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As a structural designer, you are sometimes required to design structures carrying 

traffic loads, but which are not, for example, bridges or parking garages. In practice, 

this usually applies to drivable floor layers and culverts under roads. When designing 

structures such as bridges and parking garages, there are clear standards and 

regulations to follow. These types of guidelines are not as comprehensive when it 

comes specifically to dimensioning traffic-load-bearing constructions in connection 

with building construction. Frequently, an evenly distributed load of 20 kN/m2 is used. 

The purpose of this work is to investigate which regulations house construction 

designers should relate to when designing structures that carry traffic loads which are 

not bridges or parking garages. The work also includes an investigation of how suitable 

different calculation methods are for different types of load cases. The goal is to make 

recommendations that can streamline the work for construction designers.  

The material for this work has been obtained through three different methods. In order 

to gain an understanding of the subject and the current state of knowledge in the field, 

a literature study has been made. The main part of the work has included qualitative 

interviews with people who have good experience and knowledge in the field, as well 

as practical modeling and calculation of load cases. The focus has been on investigating 

which transverse forces occur for some specific load cases. The study also includes the 

effect of the fill layer’s thickness on the load spread. 

For larger floor spans, it is confirmed that an evenly distributed load of 20 kN/m2 is a 

bit heaped. To dimension after this covers most of the load cases that may occur on a 

floor layer or similar construction. In some cases, this value could be halved without 

problem. It also turns out that the shorter the span of the floor, the more the evenly 

distributed load differs between the different fill layer thicknesses.   
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SAMMANFATTNING 

Som husbyggnadskonstruktör får man ibland dimensionera konstruktioner som bär 

trafiklast, men som inte är exempelvis broar eller parkeringsgarage. I praktiken gäller 

det oftast körbara gårdsbjälklag och kulvertar under vägar.  

Gårdsbjälklag är ett något diffust begrepp. Vanligen innebär ett gårdsbjälklag ett 

bjälklag som skiljer insidan av en byggnad från någon typ av innergård. Normalt byggs 

dessa konstruktioner ovanpå parkeringsgarage eller källarvåningar. Ofta bär 

gårdsbjälklaget på de massor av material som planteringar, gräsmattor, vägar och 

gångar innebär. Gårdsbjälklag bär alltså i praktiken ofta på ett tätskikt, isoleringslager, 

samt diverse överbyggnader. Överbyggnaden kan bestå av jord, stenmaterial eller 

liknande massor. Dessa gårdsbjälklag kan även vara föremål för trafiklaster. Vanligtvis 

handlar det om uppställningsplatser för utryckningsfordon, men det finns också 

gårdsbjälklag där fraktfordon, servicefordon eller personbilar kan köra. Ofta trafikeras 

gårdsbjälklag även av fordon under byggskedet. Det kan exempelvis vara 

grävmaskiner, traktorer, lastbilar eller mobila kranar.  

Vid dimensionering av konstruktioner som broar och parkeringsgarage finns tydliga 

normer och regelverk att följa. Dessa typer av riktlinjer är inte lika omfattande när det 

specifikt gäller dimensionering av trafikbelastade konstruktioner i samband med 

husbyggnad. Ofta används en vedertagen utbredd last på 20 kN/m2.  

Syftet med detta arbete är att undersöka vilka regelverk husbyggnadskonstruktörer ska 

förhålla sig till vid dimensionering av konstruktioner som bär trafiklast men som inte 

är broar eller parkeringsgarage. Arbetet innefattar även en granskning av hur lämpliga 

olika beräkningsmetoder är för olika typer av lastfall. Målet är att ta fram 

rekommendationer som kan effektivisera arbetet för konstruktörer inom husbyggnad.  

Materialet för detta arbete har inhämtats genom tre skilda metoder. För att få en 

förståelse för ämnet och det aktuella kunskapsläget inom området har en 

litteraturstudie gjorts. Huvuddelen av arbetet har innefattat dels kvalitativa intervjuer 

med personer som har god erfarenhet och kunskap inom området, dels praktisk 

modellering och beräkning av lastfall. Fokus har legat på att undersöka vilka 

tvärkrafter som uppstår för några specifika lastfall. Undersökningen innefattar även 

vilken inverkan överbyggnader av olika tjocklek har på lastspridningen.  

De beräkningsprogram som har använts under arbetet är i synnerhet Strusoft FEM-

Design. Även Strusoft Frame Analysis och PTC Mathcad Prime har nyttjats.  

Vid intervjuer med erfarna husbyggnadskonstruktörer framgick bland annat att 

dimensioneringsprocessen i de flesta fall är relativt simpel, men att vissa svårigheter 

kan uppstå, samt att en effektivisering av dimensioneringsprocessen för gårdsbjälklag 

är möjlig. Båda respondenterna nämnde att många konstruktioner troligen 

överdimensioneras till följd av användandet av gamla riktlinjer. Hur pass erfaren 

konstruktören är kan också spela in. Vidare kan det vid beräkning av laster på 
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gårdsbjälklag vara både fördelaktigt och nödvändigt att räkna på lastspridningen i 

överbyggnadsmaterialet. En utförligare undersökning kring vilka laster man som 

konstruktör faktiskt bör räkna med för olika lastfall skulle därmed vara av intresse. 

Enligt en respondent saknas även en tydlig gränsdragning för i vilka fall EKS respektive 

specifika laster bör användas vid dimensionering.  

Resultatet från beräkningarna visar att stora utbredda laster uppkommer när 
spännvidderna blir mindre. Detta blir viktigt att beakta vid dimensionering av 
exempelvis kulvertar, där punktlasterna för de specifika lastfallen måste tas hänsyn 
till, givet att överbyggnaden inte är väldigt tilltagen.  

För större bjälklag bekräftas att en dimensionerande, jämnt utbredd last på 20 kN/m2 

är väl tilltagen. Att dimensionera efter detta täcker de absolut flesta lastfallen som kan 

tänkas förekomma på ett gårdsbjälklag eller liknande konstruktion. I en del fall skulle 

detta värde kunna halveras utan att problem skulle uppstå. Det visar sig även att ju 

kortare bjälklagets spännvidd är, desto mer skiljer sig den motsvarande utbredda 

lasten mellan de olika överbyggnadstjocklekarna.  

 

 

 

 

Nyckelord: Överbyggnad, trafiklaster, gårdsbjälklag, Eurokoder, Strusoft, Frame 

Analysis, FEM-Design 
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1 INTRODUKTION 

I det inledande kapitlet redogörs för bakgrunden till samt, syftet och målet med 

studien. Även de frågeställningar som arbetet bygger på och de avgränsningar som 

gjorts presenteras.  

1.1 Bakgrund 

Som husbyggnadskonstruktör får man ibland dimensionera konstruktioner som bär 

trafiklast, men som inte är exempelvis broar eller parkeringsgarage. I praktiken gäller 

det oftast körbara gårdsbjälklag och kulvertar under vägar. Vid dimensionering av 

konstruktioner som broar och parkeringsgarage finns tydliga normer och regelverk att 

följa. Dessa typer av riktlinjer är inte lika omfattande när det specifikt gäller 

dimensionering av trafikbelastade konstruktioner i samband med husbyggnad. 

Avsaknaden av tydliga normer resulterar i att husbyggnadskonstruktioner av denna 

typ dimensioneras på olika sätt, både på individnivå samt från fall till fall. Arbetet med 

att ständigt räkna på specialfall blir därmed tidskrävande och ineffektivt. I många fall 

dimensioneras därför denna typ av byggnader efter någon vedertagen utbredd last som 

ska motsvara den tänkta maximala lasten på bjälklaget.  

1.2 Syfte och mål 

Syftet med detta arbete är att undersöka vilka regelverk husbyggnadskonstruktörer ska 

förhålla sig till vid dimensionering av konstruktioner som bär trafiklast men som inte 

är broar eller parkeringsgarage. Det granskas även hur lämpliga olika 

beräkningsmetoder är för olika typer av lastfall. Målet är att ta fram 

rekommendationer som kan effektivisera arbetet för konstruktörer inom husbyggnad.  

1.3 Frågeställningar 

F1 Vilka regelverk och riktlinjer finns i dagsläget att förhålla sig till som 

husbyggnadskonstruktörer, beträffande trafiklaster på konstruktioner som 

inte är broar eller parkeringshus?  

F2 Vilka förbättringsmöjligheter finns, enligt husbyggnadskonstruktörer, för 

denna typ av konstruktioner?  

F3 Hur varierar belastningen på ett trafikbelastat bjälklag med avseende på 

bjälklagets dimensioner, fordonets storlek och massa, samt 

överbyggnadens tjocklek?  

1.4 Avgränsningar 

Avgränsning görs till vad som ligger inom ansvar för en husbyggnadskonstruktör. 

Endast de lastfall som redovisas i denna rapport har varit aktuella under studiens gång. 

De parametrar som har beaktats innefattar lasternas placering och storlek, samt 
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överbyggnadens tjocklek. Vid beräkning tas ingen hänsyn till bärverkets 

materialegenskaper, hållfasthet eller Eurokoders inverkan på detsamma. 

  



 
 

3 

 

2 METOD 

I detta avsnitt introduceras vilka metoder och tillvägagångssätt som använts för att 

inhämta relevant information. Materialet för detta arbete har inhämtats genom tre 

skilda metoder. För att få en förståelse för ämnet och det aktuella kunskapsläget inom 

området har en litteraturstudie gjorts. Huvuddelen av arbetet har innefattat dels 

kvalitativa intervjuer med personer som har god erfarenhet och kunskap inom 

området, dels praktisk modellering och beräkning av lastfall. Dessa huvuddelar har 

utförts parallellt med varandra. Utfallen från dessa informationskällor sammanställs 

längre fram i rapporten. Litteraturstudien besvarar frågeställning F1, frågeställning F2 

besvaras av resultatet från intervjuerna, och F3 besvaras genom modellering och 

beräkning av lastfall.  

2.1 Litteraturstudie 
Bakgrundsmaterialet för denna studie kommer främst från organisationer och statliga 

myndigheter. Undersökningen bygger framför allt på riktlinjer och bestämmelser som 

tagits fram av Boverket, Swedish Standards Institute (härefter benämnt SIS), samt 

Trafikverket. Övrig litteratur behandlar de aktuella programvarornas funktioner, samt 

beräkningsmetoder för lastspridning i överbyggnadsmaterial.  

