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FÖRORD 
Det här examensarbetet är den sista kursen för högskoleingenjörsutbildningen 
Byggingenjörsprogrammet med inriktning byggteknik vid Örebro Universitet. 
Arbetets syfte har varit att tyda skillnaderna mellan Eurokoden och den nya EKS 
11 när det kommer till olyckslaster. Arbetet har skrivits i samarbete med Structor 
Eskilstuna AB. Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare på Örebro Universitet 
Peter Roots som har hjälpt oss med strukturen på arbetet. Vi vill också rikta ett 
stort tack till Johan Andersson på Structor som har hjälpt oss med vilka områden 
vi ska fördjupa oss i och varit ett bollplank under hela examensarbetet samt 
resterande anställda på Structor. 

 
Erik Bertilsson och Egzon Latifi, vårterminen 2019. 
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SYMBOLER 
Fdx      Kraften i körbanans riktning [kN] 

     Fdy                                                    Kraften vinkelrätt mot körbanans riktning[kN] 
L                                                            Avståndet mellan körfält och bärverk [m] 
pd                                                           Effekten av naturgasexplosion [kN/m2] 

pstat                                                         Jämnt utbredda statiskt tryck [kN/m2] 
Av                                                          Ventilationsluckornas area [m2] 
V                                                            Inneslutningens volym [m3] 
H                                                            Höjden över vägbanan[m] 

 L                                                            Lastarean [m] 
F                                                            Last [kN] 

 b                                                           Bredd på lastbil [m] 
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SAMMANFATTNING 
 
Det här examensarbetet går ut på att jämföra EKS 11 och SS-EN 1991-1-7 olika 
beräkningsmodeller för olyckslaster. Ifall en byggnad endast har ett trapphus som 
enda nödutgång krävs det att den dimensioneras för olyckslaster. Dessa 
olyckslaster delas upp i två olika grupper, kända- och okända olyckslaster. Kända 
olyckslaster är exempelvis påkörning när byggnaden ligger nära en väg och 
explosion ifall det finns exempelvis gasledningar i byggnaden. Okända 
olyckslaster är de laster där man inte kan dimensionera för ett exakt värde. Istället 
dimensionerar man för att minska konsekvenserna av lasten där främsta 
alternativet är att använda de krav som ställs på väsentliga bärverksdelar och 
applicera dem på de bärande konstruktionsdelarna. Alternativt när byggnaden inte 
har gasledningar så kan man beräkna för okända laster genom att dimensionera via 
värdet som uppkommer från en gasexplosion, 34 kN/m2. Dimensioneringen 
anpassas efter ett verkligt projekt konstruerat av Structor.  
 
Tidigare problem har uppstått vid tolkning av eurokodens beräkningsgång och 
därför har eks 11 kommit med förtydliganden och med mer triviala lösningar 
kring olyckslaster. Beräkningsgången för de olika olyckslasterna ser olika ut 
beroende på om man följer eks 11:s metod eller eurokodens metod. Målet med 
arbetet är att förtydliga skillnaderna mellan de olika beräkningsgångarna och se 
vad som ligger till grund för dom. 
 
För att kunna skapa en bredare förståelse kring olyckslaster har eurokoden, EKS 
11, litteratur och Structor varit till stor hjälp. 
 
Examensarbetet är avgränsat till olyckslaster när det bara finns ett trapphus som 
enda utrymningsväg där det sker en jämförelse mellan EKS 11 och SS-EN 1991-
1-7. 
 
Resultatet visar att de två olika beräkningsgångarna ger två olika svar vid beräkning 
av både kända- och okända laster. Ekvationerna för att räkna fram olyckslaster i de 
olika standarderna tar hänsyn till olika saker vilket leder till olika resultat. 
 
Slutsatsen som går att dra är att det alltid finns olika förutsättningar för varje projekt. 
Därför bör det göras en riskanalys i projekteringsskedet för att avgöra vilken 
standard som ska användas för det aktuella projektet. 
 
 
 
 
 
 

Nyckelord: 
EKS 11, SS-EN 1991-1-7, eurokod, påkörningslast, gasexplosion, känd- och 
okända olyckslaster, väsentlig bärverksdel, fortskridande ras. 
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ABSTRACT 
 
This dissertation is based on a comparison between the two different procedures 
on accidental actions in the Swedish norm EKS 11 and SS-EN 1991-1-7. If a 
construction only has a stairwell as the only emergency exit it requires that 
accidental actions determines. These accidental actions are categorized mainly to 
known and unknown accidental actions. Known accidental actions are for 
example collision by a vehicle or a gas leak from a gas pipe in the building. 
Unknown accidental actions are those loads that cannot be completely determined. 
Instead an analyze how to decrease the damage by accidental actions are used. 
The main approach is to value members as key elements, in effect making them 
strong enough to withstand a prescribed hazard loading. An alternative if the 
construction does not have any gas pipes is to use the pressure of 34 kN/m2 to 
represent the static equivalent from a notional gas explosion. 
 
