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Abstract 

Title A survey of interpretation problems and flaws in the Eurocodes. 

University  Halmstad University. 

Course  Bachelor thesis, 15 Swedish credits at the Construction Engineering program. 

Keywords Eurocodes, interpretation problems, flaws, survey 

Purpose The purpose is to consider whether an improvement of the Eurocodes is needed, 

 and if so, describe the parts concerned. The investigation may thus be a step 

 towards further improvement of the Eurocodes, and thus a contribution to 

 facilitate the designer's work. 

Method The survey was based on the results of a questionnaire survey which in turn was 

 based on a number of interviews. Both the interviews and the questionnaires 

 were answered by structural engineers who daily use the Eurocodes. During the 

 interviews the respondents were asked to report the Eurocode parts which were 

 considered to be difficult to interpret. Then a questionnaire were formed that 

 addressed issues on the parts that were highlighted as problematical in the 

 interviews. 

Conclusion According to this study, it is clear that designers are interpreting some parts of 

 the Eurocodes in different ways. Especially in terms of load reduction factors 

 α𝐴 and α𝑛, and the main load in load combination 6.10b for some specific 

 cases. 

 In addition, it differs much how the designers follow the recommendations 

 regarding crack limiting reinforcement in the Eurocodes. Some designers do not 

 follow them at all, others reduce them sometimes because of the large amount of 

 reinforcement and some follow the recommendations in full. This means that 

 the reinforcement amount differs depending on which designer has designed the 

 reinforcement. 

 According to this study, it is also clear that some parts of the Eurocodes are 

 incomplete regarding the information presented, particularly regarding 

 renovation and extension of existing buildings, wind loads on buildings with 

 irregular shapes, and the load reduction factors α𝐴  and α𝑛. 

 It should also be noted that some designers still use the old building codes in one 

 way or another because of some uncertainties in the Eurocodes.  
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Sammanfattning 

Titel En kartläggning av tolkningsproblem och brister i Eurokoderna. 

Högskola Högskolan i Halmstad. 

Kurs Examensarbete, 15 högskolepoäng på Byggingenjörsprogrammet. 

Nyckelord Eurokoderna, tolkningsproblem, brister, enkätundersökning. 

Syfte Syftet är att undersöka om det behövs en förbättring av  

 Eurokoderna, och i så fall redogöra för vilka delar det gäller.  

 Undersökningen kan på så sätt vara ett steg mot en ytterligare  

 förbättring av Eurokoderna, och därmed ett bidrag till att  

 underlätta konstruktörens dagliga arbete. 

Metod Kartläggningen grundades på resultatet från en enkätundersökning  

 som i sin tur grundades på ett antal intervjuer. Både intervjuerna  

 och enkäterna besvarades av byggkonstruktörer som arbetade mycket med 

 Eurokoderna. Under intervjuerna ombads respondenterna att redogöra för de 

 Eurokod-delar som ansågs vara svåra att tolka. Därefter utformades en enkät 

 som behandlade frågor på de delarna som lyftes fram som problematiska under 

 intervjuerna. 

Slutsats Enligt den här studien kan det konstateras att konstruktörer tolkar vissa delar i 

 Eurokoderna på olika sätt. Framförallt vad det gäller lastreduktionsfaktorerna 

 α𝐴 och α𝑛 och huvudlasten i lastkombination 6.10b för vissa specifika fall. 

 Dessutom skiljer det sig mycket hur konstruktörerna följer rekommendationerna 

 angående sprickbegränsande armering i Eurokoderna. Vissa följer dem inte alls, 

 andra reducerar ibland på grund av den stora armeringsmängden och vissa följer 

 rekommendationerna fullt ut. Det här gör att armeringsmängden skiljer sig 

 beroende på vilken konstruktör som har dimensionerat armeringen. 

 Enligt den här studien är det också tydligt att vissa delar i Eurokoderna är 

 ofullständiga på information, speciellt vad det gäller om- och tillbyggnation av 

 befintliga byggnader, vindlast på byggnader med oregelbundna former, samt 

 lastreduktionsfaktorerna α𝐴 och α𝑛. 

 Det kan även konstateras att vissa konstruktörer fortfarande använder de gamla

 byggnormerna på ett eller annat sätt på grund av vissa osäkerheter i

 Eurokoderna. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
År 2011 ersattes Boverkets konstruktionsregler (BKR) av Eurokoderna. De svenska 

konstruktionsreglerna ersattes då med internationella standarder för dimensionering av 

bärverk. Eftersom Eurokoderna förenklar konstruktionsarbetet över de nationella gränserna är 

tanken att det ska ge en positiv effekt på konkurrens och priser inom byggbranschen.1  

Tanken med gemensamma byggnormer inom EU är också att det ska leda till ett ökat flöde av 

ingenjörsexpertis mellan olika länder.2 

Eurokoderna är betydligt mer omfattande än de gamla byggnormerna, vilket innebär både för- 

och nackdelar. Fördelen är att de är mer detaljerade och behandlar fler typer av 

dimensioneringssituationer.3 Men på grund av att de är mer omfattande blir det också 

betydligt mer för användaren att hålla reda på, vilket även kan ses som en nackdel. 

Författarna till rapporten har under sin högskoleutbildning fått uppfattningen att Eurokoderna 

är röriga och i vissa fall även otydliga. Efter samtal med några personer i branschen verkade 

det vara en allmän uppfattning, och vissa ansåg till och med att det finns delar i Eurokoderna 

som är otillräckliga på information.  

Om det nu är så att det finns oklarheter i hur Eurokoderna ska tolkas kan det leda till att 

konstruktörer tolkar normerna olika och kanske omedvetet felaktigt. Det skapar i så fall vissa 

problem, till exempel i form av att konstruktioner kan bli överdimensionerade, vilket är 

slöseri med resurser samtidigt som det resulterar i merkostnader för entreprenören i form av 

ökad materialkostnad.  

Det här är något som kan få konsekvenser även för konstruktören i ett senare skede. För de 

konstruktörer, som till exempel anses projektera för mer armering än andra, riskerar nämligen 

att väljas bort vid kommande projekt. 

Även om eventuella feltolkningar av byggnormerna kan leda till att konstruktioner blir 

underdimensionerade, är det sällan det blir så underdimensionerat att det riskeras leda till en 

kollaps. Men det kan det ändå leda till att kravet på säkerhet underskrids, vilket är allvarligt 

nog för att anse det som ett problem.  

Om det finns oklarheter i hur normerna ska tolkas kan det också medföra att dyrbar tid för 

konstruktören går åt till att överlägga med kollegor om hur de ska välja att tolka normerna. 

Det kan även uppstå konflikter mellan olika företag, som är inblandade i samma projekt, om 

det finns delar i Eurokoderna som kan tolkas på olika sätt. 

I det här examensarbetet har författarna tagit reda på om det finns tolkningsproblem gällande 

vissa delar i Eurokoderna och även kartlagt vilka delar det i så fall gäller. 

                                                           
1 http://www.sis.se/tema/eurokoder/om_eurokoder/ (2015-02-17) 
2 M. P. Byfield och D. A. Nethercot: A new look at Eurocode 3, Engineering Structures, September 1997 
3 http://www.sis.se/upload/632291267928224282.pdf (2015-02-17) 
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1.2 Problembeskrivning 
Genom att ställa följande frågor var målet att få tydlig bild av vilka problem branschen 

upplever vid användandet av Eurokoderna. 

 Finns det generellt sett i branschen osäkerheter runt vissa delar i Eurokoderna? 

 Tolkar konstruktörer delar i Eurokoderna på olika sätt? Vilka delar gäller det i så fall? 

 Fattas det nödvändig information i Eurokoderna? Vilken information är det i så fall? 

 Vad har konstruktörer för synpunkter på Eurokoderna? 

 Händer det att konstruktörer någon gång räknar enligt de gamla byggnormerna på grund 

av osäkerheter i hur Eurokoderna ska tolkas eller tillämpas? 

1.3 Syfte och mål 
Syftet var att undersöka om det behövs en förbättring av Eurokoderna, och i så fall redogöra 

för vilka delar det gäller. Undersökningen kan på så sätt vara ett steg mot en ytterligare 

förbättring av Eurokoderna, och därmed ett bidrag till att underlätta konstruktörens dagliga 

arbete. 

Målet var att kartlägga branschens synpunkter på Eurokoderna och lyfta fram de delar som 

eventuellt är svårtolkade. Författarna skulle även kartlägga eventuella tolkningsvariationer 

mellan olika konstruktörer. Rapporten skulle slutligen resultera i en sammanställning av de 

delar i Eurokoderna som eventuellt behöver förbättras. 

1.4 Omfattning – genomförande 
Kartläggningen grundades på resultatet från en enkätundersökning som i sin tur grundades på 

8 olika intervjuer. Under intervjuerna ombads respondenterna att redogöra för de Eurokod-

delar som ansågs vara svåra att tolka. Intervjumaterialet blev därefter underlaget för 

utformningen av en enkät. Enkäten behandlade alltså frågor på de Eurokod-delarna som lyftes 

fram i intervjuerna, på så sätt blev intervjuerna ett verktyg för att avgränsa frågorna i enkäten 

till de Eurokod-delar som ansågs ha mest tolkningsproblem och brister. Enkäten skickades 

därefter ut till 65 olika konstruktörer som arbetade mycket med Eurokoderna. 

1.5 Avgränsningar 
Studien är begränsad till de svenska Eurokod-delarna SS-EN 1990 (Eurokod 0) till och med 

SS-EN 1992 (Eurokod 2), vilket innefattar grundläggande dimensioneringsregler, laster på 

bärverk och dimensionering av betongkonstruktioner. 

I rapporten har författarna analyserat, diskuterat och belyst de Eurokod-delar som enligt 

undersökningen behöver förbättras. Några konkreta lösningar på eventuella tolkningsproblem 

i Eurokoderna har däremot inte lyfts fram i rapporten. 

Undersökningen begränsades till synpunkter från konstruktörer på ett tiotal företag från 

Västra Götalands- Hallands- och Stockholmsregionen. 
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2. Metod 

2.1 Kartläggning 

En kartläggning är en sammanställning och beskrivning av nuläget för ett studerat objekt, 

vilket oftast är en bred fråga.4 Den här metoden valdes eftersom författarna har för avsikt att 

beskriva hur det i dagsläget ser ut med tolkningsproblem och brister i Eurokoderna. 

Eurokoderna är väldigt omfattande och det skulle inte vara möjligt att, inom examensarbetets 

tidsram, hinna läsa igenom dem och samtidigt lokalisera delar som kan uppfattas som 

svårtolkade. Därför ansåg författarna att det mest effektiva skulle vara att sammanställa 

synpunkter från konstruktörer eftersom de använder byggnormerna i sitt dagliga arbete. 

Kartläggningen grundades i huvudsak på information från intervjuer och enkäter. Ytterligare 

information till själva rapporten hämtades ifrån Eurokoderna, och till viss del även 

vetenskapliga artiklar. 

 
Figur 1. Processen för datainsamlingen. 

2.1.1 Litteraturstudie 

För att bli mer insatta i ämnet och för att se vad som tidigare hade skrivits om 

tolkningsproblem och brister i Eurokoderna startades examensarbetet med en litteraturstudie. 

Författarna gjorde flera omfattande sökningar i ett antal olika databaser efter vetenskapliga 

artiklar om tolkningsproblem och brister, inte bara i Eurokoderna, utan även i 

dimensionerings-standarder och bygg-koder generellt runt om i världen.  

Men utifrån de sökningar författarna gjorde var det inte mycket som kunde hittas angående 

tolkningsproblem och brister i Eurokoderna. En master-uppsats hittades där de enbart hade 

studerat en del tolkningsproblem i Eurokod 2.  

I stort sett hittades bara en intressant vetenskaplig artikel där en brist i Eurokoderna beskrevs i 

form av att de inte är speciellt användarvänliga, eftersom den relevanta informationen för en 

specifik dimensionerings-situation är väldigt utspridd.  

Men bortsett från den artikeln och master-uppsatsen fanns det enligt författarnas 

litteraturstudie, nästan ingenting alls skrivet om tolkningsproblem och brister i Eurokoderna.  

