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CIB

• Har 500 medlemsorganisationer med 5000 experter som
deltar i mer än 50 kommissioner - Inom
forskningsområdena byggande och byggkonstruktion.

• Alla världens större byggforskningsinstitut är
medlemmar.

• Utom tekniska frågor finns det nu också aktiviteter 
fokuserade på som organisation och ledning, bygg- och 
fastighetsekonomi, juridik kring fastigheter och 
upphandling, arkitektur, stadsplanering och sociala 
aspekter.

• Nästa riktigt stora event hålls i Tammerfors 2016

www.cibworld.nl



IABSE
International Association for 

Bridge and Structural Engineering

Syftet med föreningen är att utbyta kunskap och att 
utveckla kunnandet inom byggkonstruktion globalt för 
professionens och samhällets bästa

Föreningen har följande mål:
• att främja samarbete och förståelse mellan alla som 

arbetar med byggkonstruktion genom globalt  utbyte av 
kunskap och erfarenheter

• att uppmuntra konstruktörers  medvetenhet och 
ansvarstagande gentemot mot samhällets behov

• att uppmuntra det arbete som krävs för framsteg inom 
byggkonstruktion

• att förbättra och främja samarbete och förståelse mellan 
organisationer med likartade mål.

www.iabse.org



The International Union of Laboratories and Experts in 
Construction Materials, Systems and Structures 

RILEM ska främja vetenskaplig kunskap relaterad till 
byggmaterial, system och strukturer och uppmuntra överföring 
och tillämpning av denna kunskap i hela världen. Huvudmålen 
för RILEM är:
• att främja en hållbart och säkert byggande och bättre 

prestanda och kostnadseffektivitet för samhället,
• att stimulera nya inriktningar på forskning och dess 

tillämpningar, och främja hög kvalitet i byggandet,
• att gynna och främja samarbete på internationell nivå genom 

allmän tillgång till avancerad kunskap
Det sker genom samverkan med ledande experter inom byggpraxis och 
vetenskap, inklusive akademiker, forskare, laboratorier och myndigheter som 
gör testning. RILEM har tekniska kommittéer som delar information om 
speciella aspekter och problemområden för alla  de viktiga byggmaterialen. 

www.rilem.org



• Boverket
• CBI Betonginstitutet
• Centerlöf & Holmberg AB
• Chalmers Tekniska Högskola, 

Konstruktionsteknik
• Cementa AB
• Formas
• Högskolan i Gävle
• IQ Samhällsbyggnad
• Kungliga Tekniska Högskolan, 

Byggvetenskap
• Lunds Tekniska Högskola, 

Konstruktionsteknik och 
Byggnadsmaterial

• Luleå Tekniska Universitet, 
Samhällsbyggnad

• NCC Teknik

• Norconsult AB 
• Ramböll Sverige AB
• Reinertsen AB
• Saint-Gobain Byggprodukter 

AB (Weber) 
• Skanska Sverige AB
• Stålbyggnadsinstitutet
• Svenska Betongföreningen
• Sveriges Tekniska 

Forskningsinstitut, SP
• SWECO / Vectura
• Tyréns 
• Trafikverket
• WSP

Föreningen CIR:s huvudmän



CIR:s aktiviteter

• CIR-dagen
Dagen efter Brobyggardagen på våren och med 
inriktning Bro och Anläggning. Hålls alltid i Göteborg.

• Seminarier
Som t.ex. ”EKS 10” som hålls idag.

• Seminarier och workhops i samarbete med SBI, SVR, 
IQS m.fl.

• Ekonomiskt stöd till internationellt 
konferensdeltagande
Sök!

• Delar årligen ut Internationellt Certifikat 
Mottagare nomineras av föreningens huvudmän.
Kan du nominera en kandidat?

• IABSE-kongressen 2016 i Stockholm!



www.svenskacir.se

Mer om CIR!



Ändrade konstruktionsregler, EKS 10 
CIR-seminarium 2016

Peter Johansson, Björn Mattsson, Dan Pettersson
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Fakta om Boverket
240 medarbetare med kompetens inom bland 
annat samhällsplanering, 
teknik, arkitektur, juridik och ekonomi.
Näringsdepartementet är vårt 
huvuddepartement.
Generaldirektör är Janna Valik.
Vi finns i Karlskrona och Stockholm



Program – Boverkets konstruktionsregler, 
EKS 10

1. Regelkedjan, från lag till EKS

2. Ändringar i EKS avdelning A

3. Ändringar i EKS avdelning B

4. Ändringar i EKS avdelning C

5. Ändringar i EKS avdelning D-J

6. Vad händer framöver?

Regelkedjan, från lag till EKS



Från lag till EKS
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Lag

Förordning

Föreskrifter

Allmänna råd EKS BBR

PBF

PBL

EKS BBR
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Krav

Sätt att uppfylla krav

Lag

Förordning

Föreskrifter

Allmänna råd

Från lag till allmänt råd



Ansvar och roller i PBL
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Ansvar för att kraven
enligt PBL uppfylls 

Byggherren

Kraven enligt PBL
gäller 

Nybyggnad, ombyggnad

Tillsyn 
över det som byggs

Kommunens
byggnadsnämnd

Civilrättsliga avtal Byggherren ställa högre
eller andra krav än PBL

och annan ändring 



Byggprocessen – Genomförandet

Slut-
samråd

Slut-
samråd

Byggnads-
nämndens-
arbetsplats-

besök 

Byggnads-
nämndens-
arbetsplats-

besök 
Kontroll-

plan
Kontroll-

plan
Tekniskt 
samråd 
Tekniskt 
samråd 

Start-
besked
Start-

besked
Slut-

besked
Slut-

besked



Vad är EKS?