2.2 Intervjuer 
En kvalitativ studie gjordes bestående av intervjuer med erfarna konstruktörer på 

Byggnadstekniska Byrån. Syftet var att få in perspektiv från yrkesutövare på ämnet 

samt att ta del av kunskap kring hur arbetet med att dimensionera gårdsbjälklag 

fungerar i praktiken.   

2.3 Modellering och beräkning 
Med grund i den litteraturstudie som gjordes togs ett antal lastfall fram. Lastfallen 

bestod av lastgrupper motsvarande olika typer av fordon. Dessa placerades på 

kvadratiska bjälklag av olika storlek. En av dessa lastgrupper togs fram helt enligt EKS 

11:s lastbild (se Figur 3.1). En andra lastgrupp utgår från Transportstyrelsens regler, 

och därmed även Trafikförordningen, om bruttovikt och hjulbas. Utifrån dessa har en 

denna lastgrupp utformats för att motsvara en godtycklig tung lastbil. Lastfallen 

beräknades dels genom handberäkning, dels i Frame Analysis, och dels i FEM-Design. 

Utifrån detta togs utbredda laster fram för de olika fallen som motsvarade det 

maximala moment eller den maximala tvärkraft som uppstod vid beräkningarna, 

beroende på vilken kraft som var dimensionerande.  

För alla lastfall där överbyggnad ingår har jord använts som fyllnadsmaterial. Vidare 

har aktuell utbredd last tagits fram enligt den så kallade 2:1-metoden. 2:1-metoden är 

en närmemetod för beräkning av lastspridning i jord. Principen bygger på att lasten, 

för varje längdenhet i vertikalled, sprider sig en halv längdenhet i horisontalled och 

därmed med en lutning 2:1 ut från lasten (1). Principen redovisas i Figur 2.1.  
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Figur 2.1: Lastspridning i jord enligt 2:1-
metoden (1). 
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3 TEORI 

I detta avsnitt redogörs för de regelverk och riktlinjer som detta examensarbete bygger 

på. Dessa skrifter är de man i Sverige idag förhåller sig till vid dimensionering av 

trafikbelastade konstruktioner.  

3.1 Beräkningsmetoder 

Ett av de viktigaste regelverken inom byggbranschen är Eurokoderna som innehåller 

europeiska konstruktionsstandarder. Regler för hur Eurokoderna får tillämpas i 

Sverige finns i EKS. EKS är en samling föreskrifter som ges ut av Boverket. Den senaste 

upplagan, EKS 11, publicerades i mars 2019. Denna skrift ligger till grund för en stor 

del av denna studies innehåll. EKS 11 innehåller ett antal ändringar från tidigare 

utgåva, EKS 10, som gäller just trafiklaster på bärverk och som är aktuella för detta 

arbete.  

Trafikverkets riktlinjer för dimensionering av vägar har använts som jämförelse vid 

beräkning av lastfall. Information har framför allt hämtats från ATB VÄG 2005 – 

Vägverkets krav på byggande, underhåll och bärighetsförbättring av vägobjekt. 

Även andra uppgifter har hämtats från texter framtagna av Trafikverket.  

3.1.1 EKS 11 

Den dimensioneringsprincip enligt EKS 11 som bäst överensstämmer med den typ av 

konstruktioner som denna studie avser gäller ”bjälklag till gårdar, på vilket endast 

utryckningsfordon, mindre lastfordon eller arbetsfordon kan väntas köra”. Enligt 

denna princip ska last av fordon beräknas enligt den lastbild som visas i Figur 3.1, med 

ett enkelt hjulpar följt av en trippelaxel. Lasten på varje däck ska sättas till 55 kN vilket 

ger en axellast på 110 kN. För denna typ av byggnad ska dock denna last dimensioneras 

för 70 % av en lastgrupp. Den motsvarande axellasten blir då 77 kN  (2). 

Figur 3.1: Dimensioneringsprincip för last av fordon enligt EKS 11 (2). 
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3.1.2 Trafikverket  

Enligt kapitel C3.1.2 om Trafiklast ska en ackumulerad last beräknas utifrån den trafik 

som kommer att belasta överbyggnaden. Denna last kan beräknas antingen utifrån en 

fiktiv axel med parmonterade hjul, en så kallad standardaxel (se Figur 3.2), i 

kombination med en formel för att ta fram det ekvivalenta antalet av dessa axlar som 

kommer att belasta överbyggnaden under en period. Alternativt kan det ekvivalenta 

antalet standardaxlar tas fram utifrån en prognos av trafik för den avsedda perioden. 

Standardaxeln utgör en axellast på 100 kN (3).  

Trafikverkets riktlinjer riktar sig strikt mot dimensionering av överbyggnader med 

vägtrafik, något som sällan förekommer på just gårdsbjälklag. Trafikverkets 

standardaxel är därmed inte aktuell vid den typ av beräkning som eftersöks i detta 

arbete. Däremot är axellasten 100 kN som anges i Trafikverkets riktlinjer möjlig att 

använda som jämförelsevärde.  

3.1.3 Transportstyrelsen 

På Transportstyrelsens webbplats finns information om bland annat vilka bruttovikter, 

axellaster och axelavstånd som fordon på svenska vägar tillåts ha. Bruttovikten för ett 

motordrivet fordon med två axlar som inte är en buss får inte överskrida 18 ton (4). 

Samtidigt får axeltrycket på en icke drivande axel uppgå till maximalt 10 ton. 

Motsvarande värde för en drivande axel är 11,5 ton (5).  

3.1.4 Normer för broar 

För brobyggnader med vägtrafik finns i Eurokod 1 en del som benämns ”SS-EN 1991-

2.” Del 2 av denna gäller trafiklast på broar. Här benämns begreppet överbyggnad som 

”de delar av en bro som bär trafiklaster över mellanstöd, landfästen och ramben”. 

Figur 3.2: Standardaxel för dimensionering av överbyggnader enligt 
Trafikverket (6). 
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Vidare anges att lastmodellerna som beskrivs i kapitel 4 ska användas vid 

dimensionering av vägbroar med en belastad längd av högst 200 m. Normen innehåller 

4 olika lastmodeller. De första tre ska beaktas för alla typer av dimensionerings-

situationer, medan lastmodell 4 endast används för vissa tillfälliga situationer. 

Lastmodellerna motsvarar olika effekter av trafik och varierar i utformning och storlek. 

(6) 
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4 PROGRAMVAROR 

De programvaror som använts i arbetet introduceras i detta avsnitt. 

Datorprogrammens användningsområden och hur de har använts specifikt i denna 

studie beskrivs.  

4.1 PTC Mathcad Prime  

PTC Mathcad Prime (benämns härefter Mathcad) är en programvara utvecklad av PTC 

för att kunna genomföra, analysera och redovisa enklare handberäkningar. I Mathcad 

kan egenskapade variabler tilldelas värden och enheter som sedan går att använda i 

beräkningar (7).  

I detta arbete har Mathcad använts för att bestämma lastspridningen och laststorleken 

med hänsyn till en överbyggnads djup. 

4.2 Strusoft Frame Analysis 

Strusoft Frame Analysis (benämns härefter Frame Analysis) är en programvara 

utvecklad av Strusoft. Programmet är framtaget för konstruktörer inom 

byggbranschen för att analysera godtyckliga ramverk i två dimensioner. Programmet 

har funktioner för ett beräkna betong-, stål- och träkonstruktioner i 

bruksgränstillstånd såväl som brottgränstillstånd. Frame Analysis har även Eurokoder 

inbyggt, vilket innebär att konstruktioner kan utformas direkt enligt dessa (8). 

I detta arbete används Frame Analysis för att få fram maximalt moment och maximal 

tvärkraft för olika lastfall. Lastfallen byggs upp som en balk som spänner mellan två 

upplag. På balken placeras de laster som motsvarar det lastfall som undersöks.  

4.3 Strusoft FEM-Design 

Strusoft FEM-Design (benämns härefter FEM-Design) är en programvara för 

modellering av betong-, stål-, trä- och grundkonstruktioner. I FEM-Design kan 

modeller skapas i 3D och därefter analyseras enligt Eurokoder och EKS. Programmet 

är framtaget för konstruktörer inom byggbranschen (9). 

I studien används FEM-Design för att se var, samt hur stora, de maximala momenten 

och tvärkrafterna är på en konstruktion. Här modelleras lastfallen som en kvadratisk 

platta som spänner mellan två parallella väggar. Dessa utsätts för utbredda laster eller 

punktlaster beroende på lastfallet.  
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5 GENOMFÖRANDE 

I kapitel 5 beskrivs mer ingående hur varje del av arbetet utfördes, samt vad ändamålet 

med det specifika greppet var. Förfarandet för litteraturstudien och intervjuerna gås 

igenom och en mer detaljerad redogörelse för hur beräkningarna gjordes presenteras.  

5.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien avsåg att finna riktlinjer och regler som är applicerbara på 

trafikbelastade konstruktioner. I synnerhet söktes litteratur om beräkningsprocesser 

av sådana konstruktioner. Litteraturstudien pågick under den inledande delen av 

arbetet och den inhämtade informationen ligger till grund för intervjuerna, såväl som 

modellering och beräkning.  

5.2 Intervjuer 

Intervjuerna bygger på ett underlag som tagits fram för att få svar på vilken bakgrund 

personen har inom konstruktion, hur dimensionering av trafikbelastade 

konstruktioner av den aktuella typen går till idag, samt vilka förbättringsmöjligheter 

som finns inom området. Underlaget har inte följts ordagrant. Fokus har istället legat 

på att få samma typ av svar från båda respondenter. Intervjuresultaten från båda de 

enskilda intervjuerna kan dock besvara de flesta av frågorna. Inför intervjuerna gavs 

respondenterna möjlighet att ta del av materialet för att bättre kunna sätta sig in i 

samtalets ämne. Underlaget till intervjuerna finns i sin helhet som Bilaga 1. De 

transkriberade intervjuerna finns i sin helhet som Bilaga 2 respektive 3. 

5.3 Modellering och beräkning 

5.3.1 PTC Mathcad Prime 

Vid beräkningar med laster som vilar på en överbyggnad med ett godtyckligt djup krävs 

att både laststorleken och den belastade ytans storlek omformuleras med hänsyn till 

överbyggnadens djup. I Mathcad-filen används variablerna däckavtryck, överbygg-

nadsdjup och laststorlek i 2:1-metodens beräkningsgång, detta för att bestämma 

lastens utseende och storlek på det nya djupet enligt ekvation 2.4. Samma fil går att 

återanvända till alla beräkningar som gjorts i FEM-Design. En separat fil används för 

beräkningar gjorda i Frame Analysis då det endast är en spridning i x-led som avses. 