The values in the work are based from a project constructed by the Swedish 
company Structor. Previously difficulties have occurred while comprehending the 
Eurocode’s calculation procedures therefore the new Swedish norm EKS have 
clarified a lot about accidental actions. The calculation procedures results in two 
different answers between the Eurocode and the Swedish norm EKS. The aim 
with this dissertation is too clarify the differences between them and perceive the 
reasons behind it. 
 
To be able to have a wider understanding of the subject accidental actions a 
screening has occurred of the Eurocode, the Swedish norm EKS and literature. 
The Swedish company Structor has also shared a lot of knowledge on the subject. 
 
The dissertation has been limited to accidental actions on stairwells as the only 
emergency exit and a comparison between the Swedish norm EKS 11 and SS-EN-
1-7. 
 
The outcome of the two different calculations shows two different results of the 
known and unknown accidental actions. The equations for calculating accidental 
action in the different standards considerate different things which leads to 
different results. 
 
The conclusion is that there always are different conditions in every project. 
Therefor a risk assessment should be done before the construction begins to 
determine which standard is the most suitable for the project. 
 
 
 
Key words: 
EKS 11, SS-EN 1991-1-7, Eurocode, collision, gas explosion, known and 
unknown accidental actions, key element, disproportionate collapse. 
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1. INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 
 
År 1968 skedde en gasexplosion i Ronan Point, England. Det var ett 
flerbostadshus på 22 våningar, på grund av gasläcka i våning 17 skapades en 
explosion. Resultatet blev ett fortskridande ras som ledde till att fyra personer dog 
och 17 skadades. Detta blev startskottet till att man skulle dimensionera för 
olyckslaster som kan leda till fortskridande ras, [1]. 
 
Olyckslasterna beror på vilka förutsättningar konstruktionen har. Trapphus som 
enda utrymningsväg ska alltid dimensioneras för olyckslaster. Byggnader som 
ligger nära en väg utsätts för en risk för påkörningslast och behöver dimensioneras 
för det. Därför behöver man dimensionera för specifika fall beroende på vart 
byggnaden befinner sig. Ligger byggnaden nära en hamn behöver man ta hänsyn 
till andra laster jämfört med om byggnaden ligger vid en landsväg. 
 

Figur 1, Resultatet efter gasexplosionen i Ronan Point, England 1968, [2] 
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1.2 Syfte 

Syftet med rapporten är att få en djupare förståelse på hur de olika 

tillvägagångssätten förhåller sig till varandra när man beräknar kända och okända 

olyckslaster och ifall de leder till två olika resultat. I dagsläget används SS-EN 

1991-1-7 och EKS 10 flitigt vid beräkningar av olyckslaster men från och med 1:a 

juli 2019 kommer EKS 11 gälla där nya metoder och formler redogörs. 

 
 
 
1.3 Avgränsning 
 
Den här undersökningen kommer avgränsas till hur man dimensionerar ett 
flerbostadshus för kända och okända olyckslaster enligt SS-EN 1991-1-7 och EKS 
11. Enbart trapphus som enda nödutgång kommer undersökas. För att anknyta 
teori till verklighet så kommer vi dimensionera påkörningslast och väsentlig 
bärverksdel för Sköndal Kvarteret D som Structor har projekterat. 
Undersökningen kommer endast skrivas ur ett byggtekniskt perspektiv det vill 
säga att varken ekonomiskt- eller tidsperspektiv kommer tas upp. Stabilisering och 
dynamiska krafter kommer inte behandlas. 
 

1.4 Metodik 
 
Rapporten inleds med en litteraturstudie för att definiera de olika 
tillvägagångssätten samt beskrivning av ämnesaktuella begrepp. 
 
För att verklighetskoppla teorin till praktiken kommer ett projekt döpt till Sköndal 
Kvarteret D från Structor som är ett prefabricerat flerbostadshus användas. 
Beräkningar som dimensionering av påkörningslast och gasexplosioner enligt 
EKS 11 och SS-EN 1991-1-7 och ekvivalent statisk last kommer användas vid 
trapphus som enda utrymningsväg. 



10  

2. Kända och okända olyckslaster 

Vid byggnation måste man dimensionera för kända och okända olyckslaster. Det 
finns olika metoder för att nå robusthet så att konstruktionen kan motstå 
exceptionella laster. Kända olyckslaster beror på byggnadens placering och vilka 
omgivande faror det finns. Ifall konstruktionen ligger nära en väg blir 
påkörningslast en känd olyckslast. Om en gasledning går igenom byggnaden 
måste man dimensionera för explosionslast och explosionen blir då också en känd 
olyckslast, [3]. 
 
