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Var noga med att ange vilken avdelning, kapitel och paragraf som respektive synpunkt avser. 

 

Avdelning Kapitel § Kommentar/Motivering Ert förslag till ändring 

Övergripande   

Sveriges Byggindustrier är övergripande positiva till att 

Boverket på ett bra sätt har visat lyhördhet för 

uppkomna problem och tagit del av de erfarenheter av 

EKS som kommit in bland annat genom det av 

Sveriges Byggindustrier initierade SBUF-projektet 

”Eurokoderna och EKS”.   

A 

Mindre avvikelse från 

föreskrifterna i denna 

författning 3 

Kompetensen inom byggnadsnämnderna varierar 

starkt. Det finns exempelvis erfarenhet av att skador 

och fördyringar erhållits i fall där byggnadsnämnden 

med avsaknad av geoteknisk kompetens och i god tro 

har gjort avvikelser från föreskrifter. Det är angeläget 

att avsteg ska vara förknippade med att 

byggnadsnämnden besitter eller skaffar sig den 

fackkompetens som behövs för att medge avvikelser.  

Inför en kompletterande mening (rödmarkerad) i 

kravet, så att formuleringen blir:  

”Byggnadsnämnden får i enskilda fall medge mindre 

avvikelse från föreskrifterna i denna författning. 

Förutsättningarna är att det finns särskilda skäl, att 

byggnadsprojektet ändå kan antas bli tekniskt 

tillfredsställande och att det inte finns någon avsevärd 

olägenhet från annan synpunkt. Medgivandet ska vara 

grundat på fackkompetens inom det område som 

avvikelsen berör.” 

A 

Projektering och 

utförande 20 

Allmänt råd ”I projekt där olika aktörer utför olika 

delar av projekteringen bör en utpekad aktör samordna 

de olika delarna” bör skärpas till ett krav.  

En kravpunkt nr 4 införs med texten: ”I projekt där 

olika aktörer utför olika delar av projekteringen ska en 

samordnande konstruktör utses för samordningen av 

bärförmåga, stadga och beständighet.” 

A Dimensioneringskontroll 25 

Allmänt råd bör kompletteras avseende 

konstruktionsgränssnitt m m, se förslag 

Allmänna råd kompletteras med  

i) konstruktionsgränssnitt mellan olika 

aktörer är samordnade 

j)           monteringsplaner och temporära      

             konstruktioner godtagbart redovisats  
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             (exempelvis för formar,  

             stagning/stämpning av trappor och  

             betongelement) 

k)         dokumentation av det som kontrolleras i  

            §25 och ovan finns 

C 1.1.2 2, tab C-3 

Under brandsäkerhetsklass 5 ges i exempel att 

”Bärverk som tillhör byggandens huvudsystem….”  

Komplettera texten med rödmarkerat till ”Bärverk som 

tillhör byggnadens huvudsystem i brandlastfalllet och 

som är beläget under översta källarplanet.”  

  2, tab C-4 Brandsäkerhetsklass 10 – felskrivning, ska vara 1 (?)  

  2, tab C-4 

För brandsäkerhetsklass 1, 3 och 4, inför samma tillägg 

som i tab C-3 avseende brandlastfallet Se förslag under tab C-3 ovan 

  2, tab C-4 

Texten avseende tillåten kollapsad area bör 

kompletteras enligt förslag. 

 

 

Man bör göra ett tillägg att det blir ett följdkrav på 

underliggande bärverk om krav ställs på ett 

ovanliggande bärverk. T ex sekundärfackverk i yttertak 

med spännvid 24 m i Vk2 som är upplagda på 

primärfackverk med spännvid 12 m. Rimligen skall 

primärfackverket vara brandklassat.  

Figur på kollapsad area bör visas, bland annat vad 

avser takfallets halva längd.  

  2. tab C-5 Bärverk som tillhör byggnadens huvudsystem 

Bärverk som tillhör byggnadens huvudsystem i 

brandlastfallet.  (brandsäkerhetsklass 2 och 4) 

  2. tab C-6 

Allmänt råd 

Dimensioneringen för olyckslast bör göras enligt metod 

a) i avsnitt 3.3(2) i EN 1991-1-7 och 3a§ i kapitel 1.1.7 

nedan, om det inte finns specificerad olyckslast. Om 

det finns en specificerad olyckslast ska trapphuset 

dimensioneras för denna. (BFS 20+1:xx  

Det bör bättre framgå om det är godtagbart att sätta 

olyckslast = noll om det inte via riskanalys kan påvisas 

några olyckslaster.  

  11 

Det är oklart i paragrafen om andra metoder än 

naturligt brandförlopp eller metod med klassificering 

får användas.  Detta bör kommenteras i konsekvensbeskrivning 
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Vid behov, infoga ytterligare rader ovan 

C 1.1.7 2a 

För väggar och bjälklag ska 34 kN/m2 användas när 

väsentlig bärverksdel dimensioneras. För pelare, balkar 

och takstolar ska 140 kN/m användas när väsentligt 

bärverksdel dimensioneras 

Denna last är orimligt stor för en pelare i t ex en 

kontorsbyggnad. 

Ett förtydligande hur okänd olyckslast skall tillämpas 

är besvarad via fråga till SIS Helpdesk.  

Deras svar rimmar inte med angiven storlek på linjelast 

140 kN/m.  

Antag pelarbredd=0,3 m, då fås q=34*0,3=10,2 kH/m 

Antag pelarbredd 0,15 m, då fås q=34*0,15=5,1 kN/m 

Antag invändig våningshöjd 3,5 m 

Då fås med remissförslaget ett moment 214 kNm för en 

fritt upplagd strimla.  

Detta motsvaras av en ekvivalent punklast på 214 kN.  

 

SIS Helpdesks svar gav 15,6-7,8 kNm och detta 

motsvaras av en ekvivalent punktlast 18-9 kN.  

I äldre litteratur angavs en stötlast på 20 kN.  

 

Slutsats: Angivet värde på linjelast borde vara 14kN/m 

och inte 140 kN/m.  

D 2.1.1 

4a, 23a, 26, 

30 m fl 

De föreslagna ändringarna angående minimiarmering 

innebär ett steg i rätt riktning. Vi ser det dock som 

viktigt att Boverket under det framtida EKS-arbetet 

fortsätter att utreda frågan i syfte att om möjligt hitta 

ytterligare förbättringsåtgärder. Det vore också 

fördelaktigt om man genom EKS tydligare lyfter fram 

att EN1992-1-1 även innehåller regler som medger 

tillämpning av oarmerad betong.  

  

     