• EKS är tillämpningsföreskrifter till plan- och 
bygglagens krav på bärförmåga, stadga och 
beständighet

• EKS ställer övergripande krav på säkerhet, kontroll, 
dokumentation, kompetens m.m.

• EKS gäller för nya byggnader och när byggnader 
ändras samt för vissa anläggningar, t.ex. torn och 
master



Vad är EKS?

• EKS anger hur de europeiska konstruktionsreglerna 
(eurokoderna) ska tillämpas i Sverige

• EKS innehåller Sveriges nationella val för 
tillämpningen av eurokoderna



EKS är indelad i tio avdelningar, 
från A till J

• Avdelning A
Övergripande bestämmelser

• Avdelning B
Modeller för olika lastfall (EN 1990)

• Avdelning C
Laster

• Avdelning D till J
Materialdelar och geokonstruktioner



Eurokoderna

• Eurokoderna är ett europagemensamt beräkningssystem för 
dimensionering av bärande konstruktioner

• Nationella val beroende på
o Klimat
o Geologi 
o Levnadssätt
o Säkerhetsnivåer

• Eurokoderna infördes i Sverige genom EKS och gäller sedan 2 maj 
2011



Fritt tillgängliga eurokoder

• Översatta till svenska
• Bosatt eller verksam i Sverige
• Registrering på SIS webb

www.sis.se/tema/eurokoder/Avtal-Boverket



Helpdesk - frågor och svar om eurokoder

• Sammarbete mellan SIS, Boverket och Transportstyrelse
• Besvaras av experter som deltar/deltagit i framtagandet av 

eurokoderna
• Frågor och svar publiceras på SIS webb 

www.sis.se/tema/eurokoder/dolor-sit-amet/



Övergripande om ändringarna i EKS 10

Motiv till ändringarna

• Nya eurokoder har tillkommit

• Nya och ändrade nationella val

• Minska kostnaderna där införandet av eurokoder lett 
till fördyringar

• Samordna med Transportstyrelsens regler

• Tydligare regelverk - enhetligare tillämpning - öka 
rättssäkerheten 



EKS 10 - Fem nya konstruktions-
standarder (eurokoder)

Dimensionering av stålkonstruktioner
• Torn och master
• Skorstenar
• Pålar och spont

Dimensionering av murverkskonstruktioner
• Allmänna regler – Brandteknisk dimensionering
• Förenklade beräkningsmetoder för oarmerat murverk



EKS 10 - Ändringar i befintliga regler

• Bärförmåga vid brand
• Snö-, vind- och olyckslast
• Minimiarmering i betongkonstruktioner
• Förspända skruvförband av stål
• Tryck vinkelrätt  fiberriktningen för träkonstruktioner
• Partialkoefficienter för pålars bärförmåga



EKS 10 - Kompletteringar och 
förtydliganden

• Krav vid ändring av byggnader
• Regler om dimensioneringskontroll, utförandekontroll 

och konstruktionsdokumentation 
• Ny rubriksättning och enhetligare indelning av kapitlen



Ikraftträdande och 
övergångsbestämmelser

• Reglerna trädde i kraft den 1 januari 2016

• Övergångstiden 1 år

• I det fall övergångsbestämmelserna används kan man 
välja att tillämpa antingen de äldre reglerna eller de 
nya reglerna, i sin helhet. 

• EKS 10 gäller inte järnvägar, tunnelbannor, spårvägar, 
vägar och gator samt anordningar som tillhör dessa. 
För dessa byggnadsverk gäller EKS 9 tills 
Transportstyrelsen har tagit fram egna föreskrifter. 