2.1.2 Intervjuer 

Varje intervju pågick i ungefär 15 minuter och målet med dem var att få en övergripande bild 

av vilka delar konstruktörer anser som svårtolkade i Eurokoderna. Förutom första frågan, 

”Vilka delar anser du som svårtolkade i Eurokoderna?”, hade författarna inga förberedda 

frågor. Istället ställdes det under intervjuerna spontana följdfrågor till respondenten utifrån 

vad han eller hon svarade, för att få en mer tydlig bild av vad respondenten syftade på för 

                                                           
4 Att genomföra ett examensarbete; Höst, Regnell, Runeson; 2006 

Intervjuer Fördjupning
Utformning 

av enkät
Utskick av 

enkäter
Samman-
ställning
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specifikt problem. Totalt gjordes åtta stycken intervjuer fördelat på fyra olika 

konstruktionsföretag. Intervjuerna gjordes på fyra stora företag, som finns på flera ställen i 

landet. 

Inför varje intervju kontaktades intervjupersonen på respektive företag via telefon för att 

förbereda personen på vad intervjun skulle handla om.  

Under intervjuerna ombads respondenterna att redogöra för vilka delar i Eurokoderna som 

han eller hon tyckte var svårtolkade eller ofullständiga på information. Även allmänna 

synpunkter på uppbyggnaden av Eurokoderna var av författarnas intresse vid intervjuerna.  

Några av intervjupersonerna hade även samlat in information från andra konstruktörer på 

företaget i form av svårtolkade eller ofullständiga delar i Eurokoderna. Under intervjuerna 

dokumenterades svaren för hand av författarna. 

Utifrån det som lyftes fram under intervjuerna kunde sedan en fördjupning göras i de 

Eurokod-delarna. Intervjuerna var på så sätt ett verktyg för att ta reda på vilka delar 

författarna skulle begränsa sig till och därmed också ett verktyg för att ta fram vilka delar som 

skulle behandlas i enkäterna. 

2.1.3 Enkäter 

Den huvudsakliga delen av data till det här examensarbetet samlades in via enkäter. 

Tyngdpunkten låg därför i att utforma en bra enkät vilket gjorde att utformningen av den blev 

en mycket stor del av arbetet.  

Författarna arbetade fram en enkät med frågor som behandlade i stort sett alla de delarna i 

Eurokoderna som lyftes fram som problematiska under intervjuerna. Genom att sedan 

fördjupa sig ytterligare i de omtalade delarna, kunde även lämpliga svarsalternativ arbetas 

fram till frågorna i enkäten. 

Enkäten innehöll till stor del frågor som beskrev en situation där respondenten skulle svara 

genom att kryssa i det svarsalternativ som stämde bäst överens med respondentens tolkning av 

Eurokoderna. Om inte något av de olika svarsalternativen stämde bra överens, fanns det även 

möjlighet att svara fritt på frågorna. För att se hur enkäten var uppbyggd, se bilaga (kap. 8). 

Frågorna syftade till att visa om svaren varierade mellan de olika konstruktörerna, och på så 

sätt blev det en kartläggning av tolkningsvariationer i branschen. 

Några utvalda frågor följdes av en följdfråga där det gavs möjlighet att redogöra för åsikter 

kring tolkningen och uppbyggnaden av Eurokoderna. Frågan syftade på det specifika området 

i Eurokoden som frågan före behandlade, och blev därmed en kartläggning av branschens 

synpunkter kring några olika delar i Eurokoderna.  

Sista frågan i enkäten var en öppen fråga där respondenten hade möjlighet att redogöra för 

synpunkter om delar i Eurokoderna som inte hade tagits upp i enkäten. För att samla upp så 

mycket som möjligt i den frågan var den begränsad till Eurokod 0 till och med Eurokod 4. 

Men eftersom inga synpunkter gavs på Eurokod 3 och Eurokod 4 begränsades arbetet till 

delarna Eurokod 0 till och med Eurokod 2. 
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För att författarna skulle få tillbaka så många besvarade enkäter som möjligt, var målet att 

frågorna i enkäten skulle vara tydliga och enkla att besvara. Målet var också att enkäten inte 

skulle ta för lång tid att fylla i då konstruktörerna har mycket annat arbete att utföra. 

För att uppfylla dessa mål delades enkäten ut till handledare och konstruktörer på VBK, som 

ombads ge respons på enkäten. På så sätt kunde författarna utifrån den respons som gavs, 

förtydliga vissa frågor och förbättra enkätens utformning. Enkäten reviderades flertalet gånger 

innan den ansågs färdigställd.  

Enkäten lämnades ut till åtta olika byggkonstruktionsföretag och totalt skickades 65 stycken 

enkäter ut. Fyra av de åtta företagen som enkäten lämnades ut till var företag som tidigare 

ställt upp på en intervju, och de resterande fyra företagen var företag som inte hade kontaktats 

tidigare. Sex stycken företag var stora företag och två stycken var medelstora företag. 

För att ytterligare säkerställa att större delen av de utskickade enkäterna blev besvarade, 

användes den personen som blivit intervjuad på respektive företag som en kontaktperson. Och 

på de företag som det endast lämnades ut enkäter till ordnades en kontaktperson genom 

telefonsamtal. Syftet med kontaktpersonen var att denna skulle ha ansvaret att dela ut och 

samla in enkäterna inom företaget. 

Enkäterna lämnades ut vid ett personligt möte med respektive kontaktperson på de olika 

företagen, där gjordes också en kort genomgång av enkäten. Det gavs då även möjlighet för 

kontaktpersonen att frambringa eventuella frågor eller funderingar angående själva enkäten. 

Utav de 65 enkäterna som skickades ut blev 46 av dem besvarade vilket ger en svarsfrekvens 

på 71 %. 

2.2 Studiens tillförlitlighet 
Författarna fick ett intryck av att respondenterna svarade ärligt både under intervjuerna och i 

enkäterna, men det går dock inte att säga med all säkerhet.   

Den här studien är inte tillräckligt omfattande för att några generella slutsatser ska kunna dras. 

På grund av att det endast skickades ut 65 stycken enkäter samt att urvalet av respondenterna 

inte gjordes slumpmässigt, är kartläggningen inte statistiskt säkerställd. Men däremot kan 

studien ge en indikation på hur det ser ut i branschen. Det är intressant eftersom det borde visa 

vilka områden som branschen anser problematiska, även om det inte kan sägas med säkerhet. 

Eftersom data till studien enbart samlades in från personer som dagligen använder 

Eurokoderna i sitt arbete är tillförlitligheten på studien bra.   
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3. Om Eurokoderna 
Eurokoderna är europeiska standarder som har tagits fram av CEN (European Committee for 

Standardization) och benämns EN (European Norm). De europeiska standarder som även har 

godkänts som svenska standarder benämns SS – EN (Swedish Standard – European Norm). 

Det är organisationen SIS (Swedish Standards Institute) som fastställer svenska standarder 

och där med är det också dem som har rättigheterna till de svenska versionerna av 

Eurokoderna.5 

3.1 Eurokodernas uppbyggnad 
Eurokoderna är indelade i tio olika huvud-delar, se Tabell 1. Flertalet av huvud-delarna är i 

sin tur indelade i ett antal underdelar. 

 

Eurokoderna innehåller ett antal nationellt valbara parametrar. I Sverige presenteras de 

parametrarna i Boverkets föreskriftsserie EKS som alltså är en separat kompletterande del till 

Eurokoderna7 

Eftersom alla delar i Eurokoderna är beroende av varandra, finns det väldigt många 

hänvisningar mellan både huvud-delarna och underdelarna. Det här gör att konstruktörer 

behöver flera delar av Eurokoderna även vid dimensionering av enklare byggnadsdelar. 

3.2 Risk för tolkningsproblem 
Konstruktionsstandarder är komplicerade dokument, vissa förordningar innehåller undantag 

och det finns även författningar av högre tolkningsordning. För att bearbeta vissa författningar 

krävs dessutom ett icke-monotont resonemang.8 Med andra ord anges det flera möjliga 

tillvägagångssätt, där konstruktören utifrån sin kunskap och erfarenhet måste göra ett val.9  

De flesta författningar i Eurokoderna är därutöver beskrivna på ett väldigt kortfattat sätt utan 

                                                           
5 M Gustafsson, M Nilsson: Övergången till Eurokod 2 – En konsekvensanalys, Examensarbete via Högskolan i 

Halmstad, 2010  
6 1991-1-3 
7 http://www.sis.se/tema/eurokoder/ndp/ (2015-04-25) 
8 H Kiliccote, J.H Garrett Jr: Obstacles to the development of computable models of design standards. 1995 
9 J Engelfriet, J Treur: Executable Temporal Logic for Non- monotonic Reasoning, Free University Amsterdam, 

1995. 

Tabell 1. Alla ingående huvud-delar i Eurokoderna.6 

Eurokod 0, SS-EN 1990 Grundläggande dimensioneringsregler för bärande konstruktioner 

Eurokod 1, SS-EN 1991 Laster på bärverk 

Eurokod 2, SS-EN 1992 Dimensionering av betongkonstruktioner 

Eurokod 3, SS-EN 1993 Dimensionering av stålkonstruktioner 

Eurokod 4, SS-EN 1994 Dimensionering av samverkanskonstruktioner i stål och betong 

Eurokod 5, SS-EN 1995 Dimensionering av träkonstruktioner 

Eurokod 6, SS-EN 1996 Dimensionering av murverkskonstruktioner 

Eurokod 7, SS-EN 1997 Dimensionering av geokonstruktioner 

Eurokod 8, SS-EN 1998 Dimensionering av jordbävningsresistenta konstruktioner 

Eurokod 9, SS-EN 1999 Dimensionering av aluminiumkonstruktioner 
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någon bakgrundsinformation.10 Tillsammans medför det här en risk att vissa tolkningsproblem 

uppstår. Det gör också att en standard blir tidskrävande att arbeta med, samtidigt som det kan 

bli rörigt med mycket letande fram och tillbaka mellan olika delar och författningar. 

För att förtydliga eventuella oklarheter i Eurokoderna finns ett forum på SIS hemsida där 

konstruktörer kan skicka in frågor angående olika problem som de stött på i sitt arbete. Frågor 

som besvarats arkiveras sedan på hemsidan så att andra konstruktörer kan läsa dem. Under 

intervjuerna sa dock några respondenter att det tar lång tid innan frågorna besvaras och att 

svaren inte är tydliga alla gånger. 

Som hjälp finns det också en del handböcker som reder ut vissa oklarheter. Handböckerna 

innehåller bland annat beräkningsexempel och förklaringar, vilket kan hjälpa konstruktörer att 

förstå olika delar som inte är så djupgående förklarat i Eurokoderna. 

 

  

                                                           
10 A Dahlgren, L Svensson: Guidelines and rules for detailing of reinforcement in concrete structures, Master’s 

Thesis via Chalmers Tekniska Högskola, 2013 
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4. Resultat från enkätundersökningen 

4.1 Inledning 

I det här kapitlet kommer resultatet från enkätundersökningen presenteras. Kapitlet har delats 

in i underrubriker där varje enkätfråga har en egen underrubrik. Till varje fråga, förutom de 

inledande allmänna frågorna, kommer först bakgrunden till frågan att beskrivas samt att olika 

ingående begrepp i frågan förklaras. Därefter kommer själva resultatet att presenteras, alltså 

hur respondenterna svarade på frågan. Som avslutande del till varje fråga kommer författarna 

analysera och diskutera resultatet.  

I den avslutande diskussionen till den här rapporten kommer en diskussion föras från ett större 

perspektiv kring resultatet från enkätfrågorna och därmed kallas den delen sammanfattande 

diskussion. 

Författarna vill också förtydliga att frågorna i enkäten bygger på de problemområden som 

diskuterades under intervjuerna. Intervjuerna utgjorde alltså grunden för hela studien. 

Resultatet från frågorna kommer att presenteras på två olika sätt.  

I de frågor där respondenterna endast fick välja ett svar, redovisas svaren i ett cirkeldiagram. I 

cirkeldiagrammet är varje svar en andel i procent i förhållande till de övriga svarsalternativen. 

I de frågor där respondenten hade möjlighet att välja flera svar, redovisas svaren i ett 

stapeldiagram. Varje stapel motsvarar ett svarsalternativ, och resultatet för varje 

svarsalternativ redovisas som en andel i procent i förhållande till antalet möjliga svar för just 

det svarsalternativet. Antalet möjliga svar var alla besvarade enkäter, som totalt var  

46 stycken. 

