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Eurokoder i Sverige
Om några år ersätter Eurokoder Boverkets konstruktionsregler, som gäller 
för närvarande men vägen dit är inte så enkel. 

jozEF hornak

arbetet med Eurokoder påbörjades redan 1975 
enligt beslut av kommissionen för Europeiska 

gemenskapen och grundades på 95e artikeln av 
Romfördraget. Målet var då som idag att minska 
tekniska hinder för varuhandeln mellan medlems-
länder och de första Eurokoderna publicerades 
1984. Sveriges medlemskap i EU 1995 blev även 
starskottet för arbetet med att inarbeta Eurokoder 
i svenska föreskrifter. Europeiska standardiserings-
organisationen CEN började 1992 publicera Euro-
koder i form av europeisk förstandard, ENV som 
senare efter kompletterande arbete börjades publi-
ceras 1998 i form av Europastandard, EN. 

Uppdrag för CEn
Eurokoder utarbetas av den europeiska standardi-
seringsorganisationen CEN på EG-kommissionens 
och EFTA:s uppdrag. CEN i sin tur samarbetar 
med de nationella standardiseringsorganen. Inom 

Tillfällig järnvägsbro vid Norrtull i Stockholm.

CEN bildades den tekniska kommittén CEN/TC 
250 med ansvar för eurokodarbetet. Inom denna 
kommitté bildades underkommittéer 1-9 som har 
ansvaret för var sin Eurokod. 

Vad är Eurokoder
Eurokoder är en samling standarder som innehål-
ler beräkningsregler för dimensionering av bärverk 
till byggnader och anläggningar. 

Syftet med Eurokoder är att påvisa att byggnad el-
ler anläggning uppfyller 2 av de 6 väsentliga kraven 
i CPD (byggproduktdirektivet), det vill säga:

1. bärförmåga, stadga och beständighet samt 
2. säkerhet i händelse av brand.

Vad säger Bkr
Enligt avsnitt 1:5 Europastandarder i Boverkets 
konstruktionsregler, BKR, BFS 1993:58, får Euro-
koderna tillsammans med nationella val publicerade 
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Ansvarig stan-
darder/BSAB, AB 
Svensk Byggtjänst. 
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i föreskriftsserien EKS användas som alternativ till 
eller komplettering av BKR. EKS är en ny beteck-
ning för Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 
tillämpning av Europeiska Konstruktionsstandar-
der – Eurokoder. Tidigare har Boverket publicerat 
dessa parametrar i författningsserie med beteckning 
EBS, europeiska beräkningsstandarder men den 1 
juli 2008 upphävdes EBS genom att EKS trädde i 
kraft. Nytt med EKS är att den är utformad som 
föreskrift som gäller parallellt med Boverkets kon-
struktionsregler, BKR jämfört med tidigare EBS 
som var mer som ett komplement till BKR. 

nationella val
Den nationella anpassningen av Eurokoder som är 
tillåten består i ersättning av speciellt markerade pa-
rametrar med nationella val. Dessa kan avse värden, 
klasser och metoder som är relaterade till nationell 
säkerhetsnivå eller sådana förutsättningar som har 
klimatologiska eller geografiska orsaker. Det är även 
möjligt att nationellt bestämma om informativa bi-
lagor i standarderna ska tillämpas samt att ge icke 
motstridande kompletterande information som un-
derlättar användningen. Myndigheternas författ-
ningar ger dessutom information om vilka avsnitt 
i standarderna som utgör föreskrift respektive all-
männa råd. Denna klassificering behöver inte alltid 
sammanfalla med standardens uppdelning. 

Den svenska anpassningen görs formellt bindande 
genom att Boverket och Vägverket inom sitt respek-
tive ansvarsområde ger ut föreskrifter. Boverket pu-
blicerar sina beslut i författningen EKS – europeiska 
konstruktionsstandarder. Vägverket och Banverket 
publicerar sina beslut i författningen VVFS – Väg-
verkets föreskrifter. 

antal Eurokoder 
Idag finns alla 59 stycken Eurokoder klara och pu-
blicerade på engelska och de är grupperade i följande 
10 huvudgrupper:
Eurokod 0 Grundläggande dimensioneringsregler
Eurokod 1 Laster på bärverk
Eurokod 2 Betongkonstruktioner 
Eurokod 3 Stålkonstruktioner
Eurokod 4 Samverkanskonstruktioner stål/betong
Eurokod 5 Träkonstruktioner
Eurokod 6 Murverkskonstruktioner
Eurokod 7 Geokonstruktioner
Eurokod 8 Jordbävningsresistenta byggnader
Eurokod 9 Aluminiumkonstruktioner.

Av dessa 56 Eurokoder finns i skrivande stund 20 
Eurokoder publicerade på svenska och med natio-
nell bilaga NA som innehåller nationellt valda pa-
rametrar.