När gasexplosionen skedde i Ronan Point år 1968 insåg man att man måste 

dimensionera för exceptionella laster man inte kan förutse, det vill säga okända 
olyckslaster. Ifall byggnaden inte kan utsättas för någon okänd olyckslast måste 

man dimensionera för exceptionell olyckslast ifall det vistas människor i 

konstruktionsdelen kontinuerligt. Ett exempel kan vara trapphus som enda 
utrymningsväg. Eftersom det är den enda utrymningsvägen måste man 

dimensionera för okända olyckslaster enligt föreskrifter. Då kan man 

dimensionera omslutande element med lasten 34 kN/m2. Att dimensionera på 

detta sätt kallas i eurokoden att en bärverksdel dimensioneras som väsentlig 
bärverksdel. Ett alternativ till lasten för väsentlig bärverksdel (34 kN/m2) är att 

tillämpa den last man får från modellen för gasexplosion i eurokoden, [3–4]. 

 
 

2.1 Fortskridande ras 
 
När det sker en lokal skada på byggnaden och systemet inte klarar av att 
omfördela de exceptionella lasterna som uppstår sker ett fortskridande ras. Detta 
är ett ovanligt fenomen och för att det ska ske fortskridande ras uppstå en plötslig 
last som byggnaden inte kan motstå. Exempel på sådana laster kan vara 
påkörningslast eller explosionslast. Det är tekniskt svårt och kostsamt att 
dimensionera för alla olyckslaster men man kan reducera skadorna så att 
byggnaden inte skadas oproportionerligt i förhållande till händelsen, [5]. 
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2.2 Robusthet 
 
Vanligtvis är byggnader dimensionerade för att inte ta skada under normala 
lastförhållanden. Dock bör byggnaden ha ett visst motstånd mot exceptionella 
lastsituationer, det går alltså inte att undvika lokala och globala skador helt. 
 
Följande citat har hämtats från eurokoden: 
”En byggnad bör utformas och utföras på ett sådant sätt att den inte skadas i en 
omfattning som inte står i proportion till den ursprungliga orsaken” 
 
Några av de händelser som skulle kunna skada bärverket är explosion, påkörning 
och konsekvenser av mänskliga misstag. Dessa benämns oftast exceptionella 
laster. De kan uppstå på grund av olyckor men i extrema fall även terrorism. I 
robusthetsanlaysen tas inte extrema laster som ovanligt stora snö-och vindlaster 
upp. 
 
När praktisk projektering sker, är det svårt att få till robusthet. Istället är det 
vanligt att man redogör för vad som inte är önskvärt än hur det ska undvikas. Det 
används tre negativa termer för att förklara vad som inte är önskvärt, [6]: 
 

● Bärande system skall inte rasa som korthus 
● Avvikelser och mindre fel skall inte leda till oproportionerligt stora konsekvenser 
● Konstruktioner skall inte skadas i stor omfattning på grund av olyckslaster” 

 
När man ska nå minsta robusthet för en konstruktion kan man dimensionera för 

okända olyckslaster finns det tre olika alternativ. De tre olika 

dimensioneringsalternativen nedan är hämtade från boverket: 

 
● “En metod är att dimensionera en konstruktionsdel som väsentlig bärverksdel. 

Konstruktionsdelen, till exempel en pelare, dimensioneras så att den klarar en 
specificerad last. Lastvärdet är satt så högt att en eventuell extrem händelse inte 
ska leda till kollaps av konstruktionsdelen. 
 

● En andra metod är att begränsa effekterna av en kollaps. Det görs genom att en 
konstruktionsdel antas ha kollapsat helt, utan återstående bärförmåga. Om lasten 
kan tas om hand av intilliggande konstruktionsdelar utan att kollapsområdet 
överskrider 100 m2 behöver inga ytterligare åtgärder vidtas. 
 

● En tredje metod är att förbinda olika konstruktionsdelar med varandra för en viss 
minsta kraft. Det görs genom att horisontella och vertikala dragband anordnas. 
Omfattningen av dragband, det vill säga om det räcker med horisontella eller om 
även vertikala dragband måste anordnas, beror av byggnadens konsekvensklass 
enligt bilaga A, tabell A.1 i eurokoden SS-EN 1991-1-7.” 
 
I den här avhandlingen kommer bara första metoden att tillämpas, det vill säga 
dimensionera en konstruktionsdel som väsentlig bärverksdel. 
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2.3 Dimensioneringssituationer 
 
När man vill uppnå robusthet i en konstruktion måste man kolla på dem olika 
dimensioneringssituationer. De olika situationerna kan delas upp i två vägar, 
kända olyckslaster och begränsningar av lokalt brott som kan ses i figuren nedan. 
För att uppnå robusthet för kända olyckslaster kan man beräkna inre-, vertikala 
dragband, förankringar och dragband längs kant för att få duktilitet och 
kontinuitet. Vid begränsning av lokalt brott krävs redundans, det vill säga 
alternativa lastvägar, [5]. 
 

