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EN 1991-1-7 (2006), vilket behandlar olyckslaster, anger flera metoder för att uppnå minsta krav på robusthet för byggnader. En 
utav metoderna är att mekaniskt sammanbinda en byggnads bärverksdelar med varandra i syfte att motverka ett fortskridande ras 
vid eventuellt olycka. För betongbyggnader återfinns även krav i EN 1992-1-1 (2005) vilket båda behandlas i denna rapport. 
 
Syftet med rapporten är att undersöka vad de nya reglerna i EKS 11 gällande olyckslaster innebär för byggnader i praktiken med 
hänsyn till sammanhållning, duktilitet och dimensionering med den indirekta metoden. Syftet är även att undersöka om normerna 
blivit tydligare då tidigare forskning visat att normerna är svåra att tyda. 
En jämförelse mellan EKS 10 och EKS 11 återfinns genom hela rapporten och en litteraturstudie följs av en fallstudie där två fiktivt 
skapade byggnader skapats för att praktiskt kunna jämföra både normerna och olika typer av stommar. Dimensionering enligt 
föreskrivna regler gällande olyckslast och sammanhållning utförs för båda byggnaderna och beräkningarna visas i relation till de 
olika EKS versionerna. 
 
Kraven i EKS 11 har generellt sänkts och i viss mån blivit tydligare på vissa punkter som tidigare varit otydligt formulerade. 
Rapporten visar att det fortfarande finns brister med framförallt EN 1991-1-7 (2006) där längden på en bärande betongvägg bör 
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(2005) med gällande EKS 11 på ett bättre sätt än tidigare. Olyckslastnormen lämnar dock fortfarande vissa frågetecken och 
förtydliganden bör göras för att undvika olika tolkningar. Arbetet visar också att robusthet är komplicerat, tidskrävande och kräver 
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BKR  Boverkets konstruktionsregler 
 
Duktilitet  Förmågan för tex en byggnad eller byggdelselement att deformeras 
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Dragband  Fysisk sammanbindning av byggnadselement med syfte att 

förhindra förskjutning och separation. 
 
EKS 11  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av 

europeiska konstruktionsstandarder utgåva 11 
 
EKS 10  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av 

europeiska konstruktionsstandarder utgåva 10 
 
Fortskridande ras  En sekvens som aktiveras efter att en lokal skada har uppkommit 

från en olycka. Skadan fortplantas sedan från ett element till ett 
annat som leder till kollaps. 

 
HD/F   Förspända håldäckselement 
 
Indirekt metod Metod för hantering av lokalt brott vilket kan motverka att ett 

progressivt ras uppstår genom att binda samman bärverksdelar 
med dragband. 

 
Oproportionerligt ras Kan beskrivas som ett ras som blev större än väntat med tanke på 

den initierade olyckans storlek. 
 
Redundans  Term som används för att beskriva att det finns flera lastvägar än 

nödvändigt för att bära lasten genom byggnaden ned till marken. 
 
Robusthet  Förmågan hos en byggnad att i viss mån kunna acceptera att en del 

av byggnaden skadas utan att det i sin tur ska leda till några större 
konsekvenser. 
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1 Bakgrund  
Detta kapitel beskriver bakgrund, syfte, frågeställningar samt avgränsningar i arbetet med 
tillhörande motiveringar. 

1.1 Inledning 

Det råder för nuvarande ett underskott av bostäder i 240 (83 procent) av de tillfrågade 
kommuner i den årliga bostadsmarknadsenkäten som utförts 2019 (Boverket, 2019). Vid 
rådande bostadsbrist och ett samhälle där bostäder kommer att behöva byggas för att täcka 
befolkningsökningen så spelar prefabricerade betongkonstruktioner stor roll då det rationella 
byggandet är snabbt och tidseffektivt. Vid ekonomiska samt tideffektiva byggen kan de 
byggnadstekniska lösningarna komma obemärkt undan och man använder sig av typiska 
lösningar man vet fungerar istället för att anpassa dem till projektet i sig. 
 
Något som är viktigt att uppnå med en byggnad är att den ska kunna motstå ett lokalt brott och 
vara robust. Då är de byggnadstekniska lösningarna viktiga. En metod för att uppnå robusthet 
idag är att sammanbinda byggnadselementen och på så sätt undvika ett fortskridande ras. Förr 
i tiden när byggnader och dess detaljer utformades så dimensionerades de med tumregler vilket 
fick dem att uppnå en form av robusthet per automatik (Institution of Structural Engineers, 
2010). För att en byggnad ska vara robust så ska den även vara duktil. Kraven på robusthet 
uppkom främst på grund av raset av Ronan Point (1968) som uppvisade ett bra exempel på en 
icke robust byggnad. Även bombdådet i Oklahoma city (1995) samt raset av World Trade 
Center fick branschen att börja utreda och undersöka fortskridande i större utsträckning än 
tidigare  (Institution of Structural Engineers, 2010). 
 
I moderna byggnader där komplexiteten har ökat har man tagit robustheten för givet och har på 
senare tid börjat ifrågasätta dess funktion, speciellt när man idag ska bygga på så kort tid som 
möjligt och när reglerna är mer anpassade till platsgjutna konstruktioner vad gäller olyckslaster. 
Vid bra utformade platsgjutna konstruktioner erhålls en robusthet genom den 
sammahållningsarmering som finns samt dess kontinuitet (Institution of Structural Engineers, 
2010). Samma kontinuitet finns inte vid prefabricerade betongelement och sammanbindningen 
av elementen är därmed av största intresse. Tidigare utgåvor av Boverkets konstruktionsregler 
gällande olyckslaster har varit svåra att tolka och främst varit anpassade till platsgjutna 
konstruktioner. Reglerna har varit svåra att förstå bakgrunden till och Boverket har i den senaste 
utgåvan av EKS 11 (2019)  tydliggjort, samt ändrat regler kring sammanhållning och duktilitet. 
De skriver att sammanhållning och duktilitet är särskilt viktigt att tillämpa på prefabricerade 
betongkonstruktioner för att förhindra ett fortskridande ras. Det är därför av största intresse att 
undersöka dessa ändringar, utföra en litteraturstudie hur duktilitet uppnås och hur 
detaljutformningar mellan prefabricerade betongelement ser ut. 
 

1.2 Syfte och målbeskrivning 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka vad ändringarna i nya EKS 11 gällande 
olyckslast, och främst vad sammanhållning och duktilitet innebär för byggnader i praktiken. 
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Syftet blir även att undersöka vilka byggnader som faktiskt kommer att påverkas och på vilket 
sätt genom att skapa fiktiva byggnader som ska spegla verkligheten. Examensarbetet 
eftersträvar att visa om det har blivit tydligare eller inte med hänsyn till vilka normer som ska 
tillämpas vid dimensionering av olyckslast, när de ska användas samt hur längder på dragband 
ska tolkas. Detta på grund av att det tidigare påvisats att det inte varit helt tydligt om det är 
olyckslastnomen EN 1991-1-7 (2006) som gäller vid dimensionering av olyckslast eller om den 
ska användas tillsammans med betongnormen EN 1992-1-1 (2005). Tanken med arbetet blir 
sammanfattningsvis att det ska mynna ut i en gemensam startpunkt för branschen när det 
kommer till dimensionering av olyckslast och främst användning av den indirekta metoden, 
samt påvisa skillnaden mellan EKS 11 och EKS 10 vid dimensionering med samma metod. En 
gemensam interpretation av normerna skulle leda till bättre kvalité och undvika 
kommunikationsfel mellan branschens aktörer. 
 

1.3 Frågeställningar 
För att uppnå syftet och målet med rapporten så måste följande frågeställningar besvaras: 
 

• Vilka normer gäller vid dimensionering av prefabricerade betongkonstruktioner med 
hänsyn till olyckslast och hur ska de tillämpas? 
 

• Vad är de huvudsakliga skillnaderna mellan EKS 11 och EKS 10 gällande 
sammanhållning, duktilitet och olyckslast i allmänhet? 
 

• Hur och vilka byggnader kommer att påverkas av de nya reglerna? 
 

• Finns det uppenbara problem med de normer som används för dimensionering? 
 

1.4 Avgränsningar 
Examensarbetets omfattning medför att en hel del begränsningar måste göras för att kunna 
behandla all data och göra arbetet görbart. Arbetet ses som en form av förstudie till en större 
implementering av berörda ämnen. Ytterligare arbete kommer att behöva göras för att verifiera 
de teoretiska beräkningarna och hur de fiktiva byggnaderna faktiskt fungerar i praktiken. 
Gällande beräkningarna och dimensionering är det enbart den indirekta metoden som är 
föreskriven i normerna som kommer att behandlas i arbetet samt en jämförelse mot gällande 
betongnorm och dess krav på sammanhållningsarmering vad gäller olyckslaster. Anledning till 
det är för att göra arbetet görbart och kunna applicera en metod på de fiktiva byggnaderna men 
även för att syftet primärt är att fokusera på en utav dimensioneringsmetoderna genom hela 
arbetet. 
 
Studien kommer främst att behandla prefabricerade betongelement. De fiktiva byggnaderna 
skapade för fallstudien kommer att bestå av förspända håldäcksbjälklag i två olika stommar och 
bli belastade med lasttyper, såsom egentyngd för bjälklag och nyttig last för aktuell 
byggnadstyp. Beräkningsunderlag kommer att hämtas ur litteratur som används av 
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konstruktörer idag. Olika fiktiva byggnader med förutsättningar för beräkning av samtliga 
dragband kommer att skapas för att spegla verkligheten. Arbetet avgränsar sig till att tillämpa 
programvaran Tekla stuctures för modellering av de fiktiva byggnaderna och dess detaljer. 
Detta då det är ett vanligt program som används för prefabricerade betongelement. 
 
En diskussion av olika tillämpbara dimensioneringsmetoder vid olyckslast kommer inte att 
göras i detta arbete. Motiveringen till det är att det redan finns rapporter som behandlar och 
påvisar skillnaderna mellan dem. Studien och arbetet kommer endast att påvisa de skillnader 
som finns vid dimensionering mellan de olika normera, olyckslast och betongnormen, samt 
tillhörande versioner av EKS med fokus på den indirekta metoden i olyckslastnormen. 
 

1.5 Disposition 

• Kapitel 1 beskriver arbetets förutsättningar, bakgrund till arbetet och dess primära syfte. 
 

• Kapitel 2 börjar med att beskriva vilka vetenskapliga metoder som används i arbetet. 
Det talar även om hur arbetet har utförts och vilket forskningsmaterial som används. 

 
• Kapitel 3 behandlar samtliga ämnesaktuella termer som kommer att behövas senare i 

arbetet. Kapitel 3 lägger grunden till vad kapitel 4 kommer att behandla. 
 

• Kapitel 4 påvisar samtliga normer för dimensionering av olyckslast med den indirekta 
metoden samt en beskrivning av sammanhållningsarmering enligt EN 1992-1-1 (2005). 
Kapitel 4 talar även om de mest väsentliga delarna i den indirekta metoden, horisontella 
och vertikala dragband samt gör en tolkning av dessa för att kunna applicera och påvisa 
skillnaderna mellan EKS10 och EKS11 rent beräkningsmässigt. 

 
• Kapitel 5 redovisar beräkningar som utgår från tolkningen som gjorts i kapitel 4 och 

geometrin för de fiktiva byggnader som skapats för denna rapport. 
 

• Kapitel 6 för en diskussion kring arbetet, gör en resultatanalys samt anger och motiverar 
studiens användbarhet. 

 
• Kapitel 7 behandlar slutsatser samt förslag till fortsatt forskning. 
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2 Metod och material 
Under detta kapitel beskrivs forskningsdesignen samt motiveringar till valda tillvägagångssätt. 
I slutet av kapitlet nämns även rapportens reliabilitet samt validitet. 
 

2.1 Utgångspunkter för studien 
För att genomföra tänkt examensarbete samt besvara frågeställningarna som ställts 
inledningsvis har en inledande litteraturstudie genomförts kring ämnesaktuella termer. Det från 
olika källor, både elektronisk samt skriven litteratur.  
 
Främst har kvantitativa metoder använts för att studera befintlig forskning och för att kunna 
bilda sig en uppfattning om aktuellt läge och därmed utgå från den teori som skapats och finns 
idag. Kvantitativ forskning utgår i allmänna lag från teori och bildar slutsatser kring dem efter 
avslutad forskning (Bryan, 2018). Det kvantitativa arbetssättet verifieras åter en gång då det 
anses vara teoriprövande (Blomkvist & Hallin, 2014). Detta görs i arbetet genom att pröva de 
uttalanden som gjorts kring den nya versionen av EKS 11 som i teorin ska vara enklare att 
förstå.  
 
Vid en kvantitativ metod förväntas även ansatsen vara deduktiv, som beskrivs av det synsätt på 
relationen mellan teori och forskningen där forskningen utgår från idéer som härleds med hjälp 
av teorier (Bryan, 2018). Detta är vad studien kommer inledas med att göra då beräkningarna 
kommer utgå från tidigare teorier (hur man ska dimensionera vertikala och horisontella 
dragband) för att sedan komma fram till ett resultat vid jämförelsen av båda 
beräkningsmetoderna. Det deduktiva arbetssättet passar även bra då beräkningar kommer att 
tillämpas på fiktiva byggnader som ska representera verkligenheten. En induktiv ansats 
förväntas i avslutande delen av arbetet genom att analysera och observera de resultat som 
rapporten visar och på så sätt skapa en teori och arbetssätt för konstruktörer ute i branschen. Ett 
analytiskt tankesätt kommer genomskåda hela arbetet för att förstå komplexiteten i problemet 
samt upprätthålla den genomgående jämförelsen som kommer ske mellan de olika metoderna.  
 

2.2 Tillvägagångssätt 
2.2.1 Litteraturstudie 

För att skapa det kvantitativa tillvägagångssättet i arbetet inleds rapporten med en 
litteraturstudie kring ämnesaktuella termer. En litteraturstudie innebär att den litteratur som 
behandlas granskas kritisk utifrån ett vetenskapligt syfte. Den är systematisk, metodisk och 
litteraturen som granskas består av vetenskapliga publikationer och tidskrifter. Litteraturstudien 
ska belysa komplexiteten och problematiken med dimensionering av olyckslast genom utdrag 
ur de normer och riktlinjer myndigheter tillhandahåller. Eftersom dimensionering och 
ämnesaktuella termer är omfattande i den grad att det är många parametrar som beror på 
varandra så passade det bra att göra en inledande litteraturstudie för att klargöra var beräkningar 
samt utdragen från myndigheter baseras på. Litteraturstudien inleds med att identifiera 
nyckelord som bidrar till att begränsa forskningsområdet. När det har gjorts kan sökning av 
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litteratur på bland annat databaser påbörjas (Bryan, 2018). Studien började med att söka 
information om tidigare arbeten via DiVA portalen. DiVA portalen visar samtliga publikationer 
från fyrtionio anslutna universitet. Det gjordes för att klargöra om det fanns tidigare 
examensarbeten på samma område och via den vägen begränsa arbetet samt identifiera 
nyckelord. Därefter gjordes sökningar av nyckelorden på engelska för att verifiera tilltänkt 
litteratur samt vad publikationer på engelska använt för referenslitteratur. Sökningar av 
publikationer samt forskningsmaterial har även gjorts via Researchgate. Researchgate är en 
webbplats där forskare kan publicera sitt forskningsmaterial och som via en semantisk 
sökmotorn letar efter sammanfattningar istället för enskilda ord, det har varit en tidsbesparande 
nyckel i rapportens arbete. Utöver de elektroniska sökningarna användes högskolans 
biblioteksverktyg för identifiering av ytterligare litteratur via tidigare funna publikationer. Efter 
urvalshanteringen av data så gjordes en sammanställning av insamlad sådan. Informationen 
som samlats in bearbetades sedan och resultatet framgår i kapitel 3 och framåt. Figur 1 nedan 
beskriver arbetsgången schematiskt. 
 

 
Figur 1. Arbetsgång och moment i litteraturstudien. 

2.2.2 Fiktiva byggnader, fallstudie och beräkningar 

En forskningsdesign som används i uppsatsen är en komparativ fallstudie. Denna design 
används för att på ett enkelt sätt applicera beräkningarna på fiktiva byggnader som ska 
representera verkligheten. De fiktiva byggnaderna ska representera olika fall som vanligtvis 
behandlas vid dimensionering av olyckslast. 
 
En fallstudie beskrivs som en inriktning på en eller flera enheter. Inriktningen ska erhålla en 
djupare beskrivning av en viss relation, händelser eller en viss process i studien. Fallstudien ska 
påpeka det generella genom observation av enheten och på så sätt ge möjligheten att förklara 
varför ett visst resultat har uppstått och inte enbart presentera dem i siffror (Denscombe, 2018). 
Det en fallstudie gör är att den behandlar flera fall (explanans) som talar om något om 
fenomenet (explanandum) (Blomkvist & Hallin, 2014). I rapportens mening fungerar de olika 
typer av byggnaderna som olika fall och det fenomen som förklaras och tydliggörs är 
skillnaderna mellan EKS 10 och EKS 11 gällande olyckslaster med den indirekta metoden i 
olyckslastnormen samt föreskrivna regler i betongnormen. Anledningen till att flera byggnader 
kommer att studeras är att vid dimensionering av olyckslaster så kan längder på dragband tolkas 
olika beroende på stomtyp. Beräkningar utförs och sammanställs i ett Excel-blad, där krafter 
för berörda dragband framgår, armeringsmängd samt ett val av armeringsjärn sett till erfordrad 
armeringsmängd. Ett val av EKS-version görs också tillgängligt i bladet för att enkelt kunna 
växla mellan de olika versionerna. Enkla If-satser skapades för att göra bladet interaktivt mellan 
de två olika EKS-versionerna. 



 

 6 

 
Beskrivning av fallstudien och dess steg redovisas i Figur 2 via en schematisk och grafisk bild. 

 
Figur 2. Fallstudiens arbetsgång och delmoment 

2.3 Databearbetning och analys 
Data på beskrivningsnivå förväntas inte att användas i detta examensarbete och därför beskrivs 
det inte hur obervationsdata har transkriberats och vilka metoder som kan tänkas användas. 
 
Data på analysnivå i form av sammanställningstabeller behandlas och kommer innefatta 
jämförelser mellan kvalitativa data för att kunna hitta tänkbara samband och skillnader mellan 
jämförda metoder och slutsatser för examensarbetet. Denna del av analysen kommer främst att 
spegla resultaten i examensarbetet. Någon särskild metod har inte använts för att analysera data 
utan har på ett metodiskt sätt genomförts av att ”head to head” jämföra de metoder som finns 
beskrivna i respektive EKS. Resultaten från beräkningar har analyserats på samma sätt och 
ställts upp i tabellform. 
 
Data på tolkningsnivå utgår från den teori samt de resultat som arbetet kommer att mynna ut i. 
Dessa presenteras främst under kapitel 6 i den slutgiltiga versionen av denna text. 
 