Nedan följer en kort beskrivning av de använda variablerna. 

z överbyggnadens djup (m) 

Q laststorlek (kN) 

bx däckavtryckets sidor i x-led (m) 

by däckavtryckets sidor i y-led (m) 
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bzx däckavtryckets sidor i x-led med hänsyn till 

lastspridning, på djupet z 

(m) 

bzy däckavtryckets sidor i y-led med hänsyn till 

lastspridning, på djupet z 

(m) 

qz omformulerad utbredd last med hänsyn till 

överbyggnadens djup 

(kN/m2) 

 

𝑏𝑧𝑥  =  𝑏𝑥 + 𝑧    (2.1) 

𝑏𝑧𝑦  =  𝑏𝑦 + 𝑧    (2.2) 

𝐴𝑧  =  𝑏𝑧𝑥 ∗ 𝑏𝑧𝑦     (2.3) 

 𝑞𝑧 =
𝑄

𝐴𝑧
      (2.4) 

 

5.3.2 Strusoft Frame Analysis 

För beräkningar i Frame Analysis sattes spännvidden på balken till 9 m. Lastfallet från 

EKS 11 placeras i profil och varje axellast bestäms initialt till 77 kN med ett 

centrumavstånd enligt Figur 3.1. Denna last flyttas sedan runt mellan tre 

extrempunkter på den 9 m långa balken för att hitta största tvärkraft respektive 

moment. En utbredd last itereras därefter fram för att täcka både största tvärkraft och 

moment från de tre placeringarna.  

En nod vid namn ”VS” (vänsterstöd) skapas på koordinaten (0,0) och en nod ”HS” 

(högerstöd) på koordinaten (9,0). Därefter skapas ett spann, ”Spann 1”, mellan de två 

noderna som därmed blir 9 m långt. Materialets och tvärsnittets egenskaper är 

oväsentliga då det endast är lasterna på strukturen som undersöks. Dock kräver Frame 

Analysis inmatning av material- och tvärsnittsdata för att kunna genomföra sina 

beräkningar. Material valdes därför till S460 och tvärsnitt till HEM900 (se Figur 5.1). 

Mallen ”Eurocode Wizard” användes och norm används ej.  
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Figur 5.1: Bild från Frame Analysis som visar balkens längd och materialegenskaper.  

Flera baslastfall skapas för att kunna applicera laster i efterhand. Därefter skapas 

lastfall som olika kombinationer av baslastfall. Lastfall placeras sedan i tre olika 

extrempositioner; vid vänsterstöd, vid mitten av balken, och vid högerstöd. Alla 

laststorlekar undersöks på samtliga tre extrempositioner.  

Resultat visas sedan i tabeller, där det största värdet på moment och tvärkraft för de 

olika extrempositionerna registreras för varje laststorlek. En utbredd last itereras fram 

till att vara större eller lika med momentets respektive tvärkraftens maximala värde, 

för varje lastfall och laststorlek. För att formulera den motsvarande utbredda lasten till 

en ytlast (”surface load”) delas denna med avståndet till nästa hjul på samma axel, 

vilket i detta fall är 2 m.  
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Frame Analysis används endast i syfte att kunna jämföra resultatet från olika 

programvaror. Av denna anledning gjordes endast denna beräkning för ett lastfall.  

 

 

5.3.2.1 Beräkning med punktlaster 
Vid beräkning av laster i form av punklaster sker inga ändringar i lasternas storlek och 

utformning. Varje axel förblir 77 kN och placeras med samma avstånd som i Figur 3.1. 

För att garantera att lasten inte tas upp av noden placeras lasten 0,1 m från stöd (se 

Figur 5.2).  

 

5.3.2.2 Beräkning med 0,5 meter djup överbyggnad 

En överbyggnad bestående av 0,5 m jord ger en lastspridning som beräknas enligt 

Figur 2.1. Denna lastspridning medför även en omformulering av ursprungslasten på 

77 kN. Punktlasten omvandlas till en utbredd last med samma bredd som 

överbyggnadens djup. Detta ger för detta fall en utbredd last på 154 kN/m.  

5.3.2.3 Beräkning med 2,4 meter djup överbyggnad 

Enligt EKS 11:s lastgrupp är det största avståndet mellan två axlar 2,4 m. För att alla 

laster ska kunna omformuleras till en enda utbredd last måste därmed överbyggnadens 

djup uppgå till minst 2,4 m. Detta medför en markant skillnad i storlek på last samt 

bredden på lasten. Lastgruppen från EKS 11 är ursprungligen totalt 5 m lång och blir 

tillsammans med denna överbyggnad istället 7,4 m lång. Den utbredda lasten blir i 

detta fall 42 kN/m över 7,4 m. 

5.3.3 Strusoft FEM-Design 

FEM-Design tar hänsyn till fler parametrar och variabler än Frame Analysis. Mer 

avancerade beräkningar är därmed möjliga. I denna beräkning tas parametrarna 

lastgrupp, stöd, plattstorlek och överbyggnad med. Detta medför en större mängd 

kombinationer att undersöka.  

Figur 5.2: Bild från Frame Analysis som visar lastfallet motsvaranda EKS 11.  
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Modelleringen är gjord i FEM-Design 18 Plate, vilket innebär att modellen utformats 

som ett tvådimensionellt objekt. Krafter på plattan verkar bara i vertikal riktning och 

beräknas som för ett kvadratiskt objekt.  

Tre olika lastgrupper har undersökts: EKS 11:s (se Figur 3.1), en som motsvarar en 

godtycklig tung lastbil av stort snitt, samt en som utseendemässigt är identisk till EKS 

11:s lastgrupp, men med skillnaden att axellasten ändrats till 100 kN enligt 

Trafikverkets riktlinjer.  

Sju olika plattor av olika storlek skapas i lika många separata filer. Plattorna är 

genomgående kvadratiska för att minimera antalet olika fall beroende på lastgruppens 

placering. För varje plattstorlek skapas de lastgrupper som undersöks, samt den 

motsvarande utbredda lasten. På samma sätt som i beräkningar med Frame Analysis 

placeras lasterna på de mest extrema positionerna på plattan. Största uppmätta 

moment uppstår när lastgruppen är placerad i mitten av plattan. För beräkning av 

tvärkrafter placeras alla lastgrupper på samma sätt, horisontellt på plattan, uppifrån 

sett. Därefter registreras de uppmätta värdena på tvärkraft respektive moment som 

uppstår i plattan och de högsta värdena noteras. En jämnt utbredd last som är större 

eller lika med de högsta uppmätta värdena itereras sedan fram. Plattans tjocklek är 

densamma som programmets förinställningar. Alla maximala värden och de 

motsvarande jämnt utbredda laster som krävs registreras i ett Excel-ark för varje 

specifik lastgrupp som undersöks.  

För att jämföra lastgrupperna med den motsvarande utbredda lasten studeras 

resultatet av beräkningarna i form av ”colour palette. Där anges största moment och 

tvärkraft samt position på plattan. Hur krafterna varierar i plattan visas med färger på 

densamma.  

Beräkningarnas noggrannhet bestäms delvis av meshens utseende, det vill säga hur 

små rutorna som används vid beräkning av plattan är. I FEM-Design ges möjligheten  

att låta programmet bestämma rutornas storlek. Denna funktion användes för 

samtliga beräkningar (se Figur 5.1). Detta medför att meshens rutor uppgår till en 

storlek på en kvadratmeter. För en 12 x 12 m stor platta blir således antalet rutor 144 

stycken. För en 11 x 11 är antalet rutor 121, och så vidare.  
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Stöden placeras, uppifrån sett, i vertikal riktning med ett stöd längs den vänstra kanten 

och ett stöd längs den högra (se Figur 5.5 och Figur 5.6). Upplagen som plattan placeras 

på är av typen ”Line support group.” Dessa stöd ställdes in för att tillåta rotation men 

inte förskjutning i horisontal- eller vertikalled.  I övrigt har inga ändringar i upplagens 

förinställningar gjorts (se Figur 5.4).  

Figur 5.3: Bild från FEM-Design som visar utseende för 
plattans mesh. 
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För att få tydliga resultat krävs det att plattans hållfasthetsriktning svarar mot 

placeringen av stöd. FEM-Design gör inga antaganden om i vilka riktningar plattan är 

styv. Detta medför att i det fall där tvärkraften i x-led undersöks måste förhållandet i 

styvhet mellan x- och y-led ställas in manuellt så att resultatet huvudsakligen visar på 

x-riktning. I programmet innebär detta att värdet på ”E2/E1” ändras till 0,01 från 1 (se 

Figur 5.5). Beräkning utan denna grundinställning resulterar i orimligt stora 

tvärkrafter i plattans hörn, som i sig påverkar den tvärkraft som beräknas uppstå mitt 

på stöd.  

 

 

 

Figur 5.4: Bild från FEM-Design som visar upplagens egenskaper. 
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Materialegenskaperna och tvärsnittets dimensioner lämnas även dem utan förändring 

(se Figur 5.6). Detta innebär bland annat att betong av klass C25/30 används i 

beräkningsexemplen. Plattans tjocklek är 0,2 m.   

Figur 5.5: Bild från FEM-Design som visar plattans egenskaper. 
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5.3.3.1 Beräkning enligt EKS 11:s lastgrupp 

För beräkning av tvärkraft placeras lastgruppen så att fordonets bakre hjulpar står så 

nära kanten som möjligt. Den främre axeln hamnar därmed nästan i mitten på plattan 

(se Figur 5.7). För övriga överbyggnader placeras lastgruppen på liknande sätt. För 

momentberäkningar placeras lastgruppen, som tidigare nämnt, i mitten av plattan i 

parallellt med stöden.  

Figur 5.6: Bild från FEM-Design som visar betongens egenskaper.  
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5.3.3.2 Beräkning med lastgrupp motsvarande en tung lastbil 

För beräkning av tvärkraft placeras lastgruppen så att fordonets bakre hjulpar står så 

nära kanten som möjligt. Den främre axeln hamnar därmed nästan i mitten på plattan 

(se Figur 5.8). För övriga överbyggnader placeras lastgruppen på liknande sätt. För 

momentberäkningar placeras lastgruppen, som tidigare nämnt, i mitten av plattan i 

samma riktning som stöden.  