4.2 Allmänna frågor   
I inledningen av enkäten ställdes några allmänna frågor för att bland annat ta reda på vad 

respondenterna hade för utbildning, erfarenhet och hur ofta de arbetade med Eurokoderna. 

Sådan bakgrundsinformation var intressant eftersom det kunde ha stor betydelse för hur väl 

respondenterna förstod frågorna i enkäten samtidigt som det kunde ha betydelse för hur de 

valde att svara på frågorna. 

a) Hur gammal är du? Se figur 2. 

 
Figur 2. Svarsfördelning fråga 4.2 a). 
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9%
9%
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b) Hur många års erfarenhet har du av konstruktörsyrket? Se figur 3. 

 
Figur 3. Svarsfördelning fråga 4.2 b). 

c) Har du under din utbildning räknat enligt Eurokoderna? Se figur 4. 

 
Figur 4. Svarsfördelning fråga 4.2 c). 

72 % har under sin högskoleutbildning utbildats med Eurokoderna. 

d) Hur ofta arbetar du med Eurokoderna? Se figur 5. 

 
Figur 5. Svarsfördelning fråga 4.2 d). 

94 % av respondenterna använder Eurokoden varje vecka i sitt arbete. 

4.3 Laster 

4.3.1 𝛂𝐀, 𝛂𝐧 och ψ˳ 

a) Hur använder du reduktionsfaktorerna 𝛂𝐀 och 𝛂𝐧?  

Bakgrundsinformation och förklaring: 

Reduktionsfaktorerna α𝐴 och α𝑛 används för att reducera laster vid lastnedräkning i en 

byggnad. Faktorn α𝐴 används för att reducera den nyttiga lasten för det aktuella 

31%
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15%

24%

0-2 år

2-5 år

5-10 år
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94%

4%

2%
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våningsplanet, med hänsyn till den belastade arean. Faktorn α𝑛 kan användas för att reducera 

byggnadens totala nyttiga last, med hänsyn till antalet våningar.11 

Reduktioner görs eftersom sannolikheten att byggnadens alla plan och ytor är fullt belastade 

samtidigt är väldigt liten. 

Resultat: Se figur 6. 

 
Figur 6. Svarsfördelning fråga 4.3.1 a). 

Kommentarer från respondenterna:  

”Jag brukar bortse från  α𝑛. Har sällan någon större inverkan” 

”Dock är det sällan att jag alls bryr mig om reduktionen då den i vanliga fall är snudd på 

försumbar” 

”Beroende på hur mycket det påverkar dimensioneringen. Och hur stor mängd balkar som ska 

göras etc.” 

”Lite krångligt – många ställen att kolla på”  

Analys och diskussion: 

Med hänsyn till de kommentarer som respondenter gav i enkäten, är det möjligt att 

konstruktörer väljer att inte använda reduktionsfaktorerna över huvud taget, eftersom de anser 

att faktorerna är näst intill försumbara vid beräkning. Det kan vara en anledning till varför 22 

% av respondenterna svarade att de aldrig kombinerar faktorerna. 

Däremot har 45 % svarat att de kombinerar faktorerna endast i lastkombination 6.10b, vilket 

är vad som rekommenderas i EKS 9. Här är ett utdrag ur EKS 9: 

”Reduktionsfaktorer för nyttig last 𝛼𝐴 och 𝛼𝑛 kan kombineras i lastuppsättning B för 

kategorier A och B när lasteffekten bedöms enligt Ekv 6.10b, tabell B-3. Faktorerna kan även 

kombineras i lastuppsättning C för kategorier A och B när lasteffekten bedöms enligt Ekv 

6.10 tabell B-4. (BFS 2013:10).” 12 

Anledningen till att några respondenter inte följer råden i EKS 9 kan vara att vissa använder 

en äldre upplaga av EKS, eller att de helt enkelt inte har noterat det som tillkommit gällande 

användningen av faktorerna. 

                                                           
11 1991-1 6.3.1.2 
12 EKS 9 sid 20 § 9a 
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För att sammanfatta resultatet så kan det konstateras att det skiljer sig mycket bland olika 

konstruktörer hur de använder faktorerna. Det finns konstruktörer som inte använder 

faktorerna över huvud taget.  

b) Vad tycker du om hur du får använda faktorn ψ vid beräkning av 𝛂𝑨 och 𝛂𝒏? 

Bakgrundsinformation och förklaring: 

Användningsområdet för ett bjälklag kan variera mycket och därför finns det 

rekommenderade värden för den nyttiga lasten, som ska användas vid dimensionering av 

bjälklaget. Faktorn ψ˳ är en lastkombinationsfaktor som i vissa fall kan kombineras med laster 

och bidra till en reduktion.13 

Resultat: Se figur 7. 

 
Figur 7. Svarsfördelning fråga 4.3.1 b). 

Kommentarer från respondenterna: 

”Jag bryr mig ej om α𝑛". 

Analys och diskussion: 

Ungefär hälften av respondenterna (48 %) anser att det framgår tydligt i Eurokoderna hur 

faktorn ψ˳ ska användas vid beräkning av α𝐴 och α𝑛.  

Däremot tycker 30 % inte att det framgår tydligt hur man skall använda faktorn, och det kan 

visa på att det finns en viss osäkerhet inom branschen. 22 % har svarat vet ej, och en 

anledning till det kan vara att de inte använder sig av α𝐴 och α𝑛, och därför inte kommer i 

kontakt med ψ˳.  

 

 

 

 

                                                           
13 1990 Bilaga A1 tabell A1.1. 
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c) Vad tycker du om informationen som finns i Eurokoderna gällande det här ämnet? 

Kryssa i max 4 svar! 

Resultat: Se figur 8.

 Figur 8. Svarsfördelning fråga 4.3.1 c). 

Analys och diskussion: 

Av respondenterna anser hela 57 % att det är otydlig information i Eurokoderna gällande α𝐴 

och α𝑛. Hälften av respondenterna (50 %) tycker att informationen som finns är öppen för 

tolkning. 26 % tycker att informationen som anges är ofullständig, och att den behöver 

kompletteras. Det kan därmed antas att det finns en osäkerhet gällande α𝐴, α𝑛 och ψ˳ bland 

respondenterna, och att det kan behöva förtydligas i Eurokoderna. 

4.3.2 Belastad area 

Vad tolkar du som belastad area på mittpelaren i pelardäcket enligt Eurokoderna? 

  
Figur 9. Figur A för uppgift 4.3.2. Figur 10. Figur B för uppgift 4.3.2. 

 

Resultat: Se figur 11. 

 

Figur 11. Svarsfördelning fråga 4.3.2. 

26%

2%

57%

9% 9% 9%

50%

2%

Ofullständig
info

Fullständig
info

Otydlig info Tydlig info Ologisk Logisk Öppet för
tolkning

Kan bara
tolkas på ett

sätt

65%

31%

4%
Figur A

Figur B

Vet ej



14 
 

Kommentarer från respondenterna: 

”Går ej att tolka enligt EK. Räknar som figur B på grund av förklaring i gamla normerna.” 

”Det står bättre i BKR” 

Analys och diskussion: 

Den här frågan var inte tillräckligt specificerad så som den ställdes i enkäten och därmed finns 

risken att frågan kan ha tolkats på två olika sätt av respondenterna. Därför kan resultatet vara 

missvisande och bör därför inte läggas någon större vikt vid. 

Vid dimensionering av en pelare beräknas pelaren bära lasten ifrån sin så kallade influensarea.  

Respondenterna kan därför ha misstolkat frågan och tänkt på belastad area vid 

pelardimensionering Det bör inte vara några tveksamheter angående vilken area det är, 

eftersom den arean är den lilla arean (Figur A) i både de gamla och de nya normerna. Därav 

var det inte den arean frågan syftade till. 

Vad frågan egentligen syftade till var att se om konstruktörer räknar med den lilla arean 

(Figur A) eller stora arean (Figur B), vid beräkning av faktorn α𝐴 vid lastnedräkning. Det 

förtydligandet skulle givetvis varit med i frågan, men tyvärr insåg författarna det först i 

efterhand. 

Det råder delade uppfattningar om hur den här arean ska tolkas, och i Eurokod 1 definieras 

den som följande: 

”Nyttig last ifrån en enskild kategori kan reduceras med en reduktionsfaktor 𝛼𝐴 enligt 

6.3.1.2(10) som beror på de areor som bärs upp av den aktuella bärverksdelen.”14 

Frågan har även ställts på SIS frågeforum, och här är ett utdrag ur SIS frågor och svar:15 

Frågor: 

2. SS-EN 1991-1-1, 6.2 

När kan reduktionsfaktorn  användas? Kan den användas vid själva dimensioneringen av 

bjälklaget, eller är det bara för exempelvis en balk som bär upp bjälklaget? 

Kan faktorn även användas för en pelare som bär upp ett enskilt plan, trots att 

reduktionsfaktorn står under avsnitt ”Bjälklag, balkar och yttertak”? Jag tycker inte att 

texten är utformad som att det är möjligt att använda den för pelare, men det känns orimligt 

om det inte är möjligt. 

3. SS-EN 1991-1-1, 6.3.1.2 (10) 

Vad innebär A? Är det verklig belastad area för aktuell bärverksdel eller är det 

motsvarigheten till BKR där arean innebär hela ytan mellan systemlinjerna till nästa 

"upplag”? 

Svar: 

Fråga 2: om reduktionsfaktorn  

                                                           
14 1991-1-1 6.2.1(4) 
15 Swedish Standards Institute: Frågor och svar inom Eurokoder, Version 2 september 2012, Sid 17. 
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I 6.3.1.2(10) står det ”I enlighet med 6.2.1(4) kan en reduktionsfaktor  användas på - 

värdena för nyttig last i tabellerna 6.2 för bjälklag och för …”. Alltså även för bjälklag. 

Lägg dock märke till att om definitionen på A (se fråga 3) gäller för t.ex. en kvadratisk och 

symmetriskt armerad betongplatta med arean A1, som bärs av fyra balkar längs ränderna, 

som i sin tur vilar på fyra pelare, en i varje hörn (extrem byggnad), blir A = A1 för plattan. 

Men för varje balk och pelare blir A = A1/4, d.v.s. faktorn  kan bli mindre för plattan än 

för balkarna och pelarna, vilket är rimligt enligt de inledande allmänna synpunkterna. 

 

Fråga 3: om lastarean A 

Under 6.2.1(4) finns definitionen på belastad area i texten ”…  … som beror på de areor 

som bärs upp av den aktuella bärverksdelen”. Stämmer alltså inte med belastad area enligt 

SBN 2A:311 K. 

4.3.3 Vindlast, hastighetstryckets fördelning 

När du räknar på vindlast, hur räknar du ut hastighetstryckets fördelning över väggen, 

om höjden på byggnaden är mindre än bredden?  

Bakgrundsinformation och förklaring: 

Hastighetstryckets fördelning antas olika beroende på hur byggnaden är utformad, och 

definieras genom sambandet mellan byggnadens bredd och höjd. Hastighetstryckets 

fördelning över väggar och tak måste bestämmas, för att senare få fram den dimensionerande 

vindlasten för byggnaden. 

Resultat: Se figur 12. 

Figur 12. Svarsfördelning fråga 4.3.3. 

Kommentarer från respondenterna: 

”Både och, beror på uppdragets form” 

”Har fått höra att det är tillåtet att dela in hastighetstryckets fördelning i mindre strimlor för 

varje våning, även om höjden är mindre än bredden, om man använder kurvorna i EKS ”  

Analys och diskussion: 

Som diagrammet visar väljer 87 % av respondenterna att dela in hastighetstryckets fördelning 

i en stor strimla. Enligt Eurokod 1 skall man, när byggnadens höjd är mindre än bredden, 
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En stor strimla
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räkna hastighetstryckets fördelning som en stor strimla16. I Sverige används ändrade kurvor 

för det karakteristiska hastighetstrycket enligt EKS 9.17  

11 % av respondenterna delar in hastighetstryckets fördelning i flera mindre strimlor. Enligt 

gamla normer delades hastighetstryckets fördelning över väggen in i flera mindre strimlor, 

och därför kan det vara så att det finns konstruktörer som anser det lämpligt att fortfarande 

räkna på det sättet.  

Det framgår i en kommentar i enkäten att det tydligen är tillåtet att dela in hastighetstryckets 

fördelning våningsvis i strimlor, även om höjden är mindre än bredden. Författarna kan dock 

inte ta ställning till det här eftersom respondenten inte redovisade någon källa. 