2.4 Validitet och reliabilitet 
Vid kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder och dess datainsamlingstekniker vill man 
försöka få en uppfattning kring måttet på det man mäter. Det gör man genom att diskutera dess 
validitet samt reliabilitet. De beskriver generellt hur bra datainsamlingen har fungerat. Det 
viktiga med god reliabilitet samt validitet är att det skapar en bra förutsättning för att 
generalisera resultaten och göra dem användbara för andra. Validitet handlar om mätningarna 
uppfyller det som mätningarna faktiskt ska mäta. Alltså är de relevanta och används de i rätt 
läge (Blomkvist & Hallin, 2014). Validiteten i detta examensarbete bekräftas och stärks genom 
att de beräkningsmetoder som används har utgått från redan framtagna formler och 
beräkningsätt. Teorin som det refereras till används i analysen av arbetet som i sin tur stämmer 
överens med syftet och frågeställningarna. På så sätt kan jämförelsen och slutsatserna vara 
tillförlitliga och de mätinstrument som används anses mäta det som var tanken att de skulle 
mäta. 
 
Trots en viss kongruens mellan termerna reliabilitet och validitet så rymmer de olika 
innebörder. Reliabilitet handlar om mätningarnas pålitlighet och följdriktighet (Bryan, 2018). 
Reliabilitet innebär att man studerar det på rätt sätt. Med andra ord kan den upprepas och ge ett 
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liknande resultat. Kan studien göra det så anses studien ha hög reliabilitet. Hög reliabilitet 
garanterar inte hög validitet. Däremot hög validitet förutsätter en hög reliabilitet (Blomkvist & 
Hallin, 2014). Reliabiliteten i detta examensarbete uppnås genom att både välja källor som har 
hög reliabilitet samt att rapporten med grafiska bilder förklarar rapportens genomförande och 
metod. 
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3 Bakgrund och ämnesaktuella termer 
Detta kapitel beskriver de utgångspunkter som finns idag kring omtalat ämne samt redovisar 
ämnesaktuella termer. Kapitlet inleds med en kort historia kring uppkomsten av dagens 
regelverk varav det fortsätter med att definiera termer som genomskådar rapporten. 

3.1 Historia 
Före år 1968 och kollapsen av byggnaden Ronan Point fanns inte terminologin robusthet, 
progressivt ras, duktilitet och oproportionerlig ras, i varken normer eller regelverk (termerna 
beskrivs efter denna punkt i avsnittet). Det som hände i Newham i östra England var att 
lägenhetshuset som tillverkats av prefabricerade betongelement drabbades en gasexplosion på 
den 18:e våningen där en yttervägg slog ut som senare ledde till ett progressivt ras av 
byggnadens sydvästra del (Nethercot, 2011). Se Figur 3 nedan för bild på skada.  
 

Undersökningar gjordes för att ta reda på orsakerna till skadan där man kom fram till att både 
designen samt konstruktionen var bristfälliga. Byggnaden hade byggts med ett system som 

Figur 3 Foto på kollapsen av Ronan Point (The Guardian – Foto David Graces) 
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egentligen bara var gjort för maximalt 6 våningar. Systemet byggde på att elementen var 
sammanfogade utan någon tanke på att det skulle bilda en skadetålig stomme och krafter mellan 
bjälklag och väggar togs till största del upp av egentyngd och friktion (Delatte & Pearson, 
2005). Händelsen kan ses som startskottet på forskningen kring robusthet, oproportionerliga, 
progressiva ras av byggnader och har förändrat samt upplyst farorna med att inte beakta dessa 
parametrar redan från i ett initialt skede i processen. (Institution of Structural Engineers, 2010). 
 
År 1970 efter den fullständiga rapporten från raset av Ronan Point fastslogs det en rad ändringar 
i det brittiska byggreglerna som var först med utvecklingen kring omtalat ämne, närmare 
bestämt i Approved document A. Bland annat så infördes det krav på att byggnader skall 
konstrueras så att vid händelse av olycka ska inte byggnaden, på ett oproportionerligt sätt, rasa. 
Det utarbetades även en regel i byggreglerna att det nu ska finnas ett minsta krav på duktilitet 
och redundans i hela byggnaden. Det sista som fastslogs i ändringen var att byggnader med fler 
än 4 våningar så ska en väsentlig byggnadsdel kunna avlägsnas och byggnaden ska fortfarande 
kunna vara stabil. Om inte detta kunde uppnås så skulle byggnadsdelen konstrueras så att den 
skulle klara en belastning på 34 kN/m2. Många andra länder implementerade dessa regler i 
respektive regelverk och normer. (Janssens & O'Dwyer, 2010). Reglerna skapade vid denna 
tidpunkt, som fortfarande används idag, var för sin tid beskrivande och hade egentligen inte 
någon direkt koppling till dess verkliga prestanda (Nethercot, 2011). Reglerna anses också inte 
ha ändrats allt för mycket de senaste 40 åren (Janssens & O'Dwyer, 2010). Raset och allt 
efterarbete ledde bland annat till det som föreskrivs i dagens Eurokod. Vad berörda Eurokoder 
anger beskrivs i kapitel 4. 
 
Trots vad regelverken i respektive land anger så är begreppen och koncepten kring bland annat 
robusthet och duktilitet fortfarande vaga och det finns bevis att verkande ingenjörer saknar 
styrning kring hur de ska behandla termerna samt följa regelverket (Institution of Structural 
Engineers, 2010). Det finns även ingen direkt tillämpbar ekvation som kan användas för 
dimensionering av robusthet. Utan konstruktören måste beakta byggnaden som ett helt system 
vilket är tidskrävande, kräver kunskap samt rätt kompetens (Thelanderson, 2014). 
 
Ett nutida och dokumenterat fortskridande ras av en stor prefabricerad betongbyggnad är ett 
lägenhetshus i Ryssland som skedde den 27 februari 2012 i staden Astrakhan. Liknande den i 
Ronan Point så skedde en gasexplosion vilket fick byggnaden att rasa. Raset skedde tätt efter 
explosionen vilket tydde på att byggnaden inte hade något alternativt bärningssystem som 
kunde motverka raset (Ślaga, 2013).  
 

3.2 Fortskridande och oproportionerligt ras 
Fortskridande och oproportionerligt ras ska nödvändigtvis inte blandas ihop och behöver inte 
betyda samma sak. Oproportionerligt ras kan definieras såsom efter en händelse, oftast en 
olycka, som har högre magnitud i omfattning än vad den initialt bör haft. Med andra ord 
resultatet av en liten olycka som lett till omfattade kollaps av en hel byggnad. Ett 
oproportionerligt ras sker oftast men inte alltid tillsammans med ett fortskridande ras. Där ett 
fortskridande ras definieras som en kollaps av ett eller flera byggnadselement som initierats av 
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en olycka som sedan skapar en kedjereaktion. Kedjereaktionen skadar flera byggnadselement 
som indirekt beror på den initiala olyckan. Händelseförloppet kallas fortskridande ras 
(Starossek & Haberland, Robustness of structures, 2012). Termen oproportionerligt ras är mer 
passad att använda i sammanhang när man pratar om design och hur väl en byggnad presterar 
då den mer exakta definitionen av oproportionerligt ras är om olyckan leder till en omfattande 
kollaps som inkräktar på byggnadsstommen. Fortskridande ras och dess term är mer lämpad för 
beskrivning av de fysiska fenomen som uppkommer och verkar vid en kollaps. De fysiska 
fenomenen kan vara flera som i sin tur beror på ett flertal andra parametrar, såsom form på 
byggnad och vilken typ av byggnad raset sker i (Starossek & Haberland, Robustness of 
structures, 2012). 
 
En annan definition av samma termer ovan kan vara att fortskridande ras är när den sekvens 
som uppstår vid lokal skada sprider sig från byggnadselement till byggnadselement som leder 
till kollaps av ett antal sådana. Oproportionerligt ras kan beskrivas som ett ras som blev större 
än väntat med tanke på den initierade olyckans storlek. Som tidigare nämnt så behöver inte ett 
fortskridande och oproportionerligt ras nödvändigtvis beskriva samma fenomen (Institution of 
Structural Engineers, 2010). Vad som händer vid ett progressivt ras är att byggnadselementen 
som bär byggnaden blir överbelastade i den mening att deras statiska eller dynamiska kapacitet 
överskrids. Kan lasten inte omfördelas via alternativa lastvägar så jämnvikt kan uppstå skadas 
byggnadselementen (fib, 2012). 
 
Sannolikheten av ett oproportionellt ras kan beskrivas med ekvation (1) och delas in i tre steg. 
Termen E beskriver att det måste till en ovanlig händelse som verkar på byggnaden. Händelsen 
förväntas inte ske vid traditionell dimensionering. Händelsen E skapar en skada D. Skada D 
initierar en oproportionerligt skada C vilket sprider sig och skapar ett oproportionerligt ras.  
 
 𝑃(𝐶) = 𝑃(𝐶|𝐷) ∗ 𝑃(𝐷|𝐸) ∗ 𝑃(𝐸) (1) 

 
P(C) i ekvation (1) beskriver sannolikheten för att ett oproportionerligt ras ska ske på grund av 
den händelse P(E) som sker. Att händelsen tillsammans med sannolikheten P(D|E) skapar en 
lokal skada på byggnaden som med sannolikheten P(C|D) leder till ett oproportionerligt ras. 
Raset beror på den initierade skadan D. Generellt så går det inte att försäkra sig eller beskriva 
om en ovanlig händelse kommer uppstå eller inte (Starossek & Haberland, Robustness of 
structures, 2012). Dock så ska man alltid beakta att det finns en viss risk för oförutsägbara 
händelser som bara kan behandlas genom att man ser till att byggnaden är redundant och att 
alternativa lastvägar finns (Engström, 1992). Man kan samtidigt inte förvänta sig att en byggnad 
ska kunna motstå alla typer av exceptionella olyckslaster. Något som kan förväntas är däremot 
att skadan inte ska vara oproportionerligt stor (fib, 2012). Det man kan göra är att man fokuserar 
på att eliminera eller minska uppkomsten av någon av de beskriva termerna i ekvationen. 
Antingen fokusera på att minimera chansen för att händelsen uppstår, dimensionera för att klara 
händelsen eller att minska att skadan fortplantar sig i byggnaden vilket leder till ett 
fortskridande eller oproportionerligt ras. Varav den senare uppnås genom att skapa en robust 
byggnad. (Starossek & Haberland, Robustness of structures, 2012). Hur detta behandlas i 
Eurokod och vilka metoder som finns för att uppnå detta beskrivs i kapitel 4. 
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3.3 Robusthet 
För att motverka ett fortskridande ras måste en viss form av robusthet finnas i byggnaden. 
Robusthet handlar om att en byggnad i viss mån ska kunna acceptera att en del av byggnaden 
skadas utan att det i sin tur ska leda till några större konsekvenser. Byggnaden ska ha en viss 
okänslighet mot lokalt brott av byggnadselement. Robusthet beror också på hur duktil en 
byggnad är samt om det finns alternativa lastvägar. (Institution of Structural Engineers, 2010). 
Duktilitet beskrivs närmare i avsnitt 3.4 och hur Eurokod behandlar och definierar robusthet 
beskrivs i kapitel 4. 
 
Robusthet behandlar inte enstaka byggnadselement i sig utan är en term som beskriver hur 
byggnadselement samverkar och presterar i sin helhet. Vid projektering är det viktigt att beakta 
samt ha förståelse för hur byggnadsstommen ser ut. Detta då den direkt har en inverkan på hur 
stabil och styv en byggnad kommer att vara (fib, 2012). En styv konstruktion sägs vara en 
byggnad som är robust (Institution of Structural Engineers, 2010). Robusthet beror inte bara på 
hur styv, stabil och hur duktil en byggnad är som tidigare nämnt ovan. Utan robusthet beror 
även på om det finns en viss redundans i byggnaden som oftast uppnås genom att det finns 
alternativa lastvägar. Den enklaste metoden för att uppnå robusthet är att dimensionera enstaka 
element för att kunna motstå extrema laster. Denna metod behandlas inte i den indirekta 
metoden för dimensionering av olyckslaster utan återfinns i metoden om väsentliga 
byggnadsdelar. Den indirekta metoden förklaras i avsnitt 4.4.3. Alternativa lastvägar säkerställs 
genom att en kontinuitet finns mellan byggnadselementen som i sin tur leder till en ökad 
redundans och indirekt en ökad robusthet (fib, 2012). En alternativ lastväg kan fungera så att 
icke bärande delar i en konstruktion övertar den last som det skadade elementet hade från 
början. Det innebär att krafter måste kunna överföras mellan byggelementen som kan göras 
med att man inför ett system för sammanhållning (Engström, 1992). Erfarenhet från flertalet 
inträffade skador har visat att just kontinuitet i bärverket står i korrelation till hur stora 
konsekvenserna blir. Förutsättningen för att utnyttja kontinuitet, som bidrar till hela stommens 
stabilitet och robusthet, är att se till att bärförmågan vid böjning hos byggnadsdelarna är större 
än böjbelastningen som sker vid momentomlagringen vid olycka. Kan inte detta säkerställas 
kan det i vissa fall vara en god tanke att dimensionera anslutningarna så byggnadselementen i 
relation till olyckan enkelt kan falla bort utan att påfresta andra delar av konstruktionen. Ett 
exempel på en sådan byggnadsdel är pelare som har hög risk att utsättas för en påkörningskraft. 
De grundläggande förutsättningarna för en byggnads överlevnad ska dock vara att god 
sammanhållning eftersträvas. (Albertsson, 1982) 
 

3.4 Duktilitet 

Som tidigare nämnt är duktilitet en annan viktig parameter i frågan om hur bra en byggnad 
klarar en exceptionell händelse och därmed hur robust den är. Om en byggnad vid lokalt brott 
ska kunna omfördela laster till alternativa lastvägar så är ett duktilt beteende att önska då delar 
av byggnaden, som vid olycka, får ta en större last än tidigare kan deformeras plastiskt medan 
lasten fördelas till övriga byggnadsdelar som fortfarande har en överkapacitet (fib, 2012). Då 
dragband oftast är grunden till en byggnads robusthet bör anslutningar därför designas att ha ett 
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duktilt beteende. Om robusthet beaktar hela byggnaden så fokuserar begreppet duktilitet mer 
på komponentnivå. Duktilitet i sig beror till stor del om brottet som uppstår är sprött eller ”segt” 
och är då delvis materialberoende. Figur 4 nedan visar spänning - deformationskurva för olika 
material där skillnaden mellan ett duktilt och icke duktilt material framgår. En byggnad utan ett 
duktilt beteende är mer känslig än en byggnad med ett duktilt beteende. Det är även starkt 
kopplat till energiupptagningsförmågan. (Institution of Structural Engineers, 2010).  
 

Ett duktilt beteende definieras av att verkande material kan plasticeras förbi första punkten för 
flytning men fortfarande ta upp last. Det uttrycks genom att man använder sig av 
duktilitetsfaktorn (µ) för materialen. Duktilitetsfaktorn är ett förhållande mellan den största 
deformationen (aultiamte) ett material kan uppnå samt vid vilken deformation flytning börjar 
uppstå (ayeild). Det går även att beskriva det som förhållandet mellan brottspänning (fultimate) och 
flytspänning (fyeild) men det föredras att använda ekvation (2), den relativa förlängningen, när 
man pratar om sammanhållning och dragband (fib, 2012) (Engström, 1992). Båda ekvationerna 
visas nedan och illustreras i Figur 5. e (töjningen) kan tänkas vara a (deformationen) i figuren 
nedan för att passa ekvationerna (2) och (3). Figuren visar även att varmbearbetat stål har en 
högre duktilitet än kallbearbetat sådant. 
 

Figur 4. Spänning och förskjutningsförhållande mellan två olika material. Material 1 visar ett duktilt 
beteende medan material 2 illustrerar ett sprött sådant. (Ślaga, 2013) 
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Figur 5 Arbetskurva för kallbearbetat och varmbearbetat stål. (Isaksson, Mårtensson, & 

Thelandersson, 2016) 
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Duktilitet ska varken blandas ihop med deformerbarhet och att duktilitet enbart kan beskrivas 
som ett elastiskt idealplastiskt beteende. Engström (1992) skriver att duktilitetsfaktorn 
egentligen inte beskriver det faktiska duktila beteendet. Det man antar är att materialet man 
beskriver är elastiskt-idealplastiskt vilket det faktiskt inte är i armerad betong. Både 
anslutningar samt kopplingar skiljer sig oftast från det antagna beteendet. Duktilitetsfaktorn 
säger bara hur formen på kraft och förskjutningsdiagrammet ser ut men inte vad den faktiska 
deformationen är. International Federation for Structural Concrete (2012) skriver att duktilitet 
skiljer sig från deformerbarhet i den mening att deformerbarhet beskriver enbart, och säger 
något om den största töjningen ett material kan ta medan duktilitet står i relation till 
energiupptagningsförmågan och relativa töjningsenergin. Hög energiupptagningsförmåga 
innebär hög duktilitet. 
 
Eurokoden EN 1992-1-1 (2005) klassificerar olika järn i olika duktilitetsklasser. A, B och C. 
Det som skiljer klasserna åt är duktilitetsfaktorn samt gränstöjningen. Klasserna framgår i 
Tabell 1 nedan. 
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Tabell 1 Duktilitetsfaktor och gränstöjningsgräns för olika duktilitetsklasser enligt EK2 

 
 
 
 
 

3.4.1 Förenklat beaktande av energiupptagningsförmågan 

Den relativa töjningsenergin (ξ) som på ett bättre sätt beskriver den faktiska duktiliteten 
beskrivs olika för elastiskt-idealplastiska beteenden och icke elastiska-idealplastiska material. 
Att använda den relativa töjningsenergin beaktas som ett förenklat sätt att beskriva 
energiupptagningsförmågan. Att använda den relativa töjningsenergin som ett mått på hur 
duktilt ett material är passande vid icke linjära förhållanden och där flytgränsen är svår att 
urskilja. Den maximala relativa töjningsenergin (ξ) kan för linjära förhållanden beskrivas med 
duktilitetsfaktorn (µ). Se ekvation (6) nedan (Engström, 1992). För icke elastisk idealplastiska 
material måste den totala töjningsenergin (Wint,max) beräknas för att kunna bestämma den 
relativa töjningsenergin (ξ). Wint,max beskriver mängden energi som kan lagras i ett dragband 
eller system. Beräkningen görs genom att integrera arean under beskriven kraft och 
förskjutningsdiagram (Ślaga, 2013). Figur 6 visar hur ett förenklat sådant kan se ut. Ett linjärt 
förhållande visas enbart ur illustrativt syfte.  
 

Maximala töjningsenergin (Wint, max) beskrivs med ekvation (4). 
 