 

 

 

Information om hur lång hjulbas en tung lastbil med två axlar normalt har är svårt att 

finna i litteratur. Eftersom den aspekten inte spelar en avgörande roll vid beräkning av 

de aktuella lastfallen har ett godtyckligt värde antagits. Detta värde har satts till 5,7 m.  

  

Figur 5.7: Bild från FEM-Design som visar lastgruppens placering på plattan vid 
beräkning av tvärkraft.  

Figur 5.8: Bild från FEM-Design som visar lastgruppens placering på plattan vid 
beräkning av tvärkraft.  
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Tiden för beräkning av samtliga lastfall i FEM-Design uppgår till 16 sekunder. 

Beräkningen innefattar 3750 ekvationer (se Figur 5.9). 

  

Figur 5.9: Bild från FEM-Design som bland annat visar beräkningstiden och antalet 
ekvationer för lastfallen.  
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6 OBSERVATIONER OCH RESULTAT 

Detta kapitel avser att framlägga de resultat och iakttagelser som undersökningen har 

utmynnat i. De viktigaste observationerna från intervjuerna sammanställs här. Vidare 

redovisas de resultat som genererades genom beräkningar i datorprogrammen.  

6.1 Intervjuer 

Respondent 1 (härefter kallad R1) beskriver dimensioneringsprocessen av konstruk-

tioner med trafiklaster som relativt simpel. Konstruktören följer EKS lastgrupper, 

alternativt ansätter en jämnt utbredd last som byggnaden bör klara. Exempelvis räcker 

det, enligt R1, att en yta dimensioneras för en jämnt utbredd last på 10 kN/m2 om den 

ska klara lasten från ett utryckningsfordon. Vanligen börjar man med att ta fram en 

grov uppskattning i form av en jämnt utbredd last, sedan kan man eventuellt 

undersöka mer i detalj om det behövs. R1 nämner även att man tidigare inom 

branschen inte använde sig av lastgrupper som EKS. Istället använde man sig av värdet 

20 kN/m2, även för brokonstruktioner. Sannolikt är därför att en stor del av 

konstruktionerna i Sverige är dimensionerade efter denna last. Enligt respondent 2 

(härefter benämnd R2) brukar projekteringsprocessen gå till så att man modellerar 

plattor varpå man ställer upp olika lastfall för att kunna analysera vilket som ger det 

största momentet respektive den största tvärkraften, samt storleken på dessa. Vid 

denna beräkning används normalt EKS, om det inte handlar om ett tyngre fordon än 

vad EKS tar i beaktan. Till exempel används ibland mobilkranar eller andra speciella 

fordon ovanpå gårdsbjälklaget. Vid dessa tillfällen kan man som konstruktör få 

anledning att räkna på specialfall. Det kan även bli aktuellt att utöver EKS även 

använda sig utav Trafikverkets eller Transportstyrelsens riktlinjer.  

Enligt R1 kan det ibland bli en erfarenhetsfråga hur man som konstruktör väljer att 

dimensionera. EKS är normen som ska följas. Är en konstruktör däremot säker på att 

beräkningen kan lösas på ett enklare sätt kan en konservativ förenkling göras. Detta 

kan innebära att ansätta en jämnt utbredd last som man vet är väl tilltagen.  

R1 säger även att det i vissa fall kan vara både fördelaktigt och nödvändigt att räkna på 

lastspridningen i en överbyggnads material. På samma fråga nämner R2 att detta kan 

vara fördelaktigt exempelvis för dimensionering av kulvertar. Där kan man använda 

sig av FEM-Design för att beräkna lastspridningen på det aktuella djupet.  

På frågan om vilka förbättringsmöjligheter som finns för projekteringsprocessen av 

gårdsbjälklag svarar R1 att det skulle kunna vara intressant att undersöka vilken 

utbredd last man egentligen bör räkna med, beroende på lastfall och överbyggnadens 

tjocklek. Beträffande denna frågeställning har R2 ett antal ytterligare förslag. Dels 

nämner R2 att gränsdragningen för användandet av EKS respektive specifika laster 

kunde vara tydligare. Vidare uttrycker R2 en osäkerhet kring var lasterna i fråga ska 

placeras samt vilka laster som bör placeras på ytan. Det finns också otydligheter 

angående vilka fordon bjälklaget håller för. Slutligen uttrycker R2 som ett ytterligare 
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tips på intressanta aspekter att ta med i undersökningen, nämligen glappet mellan de 

utbredd lasterna 5 kN/m2 och 20 kN/m2. Många konstruktioner som är 

dimensionerade för 20 kN/m2 kan därmed vara överdimensionerade.  

6.2 Beräkningar 

Genom beräkningarna som har genomförts är det tydligt att resultatet skiljer mellan 

Frame Analysis och FEM-Design. Båda beräkningssätten innehåller olika förenklingar 

och antaganden som leder till olika resultat.  

Tidigt i arbetets framgick att momentet spelar en mindre roll för denna studie. För alla 

plattbredder som beaktas här är tvärkraften dimensionerande. Av denna anledning 

redovisas endast tvärkraftens påverkan i rapportens följande delar.  

6.2.1 Mathcad 

Beräkningarna i Mathcad visar på den stora skillnaden i lastens utseende med hänsyn 

till överbyggnadens djup. Laster utan överbyggnad har ett däckavtryck som innebär att 

punktlasterna måste formuleras i FEM-Design som en utbredd last på däckavtryckets 

yta. En punktlast på 38,5 kN ställs upp i FEM-Design som en ytlast på 642 kN/m2 (se 

Figur 6.1).  

Vidare beräknas lasten på djupet 0,5 m enligt Figur 6.2. Resultatet blir en last på 69 

kN/m2 över en area på 0,56 m2.  

 

Figur 6.1: Bild från Mathcad som visar beräkning av lasten över ett däckavtrycks 
area för EKS 11:s lastfall utan överbyggnad. 
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På samma sätt som innan beräknas lasten på djupet 2,4 m enligt Figur 6.3. Här 

uppgår lasten till 10 kN/m2 över en yta på 32,56 m2.

 

6.2.2 Frame Analysis 

Beräkningarna i Frame Analysis resulterade i att den motsvarande utbredda lasten 

överskred det redan tilltagna 20 kN/m2. Lastfallet enligt EKS 11 ställdes upp som visas 

i Figur 6.4. Resultatet visar på en liten skillnad mellan överbyggnadstjocklekarna samt 

en stor skillnad mellan de olika laststorlekarna.  

Avstånden mellan lasterna är samma som i Figur 3.1. Den maximala tvärkraft som 

uppstår i plattan vid belastning enligt EKS 11:s lastgrupp blir ungefär 228 kN (se Figur 

6.4).  

Figur 6.3: Bild från Mathcad som visar beräkning av lasten över lastspridningens 
area för EKS 11:s lastfall med 2,4 m överbyggnad. 

Figur 6.2: Bild från Mathcad som visar beräkning av lasten över lastspridningens 
area för EKS 11:s lastfall med 0,5 m överbyggnad. 
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Den minsta utbredda last som täcker den maximala tvärkraften för EKS 11 är 51 kN/m2 

(se Figur 6.5). Denna utbredda last divideras med avståndet till nästa hjul, 2m, och blir 

då 25,5 kN/m2. 

 

Figur 6.4: Bild från Frame Analysis somvisar den maximala tvärkraften i plattan för 
lastfallet motsvarande EKS 11.  

Figur 6.5: Bild från Frame Analysis som visar den motsvarande utbredda 
lastens utformning och storlek. 
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Den maximala tvärkraft som uppstår i plattan med denna utbredda last blir 229,5 kN 

(se Figur 6.6).  

  

Figur 6.6: Bild från Frame Analysis som visar den maximala tvärkraften i plattan för 
den motsvarande utbredda lasten.  
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6.2.3 FEM-Design 

Från beräkningar utförda i FEM-Design konstateras att de motsvarande utbredda 

lasterna för EKS 11:s lastgrupp i många fall blir avsevärt mindre än 20 kN/m2. 

Resultatet går att utläsa i Tabell 6.1, där andra kolumnen från vänster anger storleken 

på bjälklaget. Sedan följer kolumner som anger överbyggandens tjocklek, maximal 

tvärkraft uppmätt i plattan, samt slutligen den motsvarande utbredda last som krävs 

för det specifika lastfallet.  

För det första fallet, med en 12 x 12 m stor platta utan överbyggnad, visar exempelvis 

beräkningarna att den motsvarande utbredda lasten inte uppgår till mer än 10 kN/m2 

(se Tabell 6.1). Motsvarande siffra för ett 8 x 8 m stor platta kräver en jämnt utbredd 

last på 17 kN/m2. Vidare framgår att en överbyggnad med en tjocklek på 0,5 m ger en 

relativt liten men tydlig skillnad i laststorlek. Med en kraftig överbyggnad på 2,4 m 

sänks den motsvarande jämnt utbredda lasten betydligt.   

Tabell 6.1: Resultat från FEM-Design vid beräkningar enligt EKS 11:s lastgrupp. 

 

Resultatet från beräkningar med lastfallet tung lastbil redovisas i Tabell 6.2. Här 

uppgår de högsta värdena på den motsvarande lasten till 15,50 kN/m2. Detta gäller för 

det minsta bjälklaget, med plattbredden 6 m. Anmärkningsvärt här är att FEM-Design, 

för plattan med måtten 12 x 12 m utan överbyggnad, beräknar den utbredda lasten till 

9,50 kN/m2 (se Tabell 6.2).  

0 0,5 2,4

x 58,97 10,00

x 58,07 9,75

x 45,99 7,75

x 58,99 10,75

x 57,60 10,50

x 44,72 8,25

x 60,05 12,25

x 60,02 12,25

x 43,24 8,75

x 66,59 15,00

x 62,86 14,00

x 41,52 9,25

x 67,22 17,00

x 61,57 15,50

x 38,44 9,75

x 73,05 21,00

x 62,73 18,00

x 34,29 10,00

x 72,87 24,50

x 65,01 21,75

x 29,45 10,00

Motsvarande 

utbredd last 

(kN/m2)

EKS 11: 

axellast 77 kN

12 x 12

11 x 11

10 x 10

9 x 9

Maximal tvärkraft 

(kN)
Lastgrupp

Tjocklek överbyggnad 

(m)Storlek bjälklag 

(m2)

8 x 8 

7 x 7

6 x 6
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Tabell 6.2: Resultat från FEM-Design vid beräkningar enligt lastgrupp motsvarande 

tung lastbil. 

