1,03

Partialkoefficienten κmod = 0,80 fås ur tabell 3.1 i EN 1995-1-1, kapitel 3.2.

MPa
MPa

fmd 1,21
25,1

3203,180,0





Böjmotståndet för ett rektangulärt tvärsnitt fås ur formel

3
222

004725,0
6

45,014,0

6
m

mmbh
W 




Detta ger alltså spänningen
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MPa
m

kNm
md 0,17

004725,0

1,80
3


vilket är mindre än det den tillåtna spänningen fmd, 17,0MPa < 21,1 MPa.

På samma sätt som vid dimensionering enligt BKR kollas jämförs här även dimensionerande

moment med momentkapaciteten. Bärförmåga vid böjning ger alltså

kNmMPamfWR mdmd 7,991,21004725,0 3 

vilket är mer än det dimensionerande böjmomentet MSd, 99,7 kNm > 80,1 kNm.

fmk = karakteristisk hållfasthet

fmd = dimensionerande hållfasthet

σmd = böjspänning

κh = partialkoefficient för limträ

κmod = partialkoefficient för limträ beroende av klimatklass samt lastens varaktighet

W = böjmotstånd

Rmd = böjmomentkapacitet

b = bredd på tvärsnitt

h = höjd på tvärsnitt

γm = partialkoefficient för bärförmåga

För att få ett bättre värde att göra jämförelser med tas på samma sätt som vid dimensionering

enligt BKR även fram ett värde på det erforderliga böjmotståndet (för h = 450 mm vid

beräkning av κh) samt även erforderlig bredd då tvärsnittshöjden är 450 mm.

mdSd RM 

3003800,0
1,21

1,80
m

MPa

kNm

f

M

f

R
W

md

Sd

md

md 

m
m

h

W
b 113,0

45,0

003800,066
2

3

2





För lasten 17,8 kN/m krävs böjmotståndet W = 3800*103 mm3 eller bredden 113 mm för

höjden 450 mm.
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Sammanfattning av dimensionering av limträbalk

Både vid dimensionering enligt BKR och enligt Eurokod 1990 blir den lastkombinationen

som är vanligast dimensionerande, d.v.s. lastkombination 1 respektive B2 (formel 6.10b).

BKR qd = 16,8 kN/m

EK qd = 17,8 kN/m

Här ser man att den dimensionerande lasten enligt Eurokod är större än enligt BKR. Detta

beror på att faktorn för säkerhetsklassen är lagd på lasten i EK, varvid man förstorat lasten,

medan den i BKR är lagd på hållfastheten.

Då man sedan jämför det dimensionerande värdet för stålets hållfasthet får man även här ett

lägre värde vid beräkning enligt BKR än enligt EK då motsvarande säkerhetsfaktor läggs på

hållfastheten endast vid beräkning enligt BKR och inte enligt EK.

BKR fmd = 19,1 MPa

EK fmd = 21,1 MPa

Vid jämföring av det erforderliga böjmotståndet för denna balk i denna

dimensioneringssituation får man följande resultat.

BKR W = 3965 * 103 mm3

EK W = 3800 * 103 mm3

Vid denna jämförelse har man inkluderat partialkoefficienten för säkerhetsklassen i både

beräkningen för BKR och EK och får nu jämförbara resultat. Vid dimensionering av denna

balk enligt Eurokod får man alltså ett lägre värde på böjmotståndet än enligt BKR.

958,0
3965

3800


Böjmotståndet är 95,8 % lägre vid dimensionering enligt Eurokod.

Då man jämför balkbredden som beräknats med samma förutsättningar och antar att höjden är

450 mm fås 117 mm enligt BKR respektive 113 mm enligt Eurokod vilket även detta i

praktiken alltså ger väldigt liten differens.
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Beräkning av limträbalk med bjälklagslast qk = 4,5 kN/m2

Som tidigare nämndes under förutsättningar kommer limträbalken även att beräknas med

samma permanenta bjälklagslast som betong- och stålbalkarna för möjlighet till ytterliggare

jämförelse mellan materialen. Dimensioneringen här är utförd lika som beräkning innan av

limträbalk enligt BKR respektive Eurokod.

Beräkning av limträbalk enligt BKR 03

Lastkombinering

Lastkombination 1:
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För lasten 31,5 kN/m och det dimensionerande hållfasthetsvärdet 20,9 MPa krävs

böjmotståndet W = 7571*103 mm3 vilket ger en balk med dimensionen 190x495 mm2.
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Beräkning av limträbalk enligt Eurokod 1995-1-1

Lastkombinering

Lastkombination B2:
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Dimensionerande böjmoment
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För lasten 33,8 kN/m och det dimensionerande hållfasthetsvärdet 20,9 MPa krävs

böjmotståndet W = 7289*103 mm3 vilket ger en balk med dimensionen 190x495 mm2.

Sammanfattning

963,0
7571

7289


Böjmotståndet är 96,3 % lägre vid dimensionering enligt Eurokod vilket ger aningen mindre

skillnad än exemplet innan.
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BILAGA 3

FRÅGEFORMULÄR

FÖR INTERVJUER

Lina Wennström
2008-01-31

Civilingenjör inom Samhällsteknik
Examensarbete 30 hp

vid Mälardalens högskola i samarbete med
Kadesjös Ingenjörsbyrå AB
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Innan intervjun:
Vid tillfrågan om den svarande önskar medverka i intervjun;

Berättar följande om bakgrunden (via e-mail eller vid direkt kontakt);
Jag läser till civilingenjör inom samhällsteknik på Mälardalens högskola och arbetar just nu
med mitt exjobb inom ämnet Eurokod. Som uppgift är att bland annat ta fram en enkel
användarmanual för eurokod 1990, d.v.s. den del som handlar om lastkombinering. Genom att
hålla intervjuer med yrkesverksamma konstruktörer önskar jag även få era synpunkter på
olika frågor inom ämnet.