 
 

𝑊!"#,%&' =	5 𝑆(𝑎)𝑑𝑎
&!"#$%&#'

6
 

(4) 

 
där:  

Wint, max      = maximala interna arbetet 

Klass  A B C 
µ= fultimate/fyeild ≥1.05 ≥1.08 ≥1.15 

<1,35 
euk % ≥2,5 ≥5,0 ≥7,5 

Figur 6. Kraft och förskjutningsdiagram med markering av area som har integrerats. (Ślaga, 2013) 
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𝑎5*#!%&#1  = maximala förskjutningen 
𝑆(𝑎)									= kraft - förskjutningsförhållande 
 
Relativa töjningsenergin beskrivs med ekvation (5). 
 
 

ξ(𝑎5*#!%&#1) =
𝑊!"#,%&'(𝑎5*#!%&#1)

𝑆5 ∙ 𝑎5*#!%&#1
 

(5) 

 
Där: 𝑆5 = kraften vid största förskjutning 
 
För linjära förhållanden definieras den relativa töjningsenergin med ekvation (6). 
 
 ξ(𝑎5*#!%&#1) = 1 −

1
2µ (6) 

 
Den relativa töjningsenergin för en given brottkraft ökar således med ökad deformation samt 
duktilitet. Det interna arbetet står i relation till hur mycket materialet eller systemet kan 
deformeras. Fortsatt så innebär en högre duktilitetsnivå att kraften efter att materialet eller 
systemet har börjat flyta fortsatt kan vara hög utan att gå till brott. Bibehållen kraft med ökad 
töjning ökar det intern arbetet med hänsyn till integralen av den maximala töjningsenergin. Ju 
högre duktilitet ju större kraft kan åstadkommas i tidigt skede i töjningen (fib, 2012). Viktigt 
att påpeka är att den relativa töjningsenergin inte säger något om hur seg en anslutning är utan 
ger uppgifter om den energi som kan tillföras och därmed omsättas i en deformation utan att 
anslutningen går till brott (Albertsson, 1982). Den relativa töjningsenergin kan därefter 
användas för närmare analys och inverkan av dynamiska effekter vid ett ras. Detta är inget som 
rapporten behandlar utan här hänvisas det till Björn Engströms avhandling Ductility of tie 
connections in precast structures (1992). 
 

3.4.2 Design för duktilitet 

Hur en duktil koppling blir till, förutom att beakta den relativa töjningsenergin genom empiriska 
tester, är att utforma kopplingen genom att förstå dess komponenter. De grundläggande 
komponenterna i en duktil koppling är kraftöverförande länkar samt komponenter som bidrar 
till den faktiska förskjutningen eller töjningen av kopplingen. De sistnämnda komponenterna 
beaktas som de duktila. De kraftöverförande komponenterna bidrar också till den faktiska 
töjningen, men eftersom dessa oftast inte plasticeras räknas de inte som duktila. Länkarna i 
kopplingen finns bara där så att stålet i det här fallet kan plasticeras fullt ut. Figur 7 visar en 
dragbandskoppling mellan två bjälklag och ett dragbandsjärn. Där betongen och dess 
vidhäftningsegenskaper fungerar som kraftöverförande komponenter och stålet som den duktila 
enheten (fib, 2008). 
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Figur 7 Dragbandskoppling med armeringsjärn mellan två bjälklagselment (fib, 2008). 

Vad det i praktiken innebär för en koppling är att utformningen av de kraftöverförande länkarna 
bör förankras med en överkapacitet så att de kan uppta en kraft, minst lika stor som brottgränsen 
för själva stålet. Om inte detta kan uppnås riskerar kopplingen att drabbas av olika 
brottmekanismer innan stålet hinner att plasticeras fullt ut. Av samma anledning är det då ingen 
mening med att överdimensionera stålet i relation till betongens kraftöverförande länkar då 
samma problem uppstår (fib, 2008). 
 
Vad som påverkar de kraftöverförande länkarna är betongen och dess vidhäftningsförmåga, 
stålets förankring samt dimensionerande förankringslängd. Betongens vidhäftningsförmåga för 
kamstänger anges i EN 1992-1-1 (2005) med ekvation (7) nedan och står i relation till betongens 
kvalité. 
 
 𝑓7( = 2,25	ƞ8	ƞ:	𝑓,#( (7) 

där: 
ƞ8 = 1	𝑣𝑖𝑑	𝑔𝑜𝑑𝑎	𝑣𝑖𝑑ℎä𝑓𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓ö𝑟ℎå𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒𝑛, 𝑎𝑛𝑛𝑎𝑟𝑠	0,7  
ƞ: = 1	𝑓ö𝑟	𝜙	 ≤ 32𝑚𝑚 
𝑓,#( = 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛𝑔𝑒𝑛𝑠	𝑑𝑟𝑎𝑔ℎå𝑙𝑙𝑓𝑎𝑠𝑡ℎ𝑒𝑡 
 
Förankringen kan ske på olika sätt, antingen genom direkt förankring eller indirekt sådan. Där 
det sistnämnda innebär att stålet, som utgör dragband, fixeras på plats i t.ex. en ursparning i ett 
bjälklag varefter den gjuts igen. Vid direkt förankring gjuts dragbandet in i elementet var det 
på plats fixeras och förankras med övriga element genom bland annat att överlappa stålen (fib, 
2008). 
 
Förankringen måste dessutom ha en viss förankringlängd för att inte det ska finnas en risk för 
ett vidhäftningsbrott. Ett vidhäftningsbrott uppstår då stålet dras ur betongen innan att den 
maximala brottspänningen uppnås i stålet. Stålet hinner därmed inte plasticeras fullt ut och 
kopplingen anses då inte vara duktil (fib, 2008). Grundförankringslängden i EN 1992-1-1 
(2005) anges med ekvation (8) nedan. 
 
 𝑙7,2;( = U

𝜙
4W U

𝜎<(
𝑓7(

W (8) 
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där: 
𝜎<( = 𝑑ä𝑟	𝑓𝑙𝑦𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔	𝑏ö𝑟𝑗𝑎𝑟	𝑢𝑝𝑝𝑠𝑡å	𝑖	𝑠𝑡å𝑙𝑒𝑡 
𝑓7( = 𝑣𝑖𝑑ℎä𝑓𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎå𝑙𝑙𝑓𝑎𝑠𝑡ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛	𝑓ö𝑟	𝑘𝑎𝑚𝑠𝑡å𝑛𝑔	𝑖	𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛𝑔 
 
Varefter grundförankringslängden har tagits fram görs värdet om till dimensionerande med ett 
antal faktorer enligt eurokoden. International Federation for Structural Concrete (2008) anger 
att den dimensionerade förankringslängd bör förstoras med hänsyn till fortskridande ras. De 
skriver även att tester som Björn Engström redovisar i sin avhandling från 1992 påvisar att med 
normal betongkvalité var en förankringslängd på 220 – 290 mm otillräckligt med hänsyn till 
vidhäftningsbrott medan den dubbla längden påvisade ett bättre beteende och brottspänning i 
stålet kunde uppnås. För de empiriska testerna samt beräkningsexempel hänvisas det till 
International Federation for Structural Concretes rapport “Structural connections for precast 
concrete building: Guide to good practice” (2008) och Björn Engströms avhandling “Ductility 
of tie connections in precast structures” (1992) då detta inte behandlas fullt ut i denna rapport. 
 
Ytterligare en parameter som behöver beaktas vid utformning av en duktil koppling är inverkan 
av rotation i kopplingen som kan ske vid utslagen pelare eller vägg. Spänningsfördelningen vid 
rotation ser annorlunda ut i jämförelse vid rent drag som visas i Figur 7. I (Engström, 1992) 
beskrivs det att förenklingen av att enbart beakta kopplingarna som rena dragbandskopplingar 
fungerar i många av fallen som behandlas. Metoden fungerar dock inte om bjälklaget glider av 
upplaget. Även här hänvisas det till Björn Engströms (1992) avhandling för vidare teori då även 
detta fullt ut inte behandlas i denna rapport.  
 
Hur och hur många järn som används i en dragbandskoppling kan också spela roll med hänsyn 
till duktilitet. International Federation for Structural Concrete (2012) skriver följande. 
 

“Nevertheless, for a better response of tie connections against accidental actions, it is 
preferred to use rather small diameters of re-bars than single bars of the same area in 
order to avoid concentration of plastic deformations in the damaged area.” 

 

3.5 Dragband och dess funktion 

I efterkommande kapitel så beskrivs det, enligt eurokoden, olika sätt att förbinda en byggnad 
med dragband samt vilken typ av sammanhållningsarmering som ska tillämpas för 
betongbyggnader gällande olyckslast. Att nämna är att dragband även används i normallastfall 
men dessa typer behandlas inte i denna rapport. Dragbanden i sig är snarlika och funktionen av 
respektive dragband skiljer sig inte nämnvärt åt vid beaktning av båda normerna. De dragband 
som nämns i eurokoderna är horisontella samt vertikala dragband och dess funktion beskrivs 
nedan enligt utförd litteraturstudie. Att införa dragband i en byggnad görs för att sammanbinda 
byggnadselementen med hänsyn till att förskjutning av dessa ska minskas vid olycka och att 
lasten ska kunna ta andra vägar (Institution of Structural Engineers, 2010). Dragbandens 
funktion och verkningssätt beskrivs nedan. 
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3.5.1 Dragband längs kant 

Dragband längs kant ska omsluta hela bjälklaget i syfte av att sammanbinda det. Förbandet gör 
att bjälklagen, i rapportens fall prefabricerade betongbjälklag, inte ska glida isär vilket kan 
skapa klämkrafter och därmed friktion i skarvarna mellan bjälklagen. Dragbanden längs kant 
görs kontinuerliga runt hörn. Över bärande balkar eller vägg vinkelrätt mot dragbandets riktning 
görs förbandet kontinuerligt genom att man kan dra det över balken (fib, 2012). 
 

3.5.2 Inre dragband 

Inre dragband placeras både längs bjälklagets upplagsriktning samt vinkelrätt mot det. 
International Federation for Structural Concrete (2012) skriver att förbanden antingen kan 
fördelas jämnt inom bjälklaget, grupperas eller inta annan passande position. Där de vinkelräta 
förbanden inte kan placeras ovan bjälklaget är det passande att placera dessa vid upplaget. 
Funktionen för det längsgående förbandet är att försäkra sig om att jämnvikt uppstår när 
byggnaden utsätts för horisontella krafter såsom vind. Det vinkelräta förbandet avser att 
upprätthålla den transversella sammanhållningen av byggnaden. Vid lokalt brott ska de 
vinkelräta förbanden överbrygga det skadade området genom linverkan. 
 

3.5.3 Vertikala dragband 
Vertikala dragbands funktion är att binda samman bärverket i vertikal riktning. Dragbandet 
kopplar samman separata väggar och/eller pelare (fib, 2008). Dragbanden anses ha två 
verkningssätt. Det första är att förhindra att vertikalt bärande delar ska flyttas ur sitt initiala 
läge. Det andra verkningssättet är att sammanbinda bjälklag med pelare och vägg så att en 
lastfördelning kan ske mellan våningarna. Går en pelare av så hängs bjälklaget in i pelaren 
ovanför (Institution of Structural Engineers, 2010). 
 

3.5.4 Horisontell förankring mellan bjälklag till pelare 

Vid olycka finns det en viss risk att en pelare eller vägg möjligtvis trycks utåt i konstruktionen 
och tappar sitt initiala läge av olika anledningar. Av den anledningen så bör varje yttervägg 
och/eller pelare knytas ihop med resten av byggnaden för att förhindra att det sker. I det fall en 
vägg införlivas med ett dragband längs kant så bör det inre dragbandet i bjälklaget kopplas ihop 
med dragbandet längs kant. I övriga situationer så föreslås det att förband till pelare/vägg varvas 
med de inre förbanden. Pelare i hörn bör förankras i två vinkelräta riktningar (Institution of 
Structural Engineers, 2010). 
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4 Gällande normer för dimensionering av olyckslast och 
fortskridande ras samt beskrivning av den indirekta metoden. 

Följande kapitel ska tillsammans med nu kända och förklarade ämnesaktuella termer 
presentera hur normer behandlar exceptionella laster, hur robusthet uppnås, hur duktilitet 
behandlas samt hur vertikala och horisontella dragband dimensioneras. En beskrivning av de 
huvudprinciper som finns att tillgå beskrivs inledningsvis. En mer omfattande beskrivning görs 
för den indirekta metoden som påvisar vilka förband som ska beaktas med vald metod och hur 
de definieras och placeras i prefabricerade betongbyggnader. Kapitlet påvisar även 
skillnaderna i EKS 11 jämfört med EKS 10 med hänsyn till den indirekta metoden. Efter 
avslutande kapitel så appliceras beräkningssätten på fiktivt konstruerade byggnader. 
 

4.1 Exceptionella dimensioneringssituationer enligt Eurokod 
I (EN 1990, 2002), kapitel 3.2 nämner man att dimensioneringssituation ska väljas beroende på 
omständigheterna så att bärverket ska kunna uppfylla sin funktion. Eurokoden delar in 
dimensioneringssituationerna enligt en klassificering. Eurokoden anger följande: 
 

” (2)P Dimensioneringssituationer ska klassificeras enligt följande: 
 
- varaktiga dimensioneringssituationer, som avser förhållanden vis normal 

användning 
 
- tillfälliga dimensioneringssituationer, som avser tillfälliga förhållanden som är 

tillämpliga för bärverket, t.ex. under utförande eller reparation 
 
- exceptionella dimensioneringssituationer, som avser exceptionella förhållanden som 

är lämpliga för bärverket eller dess exponering, t.ex. för brand, explosion, 
påkörning eller konsekvenserna av lokal kollaps; 

 
- seismiska dimensioneringssituationer, som avser förhållanden som är lämplig för 

bärverket när det utsätts för seismisk påverkan.” 
 
Med hänsyn till olyckslaster samt exceptionella dimensioneringssituationer så är punkt tre att 
beakta som gällande i ett inledande skede i dimensioneringsarbetet. Vidare beskrivs det närmare 
i (EN 1991-1-7, 2006) hur dimensionering med hänsyn till exceptionella 
dimensioneringssituationer ska ske. Eurokod (EN 1991-1-7, 2006) hänvisar i kapitel 3.1 till 
(EN 1990, 2002) vid val av dimensioneringssituation enligt punkterna ovan. 
 
Exceptionella dimensioneringssituationer ska enligt (EN 1990, 2002) dimensioneras enligt 
följande lastkombination nedan. Olyckslaster förväntas verka samtidigt som permanenta laster 
i kombination med variabla sådana. Ekvationen är oberoende på vilken dimensioneringsmetod 
som väljs. 



 

 20 

 
^𝐺-,3 + 𝑃 + 𝐴( + `𝜓8,8	𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟	𝜓:,8a𝑄-,8 +^𝜓:,!

=

!>8

	𝑄-,!

=

3>8

 
(9) 

 
I kapitel 6.4.3.3 I samma Eurokod anges att valet mellan `𝜓8,8	𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟	𝜓:,8a𝑄-,8 bör stå i relation 
till beaktad dimensioneringssituation, påkörning, brand eller fortbestånd efter en viss 
olyckshändelse eller olyckssituation). Man anger även att variabel 𝐴( i lastkombinationen ska 
ha ett godtyckligt värde för t.ex. brand eller påkörning eller sättas till värdet 0 om man beaktar 
en utslagen konstruktionsdel. 
 
Förenklat skrivet kan lastkombinationen skrivas om till ekvation (10) nedan vid hantering och 
användning av (EN 1991-1-7, 2006) och (EN 1992-1-1, 2005) med hänsyn till den indirekta 
metoden och dess beräkning av förband. 
 
 𝑄(,)*+,-& = 𝑔- + 𝜓𝑞- (10) 

 
där: 
𝑔-  är egenvikten hos bjälklaget 
𝑞-  är den nyttiga lasten i byggnaden 
𝜓 lastreduktionsfaktorn ska sättas till sitt frekventa värde enligt EKS 10 stycke A1.3.2(1) tabell 
A1.3. I EKS 11 skriver man följande till det nationella valet: 
 

”För känd olyckslast ska den största samverkande variabla lasten sättas till sitt 
frekventa värde.	`𝜓8,8𝑄-,8	a. För okända olyckslaster får samtliga samverkande 
variabla laster sättas till sitt kvasi-permanenta värde	`𝜓:,8𝑄-,! 	a.” 

 

4.1.1 Informativa samt normativa bilagor i Eurokod 
I Eurokoderna finns det både normativa samt informativa bilagor. Klassificeringen av en 
normativ bilaga är att den har samma status som en huvudtext och ska därmed följas. En 
informativ bilaga däremot finns det inget tvång att använda utan den anses vara frivillig att 
tillämpa. Detta är något som varje land får ange i respektive nationell bilaga, om en informativ 
bilaga får tillämpas och när. Det kan även anges i den nationella bilagan om en informativ bilaga 
får klassas som en normativ sådan (Westerberg, Beskrivning av Eurokoder för 
betongkonstruktioner, 2010). 
 
Anledningen till att de informativa bilagorna finns är att respektive land vill ha med sådant som 
de anser är lämpligt att ha med i Eurokoden, eller välja att ta bort sådant som ej passar in i 
aktuellt land (Westerberg, Beskrivning av Eurokoder för betongkonstruktioner, 2010). 
 
Aktuella regler samt normer som tillämpas med hänsyn till beskrivet undersökningsområde 
kommer således att tillämpa, och använda sig av, EN 1991-1-7 (Eurokod 1) samt EN 1992-1-1 
(Eurokod 2). EN 1992-1-1 är så kallad normativ, det är även EN 1991-1-7 men innehåller 
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bilagor som är informativa. Bilaga A i EN 1991-1-7 är en sådan. Hur och när normerna ska 
användas diskuteras närmare i kapitel 6. 
 

4.2 SS-EN 1990 Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk 
I (EN 1990, 2002) går det att utläsa ett par stycken vilket gäller vid dimensionering av 
olyckslast. De framgår nedan. 
 

” (4)P Ett bärverk ska dimensioneras och utföras på ett sådant sätt att det inte skadas 
av händelser såsom: 
 
-  explosion 
 
- påkörning 
 
- konsekvenser av mänskliga misstag 
 
i en omfattning som inte står i rimlig proportion till den ursprungliga orsaken” 
 
” (5)P Tänkbar skada ska undvikas eller begränsas genom lämpliga val av en eller 
flera åtgärder; 
 
- undvika, eliminera eller reducera de olycksrisker som bärverket kan utsättas för; 
 
- välja en bärverkstyp som är mindre känslig för de aktuella olycksriskerna 
 
- välja en bärverkstyp och utformning som på ett tillfredsställande sätt kan klara en 
kollaps av en enskild bärverksdel eller begränsad del av bärverket, eller uppkomsten av 
en acceptabel, lokal skada; 
 
- så långt som möjligt undvika bärande system som kan kollapsa utan föregående 
varning; 
 
- förbinda bärverksdelar med varandra” 

 
Med hänsyn till EN 1990 (2002) kan det vara lämpligt att använda EN 1991-1-7 (2006) såväl 
som EN 1992-1-1 (2005) för dimensionering av olyckslaster i prefabricerade 
betongkonstruktioner. Det är dock inte helt tydligt. Normerna är likartade men skiljer sig åt i 
ett par punkter. EN 1992-1-1 (2005) anger bara ett krav gällande dimensionering av olyckslast 
trots dess normativa status. I kommande avsnitt beskrivs det mer ingående vad de olika 
Eurokodera specifikt anger för metoder samt beräkningsätt. 
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4.3 SS-EN 1991-1-1-7:2006 Allmänna laster – Olyckslast 
Olyckslastnormen EN 1991-1-7 (2006) behandlar regler för dimensionering mot exceptionella 
olyckslaster. Normen anger råd samt bestämning av olyckslaster och skriver att följande laster 
bör beaktas vid dimensionering. 
 