 

För lastfallet med axellasten 100 kN överskrids lasten 20 kN/m2 vid plattbredden 8 

m. Här överskrids denna gräns både utan överbyggnad och med tunn överbyggnad. 

Följaktligen gäller detsamma på de två mindre bjälklagen (se Tabell 6.3).  

0 0,5 2,4

x 56,81 9,50

x 37,24 6,25

x 24,76 4,25

x 36,36 6,75

x 33,10 6,25

x 24,02 4,50

x 34,84 7,00

x 33,87 7,00

x 23,03 4,75

x 37,69 8,50

x 36,38 8,25

x 21,72 5,00

x 40,48 10,25

x 38,80 9,75

x 19,74 5,00

x 43,36 12,50

x 37,92 11,00

x 17,69 5,25

x 46,35 15,50

x 42,06 14,25

x 16,18 5,50

Tung lastbil:       

18 ton

Lastgrupp
Storlek bjälklag 

(m2)

Tjocklek överbyggnad 

(m) Maximal tvärkraft 

(kN)

Motsvarande 

utbredd last 

(kN/m2)

12 x 12

11 x 11

10 x 10

9 x 9

8 x 8 

7 x 7

6 x 6
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Tabell 6.3: Resultat från FEM-Design vid beräkningar enligt EKS 11:s lastgrupp men 

med axellast 100 kN.  

   

0 0,5 2,4

x 76,59 13,00

x 75,42 12,75

x 59,75 10,00

x 76,61 14,00

x 74,81 13,75

x 57,81 10,75

x 77,99 15,75

x 77,96 15,75

x 56,17 11,50

x 86,48 19,25

x 81,65 18,25

x 53,94 12,00

x 87,29 22,00

x 79,97 20,25

x 49,94 12,50

x 94,87 27,25

x 81,47 23,50

x 44,54 13,00

x 94,64 31,75

x 84,44 28,25

x 37,27 13,00

Tjocklek överbyggnad 

(m) Maximal tvärkraft 

(kN)

Motsvarande 

utbredd last 

(kN/m2)

Trafikverket: 

axellast 100 

kN

Lastgrupp
Storlek bjälklag 

(m2)

7 x 7

6 x 6

12 x 12

11 x 11

10 x 10

9 x 9

8 x 8 
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7 ANALYS OCH DISKUSSION 

I analysen förklaras betydelsen av de resultat som undersökningen givit, såväl från den 

kvalitativa delen som den kvantitativa. Resultaten återknyts till tidigare kända resultat 

och antaganden, samt till det syfte och mål som arbetet fokuserat på.  

7.1 Analys av resultat från beräkningar 

En analys av de framräknade resultaten för EKS 11:s lastfall visar att betydelsen av 

överbyggnadens tjocklek minskar ju större bjälklagets spännvidd blir. Samtidigt avtar 

minskningen i belastning. Detta gäller för överbyggnadsdjupen 0 och 0,5 m. För 

tjockare överbyggnad visar analysen att plattbredden påverkar den motsvarande lasten 

relativt lite, samt att tydliga skillnader uppstår först vid en plattbredd på cirka 9 m (se 

Figur 7.1). 

Liknande slutsatser går att dra utifrån motsvarande graf för axellasten 100 kN. Denna 

är näst intill identisk till föregående graf vad gäller förhållandet mellan olika kurvor 

(se Figur 7.2).  

 

Figur 7.1: Variationer i belastning med avseende på överbyggnadsdjup och plattbredd 
för EKS 11:s lastfall.  
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Figur 7.2: Variationer i belastning med avseende på överbyggnadsdjup och plattbredd 

för EKS 11:s lastfall med axellast 100 kN.  

Grafen som beskriver lasterna för tung lastbil (se Figur 7.3) visar tydligt att resultaten 

från FEM-Design kan uppträda oförutsägbart. Över lag visar trenden på att lasten bör 

sjunka ju större plattbredd som undersöks, oavsett överbyggnad. Trots det stiger 

tvärkraften, och därmed den motsvarande utbredda lasten, mellan 11 och 12 m för 

linjen som beskriver lasten utan överbyggnad. Detta är ett fenomen som kan ha att 

göra med inställningarna för meshen. Dessa har, som tidigare nämnts, lämnats 

opåverkade.   
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Figur 7.3: Variationer i belastning med avseende på överbyggnadsdjup och plattbredd 

för lastfallet tung lastbil.  

Kurvornas allmänna ojämnhet i graferna är ett resultat av antalet plattstorlekar samt 

noggrannhet beroende på antalet decimaler. Varje linje baseras på sju värden och varje 

värde är framtaget med två decimalers noggrannhet. Dessa har genererats genom 

itereringar med ett mellanrum på 0,25 kN/m2. Kurvan som representerar 

motsvarande last utan överbyggnad visar större ojämnheter än övriga två, vilket visar 

på att detta fall är mer känsligt för olika typer av belastning.  

Linjen som visar lasten för 2,4 m överbyggnad avtar inte i samma takt som de övriga 

linjerna när spännvidderna blir större. Tydligt är att linjen för 0,5 m inte avtar i samma 

takt som linjen utan överbyggnad. För små plattbredder är linjen som motsvarar 2,4 

m plattbredd i det närmaste plan. Anledningen är antagligen att hela lasten inte får 

plats på plattan och därmed inte belastar denna med samma last.  

Ju kortare spännvidd, desto mer skiljer sig den utbredda lasten mellan de olika 

överbyggnadstjocklekarna. Detta representeras i figurerna 7.1, 7.2 och 7.3 som 

avståndet mellan linjerna vid en given plattbredd. Kurvornas lutning representerar 

skillnaderna i utbredd last beroende på plattans bredd. På samma sätt blir denna 

differens större ju mindre plattbredden blir. Vid plattbredden 10 m blir den 
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motsvarande utbredda lasten densamma för överbyggnadstjocklekarna 0 och 0,5 m. 

Detta gäller för samtliga lastfall.  

Redan för ett bjälklag med längd 7 m överskrider den motsvarande utbredda lasten 20 

kN/m2. För spännvidden 6 m överskrids detta värde även med en 0,5 m tjock 

överbyggnad. 

De beräkningar som utförts enligt Trafikverket, med axellasten 100 kN, gjordes 

framför allt i jämförelsesyfte och representerar en relativt stor last, närmare bestämt 

en last som är nästan 30 % större än den man bör dimensionera efter enligt EKS 11. 

Med denna lastbild krävs att plattbredden kommer ner under 9 m innan den 

motsvarande utbredda lasten överskrider 20 kN/m2.  

7.2 Diskussion 

Alla lastgrupper har placerats på samma sätt för att underlätta en jämförelse. Vid 

större plattstorlekar kan lastgruppen placeras i vertikal riktning vid stödet, vilket 

medför en större tvärkraft och en större motsvarande utbredd last. När lastgrupperna 

placeras i samma vertikala riktning vid stöd på de mindre plattstorlekarna blir 

tvärkraften mindre än vad mönstret visar på.  

Resultaten från denna undersökning är produkten av ett visst tillvägagångssätt. För att 

enklare kunna kartlägga och jämföra olika fall har vissa förenklingar vid beräkning 

gjorts. Utifrån var en lastgrupp placeras varierar av olika anledningar värdet på 

tvärkrafter i FEM-Design kraftigt. För vissa plattbredder uppstår variationer och 

fenomen som komplicerar en analys. För att undvika dessa felkällor har lastgrupper 

placerats på samma sätt för alla plattbredder. Detta gör att det för vissa lastfall inte är 

den största tvärkraften som beaktas. Däremot underlättas jämförelsen av olika lastfall. 

För bjälklag som överstiger spännvidden 12 m kommer sannolikt momentet att ha 

större betydelse.  

Valet att lämna meshens egenskaper opåverkade gjordes efter handledares 

rekommendation. Detta val gjordes för att studien fokuserar på att visa på en 

jämförelse, snarare än att hitta exakta värden. Således gjordes ingen konvergens-

undersökning med hänsyn till meshens egenskaper.  

Värt att notera är skillnaden i utbredd last efter vilken kraft man dimensionerar mot. 

En utbredd last som täcker tvärkraften vid stöd ger ett moment som är ungefär 25 % 

större än momentet som uppstår vid placering av lastgruppen i mitten av plattan.  

Detta är en undersökning som endast täcker de fall där ett enstaka fordon vistas på 

bjälklaget samtidigt. Beräkningar hade, med mer tid, kunnat utföras för att undersöka 

hur den motsvarande utbredda lasten hade varierat om fler fordon hade förväntats 

vistas på bjälklaget. Detta gäller främst för de bjälklag som har tillräckligt med yta för 

fler fordon än ett. 
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8 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

Här redovisas de slutsatser som är möjliga att dra utifrån den information och det data 

som har inhämtats under studiens gång. Viktiga resultat lyfts fram och kopplas till mer 

konkreta exempel. Begränsningarna med de valda beräkningsmetoderna och 

lösningsförslagen förklaras.  

8.1 Slutsatser 

Frågeställning F1, som berör vilka regelverk och riktlinjer som i dagsläget finns att 

förhålla sig till som husbyggnadskonstruktör och som gäller trafiklaster på 

konstruktioner som inte är broar eller parkeringshus, besvaras i kapitel 3.1. Där nämns 

EKS 11, Trafikverket samt Transportstyrelsen som huvudsakliga källor till aktuella 

riktlinjer.  

De förbättringsmöjligheter som finns inom detta område, enligt husbyggnads-

konstruktörer med erfarenhet, behandlas i kapitel 6.1 och besvarar frågeställning F2. 

Här framförs bland annat ett intresse av att undersöka vilka utbredda laster man 

faktiskt bör räkna med, beroende på lastfall och överbyggnadstjocklek. Vidare nämns 

att gränsdragningen för användandet av EKS respektive specifika laster kunde vara 

tydligare, samt var dessa laster bör placeras på den aktuella ytan. Även vilka typer av 

fordon som bjälklaget klarar att belastas av.  