För att sammanfatta resultatet så följer de flesta respondenterna anvisningarna i Eurokod 1, 

och räknar hastighetstryckets fördelning på väggen som en stor strimla. Det kan tolkas som att 

det framgår tydligt i Eurokoderna hur man skall gå till väga och att det därmed inte finns 

något tolkningsproblem gällande det här. Ändå finns det några konstruktörer som räknar på 

annat sätt. 

4.3.4 Vindlast på byggnad med oregelbundna former 

a) Tycker du att det finns tillräckligt med information i Eurokoderna för att 

dimensionera en byggnad med hänsyn till vindlast när byggnaden, i plan sett, är 

triangelformad? 

Resultat: Se figur 13. 

 
Figur 13. Svarsfördelning fråga 4.3.4 a). 

Kommentarer från respondenterna: 

”Förenklingar och tolkningar krävs” 

Analys och diskussion: 

Hela 78 % av respondenterna tycker att det inte finns tillräckligt med information i 

Eurokoderna för att dimensionera en byggnad med hänsyn till vindlast när byggnaden, i plan 

sett, är triangelformad.  

I några av intervjuerna som gjordes togs det upp att Eurokoderna inte behandlar tillräckligt 

med information gällande just detta, och det här resultatet visar att det är verifierat av ett stort 

antal konstruktörer.  

                                                           
16 1991-1-4 7.2.2 (1) 
17 EKS 9 sid 44 4.5.(1) 
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Eurokoderna behandlar byggnader med regelbundna former, men i verkligheten byggs det allt 

fler byggnader med oregelbundna former eftersom många nya byggnader idag ska vara 

arkitektoniskt tilltalande. 

Det är tydligt att informationen i Eurokoderna angående det här är bristfällig enligt 

respondenterna. 

b)Vad tycker du om informationen som finns i Eurokoderna gällande det här ämnet? 

Kryssa i max 4 svar! 

Resultat: Se figur 14. 

 Figur 14. Svarsfördelning fråga 4.3.4 b). 

Analys och diskussion: 

Som i fråga 4.3.4 a) indikerar de flesta respondenterna att det finns en osäkerhet gällande den 

här delen i Eurokoderna och att informationen där är ofullständig och öppen för tolkning. 

4.3.5 Vertikalkoppling med hänsyn till fortskridande ras 

a) Du ska dimensionera en skola på 3 våningar med en bärande 

prefabricerad betongstomme. Hur dimensionerar du 

vertikalkopplingen i mittlinjen med hänsyn till fortskridande ras? 

 

Bakgrundsinformation och förklaring: 

Vid dimensionering av en vertikalkoppling i en byggnad finns det flera 

metoder som kan användas. Det finns en beräkningsmetod i Lastnormen 

1991-1-7, och en annan beräkningsmetod i Betongnormen 1992-1-1. 

 
Figur 15. Mittlinjen 

i uppgift 4.3.5 a). 

Frågan är vilken tolkningsordning som råder, och när man bör använda vilken metod.  

Under intervjuerna fick författarna reda på att det finns konstruktörer som använder specifika 

delar från båda normerna vid en och samma beräkning. 

Resultat: Se figur 16. 
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Figur 16. Svarsfördelning fråga 4.3.5 a). 

Kommentarer från respondenterna: 

”Båda gäller. Den som ger störst last används.  

Men det borde finnas hänvisningar till 1991-1-7 i 1992-1-1.” 

”Jag använder mig av ”bärande väggars behov av vertikal kopplingskapacitet 

sammanhållningsarmering i allmänhet” av Bo Westberg.” 

Analys och diskussion: 

Av respondenterna svarade 6 % att de använder betongnormen, och 7 % att de använder 

lastnormen.  

Hela 41 % svarade att de använder delar av båda, och det kan betyda att de räknar enligt de 

båda metoderna, och sedan väljer den som får störst dimensionerande last, vilket en av 

konstruktörerna har kommenterat. 

Det kan också betyda att de väljer specifika beräkningsdelar ur de två olika metoderna, och 

”pusslar ihop” en egen beräkningsmetod. Det sistnämnda kan verka ologiskt, och det är nog 

bäst att följa en av metoderna för att undvika omedvetna beräkningsfel. 

46 % svarade vet ej på frågan. Tyvärr går det inte att fastställa hur stor del som faktiskt är 

insatt i frågan men ändå inte vet hur man skall gå tillväga. Det går heller inte att urskilja hur 

stor del av respondenterna som aldrig har räknat på vertikalkopplingar, och därför inte är 

insatta i ämnet. 

En annan kommentar hänvisar till ett kompendium som konstruktören använder som hjälp vid 

beräkning av vertikala dragband. Men frågan är då hur författaren till kompendiet har valt att 

tolka de Eurokoddelar, som konstruktörer har svårt att tolka. 
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b)Vad tycker du om informationen som finns i Eurokoderna gällande det här ämnet? 

Kryssa i max 4 svar! 

Resultat: Se figur 17. 

Figur 17. Svarsfördelning fråga 4.3.5 b). 

 

Kommentarer från respondenterna: 

”Med hjälp av Bo Westbergs kompendium blir det lättare att tolka” 

Analys och diskussion: 

30 % av respondenterna anser att informationen som finns i Eurokoden är otydlig och 30 % 

tycker att den är öppen för tolkning. Även här säger en konstruktör att han använder ett 

kompendium till hjälp för att tolka normerna. Det är positivt att de kompendier och 

handböcker som finns innehåller beräkningsexempel och till viss del förklaringar. Men som 

tidigare nämnt innebär det att konstruktören förlitar sig helt på hur någon annan har tolkat 

vissa Eurokod-delar. Det här diskuteras vidare under rubriken ”Utveckla nya handböcker” i 

rapportens sammanfattande diskussion. 

4.3.6 Överbrygga kollaps 

a) Om du utför en vertikalkoppling i en stomme i konsekvensklass 2b, behöver du då 

kunna överbrygga en kollaps? (Med andra ord: ta hänsyn till upplag, infästningar i 

upplag och hur lasten fördelas) 

 

Bakgrundsinformation och förklaring: 

En konsekvensklass är enligt Eurokoderna ”en klassificering av konsekvenserna av ett brott 

eller felaktig funktion hos bärverket.”18  

Det finns fyra olika konsekvensklasser, konsekvensklass 1, 2a, 2b och 3. Konsekvensklass 2b 

omfattar bland annat sjukhus i högst tre våningar, flerbostadshus i fem till femton våningar 

och byggnader avsedda för undervisning i två till femton våningar.19 

Vid dimensionering av en byggnad i konsekvensklass 2b är det är krav på att man skall 

använda effektiva horisontella dragband, och även minst 1 av de 3 följande metoder som 

rekommenderas för att motverka ett fortskridande ras.  

                                                           
18 1991-1-7 1.5.2 
19 1991-1-7 Bilaga A tabell A.1 
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Den första metoden är alternativ lastväg och då utgår man ifrån ett lokalt brott. Om en 

bärande del slås ut skall lasten ifrån bjälklaget ovanför kunna omfördelas till andra bärande 

delar, och på så sätt överbryggar man en kollaps. 

Den andra metoden är att vertikalkoppla konstruktionen med vertikala dragband, då 

sammankopplas byggnadselementen i vertikalled, och om en bärverksdel slås ut skall lasterna 

kunna omfördelas uppåt i konstruktionen.  

Lasten skall alltså kunna lyftas, och byggnaden ska förbli stabil i sin helhet. 

Den tredje metoden är att använda sig av väsentliga bärverksdelar även kallade 

nyckelelement. Viktiga bärverksdelar dimensioneras då som väsentliga bärverksdelar, för att 

klara av att bära eventuella olyckslaster.20 

Resultat: Se figur 18. 

Figur 18. Svarsfördelning fråga 4.3.6 a). 

Analys och diskussion: 

59 % av respondenterna svarade vet ej på frågan, vilket kan betyda att många är osäkra på vad 

normerna säger om just detta. Det kan även vara så att några konstruktörer inte har arbetat 

med vertikalkopplingar och därför inte är insatta i ämnet. 

32 % svarade att man behöver överbrygga en kollaps vid vertikalkoppling av en stomme i 

konsekvensklass 2b, och endast 9 % svarade nej på frågan.  

I 1991-1-7 står följande.  

”Det kontrolleras att byggnaden förblir stabil och att ett lokalt brott inte överskrider en viss 

nivå för det hypotetiska fallet att någon bärande pelare, balk eller sektion av bärande vägg i 

enlighet med definitionen i A.7 (en åt gången på varje våning i byggnaden) tas bort” 21 

Det är svårt att sammanfatta resultatet när 59 % svarade vet ej. Det kan påvisa att det finns en 

viss osäkerhet i branschen, eller att det var många respondenter som inte var insatta i just den 

här frågan. 

 

 

 

                                                           
20 K Nygårdh, J Niklewski: Krav på robusthet i prefabricerade betongkonstruktioner, Examensarbete via Lunds 

Tekniska Högskola, 2013 
21 1991-1-7 A.4(1) 
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b)Vad tycker du om informationen som finns i Eurokoderna gällande det här ämnet? 

Kryssa i max 4 svar! 

 

Resultat: Se figur 19. 

Figur 19. Svarsfördelning fråga 4.3.6 b). 

Analys och diskussion: 

33 % tycker att det är otydlig information i Eurokoderna gällande när man behöver 

överbrygga en kollaps. 28 % anser att informationen är öppen för tolkning, och 17 % anser att 

det saknas viss information i normerna. Genom att avläsa resultatet på den här frågan kan det 

konstateras att informationen gällande när man behöver överbrygga en kollaps är otydlig och 

öppet för tolkning i Eurokoderna.  

4.3.7 Lastnedräkning i pelare 

a) Skriv in lastkombinationerna för pelaren B1  

på bottenvåningen.  

Bortse från egenvikten av pelarna ovanför. Du behöver inte 

räkna ut något, det räcker att skriva ner lastkombinationerna. 

(med lasterna i [kN/m²]) 

 

Bakgrundsinformation och förklaring: 

För att räkna ut vad den dimensionerande lasten blir i en specifik 

dimensioneringssituation används lastkombinationerna 6.10a och 

6.10b i Eurokod 0.22 Samma lastkombinationer finns också i EKS 

där de står på ett enklare sätt, därav har hänvisningar i rapporten 

gjorts dit.23 Se bild 1. 

 

Lasten som blir störst från någon av de två lastkombinationerna 

blir den dimensionerande lasten för dimensioneringssituationen. 

Figur 20. 

Dimensioneringssituation för 

uppgift 4.3.7 a). 

 

Utifrån intervjumaterialet utformades en enklare uppgift till respondenterna för att se hur de 

kombinerade lasterna för den givna specifika dimensioneringssituationen. 

                                                           
22 1990 6.4.3.2 
23 EKS 9 sid. 14 tabell B-3 
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Den här frågan var den enda frågan i enkäten som hade fritt svar. Respondenterna fick alltså 

själva skriva in hur de kombinerade lasterna i både 6.10a och 6.10b, men i efterhand insåg 

författarna att det enda intressanta med den här frågan var att se hur respondenterna 

kombinerade lasterna i 6.10b. Därför är det bara resultatet från den lastkombinationen som 

redovisas nedan. 

Resultat: Se figur 21. 

Hur respondenterna kombinerade lasterna i 6.10b: 

Figur 21. Svarsfördelning fråga 4.3.7 a). 

Analys: 

Vid sammanställningen av enkätsvaren kunde författarna kategorisera svaren i två grupper. 

Den ena var att respondenten hade använt sig av lastkombinationerna i tabell B-3 rakt av, och 

den andra var att respondenten hade kombinerat lasterna enligt en kompletterande text i 

Eurokod 1.  

Det här resultatet var väntat eftersom det var det resultatet författarna förväntade sig när de 

utformade uppgiften i enkäten. 

 
Bild 1. Lastkombinationerna 6.10a och 6.10b i EKS 9.24  

                                                           
24 EKS 9 sid. 14 tabell B-3 
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Enligt Eurokod 1 kan laster delas upp i variabla och permanenta laster. I kategorin variabla 

laster ingår nyttig last, snölast och vindlast. I kategorin permanenta laster ingår enbart 

egentyngder.25 

I lastkombination 6.10a kombineras den permanenta lasten med alla de olika variabla lasterna 

som bilaster, alltså utan att någon av dem är huvudlast. 