”- påkörning från fordon, tåg och helikoptrar, 
 
- laster orsakade av invändiga explosioner, 
 
- effekter av lokalt brott på grund av ospecificerad orsak.” 

 
Eurokod EN 1991-1-7 (2006) skiljer på kända och okända olyckslaster där man separerar dem 
åt och baserar dimensioneringsmetod därefter. De strategier som beskrivs visas i Figur 8 är med 
hänsyn till olyckslaster och dimensionering av exceptionella situationer. Vidare skrivs det i 
anmärkning 3 (ANM 3) att metoderna används för att kunna begränsa konsekvenserna av ett 
lokalt brott. 
 
Oavsett om det är okända eller kända olyckslaster så ska en byggnad dimensioneras för att 
kunna motstå båda dessa. Användning av beskriva metoder i enlighet med Figur 8 kan ge 
byggnaden tillräcklig robusthet för tänkbara olyckslaster. EN 1991-1-7 (2006) hänvisar i avsnitt 
3.1 att olyckslastnormen direkt inte behandlar olyckslaster som har den karaktär såsom yttre 
explosioner, krigs eller terroristhandlingar, men kan indirekt med användning av beskrivna 
metoder även uppnå tillräcklig robusthet för att motstå dessa. 
 

 
Figur 8 Strategier som anges för dimensionering av exceptionella situationer och därmed olyckslast 

samt fortskridande ras enligt (EN 1991-1-7, 2006) 

Tre olika metoder finns förskrivet för användning och dimensionering vid exceptionella 
situationer och för begränsning av lokalt brott. I EN 1991-1-7 (2006) anges ovan beskrivna 
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metoder i kapitel 3.3 där Eurokoden säger att begränsning av lokalt brott bör göras genom att 
använda sig av en eller flera metoder för att begränsa risken för ospecificerat brott i bärverket. 
”Metoder baserade på begränsning av ett lokalt brott” kan även skrivas som ”metoder för 
okänd olyckslast” för att förtydliga vad normen menar (Boverket, Olyckslaster, 2019). 
Metoderna framgår schematiskt i Figur 8 och anges nedan. 
 

• Reducera att lokalt brott sker (Väsentlig bärverksdel) 
• Acceptera att lokalt brott sker (Alternativ lastväg) 
• Sammanbinda konstruktion enligt föreskrivna regler (Indirekt metod) 

 
I EKS 10 (2015) görs ett nationellt val till avsnitt 3.3(2) Anm.3 i EN 1991-1-7 (2006) där 
följande skrivs: 
 

”För byggnader och andra anläggningar kan byggherren fritt välja angreppssätt för 
begränsning av lokalt brott eller konsekvenserna därav. Det är dock olämpligt att välja 
olika angreppssätt för olika byggnadsdelar i ett och samma byggnadsverk eftersom 
konsekvenserna kan bli svåra att överskåda.” (EKS 10, 2015) 

 
Flera av ovan beskrivna metoder för begränsning av lokalt brott får inte användas i ett och 
samma bärverk av den anledning att det är svårt att verifiera dess verkningssätt. I EKS 11 (2019) 
är ovan nationellt val ersatt med följande text: 
 

”Åtgärder enligt avsnitt A.4 Rekommenderade metoder ska tillämpas på byggnader och 
i tillämpliga delar på andra anläggningar beroende på byggnadsverket klassificering.” 
(EKS 11, 2019). Vidare diskussion kring detta görs senare i rapporten.  

 
Ikraftträdelse för EKS 11 var 1 juli 2019 och övergångsregler gäller fram till 1 juli 2020. 
 

4.3.1 Väsentliga bärverksdelar 

Väsentliga bärverksdelar, även kallat ”Key Elements” är bärverksdelar som har en betydande 
roll för bärverkets stabilitet. Om ett lokalt brott medför att 15% eller mer av bjälklagsarean eller 
100m2 i två intilliggande våningsplan förväntas beröras på grund av utslagning av betydande 
bärverksdel bör bärverksdelen dimensioneras som väsentlig bärverksdel. De bärverksdelar 
vilka klassas som detta och dimensioneras enligt föreskriven strategi ska dimensioneras för att 
kunna motstå en exceptionell last Ad med ett föreslaget värde på 34 kN/m2 för bjälklag och 
väggar. Vid pelare, balkar och takstolar ska en bärförmåga som är minst 1,3 gånger de 
dimensionerande lasteffekterna tillämpas. Dimensioneringsvärden vilka ska tillämpas för 
lasteffekter baseras på beräkningar i brottgränstillstånd enligt lastkombination 6.10a och 6.10b 
(EKS 11, 2019). Lasten antas ha ett angreppsätt i antingen vertikal eller horisontell riktning. 
Den horisontella lasten förväntas verka inom ett våningsplan varav den vertikala lasten 
förväntas belasta ett bjälklag, antingen uppåt eller nedåt (Westerberg, Bärande väggars behov 
av vertikal kopplingskapacitet Sammanhållningsarmering i allmänhet, 2010). 
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4.3.2 Alternativa lastvägar (bärning) 

Ett alternativ till att beakta bärverksdelar som väsentliga är att fiktivt ta bort vertikalt bärande 
delar och påvisa alternativa lastvägar. I både EN 1991-1-7 (2006) och EN 1992-1-1 (2005) 
anges detta som alternativ för att uppnå tillräcklig robusthet för byggnaden. Metoden går ut på 
att fiktivt avlägsna bärande delar, såsom en pelare eller bärande vägg, och påvisa att effekterna 
av detta inte medför att det lokala brottet medför att högst 15% eller 100m2 golvarea i två 
intilliggande våningsplan berörs som tidigare beskrivet. Lasten ska kunna föras ned till grunden 
via alternativa lastvägar. Eurokoden anger inget om att den fiktiva borttagningen medför 
dynamiska effekter (Institution of Structural Engineers, 2010). Beroende på konsekvensklass, 
som beskrivs i kommande avsnitt i detta kapitel, benämns det endast i fallet med stora 
konsekvenser (Konsekvensklass 3) att en riskanalys med icke linjära förhållanden samt 
inverkan av dynamiska effekter bör undersökas  (EN 1992-1-1, 2005). International Federation 
for Structural Concrete (2012) skriver vid lokalt brott och omfördelning av laster till alternativa 
lastvägar så bör dynamiska effekter beaktas oavsett. 
 

4.3.3 Indirekt metod: Införande av horisontella och vertikala dragband 

Den tredje metoden, även kallad den Indirekta metoden, kan motverka att ett progressivt ras 
uppstår genom binda samman bärverksdelar med dragband och dimensionera dessa enligt 
föreskrivna regler och ekvationer. Ekvationerna anges i bilaga A i EN 1991-1-7 (2006). 
Metoden baseras på att införa dragband som uppfyller en minsta nivå av dragkapacitet samt 
duktilitet. Dragbanden ska även vara kontinuerliga för att mekaniskt koppla samman 
byggnadens alla bärverksdelar och på så sätt skapa alternativa lastvägar. Vilka typer av 
dragband som behövs beror på vilken konsekvensklass byggnaden kategoriseras till. Dragband 
som berörs enligt Eurokod är horisontella samt vertikala dragband (fib, 2012). 
 
Hur dragband i prefabricerade betongkonstruktioner placeras framgår i Figur 9 nedan. De 
förband som ska anordnas enligt Eurokoden är: 
 

• Dragband längs kant ÷ Peripheral ties (1) 

• Inre dragband ÷ Internal ties (2) (3) 

• Förankring ÷ Horizontal ties to columns and walls (4)  

• Dragband vertikalt ÷ Vertical ties (5) 
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4.3.4 Konsekvensklasser 
Som tidigare beskrivet anger EN 1991-1-7 (2006), beroende på vilken konsekvensklass en 
byggnad har, olika dimensioneringsmetoder för att ge byggnaden erforderlig robusthet och 
motverka ett fortskridande ras. De återfinns i bilaga A i EN 1991-1-7 (2006) men beskrivs 
längre ned i detta kapitel. Indelningen sker i fyra olika klasser beroende på konsekvensen av ett 
lokalt brott och vilken typ av byggnad det är. För konsekvensklass 1 anses konsekvenserna vara 
ringa, medan de för varje konsekvensklass ökar i omfattning. Hur EN 1991-1-7 (2006) 
definierar klasserna framgår i Figur 10. 
 

Figur 9 Tänkbar placering av dragband i prefabricerade betongkonstruktioner (fib, 2012) 
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Figur 10 Indelning av konsekvensklass beroende på byggnadstyp (EN 1991-1-7, 2006) 

Rekommenderade dimensioneringsmetoder mot fortskridande ras och lokalt brott för de olika 
konsekvensklasserna är: 
 

• Konsekvensklass 1 
- Inga ytterligare åtgärder förutom dimensionering enligt EN 1990–1999. 

 
• Konsekvensklass 2a 

- Byggnaden ska förses med verksamma och effektiva horisontella dragband 
eller förankring av bjälklag upphängda i väggar.  

 
• Konsekvensklass 2b 

- Förutom samma krav i konsekvensklass 2a tillkommer ett krav på vertikala 
dragband för alla bärande pelare och väggar, eller 
-visa att byggnaden förblir stabil genom att fiktivt ta bort en pelare åt gången, 
var som helst, inom ett bjälklag utan att omfattningen på skadan överskrider 
100m2 bjälklagsarea, dock högst 15% i var och en av berörda våningar. Om 
omfattningen överskrider gränsen på kollapsad area så ska bärverksdelen 
dimensioneras som väsentlig bärverksdel. 

 
• Konsekvensklass 3 

- En riskanalys ska genomföras med hänsyn till både kända och okända risker. 
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Om antalet våningar även innefattar källare går inte att utläsa på ett tydligt sätt. EN 1991-1-7 
(2006) anger bara att antalet våningar inte bör innefatta källare förutsatt att källaren klarar 
kraven för konsekvensklass 2b.  
 

4.3.5 EKS 10 
Dimensionering enligt EKS 10 med hänsyn till den indirekta metoden och dess dragband 
framgår i detta avsnitt i kapitlet. Avsnittet beskriver vilka typer av dragband som ska 
dimensioneras och hur detta görs. Beskrivning av respektive dragband framgår i kapitel 3.7 och 
beskrivs av den anledningen inte under detta kapitel. 
 
I EKS 10 (2015) anges det att byggnader i konsekvensklass 1 ska dimensioneras för kända 
olyckslaster men inte okända. 
 
Variabel (𝑠) och (𝐿)  i kommande ekvationer tolkas som avståndet mellan förbanden som ska 
anordnas samt längden på förbandet. I skelettstommar med enbart pelare och balkar blir per 
definition längden (𝐿)   avståndet mellan pelarna. I prefabricerade betongbyggnader definieras 
inte längden av förbandet för en vägg i fasadlinje. Prefabricerade betongkonstruktioner och dess 
väggar klassas inte som bärande enligt EN 1991-1-7 (2006) kapitel 1.5.1, där det framgår att en 
byggnad med bärande väggar ska bära vertikallasten i minst två riktningar, de ska vara murade 
eller gjorda med reglar tätt placerade av trä eller stål med skivbeklädnad. Av den anledningen 
kan dragbandets längd bestämmas enligt EN 1991-1-7 (2006) A.7 där det framgår att den 
nominella längden för en armerad betongvägg uppgår L = 2,25H. H anger våningshöjden. 
Således innefattas nämnda typer av stomsystem som rambärverk och kan då dimensioneras i 
enlighet med avsnitt A.5.1 vad gäller horisontella förband. Hur (𝑠) och (𝐿) visualiseras framgår 
i avsnitt 4.5. 
 
En annan tolkning av längden (𝐿) på förbandet för system med bärande väggar är att längden 
på förbandet är samma längd som längden på väggen. Kraften kan då bli hur stor som helst. 
Tolkningen görs av Bo Westerberg enligt (Westerberg, Olyckslast och fortskridande ras, 2019). 
Hur rapporten tolkar längderna utifrån litteraturen framgår i kapitel 4 avsnitt 5. 
 
Dragband längs kant 
För konsekvensklass 2a och 2b anger EN 1991-1-7 (2006) att bärverket ska anordnas med 
horisontella förband runt byggnadens omkrets i varje våningsplan. Förbandet ska vara 
kontinuerligt och anordnas så nära som möjligt till upplagslinjen och bjälklagets kanter. Minst 
30% bör placeras i upplagslinjen. Inga nationella val har gjorts enligt EKS 10 (2015). Den 
dimensionerande kraften Tp det ska dimensioneras för är: 
 
 𝑇. = 0,4(𝑔- + 𝜓𝑞-)𝑠𝐿	 (11) 

𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟	𝑚𝑖𝑛𝑠𝑡	75	𝑘𝑁 
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Inre dragband 
För konsekvensklass 2a och 2b anger EN 1991-1-7 (2006) att bärverk ska anordnas med 
horisontella förband i två vinkelräta riktningar inom varje våningsplan för att förbinda pelare 
och väggar med resterande bärverk. Även dessa förband ska vara kontinuerliga och minst 30% 
bör placeras i upplagslinjen enligt EN 1991-1-7 (2006). Inga nationella val har gjorts enligt 
EKS 10 (2015). Den dimensionerande kraften Ti det ska dimensioneras för är: 
 
 𝑇! = 0,8(𝑔- + 𝜓𝑞-)𝑠𝐿	 (12) 

𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟	𝑚𝑖𝑛𝑠𝑡	75	𝑘𝑁 
 
Vertikala dragband 
Vertikala dragband ska användas i byggnader i konsekvensklass 2b som alternativ till analys 
av alternativ lastväg. EN 1991-1-7 (2006) anger att lasten som det vertikala förbandet antas 
uppta är en dragkraft som motsvarar den största dimensionerade lasten från permanenta samt 
variabla laster från varje våningsplan. Dragbanden bör förses i de lastbärande väggarna eller 
pelarna. Eurokoden anger även att det vertikala dragbandet bör förbindas kontinuerligt från 
grunden till tak i samtliga pelare och väggar. Inga nationella val har gjorts enligt EKS 10 (2015). 
Den dimensionerande vertikala dragkraften 𝑇/ definieras som: 
 
 𝑇/ = (𝑄)*+,-&)𝐴!"0* = (𝑔- + 𝜓𝑞-)𝐴!"0* (13) 

 
där: 
 𝐴!"0* = 𝐴𝑟𝑒𝑎	𝑠𝑜𝑚	𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑎𝑟	𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒/𝑣ä𝑔𝑔 
 
Beräkningsmässigt går det att få en total kraft för väggen och därefter fördela dragbanden per 
meter vägg. Eller så beaktar man enbart avståndet 𝑠 mellan förbanden och får en kraft per meter 
vägg. Hur kraften skall redovisas framgår inte i EN 1991-1-7 (2006) eller tillhörande EKS 10 
(2015). 
 
Förankring av bjälklag till vägg eller pelare 
I EN 1991-1-7 (2006) anges det inte exakt hur förankringen ska ske. I bilaga A, A5.1 framgår 
det endast att i rambärverk så ska horisontella förband användas för att förbinda pelare och 
väggar med resten av bärverket i två vinkelräta riktningar. Däremot så framgår det tydligt i 
EN 1992-1-1 (2005) att förankring ska ske enligt samma beräkning som de inre dragbanden. 
Samma resonemang bör gälla för EN 1991-1-7 (2006). Dimensionerande kraft blir då:  
 
 𝑇0 = 0,8(𝑔- + 𝜓𝑞-)𝑠𝐿 (14) 

𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟	𝑚𝑖𝑛𝑠𝑡	75	𝑘𝑁 

4.3.6 EKS 11 

Dimensionering enligt EKS 11 med hänsyn till den indirekta metoden och dess dragband 
framgår i detta avsnitt i kapitlet. Kapitlet beskriver vilka nationella val som har gjorts i EKS 11 
(2019) med hänsyn till den indirekta metoden och hur man ska dimensionera för olyckslast. 
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Beskrivning av respektive dragband framgår i kapitel 3.7 och beskrivs av den anledningen inte 
under detta kapitel. 
 
Variabel (𝑠) och (𝐿) definieras i kommande ekvationer kan tolkas annorlunda i EKS 11 (2019). 
I prefabricerade betongbyggnader definieras inte längden av förbandet för en vägg i fasadlinje. 
Ingen tydligare definition finns i EKS 11 (2019) jämfört med tidigare. En tolkning är att längden 
på förbandet kan utgå från att man antar att en minst 3,6 meter lång väggsektion förlorar sin 
bärförmåga. I konsekvensutredningen av EKS 11 (2019) framgår det att i tidigare svenska 
konstruktionsregler var kravet att anta att en väggsektion på 3,6 meter hade förlorat sin 
bärförmåga och att det är rimligt vid dimensionering av förband att anta motsvarande längd. 
Samma tolkning görs för avståndet (𝑠). Att avståndet minst bör vara 3,6 meter för väggar. Om 
det beräkningsmässigt är möjligt att anta detta diskuteras senare i rapporten samt om 
definitionen av förband i texten även innefattar dragband i sammanhanget. 
 
En annan tolkning som förespråkas är att nu anta att dragbandets längd är detsamma som 
längden för den bärande väggen i fasadlinjen. Antagandet kan göras med hänsyn till de övre 
gränserna för dragbandskrafter som införts i (EKS 11, 2019) (Westerberg, Olyckslast och 
fortskridande ras, 2019). 
 
För byggnader i konsekvensklass 1 behöver man nu inte längre dimensionera för någon typ av 
olyckslast som tidigare föreskrivet i EN 1991-1-7 (2006). I övrigt återfinns inga skillnader 
gällande vilka typer av dragband som behövs för resterade konsekvensklasser. Dragbanden 
samt förbindningar mellan bärverksdelar bör nu utformas så de har ett duktilt beteende och för 
armeringsjärn bör en gränstöjning på minst 7,5% väljas. Inga flera krav eller rekommendationer 
anges för att byggnaden ska uppnå ett duktilt beteende vid lokalt brott. Förutom krav på 
dimensionering av olyckslast enligt EN 1991-1-7 (2006) så gör EKS 11 (2019) ett nationellt 
val som säger att för betongkonstruktioner ska även regler om sammanhållande armering alltid 
tillämpas enligt kapitel 9.10 i EN 1992-1-1 (2005). I konsekvensutredningen av EKS 11 (2019) 
finner man ett resonemang kring att EN 1991-1-7 (2006) inte är speciellt framtaget för 
betongkonstruktioner och är av den anledningen inte lika heltäckande som reglerna i EN 1992-
1-1 (2005). Båda eurokoderna bör därför tillämpas. 
 
