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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 mel-
lan konstruktionselement i stålstommar.

Handboksserien omfattar följande delar:
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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 
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Författare till denna version av Detaljhandboken har varit 
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nadsinstitutet.

8�������!
�����"������)���")�
���������������������'�)��
av:

�����<�!
���*�&�'��3��
)����������

�9"��=�����)�*�&�'��3��
)����������

���>����?�)���*�&�'��3��
)���	�	���>�?�)���

>�������@!���3*�A3�B��8�

@
���C����6������*�8��4�6���������&��)�����	��
)

+
��)�>�!
�)
�*�6��#��A�#!����3�&G�)��8�

����4�)�
�	*�&G�#��&���#������8�

A!��
��<
���*���")��
�<
����+���
�
�����8�

A��
��&����*��
��"���&�������8�

 
Ekonomiskt bidrag för genomförande av projektet har er-
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1. Inledning

1.1 Allmänt
Med balk-pelarinfästningar avses här en anslutning mel-
lan balk och pelare där pelaren fortsätter ovanför balken. 
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Denna publikation omfattar enkelsidiga och dubbelsidiga 
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fästningar som inte utsätts for utmattningslast.
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som behandlas. För att underlätta valet av infästning ges där 
också en kortfattad beskrivning av vad som kännetecknar 
de olika typerna.
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mensionering. Det innehåller dessutom diagram, tabeller 
och beräkningsexempel till hjälp vid dimensioneringen.

1.2 Standarder
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taljer i stålstommar ges i följande Eurokoder:

SS-EN 1990, Eurokod – Grundläggande dimensionerings- 
 regler för bärverk

SS-EN 1991, Eurokod 1 – Laster på bärverk

SS-EN 1993, Eurokod 3 – Dimensionering av stålkonstruk- 
tioner

Krav för utförande ges av standarden:

SS-EN 1090, Utförande av stål- och aluminiumkonstruktio-
ner – Del 2: Stålkonstruktioner

De nationellt valbara parametrarna i Eurokoderna är för-
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allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktions-
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löpande texten i denna handbok. Detta medför att den är 
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Konstruktionens funktionskrav i brukgränstillstånd måste 
också uppfyllas. Man behöver dock normalt inte kontrollera 
brukgränstillståndet för infästningen förutsatt att utförande-
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fyllda, t.ex. toleranskrav och hålstorlekar för fästdon. De  
lokala deformationerna är oftast försumbara i jämförelse 
med pelarnas, balkarnas eller stängernas deformationer.

Eurokoderna är indelad i:
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�� detta inte särskilt anges.
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�� ertagna regler som harmonierar med principerna och  
�� som uppfyller kraven i dessa.

Markeringen av vad som är princip respektive råd görs ge-
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1.3 Bärförmåga
Dimensioneringsvärdet för bärförmågan fås genom att di-
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cienten        som beror på typ av förband och/eller bärverks-
delens användning.
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enligt EKS.
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Fackverksknutpunkter med konstruk-
tionsrör
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Förspänningskraft i höghållfast skruv 
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