I lastkombination 6.10b kombineras den permanenta lasten med en av de variabla lasterna 

som huvudlast och med de resterande variabla lasterna som bilaster. 

Utifrån det här besvarade 50 % av respondenterna uppgiften genom att skriva in en av de 

nyttiga lasterna som en huvudlast och de resterande lasterna som bilaster. 

I Eurokod 1 står en kompletterande text till lastkombinationerna i Eurokod 0 och EKS: 

”För dimensioneringssituationer där nyttig last verkar samtidigt med andra variabla laster 

(t.ex. laster orsakade av vind, snö, kranar eller maskiner), ska den totala nyttiga lasten i ett 

lastfall betraktas som en enda last.”26  

(Därav är inte 6.10a intressant eftersom det inte finns någon huvudlast i den kombinationen.) 

Utifrån citatet ovan besvarade 30 % av respondenterna uppgiften genom att addera de tre 

nyttiga lasterna (d.v.s. lasterna från bostad, kontor och industri) till en stor huvudlast med 

snölasten som bilast. 

50 % av respondenterna kombinarade alltså lastkombination 6.10b med en last som huvudlast 

och 30 % kombinerade med tre laster som huvudlast.  

Diskussion: 

Eftersom Eurokod 1, Eurokod 0 och EKS kompletterar varandra kan det tyckas att lasterna i 

den här uppgiften bör kombineras enligt den kompletterande texten i Eurokod 1, eftersom 

snölast i den här uppgiften verkar samtidigt med nyttiga laster. Enligt den kompletterande 

texten skall alltså att den totala nyttiga lasten på pelare B1 (alltså den nyttiga lasten från de tre 

understa bjälklagen) ses som en enda huvudlast i lastkombination 6.10b. 

Anledningen till att alla respondenter inte följde anvisningarna enligt den kompletterande 

texten i Eurokod 1, kan vara att det inte står i samma Eurokod-del som lastkombinationerna 

gör. Om den kompletterande texten till exempel hade stått i anslutning till 

lastkombinationerna, eller att en tydlig hänvisning hade gjorts vid lastkombinationerna, hade 

troligtvis fler respondenter läst det och då hade antagligen fler respondenter följt 

anvisningarna. 

                                                           
25 1991-1-3  2,  

1991-1-4 3.3, 

1991-1-1 2.2,  

1991-1-1 2.1. 
26 1991-1-1 3.3.1 (2) 
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b) Skriv in lastkombinationerna för pelaren B2 på 

bottenvåningen enligt samma förutsättningar som i uppgift a). 

Observera att pelare B2 inte får någon snölast. 

 

Bakgrundsinformation och förklaring: 

Den här frågan är i stort sett precis likadan som fråga 4.3.7 a), 

enda skillnaden är att pelare B2, som i det här fallet ska 

dimensioneras, inte har någon snölast. 

 

Den här frågan hade alltså också fritt svar där respondenterna 

själva fick skriva in hur de kombinerade lasterna för den här 

specifika dimensioneringssituationen. 

 

Resultat: Se figur 23. 

Hur respondenterna kombinerade lasterna i 6.10b: 

 Figur 22. 

Dimensioneringssituation för 

uppgift 4.3.7 b). 

 

 
Figur 23. Svarsfördelning fråga 4.3.7 b). 

Analys: 

Även i den här uppgiften kunde svaren kategoriseras i två grupper. 48 % av respondenterna 

svarade att de kombinerade lasterna i lastkombination 6.10b med en last som huvudlast och 

resterande laster som bi-laster. 35 % svarade att de kombinerade med de tre nyttiga lasterna 

som en stor huvudlast och snölasten som bilast. 

Diskussion: 

Eftersom snölasten i den här uppgiften inte verkar samtidigt med de nyttiga lasterna bör inte 

den kompletterande texten i 1991-1-127 gälla i det här fallet. Man bör istället följa 

lastkombination 6.10b så som den står i Eurokod 0 och EKS alltså med en av de nyttiga 

lasterna som en huvudlast. 

Värt att notera är dock att oavsett hur respondenterna svarade, gjorde majoriteten av 

respondenterna på samma sätt i uppgift 4.3.7 a) som i uppgift 4.3.7 b). Detta trots att man 

enligt den kompletterande texten inte bör göra på samma sätt i uppgift a) som i uppgift b) 

eftersom pelaren i a) har snölast och pelaren i b) inte har någon snölast. Det här borde betyda 

att budskapet i Eurokoderna på något sätt inte har nått fram på ett bra sätt. Det kan bero på att 

                                                           
27 1991-1-1 3.3.1 (2) 
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det inte är hänvisat vid lastkombinationerna i Eurokod 0 att det finns en kompletterande text 

som står i Eurokod 1. För om den kompletterande texten hade visats för respondenterna och 

varit med i enkäten hade fördelningen av svaren troligtvis sett annorlunda ut. Därmed kan det 

antas att anledningen till att respondenter inte har tagit del av all nödvändig information är att 

det inte är tillräckligt tydliga hänvisningar i Eurokoderna.  

c)Vad tycker du om informationen som finns i Eurokoderna gällande det här ämnet? 

Kryssa i max 4 svar! 

Resultat: Se figur 24. 

Figur 24. Svarsfördelning fråga 4.3.7 c). 

Analys och diskussion:  

Det kan konstateras att det finns en osäkerhet runt hur lasterna ska kombineras. 39 % av 

respondenterna tycker det är öppet för tolkning och 30 % tycker det är otydlig information. 

Även om 35 % tycker att informationen som anges i Eurokoderna är fullständig kan det vara 

många av dem som inte har sett den kompletterande texten i Eurokod 1 och bara gått efter 

lastkombinationerna i Eurokod 0. I så fall kan de respondenterna ha trott att informationen var 

fullständig eftersom de då inte var medvetna om att det fanns ett undantagsfall beskrivet i en 

annan Eurokod-del. 

Eftersom den kompletterande texten i Eurokod 1 bör följas i uppgift a) kan den siffran alltså 

vara missvisande på grund av att många respondenter helt enkelt kan ha missat vad som står i 

Eurokod 1 gällande det här specifika fallet. 

4.4 Betongkonstruktioner 

4.4.1 Sprickbegränsande armering 

a) Följer du rekommendationerna angående sprickbegränsande armering enligt 1992 

kapitel 7.3.2? 

Bakgrundsinformation och förklaring: 

Minimiarmering i form av sprickbegränsande armering är nytt i Eurokoderna jämfört med 

tidigare byggnormer. Sprickbegränsande armering har som syfte att i byggnadsdelens 

bruksgränstillstånd begränsa antal och storlek på sprickorna i betongen. Sprickbildning ska 
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begränsas så att bärverksdelens utseende förblir acceptabelt samt att en god beständighet 

erhålls. I kapitel 7.3.2 i Eurokod 2 ges rekommendationer för dimensionering av 

sprickbegränsande armering.  

Under en intervju berättade en konstruktör att det i vissa fall blir väldigt mycket armering om 

rekommendationerna följs fullt ut. Därför var det intressant att se om det fanns konstruktörer 

som frångick rekommendationerna på grund av det. 

 

Resultat: Se figur 25.

 
Figur 25. Svarsfördelning fråga 4.4.1 a). 

Kommentarer från respondenterna: 

”Dålig information” 

”Svårt att avgöra armeringsbehov vid begränsning av krympsprickor”. 

”Ger för hög armeringsmängd ibland” 

”Ja jag följer rekommendationerna om beställaren ställer krav på sprickbegränsningar” 

”Beror på konsekvens av sprickarm” 

Analys och Diskussion: 

Resultatet visar att 42 % av respondenterna följer rekommendationerna fullt ut. 9 % följer inte 

rekommendationerna alls, och 36 % reducerar den sprickbergränsande armeringsmängden i 

vissa fall på grund av den stora mängden.  

Det kan tyckas att rekommendationerna i Eurokoderna ska följas men enligt vissa 

respondenter blir armeringsmängden i vissa fall orimligt stor och då blir det en tolkningsfråga. 

Skall rekommendationerna följas ändå eller skall armeringsmängden reduceras? Det här gör 

att olika konstruktörer går tillväga på olika sätt vilket leder till att vissa dimensionerar för mer 

armering än vad andra gör.  

 

 

 

 

42%

36%

9%

13%

Följer rekommendationerna enligt tabell
7.2N och 7.3N fullt ut

Reducerar armeringsmängden i vissa fall på
grund av den stora mängden

Nej

Vet ej



27 
 

b)Vad tycker du om informationen som finns i Eurokoderna gällande det här ämnet? 

Kryssa i max 4 svar! 

Resultat: Se figur 26. 

 

Figur 26. Svarsfördelning fråga 4.4.1 b). 

Analys och diskussion: 

Det kan konstateras att det finns en osäkerhet angående den här delen bland respondenterna. 

Flertalet tycker att informationen som anges i Eurokoderna är ofullständig, otydlig och öppen 

för tolkning. 

4.4.2 Oarmerade konstruktioner 

a) Hur går du tillväga när du ska beräkna kapaciteten för en betongvägg med hänsyn 

till knäckning, om konstruktionen klassas och klarar sig som oarmerad enligt 1992 

kapitel 12?  (Oarmerat = Armeringsmängd under 0,02 %)  

Bakgrundsinformation och förklaring: 

Väggar och sulor som endast är utsatta för en centrisk normalkraft och som är tillräckligt 

tjocka, kan klara sig som helt oarmerade ur brottssynpunkt. Sådana konstruktioner behöver 

alltså inte mycket armering. Har konstruktionen en armeringsmängd under 0,02 % av den 

totala volymen klassas den som oarmerad. Vad det gäller väggar är de dock sällan helt 

oarmerade, det brukar alltid finnas lite armering bland annat runt fönster och dörrar för att 

undvika sprickor nära kanterna. 

Enligt Eurokoderna ska konstruktionen räknas som oarmerad om armeringsmängden är under 

0,02 %. Det frågan syftade till var att se om vissa konstruktörer ändå räknar konstruktionen 

som armerad även om armeringsmängden är under 0,02 %, alltså att de räknar med den lilla 

mängden armering som finns i konstruktionen istället för ingen alls.  

Resultat: Se figur 27. 
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Figur 27. Svarsfördelning fråga 4.4.2 a). 

Analys och diskussion: 

54 % räknar konstruktionen som oarmerad. Endast 4 % räknar konstruktionen som armerad 

med en armeringsmängd under 0,02 %. 18 % räknar konstruktionen som armerad med en 

armeringsmängd på minst 0,02 %.  

Det var inte många av respondenterna som räknade konstruktionen som armerad även om 

armeringsmängden var under 0,02 %. Det kan ju i och för sig vara ganska logiskt eftersom det 

står i Eurokoderna att konstruktioner ska räkans som oarmerade när armeringsmängden är 

under 0,02 %. Det var också så majoriteten av respondenterna gjorde. 

Av respondenterna svarade 18 % att de räknade konstruktionen som armerad med en 

armeringsmängd på minst 0,02 %. Antagligen armerar de också efter den armeringsmängden 

de räknar med, annars räknar de med mer armering än vad som egentligen finns i 

konstruktionen, vilket inte är på säker sida. Så antagligen räknade och armerade de flesta av 

dem med en armeringsmängd på minst 0,02 %. Det betyder att de aldrig räknar eller armerar 

konstruktioner som oarmerade för att vara på säker sida. Nackdelen med att göra på det sättet 

är dock att det ibland kan gå åt onödigt mycket armering. 

Om någon respondent mot förmodan inte var helt insatt i ämnet men ändå besvarade frågan 

fanns det en risk för att respondenten missförstod frågan. Som beskrivet tidigare är oarmerade 

konstruktioner sällan helt oarmerade, det brukar oftast finnas lite armering i (armeringsmängd 

under 0,02 %). En respondent som inte var helt insatt i ämnet kan dock ha trott att oarmerat 

var samma sak som att det inte fanns någon armering alls i konstruktionen. Men vad frågan 

syftade till var att se hur respondenterna gjorde när det var lite armering i konstruktionen. 

För att sammanfatta resultatet kan det konstateras att majoriteten av respondenterna räknar 

konstruktionen som oarmerad, vilket också är vad Eurokoderna säger.  
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b) Om väggen enligt beräkning klarar sig oarmerad, redovisar du ändå vertikal 

armering för att vara på säker sida?  