Program – Boverkets konstruktionsregler, 
EKS 10

1. Regelkedjan, från lag till EKS

2. Ändringar i EKS avdelning A

3. Ändringar i EKS avdelning B

4. Ändringar i EKS avdelning C

5. Ändringar i EKS avdelning D-J

6. Vad händer framöverg?

Ändringar i EKS avdelning A



Avdelning A, ändrade regler om 
bärförmåga, stadga och beständighet

• Avdelning A har omstrukturerats och kompletterats för 
att innehålla generella krav

• Krav på bärförmåga, stadga och beständighet har 
tidigare gällt genom regelkedjan PBL & PBF. Nu 
tydligare krav genom att begreppen ingår i EKS

• Delar av avdelning B har flyttats till A

• Avdelning A innehåller generella krav som även kan 
verifieras med andra system än eurokoderna



Avdelning A, ändrade regler om 
bärförmåga, stadga och beständighet
• Bärförmåga (brottstadie) (6-14 §§)

• Bärförmåga större än lasteffekt & Statisk jämvikt
• Krav säkerhetsindex, β
• Indelning i säkerhetsklasser
• Beskrivning av partialkoefficientmetoden

• Stadga (bruksstadie) (15 §)

• Ex begränsa deformationer, sprickbildning, vibrationer
• Tillräckligt säkerhetsindex, β

• Beständighet (16 §)

• Behålla egenskaper 
under avsedd tid
(= EKS 9)



Avdelning A, tillämpning av EKS 10 och 
eurokoderna

• Säkerheten i våra regler för att undvika brott ligger främst i valet av
• laster
• materialdata
• säkerhetsklass
• lastkombinationer

och partialkoefficienterna för dessa parametrar

• Viktigt att välja ”rätt” statisk modell

• De eurokoder som anges i 41 § ska användas, men som 
alternativ får även andra beräkningsmetoder användas om 
dessa ger lika eller högre säkerhetsindex, β



Avdelning A, tillämpning av EKS 10 
och eurokoderna

• Eurokoder som inte räknas upp (inte har införlivats) kan 
användas som vilken handbok eller annan publikation 
som helst

• Rättelser och tillägg kan användas, men är varken 
föreskrifter eller allmänna råd innan de införlivas 
(räknas upp) i EKS

• Utdrag ur tabell i
41 §



Avdelning A, tillämpning av EKS 10 
och eurokoderna

• Ändrade tabeller om nationella val

• Om inget nationellt val gjorts gäller eurokodens 
rekommendation

Nationellt valda parametrar 
 

1 §    Översikt över nationella val 
 Stycke i standarden Kommentar
 5.2.3(2) Nationellt val gjort 
 5.2.3(3) Nationellt val gjort 
 5.2.3(4) Nationellt val gjort 
 6.3.1.1 tabell 6.1 Nationellt val gjort 
 6.3.1.2(1)P tabell 6.2 Nationellt val gjort 
 6.3.1.2(10) Nationellt val gjort 
 6.3.2.2.(1)P tabell 6.4 Nationellt val gjort 
 6.3.3.2(1) tabell 6.8 Nationellt val gjort 
 6.4(1)P tabell 6.12 Nationellt val gjort 
(BFS 2015:6). 



Avdelning A, tillämpning av EKS 10 
och eurokoderna

• Regler om broar har tagits bort eftersom Transport-
styrelsen föreskriver om dessa

• Broliknande konstruktioner som uppförs som inte 
är väg- eller järnvägsbro kan dimensioneras 
utifrån kvarvarande delar i EKS och 
eurokodsystemet, alternativt dimensioneras 
utifrån beräkningsmodeller för broar.

• Det som skiljer sig mellan en väg- eller 
järnvägsbro och andra byggnadsverk är främst 
belastningen inte mekaniskt verkningssätt



Avdelning A, tydligare regler om kontroll

• Dimensioneringskontroll i 7 § resp. 25 § (säkerhetsklass 2 och 3)
• Kontroll av förutsättningar
• Bygghandlingar och
• Beräkningar

• Mottagningskontroll i 7 § resp. 26 § (alla säkerhetsklasser)
• Syfte är att kontrollera förutsatta egenskaper enligt 

projekteringsskedet är uppfyllda
• Om bedömda egenskaper (enligt 18 §) så enklare 

mottagningsförfarande
• Om ej bedömda egenskaper så fordras oftast provning

• Utförandekontroll i 7 § resp. 27 § (alla säkerhetsklasser)
• Kontroll av tidigare inte verifierbara förutsättningar.
• Kontroll av att arbetet utförs enligt projekteringshandlingar

Omfattningen av alla kontrollerna bör stå  i 
proportion till konsekvenserna av ett brott



Avdelning A, tydligare regler om 
dokumentation

• Dokumentation av verifiering av bärförmåga i 28 §
• Utformad så att den kan kontrolleras av någon annan (inte en bunt 

datorberäkningar eller digitala filer)

• Konstruktionsdokumentation i 29 §, särskilt dokument som 
beskriver

• Förutsättningar (livslängd, laster och lastkombinationer, säkerhetsklass)
• Konstruktionens verkningssätt (statisk modell)
• Exponeringsklasser, korrosivitetsklasser
• Gällande regelverk och
• Att dimensioneringskontroll gjorts och av vem

Syftet med konstruktionsdokumentationen
• Att underlätta delar av dimensioneringskontrollen
• Att underlätta byggnadsnämndernas granskning
• Att underlätta förvaltningen av byggnaden
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Avdelning A, krav på byggnadsverk resp. 
krav på byggprodukter   

• Plan- och bygglagen (PBL) ställer krav på tekniska 
egenskaper hos byggnadsverk

• Byggproduktförordningen (CPR) ställer krav på 
prestandadeklaration och CE-märkning av byggprodukter

• PBL ställer krav på byggherren
• Tekniska egenskapskrav på den färdiga byggnaden.