Det är jag, Lina Wennström, som tagit initiativ till undersökningen genom mitt examensarbete
som utförs i samarbete med Mälardalens högskola och Kadesjös Ingenjörsbyrå AB.

Först tänkte jag höra lite vad du har för bakgrund…

Vad jobbar du som, vad är din titel?

Hur länge har du jobbat med det?

Vad har du för arbetsuppgifter?

Hur stor del av ditt arbete är konstruktionsberäkningar av något slag?

Yngre: Vad har du gått för utbildning?

Hur många poäng konstruktion har du läst?

När tog du examen och hur länge har du jobbat?

Hur väl känner du till EK?

Vet du vad EK innehåller och hur är den uppbyggd?

Vad är syftet med att man utvecklar EK?

Vet du när man började jobba med EK?

Vet du när själva övergången kommer att ske?

Hur kommer företaget du arbetar på att påverkas av övergången till EK?

Har företaget du arbetar för börjat förbereda er inför övergången till EK på något sätt? Hur?

Vad tror du att EK kommer att ha för fördelar?

Vad tror du att EK kommer att ha för nackdelar?
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Varifrån kommer den kunskap du har idag om EK?

Har du stött på EK i ditt yrkesliv/under din utbildning?

Har du gått någon kurs eller deltagit i seminarium?

Har du läst artiklar?

Har någon slags reklam eller information nått dig via exempelvis e-mail el dyl?

Diskuterar man EK på din arbetsplats?

Vad pratar man om då?

Yngre: Ingick/nämndes EK under din utbildning?

Har du någon gång fått möjlighet att läsa EK, d.v.s. har den funnits eller finns den tillgänglig
för dig?

Kommer du att behöva lära dig om EK för ditt jobb?

Hur påverkas du av förändringen i ditt yrke?

Hur ställer du dig inför detta?

Önskar du veta mer om EK?
Eller har du rent av behov av att veta mer om EK?

Hur önskar du få information?

Kurser?

Seminarier?

Läsa själv?

Internet?

(Känner du till SIS (Swedish standards institute)?)

Känner du till SIS hemsida om Eurocode?

Har varit inne på den sidan någon gång?

Minns du i vilket syfte?
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ALTERNATIV 1:

Hur ställer du dig inför övergången till Eurokod?
Vad ser du som positivt och vad ser du som negativt?

Vad grundar sig dina åsikter på?

Tycker du att 3 år är tillräckligt lång övergångsperiod?

Hur tror du konstruktörer i allmänhet kommer att ställa sig om de svenska normerna skall dras
tillbaka?

ALTERNATIV 2:
Eurokoderna kommer nu så småningom att komma in på marknaden och eventuellt till stora
delar ersätta BKR och de andra svenska normerna som man får lära sig i dagens
konstruktionsundervisning i skolorna, hur ställer du dig till detta?

Hade du velat ha undervisning även i EK för att vara redo att komma in i arbetslivet med
aktuell kunskap eller är det ok att börja med BKR som grund och sedan växa dig in i EK i
arbetslivet på ett mer naturligt sätt?”

Tycker du att 3 år är tillräckligt lång övergångsperiod?

Hur tror du konstruktörer i allmänhet kommer att ställa sig om de svenska normerna skall dras
tillbaka? (Alla motstridande regler och normer skall endera ändras eller tas bort.)

Känner du till Eurokod 1990, d.v.s. första delen av Eurokoderna som handlar om hur
man kombinerar lasterna och tar fram de dimensionerande lasterna?

Vad tycker du om dispositionen och uppbyggnaden av denna?

Känner du även till hur de nationella parametrarna och övriga valen fungerar?

Hur tycker du den är att tillämpa i det praktiska jobbet?

Vet du om någon finns idag redan?

Vad tycker du om hur BKR är utformad?

Är denna lätt eller svår är den att tillämpa i det praktiska jobbet?

Vad har BKR för positiva eller negativa sidor som man kan tillämpa eller undvika i en
användarmanual för EK 1990?

Hur tycker du en sådan bör vara uppbyggd/utformad i förhållande till BKR?

Exempel:
BKR är skriven i löpande text medan EK är skriven i punktform där ibland nästan varje
mening har ett eget nummer. Vilket alternativ föredrar du?
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Vet du om vad det finns för utbildningsmöjligheter och –material för dels
yrkesverksamma och dels för studeranden?

Finns behov även av andra manualer eller handböcker?

Tror du att våra konkurrensmöjligheter kommer att förändras i samband med
införandet av EK?

Vissa ser detta som en ny möjlighet att komma ut i Europa och lättare konkurrera med om
jobb även i andra länder medan vissa tänker att andra länder kommer möjligtvis att kunna
mota bort oss från den marknad vi redan har i Europa genom att de kan erbjuda sina tjänster
till lägre kostnader? Hur tror du detta kommer att förändras?

Övriga personuppgifter
Ålder

Utbildning

Företag/skola

Och till sist – Har du förberett dig på något sätt inför intervjun?