I Eurokodserie 0 finns de grundläggande princi-
perna och reglerna för dimensionering av bärverk för 
byggnader och anläggningar vilka ger rekommenda-
tioner avseende säkerhets- och beständighetsfrågor. 
Eurokodserie 1 innehåller regler för bestämning av 
lastförutsättningarna. Dessa två Eurokoder utgör 
grunden för beräkningar enligt dimensionerings-
reglerna som finns i Eurokodserie 2 – 9.

Eurokodens struktur
Varje Eurokod inleds med ett nationellt förord som 
innehåller information om införlivandet av Euroko-
den i det nationella standard- och regelsystemet. 

Sedan följer officiella försättsblad, innehållsför-
teckning, information om vilken teknisk kommitté 
som utarbetat Eurokoden, sekretariat, vilken stan-
dard som ersätts, om eurokodprogrammet, om 
status och tillämpningsområde för Eurokoden, 
anvisning för publicering i nationell standard och 
samband mellan Eurokoderna och harmoniserade 
tekniska specifikationer (CE-märkning).

Information om i vilka avsnitt som finns möjlig-
het att göra nationella val finns det under rubrik 
”Nationell bilaga till EN 199...”. Beslutade natio-
nella val finns sedan i bilaga Na på slutet av stan-
darden. 
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Dimensionering av betongkontruktioner.



 Efter inledande information följer själva innehållet 
av europastandarden som börjar med precisering för 
vilken typ av konstruktion eller konstruktionsdel 
är avsedda dimensioneringsregler. 

I alla Eurokoder finns hänvisningar till andra 
standarder. Förutom andra Eurokoder finns även 
hänvisningar till olika material- och produktstan-
darder. I avsnittet Normativa hänvisningar finns 
förteckning över berörda standarder och den kan 
vara rätt omfattande. Detta betyder att det inte 
räcker med att ha tillgång till Eurokod som behövs 
för dimensionering utan det behövs tillgång till en 
del andra standarder för att kunna tillämpa syste-
met med Eurokod.

I avsnittet Termer och definitioner finns förteck-
ning över en del termer, definitioner och ibland fi-
gurer som gäller för standarden.

Under rubrik Beteckningar finns en förteckning 
över alla beteckningar som används i respektive 
standard. 

Huvudtexten av Eurokoden innehåller dimensio-
neringsregler och dessa kan vara uppdelade i flera 
avsnitt. Beroende på karaktären av de individuella 
styckena indelas dessa i principer och råd. Principer-
na markeras med bokstaven P efter styckets num-
mer som till exempel: (1)P. Principer är grundläg-
gande regler från vilka inga undantag är tillåtna. 
Råd är allmänt godtagna konstruktionslösningar. 
Det är tillåtet att använda alternativa dimensione-
ringsregler, som skiljer sig från de råd som anges i 
Eurokoden, under förutsättning att det påvisas att 
de alternativa reglerna uppfyller kraven i de aktuella 
principerna och leder till att minst den säkerhets-
nivån, brukbarheten och beständigheten uppnås. 

Förutom principer och råd finns det även anmärk-
ningar och förklaringar. 

Bilagor
De flesta Eurokoder har bilagor som kompletterar 

avsnitt med dimensioneringsregler. Dessa bilagor är 
normativa eller informativa. Man kan nationellt be-
stämma om informativa bilagor i standarderna ska 
tillämpas i landet och ge icke motstridande kom-
pletterande information som underlättar använd-
ningen av standarden. 

Varje Eurokod innehåller ett antal ställen där 
man nationellt får välja om/hur man ska tillämpa 
det som anges i Eurokoden. Dessa valbara värden 
och avsnitt benämns ”Nationally Determined Pa-
rameter”, NDP.

I Sverige är det Boverket och Vägverket, Banver-
ket som bestämmer NDP, nationella val, och offent-
liggör dem i sina regelverk EKS eller VVFS men de 
sprids till användarna huvudsakligen såsom bilaga 
NA till Eurokoden i fråga. Det är SIS som ger ut 
Eurokoder på svenska och med tillhörande nationell 
bilaga NA som innehåller nationellt valda parame-
trar samt information om tillämpning av bilagor. 

helpdesk
Precis som med alla nya system finns det oklar-

heter och tolkningar som inte alltid är självklara 
och där en enskild konstruktör behöver få klar-
het i vad som gäller. För att underlätta övergången 
till det nya sättet att arbeta, driver SIS en helpdesk 
där alla frågor samlas in, besvaras och sparas inför 
framtida arbete.

SIS helpdesk är en tjänst som helt finansieras av 
de tre myndigheterna, Boverket, Banverket och 
Vägverket och är öppen för alla. Myndigheterna 
har tillsammans med SIS enats om att detta är ett 
så pass viktigt område, att det krävs en samordnad 
helpdesk för att kunna besvara alla frågor som dy-
ker upp, oavsett fråga och oavsett om den kommer 
från ett multinationellt företag eller från en enskild 
konstruktör.

Källa:
Boverket, SIS

Mer information:
www.boverket.se   www.sis.se 
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