Figur 2, Dimensioneringssituationer, [4]. 
 
I den här avhandlingen kommer enbart krafterna tas ut i de kända olyckslasterna 
och väsentlig bärverksdel. 
 

2.4 Trapphus som enda utrymningsväg 
Olyckslast ska alltid beräknas när ett trapphus utgör den enda utrymningsvägen 
och är antingen Tr1- eller Tr2-trapphus, i det här arbetet är det ett Tr2-trapphus. 
Detta går att göra på två olika sätt, det ena är genom väsentlig bärverksdel och den 
andra genom beräkningsgången som redovisas i kapitel 3.2.1 och 3.2.2. 
Anledningen till att dessa dimensioneringar sker är för att ifall det sker en 
explosion ska det gå att utrymma från våningsplanet över via trapphuset, [6]. 
 

2.5 SS-EN 1991-1-7 
Eurokoder är standard för hela Europa för bärverksdimensionering, i den finns en 
samordning för ländernas normer och kravnivåer. Vid benämning av SS-EN 1991-
1-7 kommer uttrycket eurokod användas flitigt i arbetet, [4]. 
 

2.6 EKS 11 
EKS är en förkortning på europeiska konstruktionsstandarder. EKS:en hjälper till 
att förklara hur eurokoder ska tillämpas. Den innehåller nationella avsteg från 
eurokoder. Det kommer ut en ny ungefär vartannat år, den senaste är EKS 11 som 
lagar kraft i juli 2019, [7]. 
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3. Kända och okända olyckslaster 
 
 

3.1 Känd olyckslast 
 
Byggnader som byggs nära vägar bör alltid dimensioneras för påkörningslaster. 
Detta kan ske genom vägfordon, gaffeltruckar och tåg. Ligger byggnaden nära 

vatten bör också påsegling med fartyg dimensioneras. För att kunna beräkna lasten 

bör en dynamisk analys eller en ekvivalent statisk last utföras. För att kunna 
avgöra riskerna för påkörningslaster behöver man ta till hänsyn till byggnadens 

lokalisering och vad begränsningen på vägen är. Den kinetiska energin, även 

kallad rörelseenergi styrs av massan och hastigheten på fordonet. Även styvheten 

spelar stor roll, både på fordonet och på elementet som blir träffat. När man gör en 
riskanalys bör man inte endast ta hänsyn till beräkningarna. Det finns andra 

lämpliga sätt att förhindra påkörningar, där främsta alternativen att använda sig av 

pollare, stödmurar eller plantera träd längs vägbanan, [3–6]. 

 
Det finns fler kända olyckslaster som brand i konstruktionen men i den här 
avhandlingen kommer endast påkörningslasten behandlas. 
 

3.1.1 Beräkning enligt SS-EN 1991-1-7 
 
Värdena för lasterna är anpassade för främst bropelare, skivstöd till broar samt 
pelare och väggar i byggnader. De behöver också vara anslutna till en närliggande 
väg. 
De ekvivalenta statiska dimensioneringskrafterna kan utläsas från tabellen nedan. 
 
Tabell 1, Påkörningslast för byggnader intill väg, [4]. 

 
 
Vidare förklarar Eurokoden att krafterna från Fdx och Fdy bör bestämmas. 
Skrifterna rekommenderar även att krafterna inte antas verka samtidigt. 
 
Förutsättningarna för att få fram påkörning med vägfordon ges av den nationella 
bilagan, se figur 4 nedan. 
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Figur 4, Kollisionskraft mot underbyggnader för broar och bärverk i byggnader belägna 
nära körfält, [4]. 
 
Förklaring av Figur 4, hämtat från eurokoden: 
 
a: är höjden på kraftens rekommenderade lastarea. Varierar från 0.25 m 
(personbilar) till 
0.50 m(lastbilar). 
 
b: är bredden på kraftens rekommenderade lastarea. Bredden är 1.5 m för både 
person- och lastbil. 
 
h: är angreppspunkten för den resulterande påkörningskraften 𝐹𝐹𝐹𝐹, det vill säga 
höjden över vägbanan. Varierar från 0.50 m (personbilar) till 1.5 m (lastbilar). 
 
x: är körfältets centrumlinje. 
 
Det finns främst två olika alternativ när det sker en påkörningslast, fördelad last 
och punktlast. 
 
Fördelad last = F / A P.1 
 
där 
 
A = a*b 
 
Där b är fordonets bredd, lastbilens bredd och sätts till 1.5 m i kommande 

beräkningar.  

