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EC8 setter krav til antall svingeformer og total medsvingende masse
som skal medtas i beregningene:
– Summen av de effektive modale massene for svingeformene som er

medtatt, må være større enn 90 % av byggets seismiske masse, 
∑Mi

eff > 0,9 × m. 
– Alle svingeformer som bidrar med mer enn 5 % til byggets masse

medtas. Mi
eff > 0,5 × m.

(m = seismisk masse som definert i punkt 2.2.9).

3.2.4 Kombinasjon av lastvirkninger fra modal analyse
Modal respons-spektrum metoden beregner maksimal respons for
hver svingeform. Det blir både uriktig og altfor konservativt å bruke
den additive sum av alle lastvirkningene på den basis. EC8 anbefaler
å ta kvadratroten av summen av kvadratene for de lastvirkningene
som i henhold til punkt 3.2.3 her må tas med (punkt 4.3.3.3.2(2)):

EE er resulterende lastvirkning (respons) og EEj er lastvirkningen
for hver enkelt svingeform.

Denne formelen forutsetter at de svingeformene som medtas, kan
anses å være uavhengige av hverandre, det vil si at den høyere svin-
geformen skal ha en periode på maksimum 90 % av den foregående
perioden.

Dersom egensvingeperiodene ligger ”tettere”, krever EC8 mer nøy-
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Fler-frihetsgradsystem med konsentrerte masser i hver etasje og  
primær horisontal avstivning omgjort til et sett med ekvivalente 
en-frihetsgradssystemer.
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Figur H 3.4. 
Modal respons-spektrum

analyse. \6\


