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Det viktiga först: 

 Ja 

 2020 

 Tre nya 

 Det har börjat 

 Vi har en plan 
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Nya eurokoder i stora drag 

 Planerad utgivning 2020. 

 Arbetet startar nu 

– Om finansieringen blivit klar sker rekrytering till project team 

under tidiga våren 2014. 

 Det finns ett mandat europeiska kommissionen. Det 

heter M/515. 

 Det finns ett svar från CEN TC 250 som visar hur man 

tänker lösa mandatets uppgifter.  

 Det finns en organisation. 

 Det finns en plan för tre nya eurokoder.  

 Det finns utpekade insatser utöver vanlig 

teknikutveckling. 
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Ordförande  

 Steve Denton 

 University of Bath 

 Parsons Brinckerhoff 

 Driven och drivande 

projektledare 
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We are embarking on a hugh project 

Steve Dentons öppningsord på startmötet i 

Delft i november 2013. 
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Organisation 

SC = Sub Committee 

WG = Working Group 

HG = Horizontal Group 

  WG 7 Basis of design 
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Eurokoder och ansvarsområden

TC 250 Structural

Eurocodes

TC 98 Bases for design

of structures

TC 250/SC 8, 

Earthquake res.

TC 250/WG

TC 250/SC 2 

Concrete

TC 250/SC 3

Steel

TC 135 Execution 

of steel and

alum. structures

TC 250/SC 4

Steel/concrete

TC 250/SC 5

Timber

TC 250/SC 6

Masonry

TC 250/SC 7

Geotechnical

TK 556 Betong-

konstruktioner

TC 250/SC 9

Aluminium

TC 288 Execution

of special 

geotechn. works

TK 182/AG 4 

Trä

Bärande konstruk-

tioner

TK 183 Geoteknik o

geokonstruktioner
TC 182 Geotechnics

TC 341 Geotech-

nical investigation 

and testing

TC 165 Timber 

structures

TC 124 Timber

structures

TK 188 Stål- och

aluminiumkonstr.

och samverkans-

konstruktioner i 

stål och betong

TC 71/SC 6 Non-trad.

Reinforcing materials

TC 250/SC 1

Actions

TK 203 Eurokoder

(Grundläggande 

samt särskilda dimen-

sioneringsregler och 

laster för byggnadsverk)

TC 218/WG 4 Timber

TC 167 Steel and 

aluminium structures

TK 180 Murverk

och puts

Motsvarande svenska 

organisation 
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Tre nya 

eurokoder 

Tre nya standarder tas 

fram för konstruktions-

material som inte finns 

med i nuvarande 

eurokoder.  

 

Det gäller konstruktioner 

av: 

• Glas 

• Fiberarmerad plast 

• Membran 
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Två special-

områden 

Det finns arbetsgrupper 

som på ett övergripande 

sätt tar sig an: 

 

• Befintliga bärverks 

bärförmåga. 

• Bärverks robusthet. 
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Ytterligare 

några glimtar Sammanslagning av 

delar 

Ny del för samverkan 

mellan trä och betong  

Hopp om att ”design approach 1 - 3”  

(dimensioneringssätten) stryks 
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Utpekade insatser i urval 

 Utvidga mot bärighetsbestämning för befintliga 

konstruktioner. 

 Utveckla regler för robusthet. 

 Reducera antalet möjligheter till nationella val. 

 Förbättra användarvänligheten. 

 Inarbeta nya kunskaper från innovation och om hållbar 

utveckling. 

 Ta fram en klar och tydlig lista över bakgrundsdokument. 
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Förbättra användarvänligheten / CAP 

 CAP = Chairman´s Advisory Panel on the Ease of Use 

and Reduction of NDP. 

 Tillfällig grupp som ska ge förslag på hur eurokoderna 

kan bli tydligare, entydigare och mer lättarbetade. 

 Gruppen sattes samman av ’practitioners’. 

 Ebbe Rosell deltar. 

 Första möte i slutet av februari.   
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Förbättra tydlighet 

 För att minska skillnader i språk och struktur kommer 

alla de nya eurokoder att redigeras av samma grupp. 

 

 

 

 Dagens eurokoder följer inte CENs skrivregler för 

numrering av tabeller och figurer. 

 Om man anpassar sig kan man få redigeringshjälp av 

CEN. 

 Om inte har man högre kostnader för redigering. 

 De pengarna tas då från teknikutvecklingen 

 

 

…men det är inte så enkelt alla gånger 
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Ordning!   

 Produktstandarder har ibland egna idéer om 

dimensionering av bärverk dvs. säkerhetsformat, laster 

och bärförmåga.  

– CE-märkning av produkter med avseende på bärförmåga 

kommer då i konflikt med eurokod och med nationella val till 

eurokod.  

– I Sverige innebär det att Byggproduktförordningen kommer i 

konflikt med myndighetsföreskrifter om tillämpning av eurokoder. 

 De styrande dokument som ger TC 250 suveränitet i 

frågor om bärförmåga i förhållande till kommittéer för 

produktstandarder förnyas.  

– Men det tar tid innan sådant får genomslag. 
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Sammanfattning: 

 Klart 2020. 

 Tre nya ämnen glas, plast 

och membran. 

 Det har redan börjat. 

 Det finns en plan. 

 Det finns mandat. 

 Bra ska bli bättre!! 

Foto: Svensk NTC i kommittéen för 

eurokod för betongbroar EN 1992-2 



Det är inte pengar som får  

världen att fungera. 



Det är standarder. 