Punktlast = F P.2 

Kraften, F utläses från tabell 1 ovan. 
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3.1.2 Beräkning enligt EKS 11 
 
 
För att underlätta beräkningen av påkörningslast har en mer simpel formel tagits 
fram av boverket. Formeln består av en konstant (som är beroende av 
hastighetsgränsen) följt av en term som tar hänsyn till avstånd mellan vägkanten 
och byggnaden. I uttrycket kan man avläsa att när längden är lika med sin 
nämnare så är påkörningslasten noll. Eftersom ett fordon med största sannolikhet 
inte kraschar vinkelrätt mot bärverksdelen har man delat upp lasten i två 
komposanter, Fdx som är parallell med vägriktningen och Fdy som är vinkelrät mot 
vägriktningen, [8]. 
 
Tabell 2, Påkörningslast för byggnader intill väg, [7]. 
 

 
 
 

Figur 3, Avståndet L mellan körfältet och yttre bärverksdel, [7]. 
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3.2 Okänd olyckslast 
 
Tr1 eller Tr2 trapphus måste alltid dimensioneras för okända olyckslaster. 
Beräkning av en okänd olyckslast är när man dimensionerar för en explosionslast, 
man dimensionerar konstruktionsdelarna till väsentliga bärverksdelar. 
Anledningen till att man dimensionerar Tr1 och Tr2 trapphusen är för att kunna 
utrymma via detta trapphus från ovanliggande våningar. Problematiken ligger 
oftast i att göra trapphuset så intakt som möjligt. Dörrar och fönster är tillåtna ifall 
de utgör en mindre del av de omslutande väggarna. “En förutsättning för att tillåta 
dörrar som inte klarar olyckslaster eller att tillåta magnetuppställda dörrar är att 
trapplopp, trapplan och upplagen för dessa klarar last för väsentlig bärverksdel 
eller den explosionslast som då kan förväntas slå in i trapphuset”, [3]. 
 
Anledningen till att en gasexplosion sker är till exempel läckage i gasledningar, 
avdunstning av flyktiga vätskor eller förångning av ytbehandlingsmaterial vid en 
brand, [3]. 
 
Finns det gasledningar i byggnaden eller är det en industrilokal med silos klassas 
explosionslaster som känd olyckslast, men är det en byggnad utan gasledningar 
klassas det som okänd olyckslast. 
 

3.2.1 Beräkning enligt SS-EN 1991-1-7 
 
Vid naturgasexplosion så kan man beräkna lasten genom dynamisk analys eller 
ekvivalent statiskt tryck för trapphus som enda utrymningsväg. Annat alternativ 
vid okänd olyckslast är att dimensionera alla konstruktionsdelar som väsentliga 
bärverksdelar. Den rekommenderade lastvärdet är Ad=34 kN/m2 och 
dimensionerande last över Adbör inte beaktas, [4]. 
 
För beräkningar av ekvivalent statiskt tryck ska lasten dimensioneras för högsta 
värdet mellan följande ekvationer: 
 
pd1= 3 + pstat E.3 
 
eller 
 
pd2= 3 + pstat /2 + 0.04 / (Av + V)2 E.4 
 
Av beskriver arean på alla ventilationsluckor, det är allt ifrån dörrar, fönster 

eller andra delar som kan förväntas öppnas/stängas [m2]. 
 
pstat är ventilationstrycket som en ventilationslucka klarar av [kN/m2].  

V Den rektangulära inneslutnings volym [m3]. 



17  

Villkor: 
 

- Ekvationerna gäller enbart rum upp till 1000 m3. 
- Explosioner som sker i flera rum ger ett högre tryck. Det är oftast svårt att 

beräkna trycket som uppstår på grund av att de inte enbart begränsas av 
ventilationsluckornas styrka. 

- Byggnadsdelar med olika pstat-värden bidrar till ventileringsarean, största pstat bör 
användas men värden på pd över 50 kN/m2 bör bortses. 

- Förhållandet mellan ventilationsluckornas area och volymen bör uppfylla 
villkoret: 0.05 m-1 ≤ Av / V ≤ 0.15 m-1 

-  

Det finns ingen angiven metod för att beräkna ut pstat i eurkoden utan istället får 
man avläsa värden från fönsterleverantören eller liknande. Från tabellen nedanför 
kan värden tas ut från Federal Emergency Management Agency (FEMA). Dessa 
värden presenteras som psi och kan omvandlas till pstat(kN/m2), [8]. 

 
Tabell 3, Värden på pstat , [8]. 

 

 
 
0.15 psi -> 1.03 kPa 
0.22 si -> 1.51 kPa 
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3.2.2 Beräkning enligt EKS 11 
 
För beräkningar av invändiga explosioner enligt EKS 11 kan man beräkna 
explosionslaster genom följande; 
 

- Dimensionera väggar och golv till väsentliga bärverksdelar och räkna 
med att lasten är 34 kN/m2. 

- Beräkna enligt formlerna som även anges i eurokoden 
 
pd1= 3 + pstat E.5 
 
eller 
 
pd2= 3 + pstat /2 + 0.04 / (Av + V)2 E.6 
 
 
För beskrivning av formeln se E.3 eller E.4 i avsnitt 3.2.1. 
 