• CPR ställer krav på tillverkaren av en byggprodukt
• Där ställs krav på vad som krävs av en tillverkare för att få 

försälja en produkt i form av krav på tillverkningskontroll, 
provning och deklaration av produkternas egenskaper.

• En byggprodukt kan också vara en byggnadskonstruktion



Avdelning A, krav på byggnadsverk resp. 
krav på byggprodukter   

• I EKS ställs krav på kända väsentliga egenskaper hos 
ingående byggprodukter, t.ex. genom att de är:

• CE-märkta,
• typgodkända,
• produktcertifierade eller
• tillverkningskontrollerade byggprodukter

I andra fall krävs särskild provning

• Ovanstående produkter (med kända egenskaper) behöver inte 
kontrolleras på byggarbetsplatsen avseende egenskaper eller 
utförandet eftersom detta redan ska ha kontrollerats av 
tillverkaren.

• Utförandekontrollen begränsas till korrekt montage eller 
motsvarande på byggarbetsplatsen
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Avdelning A, ändring av byggnader

• En ändring är en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads 
– konstruktion
– funktion
– användningssätt
– utseende 
– kulturhistoriska värde

• I begreppet ändring ingår även tillbyggnad och ombyggnad

• Vid vanlig ändring ställs krav på den ändrade delen

• Vid ombyggnad kan krav ställas på hela byggnaden 



Avdelning A, ändring av byggnader

• Ombyggnad är en ändring av en byggnad som innebär att hela 
byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden 
påtagligt förnyas

• Exempel: 

Foto: Otto Ryding



Avdelning A, ändring av byggnader

• Utgångspunkten är samma kravnivå som vid uppförande av nya 
byggnader

• Avsteg får göras om det finns särskilda skäl med hänsyn till 
byggnadens förutsättningar och ändringens omfattning

• Ökade lasteffekter ska alltid beaktas

• Andra verifieringsmodeller får användas
– exempelvis BKR om byggnaden har uppförts enligt BKR



Avdelning A, ändring av byggnader

Ändring med 
tillkommande volym

Snölast högre/lägre
enligt EKS • Skärpta krav ska tillämpas på alla berörda delar

• Exempel tillbyggnad



Avdelning A, ändring av byggnader

Ändring utan tillkommande 
volym. Inga ändrade lasteffekter 
på befintliga delar

• Exempel nya tillkommande konstruktionsdelar



Avdelning A, ändring av byggnader

Ökad last

• Exempel ändrad användning

Snölast högre/lägre
enligt EKS • Skärpta krav ska tillämpas på delar som berörs 

av ändringen



Avdelning A, ändring av byggnader

Tak
Ingen åtgärd

Stomrent

Stomrent

Snölast högre/lägre
enligt EKS • Ändrade krav tillämpas även på icke berörd del.

Äldre verifieringsmodeller eller EKS

• Exempel ombyggnad - krav kan ställas på delar som inte ändras



Avdelning A, ändring av byggnader

Förundersökning
• I en befintlig byggnad kan ofta byggnadens material, konstruktion 

och funktion till vissa delar vara okända. En ändring bör därför 
föregås av en förundersökning för att få kännedom om dessa 
egenskaper.



Program – Boverkets konstruktionsregler, 
EKS 10

1. Regelkedjan, från lag till EKS

2. Ändringar i EKS avdelning A

3. Ändringar i EKS avdelning B

4. Ändringar i EKS avdelning C

5. Ändringar i EKS avdelning D-J

6. Vad händer framöverg?

Ändringar i EKS avdelning B



Avdelning B, Tillämpning av SS-EN 
1990
• Förtydligande om skillnaden mellan säkerhetsklass och 

konsekvensklass
• Säkerhetsklass påverkar bärförmågan (materialåtgången) och 

omfattning av kontroll
• Konsekvensklass styr utförande, kontroll och dokumentation

• Regler om fåtalsprovning ur oändlig population
• Användande av tabell D.1 i SS-EN 1990 ger högre hållfasthetsvärden 

jämfört med tidigare modell för fåtalsprovning. Den ISO-standard som 
finns för statistiska metoder SS-ISO 12491 innehåller samma 
koefficienter som tidigare modell.

• Variationskoefficienten σ/μ Standardavvikelsen dividerad med 
medelvärdet) ska antas vara okänd

• För stickprov i en industriell process kan variationskoefficienten antas 
vara känd om man under en längre tid (minst 1 år) har data från provning 
och dessa uppvisar en variationskoefficient som inte varierar nämnvärt.

n 3 4 5 6 8 10 20 30 ∞

D.1 3,37 2,63 2,33 2,18 2,0 1,92 1,76 1,73 1,645

EKS 3,15 2,68 2,46 2,34 2,19 2,10 1,93 1,87 1,645



Program – Boverkets konstruktionsregler, 
EKS 10

1. Regelkedjan, från lag till EKS

2. Ändringar i EKS avdelning A

3. Ändringar i EKS avdelning B

4. Ändringar i EKS avdelning C

5. Ändringar i EKS avdelning D-J

6. Vad händer framöverg?

Ändringar i EKS avdelning C



Avdelning C, nyttig last

• Snölast och nyttig last behöver inte beaktas samtidigt på balkonger, 
ståplatsläktare, terrasser och dylikt.