Dragband längs kant 
Precis som i EN 1991-1-7 (2006) och så ska byggnader i konsekvensklass 2a och 2b utformas 
med dragband längs kant. Ett nationellt val har gjorts i EKS 11 (2019) som anger en ny ekvation 
för beräkning av dragband längs byggnadens omkrets. Den dimensionerande kraften Tp det ska 
dimensioneras för är: 
 
 𝑇. = 0,3(𝑔- + 𝜓𝑞-)𝑠𝐿 (15) 

𝑑𝑜𝑐𝑘	ℎö𝑔𝑠𝑡	300𝑘𝑁 
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Inre dragband 
För konsekvensklass 2a och 2b anger EN 1991-1-7 (2006) att bärverk ska anordnas med 
horisontella förband i två vinkelräta riktningar inom varje våningsplan för att förbinda pelare 
och väggar med resterande bärverk. I EKS 11 (2019) antyds samma definition gälla. En 
indelning av de inre horisontella dragbanden har gjorts i EKS 11 (2019) där det skiljs på de 
längsgående samt tvärgående dragbanden. Förband i upplagslinjen dimensioneras för kraften 
𝑇! enligt ekvation (16). 
 
 𝑇! = 0,6(𝑔- + 𝜓𝑞-)𝑠𝐿 (16) 

𝑑𝑜𝑐𝑘	ℎö𝑔𝑠𝑡	600𝑘𝑁 
 
Horisontella förband vinkelrätt upplagslinjer ska dimensioneras med samma ekvation som ovan 
men med ett annat tillägg, att kraften begränsas till högst 80 kN per meter upplagslinje. Förband 
vinkelrätt upplagslinjen dimensioneras för kraften 𝑇! enligt ekvation (17). 
 
 𝑇! = 0,6(𝑔- + 𝜓𝑞-)𝑠𝐿* (17) 

𝑑𝑜𝑐𝑘	ℎö𝑔𝑠𝑡	80	𝑘𝑁/𝑚	𝑢𝑝𝑝𝑙𝑎𝑔𝑠𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒 
 
*Här ska enbart en längd användas för att få kraften per meter upplagslinje och inte två 
längder som normen anger. 
 
Vertikala dragband 
Det nationella valet i EKS 11 (2019) gällande vertikala dragband påvisar ingen ny ekvation för 
beräkning av erfordrad kraft. Stycke A.6(3) i EKS 11 (2019) säger att lastbärande väggar av 
betong ska som tidigare kunna ta upp en dimensionerande kraft av verkande variabla och 
permanenta last som verkar, och från vilken våning som helst. Kraften ska anges per meter vägg 
och fördelas jämnt i väggarna. Den dimensionerande vertikala dragkraften 𝑇/ definieras som: 
 
 𝑇/ = (𝑄)*+,-&)𝑠 = (𝑔- + 𝜓𝑞-)𝑠 (18) 

 
Beräkningsmässigt ska nu en kraft per meter vägg räknas fram och redovisas enligt EKS 11 
(2019). Enbart avståndet mellan förbanden ska då beaktas för att det beräkningsmässigt ska 
fungera och följa normen. 
 
Förankring av bjälklag mellan vägg eller pelare 
Samma kraft som erhålles från beräkningar gällande de inre dragbandens kapacitet används 
som dimensionerande kraft för förankring av bjälklag mellan vägg eller pelare. Ingen tydligare 
vägledning ges i nya EKS 11 (2019). Dimensionerande kraft blir: 
 
 𝑇0 = 0,6(𝑔- + 𝜓𝑞-)𝑠𝐿 (19) 

𝑑𝑜𝑐𝑘	ℎö𝑔𝑠𝑡	600𝑘𝑁 
Eller 
 𝑇0 = 0,6(𝑔- + 𝜓𝑞-)𝑠𝐿* (20) 
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𝑑𝑜𝑐𝑘	ℎö𝑔𝑠𝑡	80	𝑘𝑁/𝑚	𝑢𝑝𝑝𝑙𝑎𝑔𝑠𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒 
 
*Här ska enbart en längd användas för att få kraften per meter upplagslinje och inte två 
längder som normen anger. 
 

4.4 SS-EN 1992-1-1:2005 Dimensionering av betongkonstruktioner 

Vid dimensionering av betongbyggnader ska, förutom regler som återfinns i EN 1991-1-7 
(2006) med hänsyn till olyckslaster, regler om sammanhållning enligt avsnitt 9.10 i EN 1992-
1-1 (2005) alltid tillämpas. Detta oavsett om byggnaden dimensioneras för olyckslast eller inte. 
Eurokoden skriver följande: 

”(1)P Bärverk som inte dimensioneras för olyckslaster ska ha ett lämpligt system av 
sammanhållningsarmering för att förhindra fortskridande ras genom att möjliggöra 
alternativ lastnedföring efter lokal skada.” (EN 1992-1-1, 2005)  

Följande dragband ska anordnas enligt eurokoden: 
 

• Inre dragband  

• Dragband längs kant  

• Dragband vertikalt  

• Förankring  

Allmänt skrivs det att sammanhållningsarmering är tänkt som en minsta mängd armering och 
inte extra utöver den som bärverksdelen redan dimensionerats för (EN 1992-1-1, 2005). Det 
framgår att för dragband längs kant får inkludera armering som utgörs av den inre 
sammanhållningsarmeringen. 
 

4.4.1 EKS 10 

Dimensionering enligt EKS 10 med hänsyn till EN 1992-1-1 (2005) och dess dragband framgår 
i detta avsnitt i kapitlet. Avsnittet beskriver vilka typer av dragband som ska dimensioneras och 
hur detta görs. 
 
Nationella val som har gjorts i EKS 10 (2015) är att 𝑞: i kommande ekvationer kan antas vara 
obegränsad och att 𝑞8 bör sättas till det rekommenderade värdet. Likaså gäller för variabeln 𝑞?, 
den antas vara obegränsad samt att 𝑞@ bör sättas till det rekommenderade värdet. 
 
Dragband längs kant 
Eurokoden anger att bjälklag bör omslutas av ett kontinuerligt dragband längs kanten, 
placeringen får högst vara 1,2 meter från beaktad kant. När horisontella dragband ska anordnas 
i en byggnad framgår inte, bara att de ska finnas. Den dimensionerande kraften Ftie,per  det ska 
dimensioneras för är: 
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 𝐹#!1,.12 = 𝑙! ∗ 𝑞8 ≥ 𝑞: (21) 

 
där: 
𝑙!  är spännvidden hos ändfacket (beaktas som 𝑠 i EN 1991-1-7 (2006)) 
𝑞8 rekommenderas till 10 kN/m 
𝑞: rekommenderas till 70kN 
 
I det allmänna rådet till stycke 9.10.2.2(2) i EKS 10 (2015) kan 𝑞: antas vara obegränsad samt 
att 𝑞8 ska sättas till det rekommenderade värdet ovan. 
 
Inre dragband 
Inre dragband ska likt EN 1991-1-7 (2006) finnas i två vinkelräta riktningar inom varje 
bjälklagsnivå. De bör vara kontinuerliga i sin längd samt förankras i båda sina ändar till 
dragbandet längs kant eller horisontellt förankras till pelare eller vägg. Dragbanden får fördelas 
jämnt i bjälklagsplattor eller koncentreras vid balkar eller väggar. Den dimensionerande kraften 
Ftie,int  dragbandet ska dimensioneras för i vardera riktning är: 
 
 𝐹#!1,!"# = 20	𝑘𝑁/𝑚 (22) 

 
Elementbjälklag som inte utförs med pågjutning där inre dragband inte kan placeras vinkelrätt 
mot spännvidden kan placeras i balklinjen och ska dimensioneras för: 
 
 𝐹#!1,!"# = 𝑞@

𝑙8 + 𝑙:
2 ≥ 𝑞? (23) 

 
där: 
𝑙8, 𝑙: är spännvidden hos ändfacket på vardera sida av en balk. 
𝑞@ rekommenderas till 20 kN/m 
𝑞? rekommenderas till 70kN 
 
I det allmänna rådet till stycke 9.10.2.3(4) i EKS 10 (2015) kan 𝑞? antas vara obegränsad samt 
att 𝑞@ ska sättas till det rekommenderade värdet ovan. 
 
Vertikala dragband 
I elementbyggnader så bör pelare och väggar förses med vertikala dragband om byggnaden 
överskrider 5 våningar. Det görs av samma anledning som i olyckslastnormen, för att minimera 
skador som kan uppkomma om en vägg eller pelare går till brott i våningen under. 
 
Samma resonemang som framgår i EN 1991-1-7 (2006) gällande vertikala dragband framgår 
även i EN 1992-1-1 (2005). Storleken på kraften kan beskrivas på samma sätt som i EKS 10 
(2015). 
 
 𝐹/ = (𝑄)*+,-&)𝐴!"0* = (𝑔- + 𝜓𝑞-)𝐴!"0* (24) 
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Om kraften ska anges i kN/m eller kN framgår inte. Om kraft per meter ska redovisas görs det 
på samma sätt som i EKS 11 (2019), att bara beakta avståndet mellan dragbanden. Ekvationen 
kan då skrivas som:  
 
 𝐹/ = (𝑄)*+,-&)𝑠 = (𝑔- + 𝜓𝑞-)𝑠 (25) 

 
Förankring av bjälklag mellan vägg eller pelare 
Förankringen beräknas på samma sätt som inre dragband men görs med vissa tillägg. En övre 
gräns finns för förankring till pelare medan den horisontella förankring som sker i fasadlinje 
sätts till det rekommenderade nedan: 
 
 𝐹#!1,0&, = 20	𝑘𝑁/𝑚 (26) 

 
Förankring till pelare behöver inte överskrida 150kN. Förankringen bör göras i två horisontella 
riktningar. 
 
 𝐹#!1,,)* ≤ 150	𝑘𝑁 (27) 

 

4.4.2 EKS 11 

I gällande EKS 11 (2019) görs samma nationella val som i föregående version EKS 10 (2015) 
med hänsyn till EN 1992-1-1 (2005). Ingen ytterligare undersökning är därför nödvändig. 
 

4.4.3 Sammanställning beräkningsunderlag 
Nedan framgår en sammanställning av de formler normerna anger för beräkning av 
dragbandskapacitet. Dessa tillsammans med avsnitt 4.5 utgör grunden för beräkningar i kapitel 
5. 
 

Tabell 2 Sammanställning av beräkningsformler i respektive norm och tillhörande EKS 

Dragbandstyp EN1991 EKS10 EN1991 EKS11 EN 1992 
Dragband längs kant 𝑇! = 0,4(𝑔" +𝜓𝑞")𝑠𝐿 𝑇! = 0,3(𝑔" +𝜓𝑞")𝑠𝐿 𝐹#$%,!%' = 𝑙$ ∗ 𝑞( ≥ 𝑞) 
Inre dragband 𝑇$ = 0,8(𝑔" +𝜓𝑞")𝑠𝐿 𝑇$ = 0,6(𝑔" +𝜓𝑞")𝑠𝐿 𝐹#$%,$*# = 𝑞+

𝑙( + 𝑙)
2 ≥ 𝑞, 

Förankring 	𝑇$ = 0,8(𝑔" +𝜓𝑞")𝑠𝐿 𝑇$ = 0,6(𝑔" +𝜓𝑞")𝑠𝐿 𝐹#$%,-./ = 20
𝑘𝑁
𝑚  

𝐹#$%,/01 ≤ 150	𝑘𝑁 
Vertikala dragband 	𝑇2 = (𝑔" +𝜓𝑞")𝐴$*-1 

	𝑇2 = (𝑔" +𝜓𝑞")𝑠 
	𝑇2 = (𝑔" +𝜓𝑞")𝑠 𝐹2 = 𝑔" +𝜓𝑞")𝐴$*-1 

𝐹2 = 𝑔" +𝜓𝑞")𝑠 
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4.5 Tolkning av dragband och problem med (EN 1991-1-7, 2006) & (EN 
1992-1-1, 2005) 
Avsnittet innehåller en tolkning av gällande förskrifter vad gäller dragband och hur de kan 
tänkas placeras i två exempelbyggnader. En exempelbyggnad används för att illustrera 
dragbandens placering samt hur längderna (𝑠) och (𝐿) kan tolkas för fall 1. Tolkningarna i 
avsnittet är enbart förslag på lösning men utgår från vad eurokoderna säger. En tolkning är 
nödvändig av den anledning att det visats sig vara svårt att gemensamt komma överens om en 
utgångspunkt för vissa stycken i de eurokoder som behandlas i rapporten. De tolkningar som 
görs i detta kapitel används sedan som utgångspunkt för beräkningar av krafter i de fiktivt 
skapade byggnaderna i kapitel 5. Utöver tolkningarna till EKS 11 (2019) och EKS 10 (2015) 
nedan kommer beräkningar att göras utan begränsning av längderna (𝑠) och (𝐿) då det nu finns 
en övre gräns på dragbandens kapacitet samt påvisa skillnaderna mellan valt tankesätt. Metoden 
nämns av (Westerberg, Olyckslast och fortskridande ras, 2019). Hur (𝑠) och (𝐿) definieras samt 
visualiseras en utav fallstudien byggnader framgår nedan i Figur 11 och grundar sig på 
tolkningen av respektive dragband. 

 
Figur 11 Visualisering av längder baserade på tolkning av eurokoderna. 
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Dragband längs kant (y-led) 
Som beskrivet i avsnitt 4.3.5 och 4.3.6 går det inte att läsa något i eurokoderna om hur längden 
av en bärande betongvägg ska bestämmas. Problem uppstår vid beräkning av erfordrad 
dragbandskraft då två längder ska multipliceras med övriga termer i ekvationen för dragband 
längs kant. Det gör att en utav längderna kommer att sakna självklar begränsning. Detta problem 
uppstår vid beräkning i byggnader med långa väggar då krafterna kan bli hur stora som helst.  
 
Tolkningen som görs av EKS 10 (2015) är att beakta dragbandets längd som 2,25H vid bärande 
betongväggar för att få en begränsning av dess längd. Samma tolkning görs av Thelandersson 
(2017), Department for Communities and Local Government (2011) och är det sätt som används 
ute i branschen. I EKS 11 (2019) framgår dragbandets längd till minst 3,6 meter i enlighet med 
vad konsekvensutredningen till EKS 11 anger. Den anger att minst 3,6 meter ska användas vid 
bortfall av vägg men skriver samtidigt att det är rimligt att vid dimensionering av horisontella 
dragband att anta motsvarande längd på väggen. Det framgår även att den nominella längden 
av en lastbärande vägg nu minst bör sättas till minst 3,6 meter, likt det som angavs vara 2,25H 
i EKS 10 (2015). Vid pelare blir avståndet naturligt då c/c avståndet används som dragbandets 
längd. Till EN 1992-1-1 (2005) och dess dragband längs kant finns inga direkta problem då 
normen inte skiljer på bärande väggar och pelare. Dimensioneringen utgår bara från ett avstånd 
(𝑙!) som naturligt har en begränsning till nästa fack. 
 
Dragband längs kant (x-led) 
Dragband längs kant ska vara kontinuerliga runt byggnadens omkrets. Det innebär att förband 
även ska anordnas längs väggar som inte är bärande. Syftet med förbandet beskrivs i kapitel 
3.5. Eurokoderna anger inte hur förbandet ska anordnas och problem uppstår vid en byggnad 
som beskrivs i denna rapport. Om ekvationen för dragband längs kant till olyckslastnormen 
används så kommer den icke bärande väggen att dimensioneras för en större kraft än vad den 
bärande väggen kommer att göras. Både (𝑠) och (𝐿) i ekvationen kan få stora längder beroende 
på byggnadens geometri. Samma problem uppstår för betongnormen där normen säger att 
avståndet som ska användas i ekvationen är spännvidden på ändfacket som då blir längden på 
väggen i y-led. Avståndet saknar då även här i teorin en självklar begränsning och kraften kan 
bli större i den icke bärande väggen. 
 
Den tolkning som görs till EN 1991-1-7 (2006) vid dimensionering av dragband i x-led är att 
begränsa (𝐿) till ändfackets längd för både EKS10 och EKS11. Avståndet (𝑠) begränsas till 
3.6m enligt stycke A.5.1(3) i EKS 11 (2019) och till EKS 10 (2015) görs tolkningen att 
avståndet (𝑠) sätts till 2,25H.  Tolkning till betongnormen är att beakta avståndet på ändfacket. 
Alla längder får då en begränsning och det är beräkningsmässigt möjligt att göra en jämförelse. 
 
Inre dragband (y-led) 
Vad gäller dimensionering av inre dragband skiljer sig normerna kring hur längder ska beaktas 
samt att placering av inre dragband kan ske i en koncentrerad och i utspridd form i 
betongnormen. Samma problem uppstår här som vid dragband längs kant med betongväggar, 
att längden på dragbandet i teorin inte begränsas. Detta gäller främst vid stora byggnader. I 
betongnormen används ett medelvärde på ändfacken när dragbandet måste koncentreras längs 
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balklinjen. Detta gäller om projektet i sig använder sig av HD/F bjälklag där en pågjutning inte 
görs eller om kopplingar inte finns mellan HD/F bjälklagen vinkelrätt dess bärning. I 
olyckslastnormen och ekvationen för inre dragband görs inte detta och vilket (𝑠)-avstånd som 
ska användas landar på ett val som konstruktören får göra. Pelarstommar får som tidigare 
beskrivet en naturlig längd på dragbandet genom att beakta c/c avståndet mellan pelarna, dock 
får en egen tolkning göras av vilket (𝑠) som ska användas även här. 
 
Den tolkning som görs till olyckslastnormen är att beakta längden på förbandet i enlighet med 
vad som gjordes för dragbanden längs kant till respektive EKS samt att använda sig av det 
största ändfacket som avstånd (𝑠) för olyckslastnormen. 
 
Inre dragband (x-led) 
Vid illustrerat fall uppkommer här inga problem vid dimensionering av inre dragband i x-led 
då alla längder i teorin har en självklar begränsning. Bjälklagen kan bara ha en viss variation i 
spännvidd och avståndet mellan dessa är också logiskt givet. Enligt betongnormen får 
dragbanden placeras jämnt fördelat i bjälklagsplattorna. Kraften ska anges i kilonewton (kN) 
vilket innebär att i olyckslastnormen ska två mått användas och ett mått i betongnormen. 
Kraften kan anges för hela längden, per meter eller per HD/F bjälklag. Varav det sistnämnda 
bör vara det mest logiska i illustrerat fall och är det som kommer användas i kapitel 5. Vid 
analys av EKS 11 (2019) ser man att kraften i ekvation (17) ska multipliceras med två längder 
och att kraften begränsas till högst 80 kN/meter upplag. Beräkningsmässigt går inte detta ihop 
och det är enbart ett avstånd som ska användas, (𝑠)-avståndet för att få kraften per meter 
upplagslinje. 
 
