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DIMENSIONERINGSKRAV FÖR
GLAS I BÄRANDE KONSTRUKTIONER

 
BESKRIVNING 
Glas är ett byggnadsmaterial som an-
vänds alltmer som bärande material i 
byggnader. För att använda glas i bä-
rande konstruktioner måste det dimen-
sioneras utifrån regler och normer. Idag 
finns det väldigt få konstruktionsregler 
om dimensionering av glas i Sverige. 
De som finns är ett fåtal regler i bover-
kets byggregler, BBR, och lasterna som 
anges i Eurokod 1. I dagsläget pågår en 
process med att ge ut en så kallad pre-
standard av Eurokod som ska behandla 
glas i bärande konstruktioner. I denna 
standard finns det nya regler och krav 
för hur beräkning och dimensionering 
ska göras för glas i bärande konstruk-
tioner. Lunds tekniska högskola, LTH, 
har på avdelningen byggnadsmekanik 
medverkat i att utveckla två datorpro-
gram som är dimensioneringsverktyg 
för glas. De två programmen är dels ett 
beräkningsprogram, ClearSight, samt 
ett Excel-program, ClearLoad, där las-
ter för olika glaskonstruktioner anges.

METOD
Arbetet delas upp i tre moment. I det 
första momentet utförs en litteraturstu-
die om glas som material och dess olika 
typer. I det andra momentet utförs en 
till litteraturstudie där dimensionerings-
regler för glas i bärande konstruktioner 
sammanställs, samt var glas oftast är 
placerade i byggnader. I det tredje mo-
mentet utförs beräkningar som sedan 
ska jämföras med datorprogrammens 
resultat. Fel i programmen noteras och 
korrigeras.

MÅL
Målet är att sammanställa och klargöra 
de olika dimensioneringsreglerna för 
glas i bärande konstruktioner och att 
förbättra de två beräkningsprogram-
men ClearSight och ClearLoad utifrån 
våra resultat.