• Detta anges i not till tabell C-1.



Avdelning C, brandlast

• Regel om brottets karaktär har utgått

• Ny kollapsmodell och tillåten storlek på kollapsad area i Br2-byggnader 
samt en ny regel om tillåtna spännvidder

• Reduktion av krav på passivt brandskydd R30 i sprinklade byggnader

• Förtydligande om fortskridande ras

• Förtydligande om krav på trapphus som enda utrymningsväg

• Skärpta krav på stabilisering av avskiljande konstruktioner

• Kriterier för övertändning



Avdelning C, brandlast

• Bedömning av brandskydd enligt punkt c) i 2 § utgår
• Det är inte särskilt relevant i brandlastfallet att ta hänsyn till ”det befarade brottets 

karaktär” i brandlastfallet.

• Ny utformning av undantag från krav på R30 i Br2-byggnader
• Tillåten kollpasarea ≤ 300 m2 i Vk 1 (Verksamhetsklass 1), industri, kontor etc. för oklassad 

konstruktion
• Tillåten kollapsarea ≤ 150 m2 i Vk 2 (Verksamhetsklass 2) samlingslokaler för oklassad 

konstruktion
• Alternativt tillåten spännvidd ≤ 30 m i Vk 1 resp. ≤ 15 m i Vk 2 för oklassad konstruktion



Avdelning C, brandlast

• Sekundärbärverk i takkonstruktionen i Br2-byggnader kan hänföras till 
brandsäkerhetsklass 1 om byggnaden förblir stabil vid kollaps av detta.

• Takplåt, takåsar eller dylikt förutsätts ha kollapsat i två intilliggande fack på en 
sträcka av halva takfallet, dock högst 15 meter.



Avdelning C, brandlast

• Väggar som utgör brandcellsgräns kan inte stabiliseras av delar som 
inte klarar EI-kravet på väggen (samhällets krav).

Om avskiljande vägg EI60 ska 
fackverket vara klassat som 
R60



Avdelning C, brandlast

• Trapphus som utgör enda utrymningsväg ska dimensioneras för 
olyckslast enligt SS-EN 1991-1-7 (34 kN/m2).

• Lasten antas verka på omslutande delar som vetter mot en brandcell som inte är 
trapphall, hisschakt eller brandsluss/luftsluss

• Motiv är att i dessa delar ska inget brand- eller explosionsfarligt 
material eller inredning finnas.

• Dessa delar utgör en buffert mot explosionslasten.
• De omslutande delar som dessa skyddar bör dock dimensioneras för att klara en 

del av den för oskyddade delar dimensionerande lasten.



Avdelning C, brandlast

• Reducerat krav för brandsäkerhetsklass 3 vid installation av 
automatisk vattensprinkler



Avdelning C, brandlast

• Kriterium för övertändning är 500 °C i genomsnitt i brandgaslagret, alt. 
20 kW/m2 strålning mot golv



Avdelning C, brandlast

• Reducerad kombinationsfaktor för samverkande last i samlingslokaler



Avdelning C, brandlast

• Br0-byggnader måste uppfylla krav enligt SS-EN 1991-1-7
• För konsekvensklass 3 ska särskild riskbedömning göras
• Om t.ex. tid för utrymning är längre än motsvarande krav för Br1-byggnad enligt 

tabell C-7 måste även bärförmågan säkerställas för denna tid.



Avdelning C, snölast

• Ny formfaktor på sadeltak
• Studier visar på formfaktor upp till 1,1 på sadeltak
• Maximal formfaktor vid drygt 20 graders taklutning

Om snörasskydd 
ingen reduktion



Avdelning C, snölast

• Tydligare snölastkarta framtagen med GIS-
verktyg direkt från SMHI:s rådata. 
Kommuntabellen utgår

• Större skala
• Karta på webben
• Felaktigheter i äldre tabell

• Snölastkartan ger last med en viss sannolikhet. 
Snözoner är endast juridik. Verkligheten är mer 
komplex. Vid en snözonsgräns kan det vara 
lämpligt att välja medelvärdet av de två 
snözonerna.



Avdelning C, snölast

• Nedre gräns för exponeringsfaktorn
• Det finns tre faktorer i eurokoden för snölast. Dessa är 0,8 för vindutsatta lägen, 1,0 

för ”normalt” vindskydd respektive 1,2 för vindskyddat läge.
• I Sverige ska som nedre gräns faktorn 1,0 användas.

• Hänvisning till BSV97 för beräkning av termisk koefficient
• För oisolerat tak och uppvärmd byggnad kan snölasten reduceras.