Resultat: Se figur 28. 

 
Figur 28. Svarsfördelning fråga 4.4.2 b). 

Analys och diskussion: 

Majoriteten av respondenterna vill vara på säker sida och redovisar vertikal armering även om 

väggen klarar sig oarmerad.  

c) Vad tycker du om informationen som finns i Eurokoderna gällande det här ämnet? 

Kryssa i max 4 svar! 

 

Resultat: Se figur 29. 

 Figur 29. Svarsfördelning fråga 4.4.2 c). 

 

Analys och diskussion: 

Även om flertalet av respondenterna gjorde som det står i Eurokoderna i fråga 4.4.2 a) är det 

en del respondenter som anser att informationen i Eurokoderna är otydlig och öppen för 

tolkning. 

4.5 Om- och tillbyggnad av befintliga byggnader 

a) I ett befintligt flervåningshus, som är dimensionerat enlig de gamla normerna, ska 

verksamheten på ett av bjälklagen ändras. Bjälklaget klarar kraven för brott- och 
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bruksgränstillstånd för den nya verksamheten även enlig Eurokoderna, men dock inte 

kravet på minimiarmering. Hur går du tillväga? 

Bakgrundsinformation och förklaring: 

Eurokoderna är en nybyggnadsnorm, och behandlar inte om- och tillbyggnationer.  

När Eurokoderna infördes 1 januari 2011 infördes också ett minimiarmeringskrav. Det fanns 

inget sådant krav i tidigare normer, därför saknar alla äldre betongkonstruktioner 

minimiarmering. Det här leder till problem vid om- eller tillbyggnation av en gammal 

byggnad.  

Om lasterna på den befintliga byggnadsdelen har förändrats vid en om- eller tillbyggnation, 

skall byggnadsdelen motsvara dagens krav enligt Eurokoderna. Om lasterna på ett befintligt 

bjälklag har förändrats efter en om- eller tillbyggnation skall alltså bjälklaget uppfylla 

minimiarmeringskravet enligt Eurokoderna efteråt. 

Resultat: Se figur 30. 

 
Figur 30. Svarsfördelning fråga 4.5 a). 

Kommentarer från respondenterna: 

”Jag gör inget p.g.a. extra kostnader” 

Analys och diskussion: 

67 % gör ingenting med det befintliga bjälklaget, trots att det inte uppfyller kravet på 

minimiarmering. Det kan vara svårt att minimiarmera plattan i efterhand, men 13 % av 

respondenterna svarar att de på något sätt skulle förstärkt bjälklaget. 

Av respondenterna svarade 20 % att de vet ej, vilket delvis kan tyda på viss osäkerhet om 

någon av dem har arbetat med en om- eller tillbyggnation tidigare. Det kan också betyda att 

det var många som inte var insatta och därför svarade vet ej. 

Att inte Eurokoderna behandlar om- eller tillbyggnation skapar praktiska problem i form av 

att behöva förstärka konstruktionen, och ekonomiska problem eftersom kostnaden för att 

förstärka byggnaden kan bli hög. En respondent har till exempel skrivet som kommentar att 

han inte gör något med bjälklaget på grund av extra kostnader. 

Sammanfattningsvis behövs det mer information, anvisningar och dimensioneringsregler i 

Eurokoderna gällande om- och tillbyggnationer. 
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20%

Gör ingenting med det befintliga
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Förstärker bjälklaget.
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b) Du ska göra en påbyggnad av en befintlig byggnad som är dimensionerad enligt de 

gamla normerna för att bära 5 våningar. Det byggdes bara 3 våningar, och du ska nu 

färdigställa de 2 sista våningarna. Du märker efter beräkningar enligt Eurokoderna att 

pelarna på bottenvåningen inte klarar av belastningen enligt de nya normerna. Hur går 

du tillväga? 

Bakgrundsinformation och förklaring: 

Eurokoderna är en nybyggnadsnorm, och behandlar inte om- och tillbyggnationer. Därmed 

kan det uppstå problem vid om- och tillbyggnationer när lastsituationen ändras i de befintliga 

byggnaderna. 

Precis som i föregående fråga ska byggnadsdelarna, i det här fallet pelarna, motsvara dagens 

krav enligt Eurokoderna om lastsituationen på byggnadsdelarna förändras efter en om- eller 

tillbyggnation. Även om pelarna i det här fallet var dimensionerade enligt de gamla normerna 

att klara den nya lastsituationen behöver de förstärkas för att klara Eurokodernas krav. Frågan 

är hur konstruktörer går tillväga vid en sådan här situation. 

Resultat: Se figur 31. 

Figur 31. Svarsfördelning fråga 4.5 b). 

Kommentarer från respondenterna:  

”Jag tycker EK borde komma ut med en utgåva för ombyggnationer. Jag tycker det är en brist 

att allt som står i EK gäller för nybyggnation.” 

Analys och diskussion: 

Hela 95 % skulle valt att förstärka pelarna. Enligt Eurokoderna skall byggnaden uppfylla de 

nya dimensioneringskraven efter en ombyggnation, om byggnadens lastsituation har ändrats, 

vilket den i det här fallet har. 

Det kan dock diskuteras om det verkligen är rimligt att behöva lägga tid och pengar, på att 

ytterligare förstärka en bärverksdel, som sedan tidigare är dimensionerad för att klara en 

framtida påbyggnad. Det resulterar i merkostnader för byggherren som sedan tidigare planerat 

påbyggnaden. Men trots merkostnader väljer ändå 95 % av respondenterna att förstärka 

pelarna vilket i och för sig är på säker sida. 
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c)Vad tycker du om informationen som finns i Eurokoderna gällande det här ämnet? 

Kryssa i max 4 svar! 

Resultat: Se figur 32. 

Figur 32. Svarsfördelning fråga 4.5 c). 

 

Analys och diskussion: 

35 % av respondenterna tycker att det är ofullständig information angående tillbyggnad av 

befintlig byggnad. 26 % anser att det är otydlig information, och 20 % att det är öppet för 

tolkning hur man skall gå tillväga.  

Det kan konstateras att det finns en osäkerhet i branschen, och att det måste arbetas fram 

bättre vägledning och mer tydliga regler och anvisningar gällande om- och tillbyggnationer.  

4.6 Övriga frågor 

4.6.1 Skillnad i armeringsmängd 

Vad har du för uppfattning om armeringsmängden i konstruktioner som har 

dimensionerats av olika konstruktörer? 

Bakgrundsinformation och förklaring: 

Det är många olika steg på vägen till en färdig armeringsritning, konstruktören ska bland 

annat tolka normerna och lägga på olika säkerhetsfaktorer. Många olika steg medför en risk 

att olika konstruktörer gör vissa steg på olika sätt. Med den här frågan ville författarna ta reda 

på om konstruktörer själva tycker att armeringsmängden skiljer sig beroende på vilken 

konstruktör som har dimensionerat armeringen. 

Resultat: Se figur 33. 
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Figur 33. Svarsfördelning fråga 4.6.1. 

Analys och diskussion: 

Noterbart är att 43 % av respondenterna tycker att det skiljer sig mycket vad det gäller 

armeringsmängden i konstruktioner som har dimensionerats av olika konstruktörer. 

En av de stora anledningarna till att majoriteten av respondenterna tycker att 

armeringsmängden skiljer sig från konstruktör till konstruktör kan vara det som togs upp i 

fråga 4.4.1. Nämligen att det skiljer sig i hur mycket rekommendationerna för 

sprickbegränsande armering följs. Följs kraven fullt ut kan det i vissa fall bli väldigt mycket 

armering och följs dem inte fullt ut blir det givetvis mindre armering i konstruktionen.  

Det kanske hade varit bra med krav på sprickbergränsande armering, istället för endast 

rekommendationer, för att det bland konstruktörer skall bli mer enhetligt vad det gäller 

mängden dimensionerad armering. 

Att armeringsmängden skiljer sig kan såklart bero på andra faktorer också. Men 

sprickbergränsande armering kan vara en faktor och det borde inte skilja sig lika mycket om 

Eurokoderna hade varit tydligare och mer bestämda på vad som faktiskt gäller när det 

kommer till sprickbegränsande armering. 

4.6.2 Beräkningar enligt de gamla normerna 

Händer det att du faller tillbaka på beräkningar enligt de gamla normerna? 

Bakgrundsinformation och förklaring: 

Författarna har hört från intervjuer och från annat håll, att konstruktörer inte alltid räknar helt 

enligt Eurokoderna. Det sägs att i vissa fall tar de hjälp av de gamla normerna för att på något 

sätt underlätta i sitt arbete. 

Resultat: Se figur 34. 
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Figur 34. Svarsfördelning fråga 4.6.2. 

Analys och diskussion: 

Det kan konstateras att det endast är 31 % av respondenterna som enbart håller sig till 

Eurokoderna. De övriga, alltså 69 % av respondenterna använder de gamla byggnormerna på 

ett eller annat sätt, vilket är anmärkningsvärt.  

Hur respondenterna har svarat på just den här frågan kan bero till stor del på om de är 

utbildade med de gamla normerna eller inte. Har konstruktören inte utbildats i de nya 

normerna kan det finnas en risk att han eller hon fortfarande använder sig mycket av de gamla 

normerna. Men även en konstruktör som har utbildats i de nya normerna kan ibland använda 

de gamla normerna på grund av att något till exempel står bättre förklarat där jämfört med hur 

det är förklarat i Eurokoderna. Det här är givetvis inte bra eftersom det är lag sedan år 2011 

att det enbart är Eurokoderna som skall användas vid dimensionering av bärverk.  

En anledning till att vissa konstruktörer fortfarande använder de gamla normerna på ett eller 

annat sätt kan vara att de nya normerna är ofullständiga eller otydliga i vissa avseenden. 

4.6.3 Påståenden angående Eurokoderna 

Kryssa i de påståenden som stämmer överens med din uppfattning om Eurokoderna. 

1. Eurokoderna är bra som de är, det behövs ingen förbättring. 

2. Det finns vissa delar/områden som inte behandlas alls i Eurokoderna som skulle behöva 

läggas till.  

3. Det skulle behövas bättre handböcker till Eurokoderna. 

4. Vissa delar i Eurokoderna är onödigt komplicerat skrivna, de kunde skrivits på ett enklare 

sätt. 

5. Det finns delar som kan tolkas på flera sätt, vilket gör att man kan välja det sättet som 

gynnar en själv bäst. 

6. För att få en helhetsbild av ett specifikt område behöver man hålla koll på många olika 

kapitel och delar samtidigt, vilket kan göra att det upplevs rörigt. 

7. Det tar lång tid att sätta sig in i, och förstå ett område helt och hållet. 
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8. Det finns vissa motstridigheter mellan olika kapitel/delar i Eurokoderna. 

9. Det finns ibland hänvisningar i Eurokoderna till bland annat EKS som sedan inte finns. 

Resultat: Se figur 35. 

Figur 35. Svarsfördelning fråga 4.6.3. 

Kommentarer från respondenterna: 

Påstående 4: ”Väldigt mycket handlar om otydliga termer och uttryck, vilket kanske inte är så 

konstigt. Vi fostras mer i ren mekanik än i de semantiska skillnaderna mellan olika begrepp 

som används i normerna. Särskilt som mycket av undervisningen sker på engelska.” 

Påstående 5: ”Vilket inte borde vara ett problem om man inte anser att det finns betydande 

brister i branschen.” 

Analys och diskussion: 

Värt att notera är att det inte var någon av respondenterna som tycker att Eurokoderna inte 

behöver förbättras. Hela 85 % av respondenterna anser att det skulle behövas bättre 

handböcker till Eurokoderna. 83 % tycke att de är onödigt komplicerat skrivna och även att 

man behöver hålla koll på flera olika delar för att få en helhetsbild av ett specifikt område.  

67 % tyckte att det finns delar som kan tolkas på flera sätt, vilket gör att man kan välja det 

sättet som gynnar en själv bäst. 

Svaren på den här frågan bekräftar att det behövs en förbättring av vissa delar i Eurokoderna 

för att användningen och tillämpningen av normerna ska bli mer effektiv. 

4.6.4 Allmänna synpunkter på Eurokoderna 

Har du några andra synpunkter på delar i Eurokoderna som inte tagits upp enkäten? 

