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Förord

Stålbyggnadsinstitutets Detaljhandboken är en handboks-
serie om sju delar, som var och en behandlar utformning 
och dimensionering av knutpunkter och anslutningar  
mellan konstruktionselement i stålstommar. 

Handboksserien omfattar följande delar: 
 

 
 

 
 

 
 

Utöver en kort, allmän inledning om normer, regelverk med 
mera som är lika för alla delar i handboksserien innehåller 
de individuella delarna detaljanpassade allmänna råd och 
anvisningar, regler och rekommendationer för utformning 
och dimensionering samt ett antal olika standardiserade 
typlösningar. För varje typlösning visas anpassade beräk-
ningsanvisningar och beräkningsexempel samt en samman-
fattning av dimensioneringsgången. 

Handboksserien baseras på de principer och råd som ges i 
-

kets föreskriftsserie, EKS, samt tillhörande utförandestan-

Författare till denna version av Detaljhandboken har varit 

-
nadsinstitutet.

av: 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ekonomiskt bidrag för genomförande av projektet har 

Stålbyggnadsinstitutet
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1. Inledning

1.1 Allmänt
-
 

skarvas också vid byte av pelarsektion, t ex i industrihallar 
med stora traverser.

Denna handbok behandlar svetsade och skruvade skarvar 
mellan I-pelare eller pelare med sluten sektion. Handboken 
omfattar inte skarvar som utsätts för utmattningslast.

Skarv som uppkommer där genomgående balk korsar pe-

-
handlas. Där beskrivs också de olika skarvarna kortfattat 
för att man snabbt ska få underlag för att välja detaljtyp. 

om utformning, beräkningsanvisningar, dimensionerings-

dessutom tabeller med färdigdimensionerade skarvar.

1.2 Standarder

PS1

PS2

PS3

PS4

PS5

PS6

1.3 Bärförmåga
Dimensioneringsvärdet för bärförmågan fås genom att di-

-
cienten        som beror på typ av förband och/eller bärverks-
delens användning.

-

 

Skruvar
Nitar

Svetsar
Hålkanttryck

Injektionsskruvar

Fackverksknutpunkter med konstruk-
tionsrör

Förspänningskraft i höghållfast skruv 

γM2 = 1 2,

γM3 = 1 2,

γM3,ser = 1 0,

γM4 = 1 0,

γM5 = 1 0,

γM6,ser = 1 0,

γM7 = 1 0,

detaljer i stålstommar ges i följande Eurokoder: 
 

 
 

Krav för utförande ges av standarden:

De nationellt valbara parametrarna i Eurokoderna är för-

, som utkommer i nya versioner allt 
eftersom det är påkallat. I skrivande stund är den gällande 

-

löpande texten i denna handbok. Detta medför att den är 
-

verkets ansvarsområde.

-
-
-

sioneras med hänsyn till bärförmågan i brottgränstillståndet 

som den dimensionerande lasteffekt som fås av laster enligt 

Konstruktionens funktionskrav i brukgränstillstånd måste 
också uppfyllas. Man behöver dock normalt inte kontrollera 
brukgränstillståndet för skarven förutsatt att utförandekra-

t.ex. toleranskrav och hålstorlekar för fästdon. De lokala de-
formationerna är oftast försumbara i jämförelse med pelar-
nas, balkarnas eller stängernas deformationer.

Eurokoderna är indelad i: 

  nativ samt krav och analytiska modeller där inga  
    alternativ tillåts såvida detta inte särskilt anges 

    vedertagna regler som harmonierar med princi-  
    perna och som uppfyller kraven i dessa.

Markeringen av vad som är princip respektive råd görs ge-

M
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För tvärsnitt oavsett tvärsnitts-
klass

Med hänsyn till instabilitet

För tvärsnitt med hänsyn till 
dragbrott*

*

1.4 Inledning i säkerhetsklasser
Den svenska modellen med indelning i säkerhetsklasser ska 
användas vid dimensionering med Eurokoderna. Säkerhets-
klassen ska väljas utifrån konsekvensen av eventuellt brott 
i bärverksdelen och den dimensionerande lasteffekten på 

d, för vald säkerhetsklass.

För val av säkerhetsklass i det enskilda fallet ger EKS föl-
jande anvisningar:

 hänföras till  
om minst ett av följande krav är uppfyllt:

 – personer vistas endast i undantagsfall i, på, under eller 
invid byggnadsverket,

 – byggnadsverksdelen är av sådant slag att ett brott inte 
rimligen kan befaras medföra personskador, eller

 – byggnadsverksdelen har sådana egenskaper att ett 
brott inte leder till kollaps utan endast till obrukbar-
het.

 hänföras till  
om följande förutsättningar samtidigt föreligger:

 – byggnadsverket är så utformat och använt att många 
personer ofta vistas i, på, under eller invid det,

 – byggnadsverksdelen är av sådant slag att kollaps 
medför stor risk för personskador, och

 – byggnadsverksdelen har sådana egenskaper att ett 
brott leder till omedelbar kollaps.

 
hänföras till .

d, för de 
olika säkerhetsklasserna.

Konsekvens av brott Säkerhets-
klass

-

-
sonskador

d

Någon risk för allvarliga per-
sonskador

d

Stor risk för allvarliga per-
sonskador

d

av säkerhetsklass för pelarskarvar.

-
typ

Säker-
hetsklass

-
temet eller i det stabiliserande 
systemet *

C, D, E

byggnadsdelar som utgör ut-
rymningsvägar

C

Övriga pelare
E

C = 

D = 

E = 

γM0 = 1 0,

γM1 = 1 0,

γM2 u y= ⋅0 9, f f
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PS1

PS2

PS3

PS4

PS5

PS6

y u 

-

plåten har genomgått normaliservalsning. 

, och runda rör med HFCHS, 

, och CFCHS, 

Standard 
och 
stålsort 

Nominell tjocklek 
t t t t

fy fu fy fu fy fu fy fu

valsade svetsbara finkornsstål 

 S355J ska vara slagseghetsprovat vid -20°C med minst 27 Joule 

Standard och 
stålsort 

Nominell tjocklek 
t t t

fy fu fy fu fy fu

- -
- -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

1.5 Konstruktionsstål 
 
Enligt EKS ska konstruktionsståls nominella sträckgräns- 
och brottgränsvärde tas som ReH och Rm enligt berörd 

u 

hållfasthetsvärden för några vanliga varmvalsade konstruk-
tionsstål och konstruktionsrör.
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