Avdelning C, snölast

• För bågtak ökas övre gräns för formfaktor till 2,0 vid snörasskydd
• Takras och observationer av höga snölaster på bågtak med snörasskydd

• För multipeltak där vinklarna α1 + α2 > 60° ska formfaktorn μ = 1,6 
användas

• Orimlig modell i eurokoden

• Begränsning av maximal formfaktor för mindre tak intill höga byggnader
• Nuvarande regel ger orimliga formfaktorer
• Om taket sticker ut mindre än 3,0 meter kan formfaktorn μw begränsas till 2,0.

• Begränsning av maximal last på takfot från snööverhäng
• Nuvarande regler ger orimlig maximal last
• Maximal snölast behöver inte ansättas ett värde högre än 5 kN/m.

α1
α2



Avdelning C, vindlast

• Tydligare vindlastkarta framtagen med GIS-
verktyg direkt från SMHI:s rådata. 
Kommuntabellen utgår.

• Större skala
• Karta på webben



Avdelning C, vindlast

• Årstidsfaktor i byggskedet och för tillfälliga konstruktioner införs.

• Förtydligande av att faktor för inverkan av topografin kan behöva användas
• Tydliggörs i formel för hastighetstryck i 7 § och i texten under uttrycket.

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
1,00 0,83 0,82 0,75 0,69 0,66 0,62 0,71 0,82 0,82 0,90 1,00



Avdelning C, vindlast



Avdelning C, vindlast

• Nytt uttryck för beräkning av cscd bärverksfaktor
• Tar hänsyn till att hastighetstrycket inte är det samma över en större yta).
• Eurokodens modell baseras på 1 timmes medelvindhastighet, vilket ger onödigt 

hög vindlast

7 enligt eurokodens 
modell



Avdelning C, vindlast

• Förtydligande att faktorn Cpe,1 gäller infästning av fasad- och 
takmaterial (snabb respons) och att Cpe,10 gäller byggnaden som 
helhet (långsam respons). Faktorn har inte med area att göra.

• Medelvindhastigheten räknas med hjälp av formfaktorer om till ett 3
sekunders vindtryck för byggnader och andra större konstruktioner med en 
”långsam” respons.

• För lätta konstruktioner som fasader, infästningar av fasadmaterial, yttertak 
och infästningar av dessa används ett 1 sekunders vindtryck.

• För virvelavlösning kan modell enligt BSV 97 användas.



Avdelning C, temperaturlast

• Tydligare temperaturkartor för maximal 
respektive minimal lufttemperatur framtagen 
med GIS-verktyg direkt från SMHI:s rådata. 
Kommuntabellen utgår.

• Större skala
• Karta på webben



Avdelning C, olyckslast

• Förtydligande av regler för betongkonstruktioner
• I SS-EN1992-1-1 finns regler om sammanhållande armering. Därutöver finns särskilda 

regler för olyckslast enligt SS-EN 1991-1-7.
• Det samma gäller samverkanskonstruktioner.

EN 1991‐1‐7

EN 1992‐1‐1



Avdelning C, olyckslast

• Väsentlig bärverksdel
• För pelare och balkar/takstolar gäller minst 100 kN/m.

• Förankring av pelare och väggar för resulterande kraft
• Förhindra att pelare och väggar lyfts

• Antagande om kollapsad area för sekundärbärverk i yttertakskonstruktion
• Förhindrar ”falska” gerberskarvar av yttertaksplåtar och åsar.



Avdelning C, olyckslast

• Råd om att inte blanda olika angreppssätt för begränsning av lokalt brott
• Svårt att överblicka konsekvenserna

• Indelning av byggnader enligt tabell A.1 i bilaga A.
• Olyckligt att samma begrepp (CC 1- CC 3) används

• Åtgärder enligt avsnitt A.4 Rekommenderade metoder ska tillämpas utifrån 
klassificering

• Någon av de tre metoderna ska tillämpas för byggnader i CC 2a, CC 2b resp. CC 3
• Gäller för okänd olyckslast



Avdelning C, last av kranar och maskiner

• Utmattning från flera kranar som arbetar på samma kranbana kan beaktas 
genom att hjultrycket från den kran som ger störst lasteffekt multipliceras med 
faktorn 1,10.

• Kombinerad effekt av kranar, λdup, (när två kranar lyfter tillsammans) kan göras genom 
att koefficienten sätts två klasser lägre än kranen med lägst klass vid 
utmattning.



Program – Boverkets konstruktionsregler, 
EKS 10

1. Regelkedjan, från lag till EKS

2. Ändringar i EKS avdelning A

3. Ändringar i EKS avdelning B

4. Ändringar i EKS avdelning C

5. Ändringar i EKS avdelning D-J

6. Vad händer framöver?

Ändringar i EKS avdelning D-J



Avdelning D, betongkonstruktioner

• Ändrade hänvisningar för regler om beständighet
• SS-EN 206, SS 137003, SS 137010 ersatt av tabell D-1 (kap. 2.1.1, 1 §)

• Bilaga om utmattning ligger i kapitel 2.1.1
• Bilaga flyttad till text. Hänvisning till EK2-2 (kap. 2.1.1, 2 §)

• Ändring av regler om kontroll
• Begreppen grundkontroll och tilläggskontroll utgår (kap. 2.1.1, 4 §)

• Förtydligande om användning av armering med olika sträckgräns och 
krav på relativ kamarea.