Villkor: 

- pstat ≥ 5 kN/m2. 
- Väggar: 4 kN/m2 i byggnader med högst 8 våningsplan. 
- Trapplopp och vilplan: 8 kN/m2 i byggnader med högst 8 våningsplan. 
- Väggar: 6 kN/m2 i byggnader med mer än 8 våningsplan. 
- Trapplopp och vilplan: 12 kN/m2 i byggnader med mer än 8 

våningsplan. 
- Glaspartier utgör maximalt 10 % av trapphusets omslutande väggarea 

i respektive våningsplan. 



19  

4 Tillvägagångssätt för beräkningsgången 

 
4.1 Beskrivning av projektet Sköndal kvarteret D 
 
Projekt Sköndal kvarteret D ligger på Sköndalsvägen och Thorsten Levenstams 
väg, i Farsta. Det är ett flerbostadshus på fem och sex våningar med några lokaler 
på markplan. Trapphuset vi har valt ligger mot vägen, på hus ett av fem. Tack vare 
byggnadens lokalisering passar den utmärkt för både teoretisk förklaring och 
praktisk beräkning. Byggnaden är främst gjord av prefabricerad betong. 
 

Figur 5, Projekt Sköndals läge och placering, [9]. 
 

Figur 6, Plan ett i projektet där röd markering visar det enda trapphuset i byggnaden, [9]. 
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4.2 Kända olyckslaster 
 
4.2.1 Dimensioneringsgång med hjälp av EKS 11 
 
Som det har nämnts tidigare i kapitel tre är längden från vägbanan till 
konstruktionen och hastigheten i körfältet avgörande. Figuren nedan visar 
hastighetsbegränsningarna i närliggande körbanor. 
 

Figur 7, Hastighetsgränser samt kvarteret Ds placering vid Thorsten Levenstams väg och 
Sköndalsvägen, [10]. 
 

 Efter att ha hämtat ut hastigheten vid projekt sköndal- kvarteret D via trafikverket 
kan man utläsa vilken kraft som är relevant för projektet. 
 
Tabell 2, Påkörningslast för byggnader intill väg, [7]. 
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 Projektet Sköndal- kvarteret D(rödmarkerade området) har en begränsning på 
närliggande väg på 30 km/h. 

 Från Tabell 2 ovan kan vägtypen “Vägar med tillåten hastighet lägre än 40km/h” 
väljas. 

 För att beräkna fram kraften måste den okända variabeln, längden mellan yttre 
körfält till bärverksdelen mätas. Längden mättes ut med hjälp av ritprogrammet 
AutoCAD. 
 

4.2.2 Dimensioneringsgång med hjälp av SS-EN 1991-1-7 
 
När man dimensionerar en last via eurokoden är det viktigt att först samtala med 
beställaren och relevanta discipliner om en riskanalys. Frågor som bör behandlas 
är ifall man ska dimensionera konstruktionen för lasten, skydda byggnaden i form 
av någon barriär eller förflytta byggnaden. 
 

 Byggnaden måste också dimensioneras utifrån omgivningen. Till exempel om 
byggnaden befinner sig i ett tätbebyggt område. Som det har nämnts tidigare i 
kapitel 3.1.2 så kan man beräkna påkörningslasten som en punktlast eller en fördelad 
last. 
 

 För att få fram punktlasten för konstruktionen måste man kolla byggnadens 
lokalisering. Projekt Sköndal- kvarteret D är lokaliserat i ett tätbebyggt område 
vilket enligt tabell 1 ger punktlasterna 500 kN i körfältets riktning och 250 kN 
vinkelrätt mot fordonets färdriktning. 
 

 Den fördelade lasten beräknas genom att göra om punktlasten som utläses i tabell 
1 till en fördelad last. I eurokoden ges det rekommenderade värden för lastens 
höjd och bredd. Lastens höjd rekommenderas till 0.25 m för personbil och 0.5 m 
för en lastbil. Bredden på lasten rekommenderas till 1.5 m oavsett vilket fordon 
det är. 
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4.3 Okända olyckslaster 
 
Vid dimensionering av okända olyckslaster är det samma formler och 
tillvägagångssätt i EKS 11 och eurokoden men däremot varierar värdena. Vid 
dimensionering av okända olyckslaster finns det tre olika förebyggande lösningar 
som presenteras i avsnitt 2.2 robusthet. I detta kapitel redovisas enbart hur man 
når robusthet via väsentlig bärverksdel. 
 

 Både europeiska och svenska standarderna tillåter elementen att dimensioneras som 
väsentliga bärverksdelar. Värdet beräknas antingen fram via modellen gasexplosion 
eller så används det rekommenderade värdet 34 kN/m2. 
 

 För att beräkna värdet på gasexplosionen så presenteras ekvationerna E.3-E.6 i de 
olika standarderna. 
 