En tolkning av de inre dragbanden i x-led utgår helt enligt föreskrivet i respektive norm. Ingen 
egen tolkning behöver göras här då samtliga längder har tydlig begränsning. 
 
Förankring av bjälklag mellan vägg eller pelare (y-led) 
Exakt hur förankring av bjälklag mellan vägg eller pelare till i y-led framgår inte helt tydligt i 
någon utav normerna eller någon utav jämförda konstruktionsregler. Betongnormen anger bara 
att förankring ska ske per meter fasad eller till varje pelare med en viss kraft. Om detta även 
gäller gavlarna som inte är lastbärande framgår inte. Olyckslastnormen säger att förankringen 
ska ske i planet i två vinkelräta riktningar för att förbinda pelare och väggar med, i illustrerat 
fall, HD/F bjälklag. Även här måste konstruktören göra en egen tolkning då normen är otydlig. 
Väggen i gaveln kan inte hänga fritt och bör naturligtvis förankras i bjälklaget, men med vilken 
kraft framgår inte. 
 
Den tolkning som görs i rapporten, och för de fiktiva byggnaderna, är att inte dimensionera 
dessa kopplingar för olyckslast. En illustrerande bild framgår för att visa hur kopplingen kan se 
ut i avsnitt 4.6 Figur 14. 
 
Förankring av bjälklag mellan vägg eller balk (x-led) 
I x-led är normerna till viss del enklare att förstå. EN 1991-1-7 (2006) skriver inget om hur 
förankringen ska ske, det gör däremot EN 1992-1-1 (2005) som tidigare beskrivet i 4.4.1. 
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Tolkningen görs även av Westerberg, Olyckslast och fortskridande ras (2019). Dimensionerade 
kraft blir samma som för de inre dragbanden och kan antingen koncentreras till balklinjer, 
vägglinjer eller placeras jämnt fördelat i bjälklagsplattorna. Det mest logiska vid användning 
av HD/F bjälklag är att koppla bjälklagselementen både till och över dess upplag. 
 
Den tolkning kapitel 5 kommer använda är att förankra bjälklag till vägg med en kraft per HD/F 
bjälklag och kraft per HD/F bjälklag till upplag i pelarbalkstommen.  
 
Vertikala dragband (y-led) 
Vid bärande väggar råder det inga problem hur normerna ska tolkas, de säger samma sak. Att 
de vertikala dragbanden ska kunna ta en dragande kraft, den största kraft som skapas av 
upplagsreaktionen från bjälklaget insatt i ekvation (10) för okänd olyckslast på aktuell vägg 
eller pelare. Vid väggar så ska kraften anges i kN/m i nya EKS 11 (2019) medan i EKS 10 
(2015) så framgår det inte helt tydligt. Resultatet blir de samma oavsett norm men ger upphov 
till att konstruktören fritt kan välja hur kraften ska fördelas i EKS 10 (2015). 
 
Den tolkning som kommer att användas är att dragbanden kommer att presenteras i kraft per 
meter vägg i kapitel 5. Vid en pelarstomme med HD/F bjälklag blir det naturligt en kraft per 
pelare. 
 
Vertikala dragband (x-led) 
Eftersom vertikala dragband ska dimensioneras för den största upplagsreaktionen från 
bjälklaget insatt i ekvation (10) för olyckslast uppstår det problem vid icke bärande väggar. Icke 
bärande väggar har per definition ingen upplagsreaktion. I teorin så bör även icke bärande 
väggar sammanbindas ur robusthetsperspektiv för att motverkade ett eventuellt fortskridande 
ras. Om de ska dimensioneras för samma kraft som bärande väggar är oklart. 
 
Den tolkning som diskuterats fram med extern handledare är att man ofta beaktar att 0,5 meter 
av bjälklaget belastar den icke bärande väggen då en viss pågjutning sker i skarven mellan 
bjälklagselementet samt den icke bärande väggen. Tolkningen används i kapitel 5. 
 

4.6 Detaljutformning mellan prefabricerade element. Mekaniska 
kopplingar 
Nedan följer detaljritningar på ovan beskrivna dragband och hur de anordnas i två olika 
stommar. Stommarna används i fallstudien och redovisas närmare i nästa kapitel. Både EN 
1991-1-7 (2006) och EN 1992-1-1 (2005) hänvisar till att dragband ska införas om den indirekta 
metoden används för dimensionering av olyckslaster i EN 1991-1-7 (2006) samt att 
sammanhållningsarmering ska finnas i betongbyggnader enligt EN 1992-1-1 (2005) kapitel 
9.10. 
 
Kopplingen nedan redovisar dragband längs kant i y-led, förankring i x-led, inre dragband i x-
led samt ett vertikalt förband i en bärande betongvägg. Kopplingen innehåller en bygel i form 
av det inre dragbandet vilket kopplas samman med dragbandet längs kant för att uppnå en 
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kraftöverföring mellan dragbanden. Förankringen av bjälklaget går till så att en bygel kopplas 
samman med det vertikala dragbandet i väggen. Det vertikala dragbandet går i sin tur genom 
båda väggarna och säkerställer kraftöverföring samt sammanhållning mellan våningarna. 

 
Figur 12 Förslag på dragbandskoppling i en bärande vägg i fasad i en prefabricerad betongstomme 

(Egen bild). 

I en bärande innervägg i en stomme av betongväggar och HD/F bjälklag kan en 
dragbandskoppling se ut på följande sätt redovisat i figuren nedan. Kopplingen innehåller ett 
vertikalt dragband likt det redovisat i Figur 12. Det inre dragbandet i y-led sammankopplas med 
det dragband som används som inre dragband i x-led. I detta fall förankras båda bjälklagen till 
dess upplag och en förankringsbygel löper över båda bjälklagen i dess bärning. 

Figur 13 Förslag på dragbandskoppling i en hjärtvägg i en helt prefabricerad betongstomme (Egen bild). 



 

 39 

Det framgår inte i eurokoden om en icke bärande vägg ska förankras och med vilken kraft. Den 
tolkning rapporten gör att denna koppling inte dimensioneras för olyckslast. En redovisning av 
hur ett dragband i en icke bärande vägg framgår ändå i Figur 14 nedan. Förankringen mellan 
bjälklaget och väggen sker med en gängad stång. Dragband längs kant i x-led framgår även det 
i figuren vilket löper runt hela bjälklaget. 

 
Figur 14 Förslag på förankring av bjälklag i icke bärande vägg i gavelvägg (Egen bild). 

I den stomme bestående av pelare och balkar i form av stål med HD/F bjälklag ser 
dragbandskopplingarna något annorlunda ut. Figuren nedan redovisar ett snitt genom en sådan 
byggnad och redovisar dragband längs kant i y-led i form av en IPE balk, ett vertikalt dragband 
vilket säkerställs genom att pelaren svetsas till balken samt hur förankringen av bjälklaget sker 
till upplaget. Likt en betongstomme används en bygel och en dubb i upplaget vilket säkerställer 
kraftöverföring genom dymlingsverkan i dubben. 
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Figur 15 Förslag på dragbandskoppling i en pelarbalkstomme i fasad (Egen bild).  

Likt hjärtväggen för betongstommen kan en dragbandskoppling i en pelarbalkstomme se ut på 
följande sätt redovisat i Figur 16 nedan. HSQ-balken fungerar i detta fall både som upplag för 
bjälklagen och som inre dragband i y-led. Även här används en förankringsbygel mellan 
bjälklagselementen. Förankringen till upplaget sker på samma sätt som för bjälklaget i fasad, 
genom en dubb och en bygel.  

Figur 16 Förslag på dragbandskoppling i pelarbalkstomme med bjälklag från två håll. HSQ balk fungerar både som upplag 
och dragband (Egen bild). 
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5 Tillämpning på fiktiva byggnader 
Under detta kapitel framgår en beskrivning av vilka typer av byggnader som kommer att 
skapas, som ska på ett illustrativt sätt, med hänsyn till dimensionering av sammanhållning, 
påvisa skillnaderna mellan normera samt de olika versionerna av EKS i praktiken. Kapitlet 
avslutas med att göra en sammanställning av resultaten från fallstudien gällande krafter i 
dragband från respektive norm och EKS. 
 

5.1 Typ av fiktiva byggnader 
Två fiktiva byggnader skapas för att kunna illustrera hur dragbanden dimensioneras i olika typer 
av byggnader. Det ena fallet undersöker en helt prefabricerad konstruktion bestående av 
betongväggar samt ett HD/F bjälklag, fallet beskriver möjligtvis inte en verklig byggnad, men 
kan med dess geometri påvisa problem med normerna. De andra fallet undersöker en byggnad 
bestående av en pelarbalkstomme med ett HD/F bjälklag. Byggnaderna kommer att projekteras 
så de hamnar i konsekvensklass 2b i enlighet med Figur 10 och EN 1991-1-7 (2006). 
Byggnaderna kommer då innefatta ett våningsantal som överskrider eller är lika med 5 våningar 
vilket innebär att både olyckslastnormen samt betongnormen kommer inrymma dimensionering 
av alla typer av dragband, vertikala samt horisontella. Båda byggnaderna kommer fiktivt klassas 
likt kontorsbyggnader och dess lastreduktionsfaktor för den nyttiga lasten tillämpas i enlighet 
med beräkning av dragband och ekvation (10). Byggnaderna är på något sett inte unika för 
denna rapport utan behandlar två enkla stommar med tvåsidigt upplag. Ritningarna och 
illustrerande bilder nedan är skapade i Tekla. 
 
Prefabricerade väggar + HD/F bjälklag (Fall 1) 
Den prefabricerade konstruktion består av betongytterväggar som är bärande i längsled. 
Innerväggarna görs i betong. 
 

 
Figur 17 Perspektivbild på byggnad 1 skapad för fallstudien (Egen bild). 
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Figur 18 Planritning över byggnad 1. Hämtad från bilaga B (Egen bild). 

Geometri 
• 1,2 m mellan HD/F bjälklagen 
• 26 m i längsled (y) 
• 19 m i tvärled (x) 
• Ändfack 1 11m 
• Ändfack 2 8m 

 
Pelarbalkstomme + HD/F bjälklag (Fall 2) 
Fall nummer två konstrueras så att pelare och balkar utgör bärningen i konstruktionen. På 
balkarna läggs ett HD/F bjälklag. 
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Figur 19 Perspektivbild på byggnad 2 skapad för fallstudien (Egen bild). 

 

 
Figur 20 Planritning över byggnad 2. Hämtad från bilaga B (Egen bild).  
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Geometri 
• 1,2 m mellan HD/F bjälklagen 
• 26 m i längsled (y) 
• 19 m i tvärled (x) 
• Ändfack 1 ~11m 
• Ändfack 2 ~8m 

 

5.2 Förutsättningar för beräkningar 
För att kunna utföra beräkningar måste en del indata bestämmas. Först görs en tolkning hur 
dragbanden ska beaktas. Den tolkning som görs i rapporten, hur dragbanden kan beräknas, 
framgår i kapitel 4.5. Därefter har en bestämning gjorts vilken typ av byggnad som ska tillämpas 
i fallstudien där valet blev två kontorsbyggnader med olika stommar i konsekvensklass 2b. 
Anledningen till valet är att samtliga dragband ska anordnas i den typen av byggnad och 
konsekvensklass. Efter genomförd studie används det frekventa värdet (𝜓8) för beräkning med 
EKS 10 och det kvasi-permanenta värdet (𝜓:) till EKS 11 för kontorsbyggnader med hänsyn 
till okänd olyckslast. 
 
Beräkningar utförs enligt beräkningsunderlaget i Tabell 2 och sammanställs i ett Excel-blad. 
Nedan framgår en beräkning av ett dragband längs kant i y-led för ett tvåsidigt upplag med 
bärning i x-led. Bakom cell 2, 3 och 4 döljer sig formler som baseras på indata i Excel-bladet. 
 

(1) EN 1991 (2)  
 

(3) Armering 
mm2 

(4) φ Välj φ Antal järn (st) 

Tpy1 = 53 kN 106 11,6 12 1,00 

 
Cellerna beskriver och innehåller följande: 
 
(1). Vilken typ av dragband som beräknas. 
(2). Beräkning av dragbandskapacitet enligt beräkningsunderlag. Ekvation (15). 

	
𝑇. = 0,3(𝑔- + 𝜓𝑞-)𝑠𝐿 = 0,3(3,7 + 0,5 ∗ 2,5) ∗ 11 ∗ 3,6 = 53𝑘𝑁 

Där: 
(𝑞-) = 2,5	𝑘𝑁/𝑚: 
(𝑔-) = 3,7	𝑘𝑁/𝑚:, 
(𝑠) = 11𝑚 vilket är ändfackets längd vid tvåsidigt upplag. 
(𝐿) = 3,6𝑚 nominella längden på bärande betongvägg enligt EKS 11. 
 
(3). Utifrån erfordrad dragbandskapacitet beräknar Excel-bladet fram erfordrad mängd 
armering. Mängden armering beräknas genom att dividera dragbandskapaciteten med 
flytgränsen för materialet. I studerade fall antas järn med flytgräns 500 MPa. Ekvation (28) 
visar uträkningen med en efterföljande enhetskontroll. 
 
(4). Cellen beräknar minsta diameter på armeringsjärn om 1st järn ska användas i projektet. 
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Konstruktören kan därefter välja lämplig dimension på armeringsjärn och antal järn som passar 
för respektive projekt. En kontroll görs i det fullständiga Excel-bladet om valet av armeringsjärn 
och antalet järn uppfyller minsta krav på tidigare framräknad armeringsmängd. Bladet anger 
”OK” om kravet uppfylls.  
 
Parametrar och indata i samtliga behandlade fall är: 
(𝑔-) = 3,7	𝑘𝑁/𝑚:	för	120/27	HD/F	bjälklag 
(𝑞-) = 2,5	𝑘𝑁/𝑚:	för	kontorbyggnader 
(𝜓8)= 0,5, (𝜓:) =	0,3 för	kontorbyggnader 
 
Beräkning av erforderlig armeringsmängd (𝐴&2%12!"A) görs enligt exempel i International 
Federation for Structural Concrete (2012). Andra index används i denna rapport och stämmer 
inte överens med exemplet i angiven källa. 
 
 𝐴&2%12!"A =

𝑇: 𝐹
𝑓+1!*(

 (28)   

 
där: 
𝑓+1!*( = 𝑓𝑙𝑦𝑡𝑔ä𝑛𝑠𝑒𝑛	𝑓ö𝑟	𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑡	(𝑀𝑃𝑎) 
𝑇: 𝐹		 = 𝑑𝑟𝑎𝑔𝑏𝑎𝑛𝑑𝑠𝑘𝑎𝑝𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑛	𝑓𝑟å𝑛	𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒	𝑛𝑜𝑟𝑚	(𝑁) 
 
Enhetskontroll ger: 
𝑓+1!*( = 𝑀𝑃𝑎 = 	 B

%%*  
𝑇: 𝐹 = 𝑁 
 
C:E
0('$")

= B
+

%%*
= 𝑚𝑚:	  

 
När armeringsmängden är känd kan sedan antalet järn räknas fram genom: 
 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡	𝑗ä𝑟𝑛 =
𝐴&2%12!"A
𝐴3ä2"

	 

där: 
𝐴3ä2" = 𝑡𝑣ä𝑟𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑠𝑎𝑟𝑒𝑎𝑛	𝑓ö𝑟	𝑣𝑎𝑙𝑡	𝑗ä𝑟𝑛 
 
De variabler som används i beräkningarna nedan följer inte helt vad normerna anger. Rapporten 
har valt att tillämpa egna för att få en mer entydig sammanställning då normerna använder olika 
variabler för samma sak. En förklaring till samtliga variabler och index framgår nedan. Vänster 
och höger sida sker sett i plan för respektive byggnad och kan skådas i avsnitt 5.1 eller bilaga 
B. Längder på dragband återfinns i planritningarna samt i bilaga B. 
 
𝑻𝒑𝒚𝟏 = 𝐷𝑟𝑎𝑔𝑏𝑎𝑛𝑑	𝑙ä𝑛𝑔𝑠	𝑘𝑎𝑛𝑡	𝑖	𝑦 − 𝑙𝑒𝑑, 𝑣ä𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟	𝑠𝑖𝑑𝑎 
𝑻𝒑𝒚𝟐 = 𝐷𝑟𝑎𝑔𝑏𝑎𝑛𝑑	𝑙ä𝑛𝑔𝑠	𝑘𝑎𝑛𝑡	𝑖	𝑦 − 𝑙𝑒𝑑, ℎö𝑔𝑒𝑟	𝑠𝑖𝑑𝑎 



 

 46 

𝑻𝒙				 	= 	𝐷𝑟𝑎𝑔𝑏𝑎𝑛𝑑	𝑙ä𝑛𝑔𝑠	𝑘𝑎𝑛𝑡	𝑖	𝑥 − 𝑙𝑒𝑑 
𝑻𝒊𝒚𝟏 = 𝐼𝑛𝑟𝑒	𝑑𝑟𝑎𝑔𝑏𝑎𝑛𝑑	𝑖	𝑦 − 𝑙𝑒𝑑, ℎ𝑗ä𝑟𝑡𝑣ä𝑔𝑔/𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒 
𝑻𝒊𝒙𝟏	 = 𝐼𝑛𝑟𝑒	𝑑𝑟𝑎𝑔𝑏𝑎𝑛𝑑	𝑖	𝑥 − 𝑙𝑒𝑑 
𝑻𝒇𝒙𝟏 = 𝐹ö𝑟𝑎𝑛𝑘𝑟𝑖𝑛𝑔	𝑎𝑣	𝑏𝑗ä𝑙𝑘𝑙𝑎𝑔	𝑖	𝑥 − 𝑙𝑒𝑑, ä𝑛𝑑𝑓𝑎𝑐𝑘	1 
𝑻𝒇𝒙𝟐 = 𝐹ö𝑟𝑎𝑛𝑘𝑟𝑖𝑛𝑔	𝑎𝑣	𝑏𝑗ä𝑙𝑘𝑙𝑎𝑔	𝑖	𝑥 − 𝑙𝑒𝑑, ä𝑛𝑑𝑓𝑎𝑐𝑘	2 
𝑻𝒊𝒗𝟏 = 𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑘𝑎𝑙𝑡	𝑑𝑟𝑎𝑔𝑏𝑎𝑛𝑑	ℎ𝑗ä𝑟𝑡𝑣ä𝑔𝑔/𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒 
𝑻𝒚𝒗𝟏 = 𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑘𝑎𝑙𝑡	𝑑𝑟𝑎𝑔𝑏𝑎𝑛𝑑	𝑖	𝑦 − 𝑙𝑒𝑑, 𝑣ä𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟	𝑠𝑖𝑑𝑎 
𝑻𝒚𝒗𝟐 = 𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑘𝑎𝑙𝑡	𝑑𝑟𝑎𝑔𝑏𝑎𝑛𝑑	𝑖	𝑦 − 𝑙𝑒𝑑, ℎö𝑔𝑒𝑟	𝑠𝑖𝑑𝑎 
𝑻𝒙𝒗𝟑 = 𝑻𝒙𝒗𝟒 = 𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑘𝑎𝑙𝑡	𝑑𝑟𝑎𝑔𝑏𝑎𝑛𝑑	𝑖	𝑥 − 𝑙𝑒𝑑 
 

5.3 Beräkning med EKS 10 & 11 Olyckslast 1991-1-7 Indirekt metod 
Nedan framgår beräkningar på tillämpade fiktiva byggnader i enlighet med EKS 10, EKS 11 
och den indirekta metoden i olyckslastnomen för båda fallen. Rapporten redovisar beräkningar 
med och utan begränsning för fall 1 som tidigare nämnt i kapitel 4.5. Anledningen är att 
litteraturstudien visade att det har varit vanligt att beakta en bärande betongvägg som 2,25H 
men nu alltså kan beaktas som hela längden på väggen då normen nu har en övre gräns på 
dragbandskapacitet. Tolkningen görs bland annat av (Westerberg, Olyckslast och fortskridande 
ras, 2019) som tidigare nämnt. Beräkningar är hämtade från bilaga A. 
 