• Ökat krav på relativ kamarea för 500< fyk <600 (kap. 2.1.1, 9a § & 38a §)

• Ändrade regler om tvärkraftsarmering då brandklass <R30.
• Om tvärkraftsarmering inte krävs och <R30 så balk utan 

tvärkraftsarmering OK! (kap. 2.1.1, 26 §)



Avdelning D, betongkonstruktioner

• Nya regler om sprickarmering
• Amin σs= kc k fct,eff Act

• Nya regler om minimiarmering för balkar och plattor.
• Sprödbrott acceptabelt så armering enligt brott, ej enligt kap 9 

(kap. 2.1.1, 23a §)

• Nya regler om minimiarmering för väggar.
• Lågt slankhetstal så oarmerat möjligt (kap. 2.1.1, 30§ & 30a§)

k

h,b0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

faktor k i ekv 7.1, som funktion av 
höjd/bredd

EK 2‐1‐1, ekv 7.1

EKS avsnitt D 4a§



Avdelning E, stålkonstruktioner

• Hänvisning till SS-EN 1993-1-10 tabell 2.1 för val av stålsort 
beroende på omgivande temperatur och godstjocklek (kap. 3.1.1, 1 §).

• Krav på slagseghet vid −20 °C för hållfasthetsklass S355 utgår

• Oförstörande provning av svetsar enligt SS-EN 1090-2 kan halveras 
i omfattning om provningen av de första 10 procenten inte uppvisar 
några brister (kap. 3.1.1, 1a §).

• Om den fortsatta provningen uppvisar brister ska den resterande 
provningen göras enligt den omfattning som anges i SS-EN 1090-2

• Kravet på att 100 % av svetsarna ska avsynas gäller alltid



Avdelning E, stålkonstruktioner

• Provning av profilerad plåt (kap. 3.1.3, 12a §) ska ske enligt metod i 
avdelning B

• Metoden i SS-EN 1993-1-3 ger för låg tillförlitlighet

• Om stickprov tas kontinuerligt kan känd variationskoefficient 
enligt tabell 5 i SS-ISO 12491, med γ = 0,75 (konfidensen) och 
p = 0,95 användas när bärförmågan bestäms



Avdelning E, stålkonstruktioner

• Ändrade regler om skruvar (kap. 3.1.8, 1 §). Alla skruvsystem för 
förspända förband enligt SS-EN 14399 kan användas

• Regel om brott hos skruv har utgått
• De skruvtyper som omfattas av harmoniserade standarder är säkra 

att använda
• Med den kombinerade metoden för montage enligt SS-EN 1090-2 

erhålls önskat resultat med störst säkerhet vad avser klämkraft och 
säkerhet mot brott vid uppspänning

• Principen för montage. Muttern dras så att förspänningskraften       
= 50 % av nominell dragbrottskraft, Fm. Sedan roteras muttern en 
viss vinkel.

• Information om åtdragningsmoment etc. ska alltid ges av 
skruvtillverkaren enligt SS-EN 14399-1



Avdelning E, stålkonstruktioner

• SS-EN 1993-3-1, Torn och master, införlivas
• Fackverkstorn och stagade master. Islaster

• SS-EN 1993-3-2, Skorstenar, införlivas
• Skorstenar med cylindrisk eller konisk form. Fristående, sidostödda 

eller stagade. Aerodynamiska åtgärder

• SS-EN 1993-5, Pålar och spont, införlivas
• Ger principer och tillämpningsregler för dimensionering av bärande 

stålpålar och stålspont
• Ger även exempel på detaljutformning vid grundläggning och för 

spontväggskonstruktioner
• Innehåller även tillämpningsregler för betongfyllda stålpålar



Avdelning E, stålkonstruktioner

• Kombinerad effekt av kranar för utmattning (kap. 3.6, 9 §)

• Alternativ som fanns i EKS 9 (kan fortfarande användas)

• Kombinerad effekt av kranar för ekvivalent skada, λdup . Väljs två 
klasser lägre än kranen med lägst driftsklass vid utmattning (Si)

• Nytt alternativ enligt EKS 10
• Kombinerad effekt av kranar för enligt avdelning C, kapitel 1.3, 4§

Lastkombinations‐
faktorer: 
ψ0 , ψ 1 och ψ 2



Avdelning F, 
samverkanskonstruktioner

• Inga ändringar



Avdelning G, träkonstruktioner

• Justerat värde på koefficienter för tryck vinkelrätt 
fiberriktningen.