Frågeställning F3 besvaras genom de beräkningar vars resultat presenteras i kapitel 

6.2. Resultatet från dessa analyseras sedan i kapitel 7.1. Resultatet från beräkningarna 

visar att stora utbredda laster uppkommer när spännvidderna blir mindre. Gränsen 

för detta går, för bjälklag utan överbyggnad eller med överbyggnad som understiger 

0,5 m, ungefär när spännvidderna går ner mot 7 m. Detta blir viktigt att beakta vid 

dimensionering av exempelvis kulvertar och liknande konstruktioner, där bärverkets 

bredd ofta understiger 3 m. Ett exempel är när endast 1 hjul belastar 1 m2. Enligt EKS 

11 är detta en last på 38,5 kN/m2. Ju kortare spännvidd desto mer närmar sig den 

utbredda lasten den faktiska lastens storlek. För dessa fall måste punktlasterna för de 

specifika lastfallen tas hänsyn till. Om överbyggnadens tjocklek däremot uppgår till 2,4 

meter eller mer krävs en osannolikt stor punktlast för att komma upp i kritiska värden.  

Resultatet från beräkningarna visar att stora utbredda laster uppkommer när 
spännvidderna blir mindre. Detta blir viktigt att beakta vid dimensionering av 
exempelvis kulvertar, där punktlasterna för de specifika lastfallen måste tas hänsyn 
till, givet att överbyggnaden inte är väldigt tilltagen.  

För större bjälklag bekräftas att en dimensionerande, jämnt utbredd last på 20 kN/m2 

är väl tilltagen. Att dimensionera efter detta täcker de absolut flesta lastfallen som kan 

tänkas förekomma på ett gårdsbjälklag eller liknande konstruktion. I en del fall skulle 

detta värde kunna halveras utan att problem skulle uppstå.  
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För bjälklag där den tyngsta förekommande fordonstypen är tung lastbil, med en 

maxlast på 18 ton, kan bärverket dimensioneras för en betydligt mindre last än 20 

kN/m2. 

8.2 Rekommendationer 

Resultatet från denna undersökning visar endast på ett mönster i förhållandet mellan 

överbyggnadsdjup, laststorlek och spännvidd. De tabellvärden som räknats fram kan 

användas som stöd eller riktmärken vid approximativ dimensionering. Dessa värden 

är dock inte absoluta. Med andra förutsättningar och grundinställningar skulle 

resultatet sannolikt skilja sig. Konstruktörer rekommenderas därmed inte att 

fullständigt förlita sig på dessa värden. Däremot kan konstruktörer i tidigt skede 

använda sig av dessa resultat. Detta tillsammans med den tidigare vedertagna 

utbredda lasten på 20 kN/m2 kan möjligtvis nå en rimligare uppskattning innan 

slutdimensionering.  

Tabellen i Bilaga 4 kan användas för att bedöma förhållandet mellan belastningen på 

bärkonstruktionen för olika överbyggnadstjocklekar. Den går även att använda i syfte 

att undersöka förhållandet mellan olika fordonstyper, samt i viss mån även olika 

regelverk.  

 

8.3 Förslag på fortsatta studier 

• Utöka arbetet till att ta med överbyggnadens egentyngd och olika 

överbyggnadsmaterial 

Materialegenskaper och tjockleken hos överbyggnaden påverkar hur laster 

sprider sig. I denna studie har avgränsningar gjorts till att endast använda jord 

som överbyggnadsmaterial. Dimensioneringsarbetet skulle kunna underlättas 

ytterligare genom att studera och sammanställa hur dessa parametrar 

påverkar belastningen på bärverk.  

 

• Jämföra beräkningsprogram med en exakt analytisk lösning 

Detta arbete innefattar endast en jämförelse mellan Strusoft Frame Analysis 

och FEM-Design. Det skulle därmed vara aktuellt att jämföra resultatet från 

denna numeriska modell med en vedertagen exakt analytisk lösning, för att se 

om de två ger samma resultat. På så sätt kan lösningarna valideras.  

 

• Jämförelse mellan EKS 10 och EKS 11 

Eftersom EKS 11 ännu inte börjat gälla dimensioneras de allra flesta nuvarande 

projekt enligt EKS 10. Var är de stora skillnaderna och vad har gett upphov till 

ändringen? Kan man se hur lasterna skiljer sig mellan versionerna och sedan 
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applicera det man vet om EKS 10 på nya projekt för att underlätta 

projekteringsfasen med EKS 11? 
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Bilaga 1 

INTERVJUFRÅGOR 

 

Bakgrund 

• Vad är din bakgrund inom konstruktion?  

• Vad har du för erfarenhet av dimensionering med avseende på trafiklaster?  

 

Vårt examensarbete handlar om vilka riktlinjer och regelverk man som 

husbyggnadskonstruktör kan och bör använda sig av vid dimensionering 

av trafikbelastade konstruktioner som inte är broar eller 

parkeringsgarage, och som det därmed inte finns några tydliga direktiv 

om.  

• Hur upplever du projekteringsprocessen för denna typ av trafikbelastade 

konstruktioner?  

o Vilka normer, regelverk, riktlinjer eller andra hjälpmedel använder du dig 

av?  

▪ Har företaget några egna normer som används?  

▪ Tar du hänsyn till lastspridningen i olika material vid projektering 

av denna typ av konstruktioner?  

o Är din uppfattning att konstruktörer använder sig av samma metoder, eller 

att det skiljer sig mellan individer?  

o Skulle du säga att det finns någon typ av standardiserat arbetssätt vad 

gäller detta?  

• Vilka förbättringsmöjligheter ser du framför dig vad gäller projekteringsprocessen 

av exempelvis gårdsbjälklag?  

 

Vi har fått uppfattningen att man vid projektering av den här typen av 

trafikbelastade konstruktioner använder sig mycket av närmevärden för 

ytlaster.  

• Stämmer den bilden överens med dina erfarenheter?  

 

I vårt examensarbete undersöker vi vilka riktlinjer som lämpar sig bäst för 

olika typer av lastfall på gårdsbjälklag. De riktlinjer som jämförs är 

framför allt Eurokoderna/EKS 11 och Trafikverkets skrift om 

dimensionering av överbyggnader. De parametrar som beaktas är 

lasternas storlek och placering, samt överbyggnadens tjocklek.  

• Vilka eventuella tips har du till vårt fortsatta arbete?  
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• Är det några ytterligare parametrar eller aspekter du tycker att vi bör ta med i 

undersökningen?  

• Vilka eventuella hjälpmedel, riktlinjer eller antaganden anser du skulle underlätta 

och/eller effektivisera projekteringsarbetet med den här typen av konstruktioner?  
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Bilaga 2  

INTERVJU MED RESPONDENT 1 

 

Datum: 2019-04-10 

Tid: 10.00-10.40 

Plats: Stadsgården 10, Stockholm 

Bakgrund 

• Vad är din bakgrund inom konstruktion?  

Jag är ju civilingenjör och första jobbet hade jag väl i mitten på 80-talet. Det var innan 

jag pluggade. /…/ Jag har jobbat som konstruktör i olika sammanhang sedan mitten 

av 80-talet med avbrott för studier då. Så har jag väl gjort lite andra saker några kortare 

perioder. Här har jag jobbat sedan 2016.  

• Vad har du för erfarenhet av dimensionering med avseende på 

trafiklaster?  

Inte så jättemycket. Jag har jobbat som anläggningskonstruktör på Sweco och då var 

det väl lite trafiklaster, men jag jobbade inte så mycket med broar. Jag jobbade dels 

med järnväg, mycket tunnelkonstruktioner och sådant, och så höll jag på mycket med 

hamnar också. Då är det mer att man ansätter en jämnt utbredd last på… 

Geokonstruktioner jobbar jag mycket med också. Det är samma sak då. Då tittar man 

inte på lastgrupper utan man sätter (t.ex.) 20 kN på hela ytan. Det kan man ju 

fortfarande göra enligt Trafikverkets motsvarighet till EKS.  

Vårt examensarbete handlar om vilka riktlinjer och regelverk man som 

husbyggnadskonstruktör kan och bör använda sig av vid dimensionering 

av trafikbelastade konstruktioner som inte är broar eller 

parkeringsgarage, och som det därmed inte finns några tydliga direktiv 

om.  

• Hur upplever du projekteringsprocessen för denna typ av 

trafikbelastade konstruktioner?  

Det beror ju på vad du jobbar med. Är du huskonstruktör så är det inga större problem. 

Då brukar man inte bry sig så mycket om det här om jag ska vara ärlig. Om man är 

anläggningskonstruktör beror det också på vad man gör… Som jag redogjorde för, jag 

har jobbat som anläggningskonstruktör och då har inte jag brytt mig så mycket heller. 

Om man däremot jobbar med broar så kan man få sitta och räkna på det här mycket. 

Då är det lasttåg, bromslaster, accelarationslaster och så vidare. /…/  

• Vilka normer, regelverk, riktlinjer eller andra hjälpmedel använder 

du dig av?  
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Är man huskonstruktör så är det EKS som gäller, och det är ju Eurokoder så det är 

regelverket gällande EKS.  

Det vi är intresserade av är när husbyggnadskonstruktörer tvingas räkna 

på trafiklaster. Hur ser du på det?  

Inget större problem skulle jag säga. Du kan ju titta på de här lastgrupperna och 

dimensionera efter dem. Det går ju alldeles utmärkt. Eller så bestämmer du att den här 

ytan ska klara en jämnt utbredd last på 10 kN, då klarar man ett utryckningsfordon till 

exempel. När det gäller accelerationslaster och sådant på ett gårdsbjälklag så kör ju 

fordonen så sakta så det är inte… Och så skulle det eventuellt vara påkörningslaster 

och då finns det ju föreskrivet att man ska ta en minsta påkörningslast på 5 tror jag att 

det är, om det är ett parkeringsgarage till exempel. Och så finns det ju olyckslaster. Det 

finns ganska bra beskrivet vad man ska göra och vad man inte ska göra.  

• Har företaget några egna normer som används?  

Nej, det tror jag inte. Jag vet inte om man behöver det. Det finns ju handböcker och 

sådant. Vi har ju till exempel en handbok för hamnkonstruktion och då finns det för 

lastbilstrafik: 10 (kN/m2), och om det är tung trafik så är det 20 (kN/m2) och så. Det 

kan man även läsa ur Vägverkets motsvarighet till EKS. Det beror på i vilket skede man 

räknar. Man börjar ofta med något slags överslag och då tittar man inte på det här utan 

då ansätter man en jämnt utbredd last.  

• Hur ofta skulle du säga att det är så, istället för att man räknar på det 

här sättet? 

Först börjar man ofta med att få fram en grov uppskattning, till exempel vilken tjocklek 

man behöver på betongen, eller vilka håldäck, eller vilka stålbalkar och då kör man 

med en jämnt utbredd last. Sedan man kanske går tillbaka och tittar lite mer i detalj 

om det är någonting man behöver justera på grund av det här.  