(Den här frågan är begränsad till delarna 1990, 1991, 1992, 1993 och 1994) 

Resultat: 

”Överlag upplever jag att en stor del av ”problemen” med Eurokoderna har sin grund i att vi 

saknar en branschorganisation som samlar och utvecklar svenska konstruktörer. Sällan träffas 

vi och diskuterar utanför de egna företagen vilket leder till att det utvecklas lika många 

”bransch praxis” som det finns grupperingar.” 

”Otydligt om omlott-skarvning i EK2 Kap 8.7. Tillåtet att skarva 100 % i ett snitt?” 

0%

46%

85% 83%

67%

83%

65%

26%
9%

1 2 3 4 5 6 7 8 9



36 
 

”Saknar info om hur inre och yttre tvång beräknas för att kunna beräkna den faktiska 

stålspänningen och på så vis begränsa mängden armering” 

”Ek är byråkratisk skriven” 

”Mycket svåranvända i det dagliga arbetet, eftersom man hela tiden tvingas bläddra mellan 

olika delar” 

”EK är svår att tolka och innehåller alldeles för lite exempel” 

”Otydlig layout – svårt att se rubriker m.m.” 

”EKS 9 – Avdelning D – 16 – 6.4.5(3) Ska det vara att Vrd,max är det minsta av dessa 

värden.” 

”EK2 1992 9.4.3(2) – Otydlig def. av centrumavstånd för bockade stansarm” 

”1991-1-7 är otydligt skriven:  

T.ex.: 3.1 (2): Ska både kända OCH okända laster kontrolleras samtidigt? 

A.4 (1): Alternativet där lokalt brott kontrolleras, kan både horisontellt och vertikalt dragband 

ersättas? (CC2b) Varför gäller inte detta CC2b?” 

”Generellt sett är det för dåliga anvisningar och handböcker avseende EK. Man får titta mkt 

på hur man gjorde förr” 

”EKS är väldigt rörigt skriven. En innehållsförteckning hade hjälpt mkt!” 

”Krävs minimiarmering?” 

Analys och diskussion: 

Flertalet av kommentarerna handlar om att Eurokoderna inte är speciellt användarvänliga med 

otydliga rubriker och mycket hänvisningar kors och tvärs mellan olika delar. Vidare sägs det 

även att de är byråkratiskt skrivna med alldeles för lite exempel.  

Det sägs också att det skulle behövas en branschorganisation som samlar och utvecklar 

svenska konstruktörer eftersom konstruktörer på olika företag sällan träffas och diskuterar 

med varandra, vilket kan leda till att många tolkar och gör på olika sätt. Det leder i sin tur till 

att varje enskilt företag utvecklar en egen praxis, vilket inte borde vara möjligt.  
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5. Sammanfattande diskussion 
I den sammanfattande diskussionen diskuterar författarna intressanta delar från resultat-delen 

i ett större och mer övergripande perspektiv. Här diskuteras även förslag på hur 

tolkningsproblem i normerna kan reduceras samt faktorer som har påverkat studien. 

5.1 Tolkningsproblem i Eurokoderna 
Enligt den här studien kan det konstateras att det finns en del tolkningsproblem i 

Eurokoderna. Tolkning av normerna är ett av många steg i processen till en färdig byggnad. 

Det finns många faktorer utöver tolkning av normerna som kan leda till att resultatet inte blir 

som förväntat. Exempel på några andra faktorer är fel i ritningar, beräkningsfel, avläsningsfel 

i ritningar och monteringsfel i produktionen. 

Men det kan tyckas att tolkning av normerna inte ska behöva vara en av dessa faktorer 

eftersom lagar och författningar inte ska behöva vara svåra att förstå och tillämpa.  

Det kan dock vara svårt att helt och hållet undvika tolkningsproblem i standarder, eftersom 

vissa författningar måste vara öppna för tolkning för att de ska kunna behandla ett brett 

område. Dock bör det gå att minimera risken för tolkningsproblem i Eurokoderna genom att 

till exempel ange bättre hänvisningar, mer bakgrundsinformation och bättre handböcker med 

utförliga exempel. Vidare kan risken för vissa tolkningsproblem minimeras ytterligare genom 

att Eurokoderna kompletteras med en del som ger vägledning vid om- och tillbyggnationer. 

5.2 Branschorganisation 
När en konstruktör stöter på ett tolkningsproblem som inte behandlas i någon handbok får 

personen diskutera problemet med kollegor inom företaget.  

En respondent kommenterade att problemen med Eurokoderna har sin grund i att vi saknar en 

branschorganisation som samlar och utvecklar svenska konstruktörer. Det leder i sin tur till att 

varje enskilt företag i vissa fall kan tolka normerna på olika sätt, därmed utvecklar varje 

företag en egen sorts praxis. 

En branschorganisation hade kunnat samla konstruktörer runt om i landet ifrån olika företag 

och diskuterat de tolkningsproblem som branschen upplever. Vidare hade de på så sätt 

kommit fram till en gemensam lösning. Branschorganisationen hade i sin tur kunnat ha 

regelbunden kontakt med SIS och CEN (skaparna av Eurokoderna) och sökt svar på hur 

författningarna i fråga skall tolkas. Enskilda konstruktörer har sällan tid att göra det därför 

skulle det varit bra om det istället var en organisation som gjorde det. Branschorganisationen 

kunde därmed avsevärt reducerat tolkningsvariationer och minskat risken för feltolkningar 

men även hjälpt till att utvecklat konstruktörer i allmänhet. 

Dessutom hade svenska konstruktörer kunnat känna sig mer trygga, om det fanns en 

organisation de kunde vända sig till när de stöter på tolkningsproblem eller har andra typer av 

frågor. Genom att ha en branschorganisation som samlar konstruktörer från olika företag 

underlättar det för att konstruktörer skall kunna ta del av varandras kunskap och utvecklats 

tillsammans, vilket i så fall skulle leda till att kunskapsnivån bland svenska konstruktörer 

höjs. 
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5.2.1 Utveckla nya handböcker 

I flertalet av frågorna kommenterade respondenterna att de använder och följer anvisningarna 

i olika kompendier. Men även om personen som har skrivit kompendierna är väldigt kunnig 

inom området, har personen troligen varit tvungen att tolka vissa delar i Eurokoderna.  

Eftersom många respondenter dessutom kommenterade att det behövs bättre handböcker till 

Eurokoderna hade det varit bra om det gick att ta fram större och mer utförligare handböcker. 

Eventuellt hade det här också kunnat vara en uppgift för en framtida branschorganisation.  

För att handböckerna ska bli bättre bör de tas fram av en organisation som arbetar nära CEN. 

Även om det kräver mycket arbete för organisationen, är det många konstruktörer som 

efterfrågar just bättre handböcker. 

5.3 Faktorer som påverkat studien 
Under genomförandet av den här studien var det flera faktorer som påverkade studien och 

därmed också resultatet.  

Eftersom hela studien grundades på intervjuer var det också där studien påverkades mest. Vad 

respondenterna sa under intervjuerna var det enkäten senare behandlade och därmed vilka 

problemdelar hela studien behandlade. 

En faktor är att intervjuerna gjordes på stora företag. Om intervjuerna till exempel hade gjorts 

på mindre företag skulle kanske andra problemområden lyfts fram i studien. 

En annan faktor som påverkade studiens resultat var intervjupersonernas arbetsområden. 

Personerna som intervjuades arbetade mycket med betongkonstruktioner och laster. Under 

intervjuerna diskuterades därför mestadels tolkningsproblem i Eurokod 0 till och med 

Eurokod 2. Det kan ha varit så att respondenterna sällan använde Eurokod 3 - 9, och kunde 

därför inte delge några problemområden i de delarna.  

På grund av att intervjupersonerna kanske inte hade använt alla delar i Eurokod 0 - 2 kan det 

även vara så att det finns andra tolkningsproblem och brister i de delarna, men som på grund 

av det inte lyftes fram under intervjuerna. 

5.4 Studien ur ett större perspektiv 
Enligt den här studien kan det konstateras att vissa delar i Eurokod 0 - 2 är otydliga eller 

ofullständiga på information, och som på grund av det skulle behöva förbättras.  

Om man ser till Eurokodernas helhet och relaterar delarna som behandlats i den här studien 

till övriga delar i Eurokod 0 - 2 är det bara några få delar som tagits upp i studien. Därmed 

skulle man kunna anta att resterande delar fungerar bra. Men det kan inte konstateras med 

säkerhet eftersom frågor inte ställts på de övriga delarna. 
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6. Slutsats 

6.1 Svar på problemformuleringarna 

Efter genomförandet av den här studien kan författarna konstatera att det i branschen finns en 

osäkerhet runt vissa delar i Eurokoderna.  

Vidare kan det konstateras att konstruktörer tolkar delar i Eurokoderna på olika sätt. 

Framförallt vad det gäller lastreduktionsfaktorerna α𝐴 och α𝑛 och huvudlasten i 

lastkombination 6.10b för vissa specifika fall. 

Dessutom skiljer det sig mycket hur konstruktörer följer rekommendationerna angående 

sprickbegränsande armering i Eurokoderna. Vissa följer dem inte alls, andra reducerar ibland 

på grund av den stora armeringsmängden och vissa följer rekommendationerna fullt ut. Det 

här gör att armeringsmängden skiljer sig beroende på vilken konstruktör som har 

dimensionerat armeringen. 

Enligt den här studien är det också tydligt att vissa delar i Eurokoderna är ofullständiga på 

information. Vad det gäller om- och tillbyggnation av befintliga byggnader och vindlast på 

byggnader med oregelbundna former så finns det i stort sett inga anvisningar alls angivet i 

Eurokoderna. Gällande sprickbegränsande armering och lastreduktionsfaktorerna α𝐴 och α𝑛 

skulle informationen som finns behöva kompletteras. 

Av respondenterna tyckte 85 % att det skulle behövas fler exempel i Eurokoderna för att 

underlätta beräkningsgången. 83 % tyckte att för att få en helhetsbild av ett specifikt område 

behöver man hålla reda på många olika kapitel och delar samtidigt, vilket kan göra att 

Eurokoderna upplevs röriga. 83 % tyckte också att vissa delar i Eurokoderna är onödigt 

komplicerat skrivna och att de kunde skrivits på ett enklare sätt. 

Det kan även konstateras att vissa konstruktörer fortfarande använder de gamla byggnormerna 

på ett eller annat sätt på grund av osäkerheter i Eurokoderna. Även om majoriteten av 

respondenterna enbart gör det vid enstaka fall eller ibland som en kontroll, så kan det ändå 

tyda på att det finns vissa otydligheter i Eurokoderna. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att några av de områden som lyfts fram i den här 

studien behöver förbättras. Vissa delar behöver enbart förtydligas, medan andra delar behöver 

kompletteras med information. Om det här åtgärdades skulle det reducera antalet 

tolkningsproblem. Det skulle därmed bidra till att underlätta konstruktörens dagliga arbete 

samt att hela branschen skulle ha lättare att förstå och tillämpa Eurokoderna. 

6.2 Vidare studier 
I den här studien har det kartlagts tolkningsproblem och brister i Eurokod 0 till och med 

Eurokod 2. Detta på grund av att de var de delar som majoriteten av respondenterna i 

intervjuerna arbetade mest med. Därmed har det i den här studien inte undersökts hur det ser 

ut med tolkningsproblem och brister i Eurokod 3-9. 
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Eftersom den här studien inte är statistiskt säkerställd hade det varit intressant att se om en 

större och mer omfattande studie hade gett samma resultat. Den här studien är dessutom 

enbart begränsad till Västra Götalands- Halland och Stockholmsregionen, så för vidare studier 

hade en liknande studie kunnat göras fast med svar från fler delar av landet för att få en mer 

rättvisande bild. 

Till problemen som har kartlagts i den här studien har inga konkreta lösningar studerats, 

därför är det en intressant del som också lämnas för vidare studier. 

Genom att till exempel studera handböcker till Eurokoderna i andra länder kan det vara 

möjligt att se om vissa av problemen har lösts där och på så sätt kan de lösningarna eventuellt 

föras in i en ny handbok i Sverige. 
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1991-1-7 A.4(1), 1991-1-7 1.5.2 

1991-1-7 Bilaga A tabell A.1 

EKS 9 sidan 14 tabell B-3 

EKS 9 sidan 20 § 9a 

EKS 9 sidan 44 4.5. (1) 

7.4 Bildreferenser 
Bild 1: EKS 9 sid. 14 tabell B-3 

7.5 Tabellreferenser 
Tabell 1: 1991-1-3 (Eurokod 1) 
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8. Bilaga - Enkäten 

 

 
 

Enkätundersökning för ett examensarbete  
angående tolkningsproblem vid användning av 
Eurokoderna 
 

Vi är två studenter på Högskolan i Halmstad som skriver ett examensarbete där vi ska 

kartlägga eventuella tolkningsproblem och tolkningsvariationer i Eurokoderna. 