5.3.1 Fall 1 
Dragband längs kant 
Resultatet från beräkningar för dragband längs kant om inga längder begränsas i 
olyckslastnormen, samt begränsning av längder enligt kapitel 4.5, är att i nya utgåvan av 
boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder 
har det generellt sett skett en minskning av erfordrad dragbandskapacitet. Mängden armering 
minskar således med minskad dragbandskapacitet. Det framgår även att ett mindre järn 
och/eller tvärsnittsarean på järnet kan minskas i vissa fall. Väljer konstruktören att räkna 
dragband längs kant utan begränsningar av längder med nya EKS 11 kommer dragbandet räknat 
med störst ändfack att begränsas till 300 kN. Även dragbandet i x-led begränsas till 300 kN. 
 
Utan begränsning EKS 10: 

EN 1991     Armering mm2 φ Välj φ Antal järn (st) 
Tpy1 = 523 kN 1045 36,5 20 4,00 

Tpy2 = 380 kN 760,3 31,1 20 3,00 

Tpx   =  523 kN 1045 36,5 20 4,00 

 
Utan begränsning EKS 11: 

EN 1991     Armering mm2 φ Välj φ Antal järn (st) 
Tpy1 = 352 kN 705 30,0 16 4,00 

Tpy2 = 256 kN 512,6 25,5 20 2,00 



 

 47 

Tpx   =  352 kN 705 30,0 16 4,00 

 
Med begränsning EKS 10: 

EN 1991     Armering mm2 φ Välj φ Antal järn (st) 
Tpy1 = 132 kN 265 18,4 20 1,00 

Tpy2 = 96 kN 192,5 15,7 16 1,00 

Tpx   =  132 kN 265 18,4 20 1,00 

 
Med begränsning EKS 11: 

EN 1991     Armering mm2 φ Välj φ Antal järn (st) 
Tpy1 = 53 kN 106 11,6 12 1,00 

Tpy2 = 38 kN 76,9 9,9 10 1,00 

Tpx   =  53 kN 106 11,6 12 1,00 

 
Inre dragband 
För de inre dragbanden för fall 1 visar resultatet att det skett en minskning av 
dragbandskapacitet för samtliga dragband som ska anordnas i konstruktionen. Resultaten är likt 
dragband längs kant. Väljer konstruktören att dimensionera fall 1 utan begränsningar på berörda 
längder för inre dragbandet i hjärtväggen begränsas denna nu till 600 kN enligt föreskrivet i 
nya EKS 11. 
 
Utan begränsning EKS 10: 

EN 1991     Armering mm2 φ Välj φ Antal järn (st) 
Tiy1 = 1045 kN 2091 51,6 25 5,0 

Tix1 = 52 kN/HDF 105 11,5 12 1,0 

 
Utan begränsning EKS 11: 

EN 1991     Armering mm2 φ Välj φ Antal järn (st) 
Tiy1 = 705 kN 1410 42,4 20 5,0 

Tix1 = 35 kN/HDF 70 9,5 10 1,0 

 
Med begräsning EKS 10: 

EN 1991     Armering mm2 φ Välj φ Antal järn (st) 
Tiy1 = 265 kN 529 26,0 20 2,0 

Tix1 = 52 kN/HDF 105 11,5 12 1,0 

 
Med begräsning EKS 11: 

EN 1991     Armering mm2 φ Välj φ Antal järn (st) 
Tiy1 = 106 kN 211 16,4 20 1,0 
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Tix1 = 35 kN/HDF 70 9,5 10 1,0 

 
Förankring 
Samma krafter ska användas till förankring av bjälklag i vägg som för de inre dragbanden. 
Resultatet visar en minskning i dragbandskapacitet, erfordrad tvärsnitt på järnen och mängden 
armering. 
 
EKS 10 

EN 1991     Armering mm2 φ Välj φ Antal järn (st) 
Tfx1 = 52 kN/HDF 105 11,5 12 1,0 

Tfx2 = 38 kN/HDF 76 9,8 12 1,0 

 
EKS 11 

EN 1991     Armering mm2 φ Välj φ Antal järn (st) 
Tfx1 = 35 kN/HDF 70 9,5 12 1,0 

Tfx2 = 26 kN/HDF 51 8,1 12 1,0 
 
Vertikala dragband 
Skillnaden mellan EKS 10 och EKS 11 vad gäller de vertikala dragbanden är av mindre karaktär 
än för övriga dragband. Det som skiljer versionerna åt är att det kvasi-permanenta värdet för 
den nyttiga lasten kan användas i nya EKS 11 som ger en minskning i upplagskraften 
dragbandet ska dimensioneras för. 
 
EKS 10 

EN 1991     Armering mm2 φ Välj φ Antal järn (st) 
Tiv1 = 47 kN/m 94 10,9 12 1,0 

Tyv1 = 27 kN/m 54 8,3 10 1,0 

Tyv2 = 20 kN/m 40 7,1 10 1,0 

Tyv3 = 2 kN/m 5 2,5 10 1,0 

Tyv4 = 2 kN/m 5 2,5 10 1,0 

 
EKS 11 

EN 1991     Armering mm2 φ Välj φ Antal järn (st) 
Tiv1 = 42 kN/m 85 10,4 12 1,0 

Tyv1 = 24 kN/m 49 7,9 10 1,0 

Tyv2 = 18 kN/m 36 6,7 10 1,0 

Txv3 = 2 kN/m 4 2,4 10 1,0 

Txv4 = 2 kN/m 4 2,4 10 1,0 
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5.3.2 Fall 2 

Dragband längs kant 
Likt fall 1 sker en minskning av samtliga parametrar som utvärderats och räknats fram för fall 
2. Resultatet visar att antalet järn kan minskas för att uppnå erfordrad mängd armering för 
dragband längs kant. 
 
EKS 10 

EN 1991     Armering mm2 φ Välj φ Antal järn (st) 
Tpy1 = 81 kN 161 14,3 16 1,00 

Tpy2 = 59 kN 117,2 12,2 16 1,00 

Tpx   =  81 kN 161 14,3 16 1,00 

 
EKS 11 

EN 1991     Armering mm2 φ Välj φ Antal järn (st) 
Tpy1 = 54 kN 109 11,8 12 1,00 

Tpy2 = 40 kN 79,0 10,0 12 1,00 

Tpx   =  54 kN 109 11,8 12 1,00 

 
Inre dragband 
Resultatet för de inre dragbanden för fall 2 är att det går att minska antalet järn men fortfarande 
uppnå den kraft som ska bibehålla robustheten för byggnaden vid eventuellt olycka. 
 
EKS 10 

EN 1991     Armering mm2 φ Välj φ Antal järn (st) 
Tiy1 = 161 kN 322 20,3 16 2,0 

Tix1 = 52 kN/HDF 105 11,5 12 1,0 

 
EKS 11 

EN 1991     Armering mm2 φ Välj φ Antal järn (st) 
Tiy1 = 109 kN 217 16,6 12 2,0 

Tix1 = 35 kN/HDF 70 9,5 10 1,0 

 
Förankring 
Från beräkningarna ovan framgår det att skillnaden mellan versionerna inte är lika tydlig som 
för dragband längs kant samt för de inre dragbanden. Antalet järn kan minskas för det största 
ändfacket om konstruktören väljer att göra det. 
 
EKS 10 

EN 1991     Armering mm2 φ Välj φ Antal järn (st) 
Tfx1 = 52 kN/HDF 105 11,5 12 1,0 
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Tfx2 = 38 kN/HDF 76 9,8 10 1,0 

 
EKS 11 

EN 1991     Armering mm2 φ Välj φ Antal järn (st) 
Tfx1 = 35 kN/HDF 70 9,5 10 1,0 

Tfx2 = 26 kN/HDF 51 8,1 10 1,0 

 
Vertikala dragband 
För fall 2 kan en tydligare skillnad ses mellan versionerna vad gäller vilken kapacitet som ska 
uppnås i respektive pelare. Resultatet visar för behandlat fall att en minskning av närmare 20 
kN sker i pelarna på vänster sida sett i plan för aktuellt fall. 
 
EKS 10 

EN 1991 
  

Svets 
  

  
Tiv1 = 174 kN/pelare - 

  
  

Tyv1 = 101 kN/pelare - 
  

  

Tyv2 = 73 kN/pelare -       

 
EKS 11 

EN 1991     Svets       
Tiv1 = 156 kN/pelare - 

  
  

Tyv1 = 91 kN/pelare - 
  

  

Tyv1 = 66 kN/pelare -       

 

5.4 Beräkning med EKS 10 & 11 Betongnormen 1992-1-1:2005 
Nedan framgår beräkningar på tillämpade fiktiva byggnader i enlighet med föreskrivna regler 
om sammanhållning i EN 1992-1-1 (2005) för båda fallen. Beräkningarna grundar sig på kapitel 
4.5 och är hämtade från bilaga A. 
 

5.4.1 Fall 1 
Resultatet för fall 1 med EN 1992-1-1 (2005) som beräkningsunderlag visar att båda 
versionerna påvisar samma erfordrad kapacitet för behandlat dragband för fall 1 bortsett från 
den vertikala kapaciteten som minskas något i EKS 11. 
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Dragband längs kant 
EKS 10 & 11 

EN 1992     Armering mm2 φ Välj φ Antal järn (st) 
Tpy1 = 110 kN 220 16,7 20 1,0 

Tpy2 = 80 kN 160 14,3 16 1,0 

Tpx   =  110 kN 220 16,7 20 1,0 

 
Inre dragband 
EKS 10 & 11 

EN 1992     Armering mm2 φ Välj φ Antal järn (st) 
Tiy1 = 190 kN 380 22,0 16 2,0 

Tix1 = 24 kN/HDF 48 7,8 12 1,0 

 
Förankring 
EKS 10 & 11 

EN 1992     Armering mm2 φ Välj φ Antal järn (st) 
Tfx1,2 = 24 kN/HDF 48 7,8 10 1,0 
 
Vertikala dragband 
EKS 10 

EN 1992     Armering mm2 φ Välj φ Antal järn (st) 
Tiv1 = 47 kN/m 94 10,9 12 1,0 

Tyv1 = 27 kN/m 54 8,3 10 1,0 

Tyv1 = 20 kN/m 39,6 7,1 10 1,0 

Tyv3 = 2 kN/m 4,95 2,5 10 1,0 

Tyv4 = 2 kN/m 4,95 2,5 10 1,0 

 
EKS11 

EN 1992     Armering mm2 φ Välj φ Antal järn (st) 
Tiv1 = 42 kN/m 85 10,4 12 1,0 

Tyv1 = 24 kN/m 49 7,9 10 1,0 

Tyv1 = 18 kN/m 35,6 6,7 10 1,0 

Txv3 = 2 kN/m 4,45 2,4 10 1,0 

Txv4 = 2 kN/m 4,45 2,4 10 1,0 

 

5.4.2 Fall 2 
Samma resultat framgår för fall 2 som för fall 1 vad gäller vilken kapacitet dragband längs kant, 
de inre dragbanden samt för förankringen av bjälklagen. Det som skiljer versionerna åt är i det 
här fallet är vilken typ av byggnad som behandlas då fall 1 behandlar en stomme med väggar 
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och fall 2 en stomme med pelare och balkar. Resultatet visar att vid beräkning med EN 1992-
1-1 (2005) så spelar inte geometrin av byggnaden roll i samma utsträckning som med EN 1991-
1-7 (2006). 
 
 
Dragband längs kant 
EKS 10 & 11 

EN 1992     Armering mm2 φ Välj φ Antal järn (st) 
Tpy1 = 110 kN 220 16,7 12 2,0 

Tpy2 = 80 kN 160 14,3 16 1,0 

Tpx   =  110 kN 220 16,7 12 2,0 

 
 
Inre dragband 
EKS 10 & 11 

EN 1992     Armering mm2 φ Välj φ Antal järn (st) 
Tiy1 = 190 kN 380 22,0 16 2,0 

Tix1 = 24 kN/HDF 48 7,8 10 1,0 

 
Förankring 
EKS 10 & 11 

EN 1992     Armering mm2 φ Välj φ Antal järn (st) 
Tfx1,2 = 24 kN/HDF 48 7,8 10 1,0 

 
Vertikala dragband 
EKS10 

EN 1992 
  

Svets 
  

  
Tiv1 = 174 kN/pelare - 

  
  

Tyv1 = 101 kN/pelare - 
  

  

Tyv2 = 73 kN/pelare -       

 
EKS11 

EN 1992     Svets       
Tiv1 = 156 kN/pelare - 

  
  

Tyv1 = 91 kN/pelare - 
  

  

Tyv2 = 66 kN/pelare -       
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5.5 Resultatsammanställning 
5.5.1 Fall 1 

Utan begränsning: 
I fallet där inga länger begränsas kommer EN 1991-1-7 (2006) tillsammans med EKS 10 (2015) 
blir dimensionerande för samtliga dragband som ska anordnas i byggnaden. De dragband vilka 
ska dimensioneras för samma kraft är enbart de vertikala dragbanden där samma krafter ska 
uppnås med EN 1992-1-1 (2005) och EKS 10 (2005). Resulterande dimensionerande värden 
för fall 1 utan begränsning framgår nedan. 
 

Dragband   
 

Norm EKS-version 
Tpy1 = 523 kN EN 1991 EKS10 

Tpy2 = 380 kN EN 1991 EKS10 

Tpx   =  523 kN EN 1991 EKS10 

Tiy1 = 1045 kN EN 1991 EKS10 

Tix1 = 52 kN/HDF EN 1991 EKS10 

Tfx1 = 52 kN/HDF EN 1991 EKS10 

Tfx2 = 38 kN/HDF EN 1991 EKS10 

Tiv1 = 47 kN/m EN 1991/1992 EKS10 

Tyv1 = 27 kN/m EN 1991/1992 EKS10 

Tyv2 = 20 kN/m EN 1991/1992 EKS10 

Tyv3 = 2 kN/m EN 1991/1992 EKS10 

Tyv4 = 2 kN/m EN 1991/1992 EKS10 

 
Efter att EKS 11 börjar att gälla fullt ut kommer följande resultat att fås på fallstudiens första 
fall utan någon begränsning på längden av de bärande betongväggarna. Resultatet visar att EN 
1991-1-7 (2006) tillsammans med EKS 11 (2019) ger följande tabell. Betongnormen blir inte 
dimensionerande för något utav dragbanden utom de vertikala dragbanden där samma krafter 
ska uppnås med EN 1991-1-1 (2006) som med EN 1992-1-1 (2005). 
 

Dragband   
 

Norm EKS-version 
Tpy1 = 300* kN EN 1991 EKS11 

Tpy2 = 256 kN EN 1991 EKS11 

Tpx   =  300* kN EN 1991 EKS11 

Tiy1 = 600* kN EN 1991 EKS11 

Tix1 = 35 kN/HDF EN 1991 EKS11 

Tfx1 = 35 kN/HDF EN 1991 EKS11 

Tfx2 = 26 kN/HDF EN 1991 EKS11 

Tiv1 = 42 kN/m EN 1991/1992 EKS11 
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Tyv1 = 24 kN/m EN 1991/1992 EKS11 

Tyv2 = 18 kN/m EN 1991/1992 EKS11 

Tyv3 = 2 kN/m EN 1991/1992 EKS11 

Tyv4 = 2 kN/m EN 1991/1992 EKS11 
*Krafterna har begränsats i enlighet med vad EKS 11 anger. 
 
Med begränsning: 
Väljer konstruktören att begränsa längden på betongväggen till 2,25H fås följande för fall 1 
och EKS 10 (2015). Resultatet visar att EN 1991-1-7 (2006) tillsammans med EKS 10 (2015) 
blir dimensionerande för samtliga dragband. EN 1992-1-1 (2005) blir inte dimensionerande för 
något utav dragbanden. 
 

Dragband   
 

Norm EKS-version 
Tpy1 = 132 kN EN 1991 EKS10 

Tpy2 = 96 kN EN 1991 EKS10 

Tpx   =  132 kN EN 1991 EKS10 

Tiy1 = 265 kN EN 1991 EKS10 

Tix1 = 52 kN/HDF EN 1991 EKS10 

Tfx1 = 52 kN/HDF EN 1991 EKS10 

Tfx2 = 38 kN/HDF EN 1991 EKS10 

Tiv1 = 47 kN/m EN 1991 EKS10 

Tyv1 = 27 kN/m EN 1991 EKS10 

Tyv2 = 20 kN/m EN 1991 EKS10 

Tyv3 = 2 kN/m EN 1991 EKS10 

Tyv4 = 2 kN/m EN 1991 EKS10 

 
Efter att EKS 11 börjar att gälla fullt ut kommer följande resultat att fås på fallstudiens första 
fall med begränsning på längden av de bärande betongväggarna till 3,6m. Resultatet visar att 
EN 1992-1-1 (2005) blir dimensionerade för stor del av de dragband som ska anordnas i 
byggnaden. De dragband där EN 1992-1-1 (2005) inte blir dimensionerande är förankringen av 
bjälklagen till vägg och det inre dragbandet i x-led. 
 

Dragband   
 

Norm EKS-version 
Tpy1 = 110 kN EN 1992 EKS10/11 

Tpy2 = 80 kN EN 1992 EKS10/11 

Tpx   =  110 kN EN 1992 EKS10/11 

Tiy1 = 190 kN EN 1992 EKS10/11 

Tix1 = 35 kN/HDF EN 1991 EKS11 
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Tfx1 = 35 kN/HDF EN 1991 EKS11 

Tfx2 = 26 kN/HDF EN 1991 EKS11 

Tiv1 = 42 kN/m EN 1991/1992 EKS11 

Tyv1 = 24 kN/m EN 1991/1992 EKS11 

Tyv2 = 18 kN/m EN 1991/1992 EKS11 

Tyv3 = 2 kN/m EN 1991/1992 EKS11 

Tyv4 = 2 kN/m EN 1991/1992 EKS11 

 

5.5.2 Fall 2 
Beaktar konstruktören EKS 10 (2015) för aktuellt fall fås följande tabell nedan. Resultatet visar 
att EN 1992-1-1 (2005) blir dimensionerade för stor del av de dragband som ska anordnas i 
byggnaden. De dragband där EN 1992-1-1 (2005) inte blir dimensionerande är förankringen av 
bjälklagen till upplag och det inre dragbandet i x-led. 
 