• När det inte har någon väsentlig inverkan på 
systemets stabilitet och bärförmåga kan γM = 1,0 och 
kmod =1,0 användas när fc,90c beräknas

Xd=kmod Xk / γM

• Tidigare värden enligt EKS 9: 
γM = 1,25 – 1,30 och kmod = 0,6 – 0,9

(SS‐EN 1995‐1‐1, ekv 2.14)



Avdelning H, murverk

• SS-EN 1996-1-2, Brandteknisk dimensionering av 
murverk, införlivas

• Många tabellsidor med brandmotstånd

• SS-EN 1996-3, Förenklade beräkningsmetoder för 
oarmerat murverk, införlivas

• Förenklade beräkningsregler utan tradition att 
användas i Sverige



Avdelning H, murverk

• Nya partialkoefficienter för murkramlors hållfasthet, 
tidigare endast förankring (kap 6.1.1, 2 §, tabell H-1)

• Karakteristiska värden för tegelblock med tunnfogsbruk 
och torrstaplade lättklinkerblock med nätarmerad puts 
(kap 6.1.1, 5 §, tabell H-4)

• Skjuvhållfasthetsvärden för tegelblock, betong och 
lättklinkerbetong (kap 6.1.1, 8 §, tabell H-5)

• Skalmurar högre än 4 våningar och deras upplag bör 
dimensioneras i brottgräns och med avseende på 
stabilitet (kap. 6.1.1, 12 §, Tabell H-10)



Avdelning I, geokonstruktioner

• Allmänt råd om att geoteknisk kategori styr utformning och 
omfattning av undersökning, utförande och kontroll.       
(kap. 7.1, 6 §)

• Dimensioneringssätt för förankring ska vara DA 3
(tidigare DA 2), (kap. 7.1, 15 §)

• Nytt kapitel 8 om förankring ersätter det gamla

• Ändrade regler i kapitel 8 om
• geoteknisk bärförmåga (kap. 7.1, 30 §)

• förankringars geotekniska bärförmåga (kap. 7.1, 30 a §)

• lämplighetsprovning (kap. 7.1, 30 §, 30 a §)

• godkännandeprovning etc. (kap. 7.1, 30 §, 31 §)

• Samordning med Transportstyrelsen för pålars bärförmåga



Avdelning J, aluminium

• Ny regel om kontroll av svetsar. Principer som för stål.

• Oförstörande provning av svetsar enligt SS-EN 1090-
3 kan halveras i omfattning om provningen av de 
första 10 procenten inte uppvisar några brister.

• Om den fortsatta kontrollen uppvisar brister ska den 
resterand provningen göras enligt den omfattning 
som anges i SS-EN 1090-3. 

• Kravet på att 100% av svetsarna ska avsynas gäller 
alltid.



Program – Boverkets konstruktionsregler, 
EKS 10

1. Regelkedjan, från lag till EKS

2. Ändringar i EKS avdelning A

3. Ändringar i EKS avdelning B

4. Ändringar i EKS avdelning C

5. Ändringar i EKS avdelning D-J

6. Vad händer framöverg?Vad händer framöver?



Vi har hört om…

• Regelkedjan

• EKS och eurokoderna

• Ändringarna i EKS från 2016

• Konstruktionsdokumentation

• Krav vid ändring

• Bärförmåga vid brand
• Snö-, vind- och olyckslast
• Minimiarmering i betongkonstruktioner
• Förspända skruvförband av stål
• Tryck vinkelrätt  fiberriktningen för träkonstruktioner
• Partialkoefficienter för pålars bärförmåga 
• m.m.



Ikraftträdande och 
övergångsbestämmelser

• Reglerna trädde ikraft den 1 januari 2016

• Övergångstiden 1 år

• I det fall övergångsbestämmelserna används kan man 
välja att tillämpa antingen de äldre reglerna eller de 
nya reglerna, i sin helhet. 

• EKS 10 gäller inte järnvägar, tunnelbannor, spårvägar, 
vägar och gator samt anordningar som tillhör dessa. 
För dessa byggnadsverk gäller EKS 9 tills 
Transportstyrelsen har tagit fram egna föreskrifter. 



Här hittar du de nya reglerna

www.boverket.se

• BFS 2015:6 (EKS 10)

• EKS som särtryck

• Konsekvensbeskrivning - Ändringar, motiv och 
konsekvenser



Vägledningar till EKS 10
www.boverket.se/pblkunskapsbanken



Web-utbildning
http://boverket.onlineacademy.se/



Vad händer framöver?

• Regler om olyckslaster ses över

• Regler om trapphus som enda utrymningsväg ses över

• Mer vägledning till EKS 10 på PBL Kunskapsbanken, våren 2017…

• Seminarier om EKS 10, hösten 2016…



Frågestund!

• Frågor och synpunkter på ändringarna?

• Generella synpunkter på EKS och eurokoderna?

• Önskemål om förändringar?

• Behov av vägledning?

• Kommunikation med Boverket?

• SIS Helpdesk?

• Ordet är fritt!



CIR sammanfattar dagen och ytterligare 
tid för frågor



Tack för idag!