Syftet är att undersöka om det kan behövas en förbättring av Eurokoderna, och i så fall 

redogöra för vilka delar det gäller.  

Enkäten är helt anonym och syftar endast till att ge underlag för att se om Eurokoderna kan 

behöva en förbättring. Därför vill vi be dig att du svarar uppriktigt och tydliggör vad just du 

har för synpunkter. 

 

Tack på förhand! 

 

 

 

 

 

För mer information eller allmänna frågor: 

Stefan Pirhonen    Mikael Rissanen 

Tel: 0706-798691    Tel: 0762-452399 

Mail: stefan.pirhonen@hotmail.com         Mail: mikaelrissanen88@gmail.com 
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ALLMÄNNA FRÅGOR  
1. Hur gammal är du?  
 20-30år  30-40år   40-50år    50-60år    60 år eller äldre 

2. Hur många års erfarenhet har du av konstruktörsyrket?  

 Under 1 år-2år          2-5 år          5-10 år          Mer än 10 år 

3. Har du under din utbildning räknat enligt Eurokoderna? 

 Ja  Nej 

4. Hur ofta arbetar du med Eurokoderna? 

 Varje vecka             Varje månad            Var 6:e månad eller mer sällan 

 

LASTER  
1. a) Hur använder du reduktionsfaktorerna 𝛂𝑨 och 𝛂𝒏?  

 Jag kombinerar α𝐴 och α𝑛 i alla lastkombinationer. 

 Jag kombinerar aldrig α𝐴 och α𝑛.  

 Jag kombinerar α𝐴 och α𝑛 endast i ekv 6.10a.  

 Jag kombinerar α𝐴 och α𝑛 endast i ekv 6.10b. 

 Vet ej / Ej insatt. 

Annat Svar:__________________________________________________________________________ 

b) Vad tycker du om hur du får använda faktorn ψ vid beräkning av 𝛂𝑨 och 𝛂𝒏? 

 Jag tycker det framgår tydligt i Eurokoderna. 

 Jag tycker inte det framgår tydligt. 

 Vet ej / Ej insatt. 

Annat Svar:__________________________________________________________________________ 

c)Vad tycker du om informationen som finns i Eurokoderna gällande det här ämnet? 

Kryssa i max 4 svar! 

 Ofullständig information    Otydlig information      Ologisk   Öppet för tolkning        

 Fullständig information      Tydlig information        Logisk     Kan bara tolkas på ett sätt 

Egen kommentar:_____________________________________________________________________ 

 

 

2. Vad tolkar du som belastad area på mittpelaren i pelardäcket enligt Eurokoderna? 

 
             A 

 
               B 

 

 Figur A.  

 Figur B. 

 Vet ej / Ej insatt.   
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3. När du räknar på vindlast, hur räknar du ut hastighetstryckets fördelning över väggen, 

om höjden på byggnaden är mindre än bredden?  

 Jag delar in hastighetstryckets fördelning i flera mindre strimlor. 

 Jag ser hastighetstryckets fördelning som en stor strimla. 

 Vet ej / Ej insatt. 

Annat Svar: __________________________________________________________________________ 

 

 

4. a) Tycker du att det finns tillräckligt med information i Eurokoderna för att 

dimensionera en byggnad med hänsyn till vindlast när byggnaden, i plan sett, är 

triangelformad? 

 Ja. 

 Nej. 

Egen kommentar:_____________________________________________________________________ 

b)Vad tycker du om informationen som finns i Eurokoderna gällande det här ämnet? 

Kryssa i max 4 svar! 

 Ofullständig information    Otydlig information      Ologisk   Öppet för tolkning        

 Fullständig information      Tydlig information        Logisk     Kan bara tolkas på ett sätt 

Egen kommentar:_____________________________________________________________________ 

 

 

5. a) Du ska dimensionera en skola på 3 våningar med en 

bärande prefabricerad betongstomme. Hur dimensionerar du 

vertikalkopplingen i mittlinjen med hänsyn till fortskridande 

ras? 

 

 Jag använder betongnormen, 1992-1-1. 

 Jag använder lastnormen, 1991-1-7.  

 Jag använder delar av båda två. 

 Vet ej / Ej insatt. 

Annat Svar: __________________________________________________________ 

 

b)Vad tycker du om informationen som finns i Eurokoderna gällande det här ämnet? 

Kryssa i max 4 svar! 

 Ofullständig information    Otydlig information      Ologisk   Öppet för tolkning        

 Fullständig information      Tydlig information        Logisk     Kan bara tolkas på ett sätt 

 

Egen kommentar:____________________________________________________________________ 
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6. a) Om du utför en vertikalkoppling i en stomme i konsekvensklass 2b, behöver du då 

kunna överbrygga en kollaps? (Med andra ord: ta hänsyn till upplag, infästningar i upplag 

och hur lasten fördelas) 

 Ja.  Nej.  Vet ej / Ej insatt. 

 

Egen kommentar: ____________________________________________________________________ 

 

b)Vad tycker du om informationen som finns i Eurokoderna gällande det här ämnet? 

Kryssa i max 4 svar! 

 Ofullständig information    Otydlig information      Ologisk   Öppet för tolkning        

 Fullständig information      Tydlig information        Logisk     Kan bara tolkas på ett sätt 

 

Egen kommentar:____________________________________________________________________ 

 

 

7. a) Skriv in lastkombinationerna för pelaren B1 på 
bottenvåningen. 
Bortse från egenvikten av pelarna ovanför. Du behöver 
inte räkna ut något, det räcker att skriva ner 
lastkombinationerna. (med lasterna i [kN/m²]) 
 
6.10a:_______________________________________________________________ 

 

6.10b: ______________________________________________________________  

 
 
b) Skriv in lastkombinationerna för pelaren B2 på 
bottenvåningen enligt samma förutsättningar som i 
uppgift a). Observera att pelare B2 inte får någon 
snölast. 

 

 

6.10a:____________________________________________________________________ 

 

6.10b: ___________________________________________________________ ________ 

 

c)Vad tycker du om informationen som finns i Eurokoderna gällande det här ämnet? 

Kryssa i max 4 svar!  

 Ofullständig information    Otydlig information      Ologisk   Öppet för tolkning        

 Fullständig information      Tydlig information        Logisk     Kan bara tolkas på ett sätt 

 

Egen kommentar:_____________________________________________________________________ 
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BETONGKONSTRUKTIONER 
1. a) Följer du rekommendationerna angående sprickbegränsande armering enligt 1992 

kapitel 7.3.2? 

 Ja, jag följer rekommendationerna enligt tabell 7.2N och 7.3N fullt ut. 

 Ja, men jag reducerar armeringsmängden i vissa fall på grund av den stora mängden. 

 Nej. 

 Vet ej / Ej insatt. 

Annat Svar: __________________________________________________________________________ 

 

b)Vad tycker du om informationen som finns i Eurokoderna gällande det här ämnet? 

Kryssa i max 4 svar!  

 Ofullständig information    Otydlig information      Ologisk   Öppet för tolkning        

 Fullständig information      Tydlig information        Logisk     Kan bara tolkas på ett sätt 

 

Egen kommentar:_____________________________________________________________________ 

 

 

 

2. a) Hur går du tillväga när du ska beräkna kapaciteten för en betongvägg med hänsyn 

till knäckning, om konstruktionen klassas och klarar sig som oarmerad enligt 1992 

kapitel 12?  (Oarmerat = Armeringsmängd under 0,02 %)  

 Jag räknar konstruktionen som armerad, med minst en armeringsmängd på 0,02 %. 

 Jag räknar konstruktionen som armerad, även om armeringsmängden är under 0,02 %. 

 Jag räknar konstruktionen som oarmerad. 

 Vet ej / Ej insatt. 

Annat Svar: __________________________________________________________________________ 

 

 

b) Om väggen enligt beräkning klarar sig oarmerad, redovisar du ändå vertikal armering 

för att vara på säker sida?  

 Ja. 

 Nej. 

 Vet ej / Ej insatt. 

Egen kommentar:_____________________________________________________________________ 

 

c)Vad tycker du om informationen som finns i Eurokoderna gällande det här ämnet? 

Kryssa i max 4 svar!  

 Ofullständig information    Otydlig information      Ologisk   Öppet för tolkning        

 Fullständig information      Tydlig information        Logisk     Kan bara tolkas på ett sätt 

Egen kommentar:____________________________________________________________________ 
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TILLBYGGNAD AV BEFINTLIGA BYGGNADER 
1. a) I ett befintligt flervåningshus, som är dimensionerat enlig de gamla normerna, ska 

verksamheten på ett av bjälklagen ändras. Bjälklaget klarar kraven för brott- och 

bruksgränstillstånd för den nya verksamheten även enlig Eurokoderna, men dock inte 

kravet på minimiarmering. Hur går du tillväga? 

 Jag gör ingenting med det befintliga bjälklaget. 

 Jag förstärker bjälklaget. 

 Vet ej / Ej insatt. 

Egen kommentar:_____________________________________________________________________ 

 
b) Du ska göra en påbyggnad av en befintlig byggnad som är dimensionerad enligt de 

gamla normerna för att bära 5 våningar. Det byggdes bara 3 våningar, och du ska nu 

färdigställa de 2 sista våningarna. Du märker efter beräkningar enligt Eurokoderna att 

pelarna på bottenvåningen inte klarar av belastningen enligt de nya normerna. Hur går 

du tillväga? 

 Jag gör ingenting med de befintliga pelarna. 

 Jag förstärker pelarna. 

 Vet ej / Ej insatt.  

Egen kommentar:_____________________________________________________________________ 

 

c)Vad tycker du om informationen som finns i Eurokoderna gällande det här ämnet? 

Kryssa i max 4 svar!  

 Ofullständig information    Otydlig information      Ologisk   Öppet för tolkning        

 Fullständig information      Tydlig information        Logisk     Kan bara tolkas på ett sätt 

 

Egen kommentar:_____________________________________________________________________ 
 

ÖVRIGT 
1. Vad har du för uppfattning om armeringsmängden i konstruktioner som har 

dimensionerats av olika konstruktörer? 

 Ingen skillnad. 

 Skiljer sig litegrann. 

 Skiljer sig mycket. 

 Vet ej / Ej insatt. 

Annat Svar: _________________________________________________________________________ 

 

2. Händer det att du faller tillbaka på beräkningar enligt de gamla normerna? 

 Ja, men bara som en kontroll.  

 Ja, när det inte finns någon bra beräkningsmetod i Eurokoderna. 

 Ja, vid enstaka fall när det är enklare, och för att spara tid. 

 Nej aldrig. 

 Vet ej / Ej insatt. 

Annat Svar: __________________________________________________________________________ 
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3. Kryssa i de påståenden som stämmer överens med din uppfattning om Eurokoderna. 

 Eurokoderna är bra som de är, det behövs ingen förbättring. 

 Det finns vissa delar/områden som inte behandlas alls i Eurokoderna som skulle behöva 

läggas till. 

 Det skulle behövas bättre handböcker till Eurokoderna. 

 Vissa delar i Eurokoderna är onödigt komplicerat skrivna, de kunde skrivits på ett enklare 

sätt. 

 Det finns delar som kan tolkas på flera sätt, vilket gör att man kan välja det sättet som gynnar 

en själv bäst. 

 För att få en helhetsbild av ett specifikt område behöver man hålla koll på många olika kapitel 

och delar samtidigt, vilket kan göra att det upplevs rörigt. 

 Det tar lång tid att sätta sig in i, och förstå ett område helt och hållet. 

 Det finns vissa motstridigheter mellan olika kapitel/delar i Eurokoderna. 

 Det finns ibland hänvisningar i Eurokoderna till bland annat EKS som sedan inte finns. 

 

4. Har du några andra synpunkter på delar i Eurokoderna som inte tagits upp enkäten? 

(Den här frågan är begränsad till delarna 1990, 1991, 1992, 1993 och 1994) 

Svar:_________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Tack för din hjälp! 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Stefan Pirhonen och Mikael Rissanen