Dragband   
 

Norm EKS-version 
Tpy1 = 110 kN EN 1992 EKS10 

Tpy2 = 80 kN EN 1992 EKS10 

Tpx   =  110 kN EN 1992 EKS10 

Tiy1 = 190 kN EN 1992 EKS10 

Tix1 = 52 kN/HDF EN 1991 EKS10 

Tfx1 = 52 kN/HDF EN 1991 EKS10 

Tfx2 = 38 kN/HDF EN 1991 EKS10 

Tiv1 = 174 kN/pelare EN 1991/1992 EKS10 

Tyv1 = 101 kN/pelare EN 1991/1992 EKS10 

Tyv2 = 73 kN/pelare EN 1991/1992 EKS10 

  

Efter att EKS 11 börjar att gälla fullt ut kommer följande resultat att fås på fallstudiens andra 
fall. Resultatet är detsamma som för EKS 10 för fall 2. EN 1992-1-1 (2005) blir 
dimensionerande för majoriteten av dragbanden som ska anordnas. Krafterna är reducerade för 
förankringen av bjälklag till upplag samt de vertikala dragbanden. 
 

Dragband   
 

Norm EKS-version 
Tpy1 = 110 kN EN 1992 EKS11 

Tpy2 = 80 kN EN 1992 EKS11 

Tpx   =  110 kN EN 1992 EKS11 

Tiy1 = 190 kN EN 1992 EKS11 
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Tix1 = 35 kN/HDF EN 1991 EKS11 

Tfx1 = 35 kN/HDF EN 1991 EKS11 

Tfx2 = 26 kN/HDF EN 1991 EKS11 

Tiv1 = 156 kN/pelare EN 1991/1992 EKS11 

Tyv1 = 91 kN/pelare EN 1991/1992 EKS11 

Tyv2 = 66 kN/pelare EN 1991/1992 EKS11 
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6 Diskussion 
6.1 Litteraturstudie 
Det har skett ändringar i EKS 11 (2019) gällande olyckslaster och hur de ska behandlas. Främst 
har ändringar skett kring sammanhållning och duktilitet som är en utav metoderna en 
konstruktör kan tillämpa för att motverka ett lokalt brott på grund av en okänd olyckslast. 
Metoden innefattar bestämning av bland annat längder av dragband där det visat sig vara svårt 
att komma fram till en gemensam utgångspunkt då berörda normer lämnar vissa 
tolkningsfrågor. Det gör att det är upp till konstruktören att tolka normerna och välja hur de ska 
tillämpas. Det finns flertalet arbeten kring hur man kan tänkas tolka normerna men inget arbete 
med nya EKS 11 (2019) som underlag. 
 
Utfört arbete visar att metoden (indirekta metoden) och normerna vilka berör fortskridande ras 
har en del brister. Detta är något som utförd litteraturstudie samt analys av gällande normer 
visar. Litteraturstudien påvisar att det finns bättre sätt att analysera hur en robust byggnad kan 
uppnås genom att analysera den relativa töjningsenergin för ett system istället för att använda 
sig av en duktilitetsfaktor. Se kapitel 3.4.1. Det kan även vara rimligt att införa ett förenklat sätt 
att behandla de dynamiska effekter som oftast uppstår vid olyckslaster för att få ett mer önskvärt 
verkningssätt hos byggnaden vid eventuell olycka. Hur nya EKS 11 behandlar duktilitet, vilket 
är kopplat till hela byggnadens robusthet, är att införa en rekommendation på att gränstöjningen 
för armeringsstänger, som används som dragband, minst ska ha en gränstöjning på 7,5 %. 
Denna ändring medför förmodligen inte så mycket i praktiken då flertalet leverantörer hävdar 
att deras järn har en gränstöjning på 7,5%. Hur valet av stål för exempelvis en pelarbalkstomme 
där balkar utgör dragband framgår inte olyckslastkapitlet. I konsekvensbeskrivningen av EKS 
11 kan man läsa följande om armeringsstänger. 
 

”Exempelvis anger företaget Celsa, som tillverkar armering, att alla deras kamstänger i 
hållfasthetsklass K500 har en gränstöjning på minst 7,5%” 

 
En annan fråga man bör ställa sig är också om ett ökat krav på gränstöjning leder till mer robusta 
byggnader med sänkta krav på dragbandskapacitet. Sett till litteraturstudiens genomgång av hur 
en duktil koppling blir till så beror det inte enbart på gränstöjningen av stålet. Det är ett flertal 
andra parametrar som spelar in och är något som bör undersökas närmare då flertalet tester har 
påvisat att bland annat en längre förankringslängd av järnen, som agerar dragband, ökar dess 
förmåga att plasticeras och därmed uppfattas som mer duktila. Även inverkan av den dynamiska 
effekten som nämndes i avsnitt 3.4.1 bör det tas hänsyn till för att fullt ut kunna analysera ett 
fortskridande ras. Ett tydligt exempel på detta är om en massa släpps på en fritt upplags balk 
får balken en dubbelt så stor nedböjning än vid statisk analys. Dynamisk analys innebär för 
konstruktören lösning av rörelseekvationer (Albertsson, 1982). Då en byggnad i vissa fall kan 
vara komplex och inhomogen med varierande deformationsegenskaper är möjligtvis inte detta 
något som kan krävas för rutindimensionering, utan här får en FEM-analys utföras om det 
således behövs. Här kan det tyckas att konsekvensklasserna i eurokoden fungerar bra då den i 
den här frågan sätter en tydlig gräns mellan konsekvens och risk på olika typer av byggnader. 
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De byggnader som kommer påverkas av de nya ändringarna gällande sammanhållning och 
duktilitet med hänsyn till den indirekta metoden är framförallt byggnader i konsekvensklass 1 
då dessa nu inte måste dimensioners för någon typ av olyckslast. Det var tidigare känt att okända 
olyckslaster inte behövde beaktas för denna konsekvensklass. Ändringen innebär för byggnader 
i konsekvensklass 1 att dessa, sett ur ett ekonomiskt perspektiv, bör bli billigare. Det är även 
rimligt att göra denna ändring då det är känns orimligt att ställa sådana krav på en- och 
tvåbostadshus samt byggnader där människor förväntas vistas sällan. Även byggnader i 
konsekvensklass 2a och 2b påverkas i den omfattningen att dragbandskapaciteten minskar för 
båda konsekvensklasserna. Här blir frågan om en minskning av dragbandskapaciteten är 
motiverad och vad den egentligen baseras på. Att delvis sänka kapaciteten med 25% samt införa 
att det kvasi-permanenta värdet får användas för den variabla lasten med hänsyn till okänd 
olyckslast kan diskuteras. Historiskt sätt så finner man i BKR en hänvisning till en handbok 
kallad ”svängningar deformationspåverkan och olyckslast” vilket behandlade olyckslaster fram 
till 2011. De krav som anges för en typisk prefabricerad betongstomme med både pelare och 
bärande väggar är likt dem som återfinns i EN 1992-1-1 (2005) idag och skiljer sig inte 
nämnvärt åt. Då dagens regelverk anger att både tillämpning av EN 1991-1-7 (2006), som är 
oberoende av byggnadens material, samt att EN 1992-1-1 (2005) kapitel 9.10 ska tillämpas för 
betongkonstruktioner så bör en heltäckande sammanhållning ske och det kan då vara motiverat 
att sänka kraven i EN 1991-1-7 (2006) då rapporten visar att de kompletterar varandra med nya 
EKS 11 i behandlad fallstudie i fall 1 med begränsning på de bärande betongväggarna. För fall 
2 där en pelarbalkstomme behandlades kompletterade normerna redan varandra vilket kan ses 
i kapitel 5.5. 
 
Ytterligare en ändring i EKS 11, vilket är värd att nämna, är att byggherren nu får välja fritt 
vilka angreppsmetoder som får tillämpas. Det innebär att exempelvis den indirekta metoden får 
användas tillsammans med någon utav de andra metoderna mot olyckslaster. Ändringen känns 
motiverad om det går att påvisa att en blandning av metoder fortfarande kan ge en minsta 
robusthet av byggnaden. Tillämpning av flera metoder är förmodligen orsaken till att man nu 
får använda det kvasi-permanenta värdet på den nyttiga lasten vid dimensionering för okända 
olyckslaster. Man bör alltså kunna använda ett angreppssätt för känd olyckslast och ett för 
okänd olyckslast av den anledningen. Ett förslag till om metoder ska blandas är att byggnaden 
sektioneras så att en metod används för en sektion och en annan för nästa. Det finns även 
motiverade underlag för att just sektionera byggnader, detta kan bidra till att begränsa 
omfattningen på ett fortskridande ras om det uppstår ett sådant. Ett exempel på ett sådant fall 
var raset av en terminalbyggnad vid Charles de Gaulle Airport i Paris. Där omfattningen på 
raset begränsades då byggnaden var sektionerad. Se (Starossek & Wolff, Design of collapse-
resistant structures, 2005). Det är också rimligt ur kostnadssynpunkt att blanda angreppssätt för 
att undvika onödigt dyra konstruktioner. 
 
Vilken utav normerna som ska tillämpas vid dimensionering av betongbyggnader har sedan 
tidigare varit otydligt i eurokoderna. Det är nu löst med nya EKS 11 där det tydligt framgår att 
både EN 1991-1-7 (2006) och EN 1992-1-1 (2005) ska tillämpas vid utformning av 
betongkonstruktioner. Anledningen till att EN 1992-1-1 (2005) avsnitt 9.10 finns 
överhuvudtaget är förmodligen för att beräkningssätten är anpassade till betongkonstruktioner 
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och inget annat. EN 1991-1-7 (2006) anger inte något om vilket material som används och det 
är därför rimligt att tillämpa båda normerna för att få en heltäckande lösning sett till 
sammanhållning av bärverkets byggnadsdelar. I konsekvensutredningen av EKS 11 finner man 
ett resonemang kring att EN 1991-1-1 (2006) bättre tar hänsyn till stora laster och spännvidder 
och därför bör tillämpas tillsammans med EN 1992-1-1 (2005) avsnitt 9.10. Nya EKS 11 löser 
således problemet där dimensionering av ett 4 vånings sjukhus i betong. Där, enligt EN 1991-
1-7 (2006) ska byggnaden dimensioneras med en riskanalys medan samma byggnad i EN 1992-
1-1 (2005) bara skulle behövt horisontella dragband. Det är nu tydligt att båda normerna ska 
användas och att då sjukhuset i det här fallet ska dimensioneras enligt en riskanalys. 

6.2 Resultatanalys fallstudie 
Resultaten från fallstudien visar att kraven generellt har sänkts i EKS 11 med hänsyn till 
erfordrade dragbandskapaciteter. Resultaten varierar kraftigt beroende på hur konstruktören 
beaktar längden på en betongvägg. Det är därför viktigt att gemensamt komma överens om hur 
längden på en betongvägg ska beaktas då detta till stor del beror på de variationer som kan ses 
i resultatet. Det framgår inte någon tydligare förklaring hur konstruktören ska göra i nya EKS 
11 utan det är upp till var och en att tolka normen vilket varken rent konkurrensmässigt är bra 
för branschen men även att det är en stor spridning på vilken kapacitet dragbandet längs kant 
samt det inre dragbandet i y-led ska dimensioneras för. Resultatet visar även att i båda fallen 
som behandlats i denna rapport kommer betongnormen att bli dimensionerande efter att EKS 
11 träder i kraft om en begräsning av betongväggen tillämpas. De dragband där EN 1991-1-7 
(2006) blir dimensionerande är det inre dragbandet i y-led samt förankringen av bjälklag. Det 
innebär att EN 1991-1-7 (2006) inte ger något i utbyte jämfört med EN 1992-1-1 (2005). Det 
bör därför finnas vissa ekonomiska fördelar med nya EKS 11 beroende på hur man väljer att 
beakta dragbandet vilket stärker påståendet att en gemensam utgångspunkt är viktigt för att 
undvika osund konkurrens. 
 

6.3 Metoddiskussion 
De osäkerheter som finns kopplat till metodvalet och utfallet av resultatet anses vara måttliga. 
Rapporten skulle kunna tillämpat en intervjustudie för att undersöka branschen på ett bättre sätt 
och samlat in åsikter kring nya EKS 11 och vad det i praktiken skulle innebära för verksamma 
konstruktörer idag. I samband med detta skulle rapporten även behövt undersöka de andra två 
metoderna mot okänd olyckslast för att få en bättre förståelse vilken metod som är vanligast 
och på så sätt använda det som utgångspunkt för arbetet. 
 
Att använda sig att ett interaktivt Excel-blad för beräkningar samt insamling av 
referenslitteratur via Researchgate anser rapporten varit två tidsbesparande åtgärder under 
arbetets gång. Mycket tid kunde därför ägnas åt detaljutformning av dragbandkopplingar för att 
använda dessa ur ett illustrativt syfte i rapporten för att läsaren på ett enklare sätt skulle förstå 
rapportens innehåll och hur en dragbandskoppling kan se ut i olika typer av stommar. 
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6.4 Studiens användbarhet 
För att komma överens om en gemensam utgångspunkt vid dimensionering av okänd olyckslast 
med den indirekta metoden och främst hur längder på dragband ska beaktas är det viktigt att 
tydligt föreskriva vad som gäller. Arbetet har påvisat tänkbara arbetssätt vad gäller 
dimensionering av dragband i två exempelbyggnader vilka påvisar problem som kan uppstå vid 
tvåsidigt upplag och betongkonstruktioner i sig. Arbetet har även behandlat komplexiteten av 
begreppet robusthet i relativt stor utsträckning. Rapporten bekräftar och stärker problematiken 
med dimensionering av dragband i betongkonstruktioner samt påvisar förbättringar som skett 
med nya EKS 11. Branschnyttan finns i att se vilka förändringar EKS 11 bidragit med och 
rapportens analys av duktilitet där en tänkbar kunskapslucka kan tänkas finnas. Den ger även 
upphov till vidare arbeten och en tänkbar förändring av vissa avsnitt i EN 1991-1-7 (2006) för 
att förtydliga såsom längder på dragband, bärande väggar och icke bärande väggar. 
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7 Slutsatser  
Det primära syftet med arbetet har varit att undersöka vilka ändringar som faktiskt skett i EKS 
11 med hänsyn till olyckslaster och främst den indirekta metoden konstruktören kan tillämpa i 
dimensioneringsarbetet mot lokalt brott i en byggnad. Likaså vilka byggnader som faktiskt 
berörs av ändringarna. Arbetet har använt sig av en litteraturstudie som berört bakgrunden till 
olyckslaster, hur de kan motverkas och vilka normer som gäller vid dimensionering.  
 
Arbetet visar att flertalet metoder går att tillämpa och att det nu är Eurokod 1 och Eurokod 2 
som ska tillämpas vid dimensionering av olyckslaster i prefabricerade betongkonstruktioner, 
detta var tidigare inte varit uppenbart i EKS 10. De byggnader som berörs av ändringarna i 
EKS 11 är främst byggnader i konsekvensklass 1 och 2a/b vilka benämns i Eurokod 1. 
Avslutningsvis i arbetet tillämpades en fallstudie som visar att erfordrade 
dragbandskapaciteter har minskat med nya EKS 11. 
 
I övrigt har tillämpbara normer vissa frågetecken och uppenbara tolkningsproblem. Framförallt 
i EN 1991-1-7 (2006) bör förtydligas för att undvika olika tolkningar: 
 

• Hur ska förankringen gå till för bjälklagsplattor? 
• Hur gör man vid icke bärande väggar? Hur ska dessa förankras? 
• Ska icke bärande väggar även dimensioneras med vertikala dragband? 
• Hur ska längden på en bärande betongvägg tolkas? 
• Hur ska (𝑠)-avståndet för dragband längs kant i x-led (icke bärande) begränsas? 

 
Ytterligare slutsatser är att resultatet för erfordrad dragbandskapacitet beror till stor del på hur 
längden på en bärande betongvägg tolkas. I rapporten behandlas två typfall där en konstruktion 
bestående av pelare och balkar inte berörs i samma utsträckning som en stomme med bärande 
betongväggar av de ändringar som EKS 11 medför gällande olyckslaster. 
 
Vidare så visar litteraturstudien att det är viktigt att se byggnaden som en helhet istället för att 
dimensionera enskilda element att kunna motstå stora påkänningar om en robusthet ska uppnås 
i hela byggnaden. Detta är komplicerat, tidskrävande och kräver stor erfarenhet och förmågan 
att kunna se byggnaden i flera dimensioner. 
 

7.1 Förslag till fortsatta studier 
De förslag som ges för vidare studier är att verifiera den indirekta metodens verkningssätt. 
Vidare bör det även finnas intresse att utföra tester av dragband med hänsyn till utvärdering av 
vidhäftning av betong, täckande betongskikt, förankringslängd av järn och kontrollera dessa 
mot eurokoden. Detta med hänsyn till optimal plasticering av de järn vilka används i syfte att 
motverka ett fortskridande ras genom ett segt verkningssätt. 
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Det skulle även vara intressant om en arbetsmetod för utformning av duktila 
dragbandskopplingar kan arbetas fram för att skapa standardiserade dragbandskopplingar vilka 
verifierats sett till dess duktilitet. 
 
Rapporten har enbart behandlat en utav tre möjliga metoder för dimensionering av fortskridande 
ras och dess ändringar i nya EKS 11. En liknande rapport och utredning av ändringar med 
hänsyn till de två andra metoderna kan också göras. 
 
Till sist hade det varit intressant att tillämpa en FEM-analys på behandlade fall i denna rapport 
för att se hur byggnaderna skulle kunna reagera vid eventuellt lokalt brott då analysen 
förmodligen skulle berätta mer om verkligheten och dess konsekvenser än vad som behandlats 
i denna rapport. 
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Appendix 
A Resultat från Excelberäkningar 
A.1 Fall 1 

Utan begränsning och EKS 10 som beräkningsunderlag 
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Utan begränsning och EKS 11 som beräkningsunderlag 
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Med begränsning och EKS 10 som beräkningsunderlag
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Med begränsning och EKS 11 som beräkningsunderlag 
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A.2 Fall 2 
EKS 10 som beräkningsunderlag 
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EKS 11 som beräkningsunderlag 
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B Ritningar 
B.1 Fall 1 & 2 
Ritningar för Fall 1 & 2 framgår i bilaga B. De visas på efterkommande sida och 4 sidor framåt. 
 
B.2 Detaljritningar 
Ritningar för Fall 1 & 2 framgår i bilaga B. De visas på 5:e sidan från denna och 2 sidor framåt. 
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