• Tar du hänsyn till lastspridningen i olika material vid projektering 

av denna typ av konstruktioner?  

Om man behöver det. Det kan man behöva ibland. Ibland kan det vara väldigt bra att 

kunna sprida ut lasten för att visa att konstruktionen klarar det. Så det beror på. Men 

finns det överbyggnad - absolut, då ska man ju sprida ut lasten om man kan och 

behöver.  

• Är din uppfattning att konstruktörer använder sig av samma 

metoder, eller att det skiljer sig mellan individer?  

Det är som jag sa förut ungefär. En del kanske verkligen räkna på det och en del kanske 

gör det lite mer översiktligt. Man ansätter en jämnt utbredd last.  

Blir det en erfarenhetsfråga?  
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Ja, lite kanske. Man har ju ofta sagt till beställaren inom vilka kostnadsramar man kan 

göra ett jobb. Så fort man börjar pilla med småsaker så drar kostnaderna iväg. Om man 

då vet att det inte kommer att förändra någonting, då kanske man hoppar det.  

• Skulle du säga att det finns någon typ av standardiserat arbetssätt 

vad gäller detta?  

Man ska ju följa EKS. Om man sedan tycker att man fixar det på ett enklare sätt, då 

kan man göra en konservativ förenkling, alltså en förenkling på den säkra sidan, till 

exempel genom att ansätta en jämnt utbredd last. Då skriver man i beräkningarna att 

man vet att det fixas med det här. Då behöver man inte gå in i detalj. Sedan beror det 

ju på om den som granskar tycker någonting om det hela.  

• Vilka förbättringsmöjligheter ser du framför dig vad gäller 

projekteringsprocessen av exempelvis gårdsbjälklag?  

Det står ju hur man ska göra egentligen här. Det är kanske så att man kan titta på vilken 

utbredd last man egentligen ska räkna med för att det ska bli rätt. Det måste ju skilja 

ganska mycket om man har mycket påbyggnad på bjälklaget. Man kan ju sprida ut 

lasten till exempel. Jag minns när jag inte hade jobbat så länge att jag fick räkna på TT-

kassetter och om det var ett problem att ställa en lastbil precis här, eller snarare ett 

hjul till lastbilen precis där då. Hade jag inte kunnat räkna med att det var en utbredd 

last hade jag inte fixat den punktlasten. Så det kan ha stor betydelse. Sen är det också 

så att när man har mycket överbyggnad så blir det mycket egenvikt och då blir 

tillskotten av nyttiga laster inklusive trafiklaster mindre betydelsefullt eftersom man 

gör ett så pass stort påslag på egenvikten, man lägger på 20 % i lastkombinationen. 

Vad har ni kommit fram till att man behöver för utbredd last då? Det är ju intressant.  

Våra beräkningar är gjorda i Frame Analysis där vi har testat EKS 11:s 

lastgrupp med olika placeringar på en balk med konstant längd och försökt 

motsvara det med en utbredd last som täcker alla maxvärden, med 

avståndet mellan hjulen inräknat för att få en last per kvadratmeter. Då 

har vi landat kring 25 kN/m2.  

Det låter väldigt högt.  

Det kanske är högt men det är vad våra nuvarande beräkningar visar. Vi 

ser också att om vi ändrar våra spännvidder så varierar den utbredd 

lasten.  

Men ni räknar inte på plattor?  

Vi räknar bara i Frame Analysis hittills, men vi tänker testa att räkna i FEM 

Design också. Det är nästa steg.  

Det är ju i och för sig bra att räkna enkelt. Jag gjorde ett jobb för LKAB för några år 

sedan och de har ju dumprar som dom kör med. Det materialet dom bryter där väger 

mycket mer än vad berg gör. Jag skulle göra en spont eller vad det nu var så jag tog 
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fram vikten för dumpern och materialet och så ställde jag flera sådana  hjul mot hjul, 

och jag lyckades inte komma upp i de här 20 kN/m2 som är föreskrivet som utbredd 

last, så det låter mycket med 25.  

Räknade du på däckytan någonting då? 

Nej, jag tittade bara på en bestämd yta och vilken last jag kan komma upp i på den. Det 

var ju en spont så det var inte så intressant i det fallet. Men jag tycker att det låter högt 

med 25 kN/m2.  

Vad skulle du säga är en rimlig överbyggnad om man ska titta på 

lastspridningen?  

Om det ska vara körbart så måste det ju hålla för att köra på. Den vanligaste 

överbyggnaden är att man lägger isolering och tätskikt, men det är ju inte körbart. Då 

är det väl isolering, fyllning och typ ett asfaltmaterial eller körbara plattor eller 

liknande. Alternativt isolering och en gjuten platta på det, en terrassplatta. Tjockleken 

är väldigt olika, men säg 300 eller något sådant. Det finns ingen standard för det. Så 

måste man ju ha en isolering som klarar trycket också. Ju mindre överbyggnad desto 

mindre lastspridning, desto tuffare blir det för isoleringen. Det enklaste vore om ni ber 

Ingemar ta fram några verkliga fall som ni kan räkna på.  

Vi har fått uppfattningen att man vid projektering av den här typen av 

trafikbelastade konstruktioner använder sig mycket av närmevärden för 

ytlaster.  

• Stämmer den bilden överens med dina erfarenheter?  

Förut var det som en regel att man inte höll på så mycket med de här lastgrupperna. 

Inte när man gjorde brokonstruktioner heller, utan man tog 20 kN/m2, så de flesta 

konstruktionerna i Sverige är säkerligen dimensionerade efter det. 

I vårt examensarbete undersöker vi vilka riktlinjer som lämpar sig bäst för 

olika typer av lastfall på gårdsbjälklag. De riktlinjer som jämförs är 

framför allt Eurokoderna/EKS 11 och Trafikverkets skrift om 

dimensionering av överbyggnader. De parametrar som beaktas är 

lasternas storlek och placering, samt överbyggnadens tjocklek.  

• Vilka eventuella tips har du till vårt fortsatta arbete?  

Att ni tar med Trafikverkets motsvarighet till EKS gör att ni krånglar till det lite för er 

själva, för det tittar ju aldrig jag på, som husbyggnadskonstruktör. Om det är EKS man 

bör dimensionera efter så är det ju nästan inte intressant. Sedan måste ni nog passa er 

lite för att hamna på så stora värden som 25 kN/m2. Då blir det liksom inte användbart. 

Då blir det för grova konstruktioner.  

• Är det några ytterligare parametrar eller aspekter du tycker att vi 

bör ta med i undersökningen?  
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Ni skulle kunna jämföra just de två alternativen jag nämnde, just med gårdsbjälklag 

med isolering och en ovanliggande terrassplatta. Det kan vara det ena. Vilket blir bäst 

och mest ekonomiskt? Och det andra – fyllning respektive någon slags ytbeläggning. 

Det kan vara intressant och se. Det första borde ju vara intressant eftersom man borde 

kunna ta lite mer lastspridning.  

Vet du förresten vad siffran 20 kN/m2 kommer ifrån?  

Det kommer från gamla ”BRO” som fanns innan Eurokoder. Vägverket gjorde en egen 

norm från och med början av 80-talet. Den sista hette BRO 2004. I den står det. Det 

finns ju som sagt kvar, men då gäller det mer geokonstruktioner där lasten går genom 

jord först. Ni ska absolut inte hamna över det värdet. Då ligger ni fel. Den ska vara väl 

tilltagen.  

• Vilka eventuella hjälpmedel, riktlinjer eller antaganden anser du 

skulle underlätta och/eller effektivisera projekteringsarbetet med 

den här typen av konstruktioner?  

Enligt normen gäller 2,5 kN/m2 för personbilar, upp till 3,5 ton. Det blir inte så mycket 

last från personbilar. 2,5 är så mycket man ska ha för kontor, för att jämföra. Också 

finns det ju en punktlast man ska ta hänsyn till, men det är ju en punktlast då, det är 

ju ingen lastgrupp. Ni ska inte hamna på 5 kN/m2. För utryckningsfordon bör ni hamna 

någonstans runt 10 kN/m2. Det vore rimligt. Då klarar bjälklaget att köras på.  

Om man börjar dimensionera efter för stora laster som 25 kN/m2 så blir inte vi 

intressanta att anlita längre, för då blir våra konstruktioner så dyra. Börja med att 

räkna på normala fall. Kolla på projekt som är gjorda och räkna på dem.  

Inget fel på Frame Analysis i sig, men om ni verkligen ska titta på det ordentligt så… 

Det är ju plattor det här handlar om. Plattor har en stor förmåga att föra över last i 

sidled, så det är inte bara direkt mot upplagen. Vid handberäkning finns det gamla 

metoder som till exempel ”virtuella arbetets princip”. Det är en bra grej. Då kan man 

få fram höga laster. Sedan också kanske Strusoft plattprogram. Använd inte Strusoft 

Structure när det är en platta ni räknar på. Det är för 3D-strukturer och blir bara mer 

och tar längre tid att räkna på saker. De kan vara väldigt svårtolkade, 

plattprogrammen. Resultaten man får fram är bilder med gröna och röda fält. Men 

handberäkningar, typ sprickmetoder. Det finns andra handberäkningar som 

egentligen är ganska enkla, så kan man göra överslagsberäkningar och jämföra. Det 

borde ni försöka med.  

Vad brukar det vara för spännvidder på bjälklag? 

Det kan vara olika. Jag ritade ett hus nu och då var det 13,5 meter håldäck. I en annan 

del av huset var det 14 tror jag, också var det 7,2 meter på något annat ställe. Det kan 

vara väldigt olika. Det är inte alltid konstruktören som bestämmer hur pelare ska stå. 

Det kan vara andra saker som avgör. Parkeringsplatser till exempel, så det är svårt att 

få fram någon standard på det. De kan vara alla möjliga längder men ni får ta fram 
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några verkliga fall och titta på dem istället. Om ni ska försöka ta fram någon slags 

standard för gårdsbjälklag så blir det nog svårt. Två eller tre verkliga fall. Titta på dem. 

Hade man behövt ändra någonting? Hade man kunnat göra det på ett bättre eller 

billigare sätt? Olika överbyggnadstyper. Har det någon betydelse? Bättre eller sämre?  

Om man tittar på ett hus så är det ofta dimensionerat för större horisontella laster på 

de nivåer man befinner sig på. Vindlaster och så vidare.  
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Bilaga 3 

INTERVJU MED RESPONDENT 2 

 

Datum: 2019-04-10 

Tid: 13.00-13.50 

Plats: Stadsgården 10, Stockholm 

Bakgrund 

• Vad är din bakgrund inom konstruktion? 