 När man beräknar enligt SS-EN 1991-1-7 så är pstat, Av och V okända. Pstat 
beräknas fram genom att multiplicera antal ventilationsluckor med det totala 
ventilationstrycket. Arean för alla ventilationsluckor tas fram genom att mäta via 
ett lämpligt ritprogram exempelvis AutoCAD. Volymen av rummet uppmätts i det 
rum där explosionen kan inträffa. 
 

 I EKS 11 finns det ett rekommenderat minsta värde på ventilationstrycket, 
pstat≥5kN/m2. Vidare beräknas Av och V likt eurokoden men har inget intervall på 
Av/V som eurokoden. 
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5 RESULTAT OCH ANALYS 

 
I jämförelsen mellan SS-EN 1991-1-7 och EKS 11 inom påkörningslaster går det 
att utläsa två olika resultat. Se tabell 4. 
 
Beräkningsgången skiljer sig också mycket från varandra. Vid beräkning av EKS 
11 är man främst beroende av längden mellan körbanan och byggnaden. 
Funktionen är väldigt förenklad där det endast finns en okänd faktor, L. Det 
lämnas inget utrymme för konstruktören att tolka vilken risk det finns för att ett 
fordon ska krocka i byggnaden. EKS 11 tar inte hänsyn till området, om det är 
tätbebyggt eller inte utan istället är man bara intresserad av hastigheten vid den 
närliggande vägbana. SS-EN 1991-1-7 har en väldigt informativ beskrivning om 
hur lasten av påkörning beräknas. Det är öppet för tolkning om man ska räkna 
med antingen punktlast eller fördelad last och inga specifika kravs ställs. Däremot 
redovisas ingen formel för att beräkna den fördelade lasten utan där sätts 
konstruktörens kunskaper kring byggmekanik i fokus. 
 
Tabell 4, Sammanställning av påkörningslast. 

Påkörningsla
st 

EKS 11 SS-EN 1991-
1-7 

Punktlast, 
Fdx 

0 kN 500 kN 

Punktlast, 
Fdy 

0 kN 250 kN 

Fördelad 
last, lastbil, 
Fdx.l 

0 kN 667 kN 

Fördelad 
last, lastbil, 
Fdy.l 

0 kN 333 kN 

Fördelad 
last, 
personbil, 
Fdx.p 

0 kN 1333 kN 

Fördelad 
last, 
personbil, 
Fdy.p 

0 kN 667 kN 

 
 
 
Vid utläsning av tabell 2 i avsnitt 3.1.1framgår det inte tydligt vilken kraft som är 
lämpligt för projektet. För projekt Sköndal- kvarteret D valdes Fdx och Fdy av 
tabellvärdena från vägtypen “vägar i tätbebyggt område”. Hastigheterna i ett 
tätbebyggt område varierar beroende på risken, om det är nära centrum eller ute på 
landsvägen. 
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Vid närmare granskning blir det stora lastskillnader mellan SS-EN 1991-1-7 och 
EKS 11. Går det att avgöra en påkörningslast via enbart längden till byggnaden? 
Det är givet i EKS:en att under 40 km/h måste L <3 m för att en exceptionell last 
mot väggen ska uppkomma. Men är det rimligt att enbart utgå från att längden är 
den avgörande faktorn? Om det inte finns några hinder mellan vägbanan och 
konstruktionen är det rimligare att dimensionera enligt eurokoderna. Anledningen 
är att det inte enbart går att utgå från människans och bilens förmåga att bromsa 
in. Människans tillstånd, förhinder mellan väg och byggnad måste beaktas i 
riskanalysen. I projekt Sköndal kvarteret-D var det långt avstånd mellan vägbana 
och trapphuset i förhållande till hastigheten vilket gav en liten last när man 
beräknar med hjälp av den svenska standarden. 
 
Det är fult möjligt att den plötsliga lasten i trapphuset blir noll i verkligheten som i 
teorin när man beräknar enligt EKS:en. Det var 7,4 m mellan vägbana och 
trapphuset vilket ger föraren möjlighet att undvika krocken genom att bromsa. 
Dessutom kan man anta att det finns väghinder däremellan vilket reducerar bilens 
hastighet eller stoppar den helt beroende på bilens infallsvinkel. 
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Tabell 5, Sammanställning av värden på väsentlig bärverksdel 

Väsentlig 
bärverksdel 

EKS 11 SS-EN 1991-
1-7 

Naturgasexplos
ion, pd1 

8 kN/m2 13.7 kN/m2 

Naturgasexplos
ion, pd2 

6,39 kN/m2 10.1 kN/m2 

Rekommendera
d last, Ad 

34 kN/m2 34 kN/m2 

 
 
Skillnader inom naturgasexplosioner uppkommer också mellan SS-EN 1991-1-7 
och EKS 11. Se tabell 5. Vid beräkning för eurokoden finns inget givet värde för 
pstat (ventilationstrycket) istället får man själv avgöra det värdet. 
Beräkningsgången redovisas inte heller, det är upp till konstruktören att bestämma 
pstat. Ett alternativ är att fråga fönster-och dörrleverantören. Ett annat alternativ är 
att utgå efter är en tredjeparts värden. Där främsta alternativet är FEMA:s 
riskanalys för terrorattentat. För fönster och dörrar använder FEMA värdet 
pstat=1.53 kN/m2 per ventilationslucka. Resultatet blir att explosionslasten blir 
pd=13.71 kN/m2. 
 