Jag har jobbat som allmän-K. Liksom Huvudkonstruktör med diverse typer av 

projekt, ganska blandat, i 8 år nu. Alla 8 år här på BTB. När det gäller trafiklaster och 

så, det är ju oftast på gårdsbjälklag. Utredningar på södersjukhuset, där vi gjort 

utredningar för vart man kan gå med byggvägar och så. Och sen påkörningslaster är 

en vanlig grej, nåt ställe där också där man har haft ovan jord. Så det förekommer ju 

mycket. Men det är gårdsbjälklag som ni har fokus på eller? 

Ja, precis. 

Förutom det så är det är det ju horisontala, bromslast finns det ju också. 

• Hur upplever du projekteringsprocessen för typer av dessa 

trafikbelastade konstruktioner? 

 Ja det kan ju variera ganska mycket beroende på, oftast hur mycket jord som ligger 

under, så blir ju det en ganska central del. 2 kN/m2 om det är personbilar, sen 5 och 

tunga så blir det ju 20 kN/m2. Då kör man bara utbrett så. Men om man hamnar 

grunt, så det inte hinner sprida sig, då måste man ställa lasterna där det blir som 

farligast. 

Det är ju det vi gör nu typ, vi försöker ju utmana det här 20 kN/m2 

Då brukar man ju modellera ut plattorna och så får man ställa upp lite olika lastfall 

och försöker pricka in där det finns störst moment och så. Då har vi använt EKS 10:s 

figur, om det inte är något tyngre, 

Är det alltid EKS ni utgår från?  

Ibland kommer det mobilkran och så, och då är det mer att man får exakta laster och 

så får man räkna på dom. Andra fordon också, de här vikterna ska man klara. Oftast 

EKS när man projekterar. Vi kollar på EKS, Trafikverket, Transportstyrelsen. EKS 

har sina egna… Det finns väl några typaxeltryck i Trafikverket, laster i BRO och så 

vidare. Sen har dom för andra typer av fordon, inte bara bilar. Det är den figuren jag 

har kört. Den i EKS.  

På södersjukhuset har vi haft dialog med vägproj, så vi vet vilka laster det blir. 
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Du sa att i vissa fall så är jordlagret så stort att lastspridningen blev 

liksom total, men vi tänker att en normal överbyggnad kanske är typ 500 

millimeter och då hinner den ju inte alltid sprida ut sig.  

• Tar du hänsyn till lastspridningen i olika material vid projektering 

av denna typ av konstruktioner?  

Ja, exempelvis på en kulvert, när det är grunt, så får man köra i FEM-Design så får 

man räkna med en yta, så kan man räkna med spridningen på ett aktuellt djup.  

• Brukar ni, alla som du vet, köra på samma sätt när det gäller 

trafiklaster? Eller skiljer det sig mellan konstruktörer? 

I arbetsflödet skiljer det sig, men i beräkningarna tror jag att man kör ganska likt. 

Samma metoder. 

• Vilka förbättringsmöjligheter skulle du säga att det finns just för 

projekteringsprocessen för den här typen av konstruktioner eller 

liknande?  

Det kan väl vara lite gränsdragningen. När ska man använda den här figuren i EKS 

och när ska man använda specifika laster? Det kan vara lite tydligare. 

Tänker du i fråga om enstaka laster eller typ i lastgrupper? Eller tänker 

du olika typer av lastgrupper?  

Ja, men mer vart du placerar lasterna, måste du ju alltid ta hänsyn till hur 

underliggande konstruktionen ser ut egentligen, men just vilka laster ska vara på 

ytan. Det är väl inte alltid helt glasklart. Om man har ett gammalt stort gårdsbjälklag 

så kan det komma en fråga; vad kan vi köra in på det här bjälklaget. Kan vi köra in 

brandbilen och ställa den för uppställning? 

Det blir nästan oftast att man får räkna baklänges liksom; vad tål konstruktionen, och 

så får man begränsa vilka fordon som får köra in. Förbättringsförslag: Att de kanske 

skulle kunna vara lite tydligare, men de har de väl blivit kanske i EKS 11.  

Brukar det alltid vara uppställningsfordon som är värst? 

Nej, det finns ju alltid, du menar om det finns tryck från en mindre bil som är värre? 

Ja, det kan det nog vara. Det handlar ju om hur stor yta det kan vara.  

Kranar under byggskedet, skulle det kunna vara värre? 

Jo precis, men det är stora mobilkranar och sånt, det blir större laster. När man inte 

vet vilka fordon det ska vara, man får väl jämföra [exempel på papper]. Det finns ju 

hjälpmedel och så, för att sätta ut farlig last i beräkningsprogrammen. Jag har inte 

använt det än, men jag vet att det finns i beräkningsprogrammen.  

I vilka program är det? 

FEM-Design. 
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Vårt nästa steg är att köra i FEM-Design. 

Ja, för då får du ju spridningen i fyra riktningar. Och du behöver inte pricka ut 

lasterna hela tiden, det är bara att dra det till farliga ställen.  

• När vi har kollat på det här så har vi uppfattningen av att man ofta 

använder sig av närmevärden, Att man säger att det är tunga 

fordon, så är det 20 kN, bilar lägre. Är det vanligt att man bara gör 

den antagningen istället för att räkna på det mer i detalj? 

Ja, man sätter ju vanligtvis utbredda laster, men så fort en konstruktion ligger grunt 

så måste man ju kolla punktlasterna. Man ska alltid kolla, punktlasterna blir värre. 

Men det är ju schablonvärdena om man sätter på en stor yta, 2,5 och 20, vad jag 

känner till i alla fall. 

Så du räknar inte alltid på 20, utan mer som en utgångspunkt. Sen om du 

vet att det är grunt så räknar du på punktlasterna? 

Ja precis, för om du har en grund så måste du titta på punktlasterna, men till 

exempel för stödmurar och sånt så tittar du bara på ytlasten, och då sätter du bara ut 

den som 5 eller 20. Sen när du ska dimensionera bjälklagen så behöver du titta på 

punktlasterna. Man får då titta på hur djupt.  

När vi har räknat på det nu så har vi fått vissa beräkningar genererat i att 

20 låter lite, eftersom att vi har fått så höga värden. Men när vi har pratat 

med R2 nu så fick vi egentligen uppfattningen att det var tvärtom, att 20 

är väldigt tilltaget.  

Mm, 20 är väldigt mycket. Ni gjorde med olika djup då eller? 

Ja, precis.   

• Tips kring vad som är rimligt att testa?  

Det blir ju, man kan ju reducera när fordonet står där så får du ju inte båda lasterna 

samtidigt.  

Vi har satt upp en 9 meter lång balk. Något mer som är intressant att 

kolla på med trafiklast på gårdsbjälklag? 

Det slår mycket på hur djupt det blir, så då får man göra en vid utan.  

Någon ytterligare variabel som vi inte tänkt på? 

När man ritar bjälklagen och så tänker man ju på bromskraften och sånt. Det står ju 

rekommenderade värden, intervall. Skiljer lasterna mellan länder för samma fordon? 

Annars tycker jag att ni har fått in allt. Det är ju en vertikal last, men det ger ju påslag 

om ni har källarväggar eller så.  

• Är det någonting du känner att du skulle vilja veta, något vi skulle 

kunna ta fram som skulle underlätta vid projekteringen? 
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Jag funderar… det finns ju, om man har ett visst antal fält, så kan man ju se vad som 

borde vara det värsta, ett system för det. Vad som är störst mellan EKS 10 och EKS 11, 

hur de skiljer sig.  

Ibland så har man flera års proj kvar från EKS 10, hur det skiljer sig nu vid EKS 11. 

Spridningen i olika material. Tätskikt, betong och isolering, kan ju ha Leca-kulor 

också.  

Det är också ett ganska stort hopp mellan 5 kN och 20 kN.  

Ytterligare tips? 

Brandfordon. Titta mer noggrant på vilka laster det ska vara för utryckningsfordon, 

vilka laster dom egentligen ger.  
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Bilaga 4 

SAMMANSTÄLLD TABELL ÖVER BERÄKNINGSRESULTAT 

 

0 0,5 2,4

x 58,97 10,00

x 58,07 9,75

x 45,99 7,75

x 58,99 10,75

x 57,60 10,50

x 44,72 8,25

x 60,05 12,25

x 60,02 12,25

x 43,24 8,75

x 66,59 15,00

x 62,86 14,00

x 41,52 9,25

x 67,22 17,00

x 61,57 15,50

x 38,44 9,75

x 73,05 21,00

x 62,73 18,00

x 34,29 10,00

x 72,87 24,50

x 65,01 21,75

x 29,45 10,00

x 56,81 9,50

x 37,24 6,25

x 24,76 4,25

x 36,36 6,75

x 33,10 6,25

x 24,02 4,50

x 34,84 7,00

x 33,87 7,00

x 23,03 4,75

x 37,69 8,50

x 36,38 8,25

x 21,72 5,00

x 40,48 10,25

x 38,80 9,75

x 19,74 5,00

x 43,36 12,50

x 37,92 11,00

x 17,69 5,25

x 46,35 15,50

x 42,06 14,25

x 16,18 5,50

10 x 10

9 x 9

8 x 8 

7 x 7

6 x 6

8 x 8 

7 x 7

6 x 6

12 x 12

11 x 11

Maximal tvärkraft 

(kN)
Lastgrupp

Tjocklek överbyggnad 

(m)Storlek bjälklag 

(m2)

Motsvarande 

utbredd last 

(kN/m2)

EKS 11

Tung lastbil:       

18 ton

12 x 12

11 x 11

10 x 10

9 x 9
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x 76,59 13,00

x 75,42 12,75

x 59,75 10,00

x 76,61 14,00

x 74,81 13,75

x 57,81 10,75

x 77,99 15,75

x 77,96 15,75

x 56,17 11,50

x 86,48 19,25

x 81,65 18,25

x 53,94 12,00

x 87,29 22,00

x 79,97 20,25

x 49,94 12,50

x 94,87 27,25

x 81,47 23,50

x 44,54 13,00

x 94,64 31,75

x 84,44 28,25

x 37,27 13,00

7 x 7

6 x 6

12 x 12

11 x 11

10 x 10

9 x 9

8 x 8 

Trafikverket: 

axeltryck 100 

kN