Vid beräkning av EKS 11 är pstat≥5 kN/m2, vilket är det minsta värde att utgå 
efter. Resultatet blir att explosionslasten är pd= 8 kN/m2 om pstat=5 kN/m2. Det blir 
en markant skillnad på 5.7 kN/m2. Bakgrunden till det är främst en 
överdimensionering vid beräkningen för eurokoden. Sätter man 5 kN/m2 i 
perspektiv för vad ett fönster ska klara av är det väldigt högt. Ett 
kvadratmeterfönster klarar av en last på 500 kg. En konstruktion måste ha högre 
ventilationstryck ju fler ventilationsluckor det finns, frågan vad som är rimligt. 
Det finns inga riktlinjer eller exempel när man beräknar med hjälp av EKS:en. 
 
De avgörande faktorerna som bestämmer ifall ventilationstrycket blir högt eller 
låg är pstat som tidigare har benämnts och rummets volym samt arean på 
ventilationsluckorna. Se ekvation 4 och 6. Termen som blir avgörande är Av/V, 
där ju större area på ventilationsluckorna och ju mindre volym på rummet skapar 
ett högre tryck. Till skillnad mot dimensionering vid väsentlig bärverksdel där ett 
rekommenderat värde på pd=34 kN/m2 används tas ingen hänsyn till antal fönster 
eller rummets volym. Istället sker en kraftig överdimensionering som ska täcka 
alla volymer under 1000 m3. 
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Vidare går det att analysera värdet 34 kN/m2 som har sitt ursprung från 
gasexplosionen i Ronan Point 1968. Sen explosionen har man använt samma last 
vid dimensionering för väsentlig bärverksdel. Anledningen är att den 
exceptionella lasten som uppstod vid det fortskridande raset uppskattades till just 
34 kN/m2. Sverige använder sig inte av gasledningar i samma utsträckning som 
England men för att uppnå robusthet för okända olyckslaster så kan man låta 
pd=34 kN/m2. Detta ska täcka alla eventuella okända laster som kan uppstå. Men 
vilka okända olyckslaster finns det? Gasexplosionslasten härstammar från 
England och om det inte finns gasledningar i byggnaden hur ska då en 
explosionslast uppstå? 
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6 SLUTSATS 

Fortskridande ras och olyckslaster har beräknats sen gasexplosionen 1968. Nu ska 
både kända- och okända laster dimensioneras som olyckslaster. Komplikationer i 
beräkningsgången har uppstått då en vanlig konstruktör inte vet hur man ska tolka 
och använda dem. 
 
Lämplig litteraturstudie har skett på nationell- och internationell nivå för att få en 
förståelse kring problemen samt även en jämförelse mellan EKS 11 och SS-EN 
1991- 1-7 har utförts. Vidare har det skett teoretisk och praktisk användning av ett 
verkligt projekt för att verklighetskoppla teorin och behärska problemet. 
Resultatet som gick att utläsa var att lasten kring gasexplosioner och 
påkörningslaster varierade mellan EKS 11 och SS-EN 1991-1-7. Den nationella 
bilagan har förenklade formler och det finns inte utrymme att anta värden. 
 
Slutsatsen är att det finns två olika beräkningsgångar att gå efter, EKS 11 och 
eurokoden. De två olika standarderna gav två olika värden i kända och okända 
olyckslaster. Det som behövs göras är en riskanalys för kunna bedöma vilken 
beräkningsgång man ska gå efter. 
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7 UPPFÖLJNING 

Vidare studier inom vårt ämne kan vara att dimensionera bärverksdelar för lasterna 
via de tre olika metoderna som framgår i avsnitt 2.2 robusthet. Kolla på intressanta 
knutpunkter och de väsentliga bärverksdelarna. Hur påverkar de olika 
beräkningsgångarna ekonomin och eventuellt produktionen? Vidare studier kan 
också bygga på vår avhandling genom att jämföra andra kända olyckslaster som 
brand. 
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BILAGA D 

Påkörningslast, SS-EN 1991-1-7 
 
I kapitel tre nämnde vi att påkörningslaster kan beräknas på två olika sätt, som 
punktlast och fördelad last. För att dimensionera för det mest tänkbara scenariot 
kommer båda lasterna beräknas. 
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Påkörningslast, EKS 11 
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