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SAMMANFATTNING 

Behovet av lagar och bestämmelser som styr dimensioneringen av betongkonstruktioner eller 

byggnadskonstruktioner av alla slag har funnits sedan lång tid tillbaka. Den 1 januari 2011 

upphävdes den då gällande normen, Boverkets konstruktionsregler (BKR), som fick ge plats 

åt de nya Eurokoderna. Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner – Del 1-1: 

Allmänna regler och regler för byggande är den del av regelsamlingen som behandlar 

konstruktioner av betong. Det finns en motsvarande del tillhörande BKR som heter 

Boverkets handbok om betongkonstruktioner, BBK 04. Införandet av de nya reglerna har 

påverkat, och kommer fortfarande att påverka, olika aktörer inom byggnadsindustrin både 

vad gäller tid och pengar. För att kunna fastställa denna påverkan måste först 

beräkningsgångar och resultat studeras för att se hur dessa har förändrats till följd av 

normändringen.  

Rapportens tyngdpunkt ligger i att jämföra tre olika betongelement samt lastnedräkning 

enligt Eurokod respektive BKR för att se vilka skillnader som finns mellan de båda 

regelverken och om någon speciell slutsats kan dras.  

Efter genomförandet av arbetet kan det konstateras att normerna skiljer sig åt i 

beräkningsgången och det som framförallt märks är att Eurokoderna är mer detaljerade.  En 

annan skillnad som går att se är att BKR reducerar armeringens och betongens 

karakteristiska hållfasthetsvärden medan Eurokoderna ökar lastvärdena istället. Många har 

haft inställningen att armeringsmängden ökar med Eurokoderna. Dock har alla 

medlemsländer i EU fått möjlighet att ta fram sina egna nationella annex med egenvalda 

värden och faktorer. Till följd av nationers egna annex och att senaste upplagan av BKR är 

anpassad till Eurokoderna skiljer sig Sveriges gamla normer inte alltför mycket från de nya.  

Nyckelord:  

Eurokod 2, Boverkets handbok om betongkonstruktioner, BBK 04, lastnedräkning, 

betongpelare, väggskiva av betong, genomstansning, betongbjälklag 

  



ABSTRACT 

Due to the regulatory requirements of laws and regulations that control the design of 

concrete constructions and building constructions of various types has existed since long 

time ago. From the first of January 2011 the Design Regulations (BKR) were superseded by 

the Swedish National Board of Housing, Building and Planning and the new standards, the 

Eurocodes, were introduced instead. The section regulating the design of concrete structures 

is Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings. 

The correspondent part in the old regulations is called Swedish Concrete Standards, BBK 04. 

The change to the new standards has affected, and will continue to affect, different actors in 

the building industry in terms of time and economy. To be able to determine this effect the 

calculation process and the results must be analyzed.  

The focus of this report lies on the comparison between three different concrete parts and the 

calculations of the cumulative load according to the Eurocodes respectively the BKR to 

examine whether there were any differences between these two regulations and if any 

conclusions could be drawn.  

The conclusion that can be drawn is that the standards differ in calculation and that the 

Eurocodes are by far more detailed. Another difference is that the BKR reduces the 

characteristic strength values of concrete and reinforcement while the Eurocodes increases 

them. It has been feared that the Eurocodes would result in an increased amount of 

reinforcement for concrete. However, since the EU-countries are allowed to produce their 

own annex with own values and factors, and because the latest version of the BKR was 

adjusted to the Eurocodes the difference is not that big.  

Keywords: 

Eurocode 2, Swedish Concrete Standards, BBK 04, cumulative load calculations, concrete 

column, concrete shear wall, concrete punching, concrete slab 
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BETECKNINGS- OCH BEGREPPSFÖRKLARING 

BKR 

   dimensionerande last ,     - 

   karakteristisk egentyngd ,     - 

   variabel last som huvudlast ,     - 

     variabel last som bilast ,     - 

         reduktionsfaktor för variabel bilast  

    karakteristiskt värde för snölast på tak  ,     - 

  formfaktor som är beroende av byggnadens form  

   termisk koefficient som baseras på energiförluster genom taket, Normalt =  1,0 

    dimensionerande tryckhållfasthet för betong,   - 

     karakteristiska värden för tryckhållfasthet för betong ,   - 

   faktor som tar hänsyn till systematiska skillnader mellan hållfastheten i en 

provkropp och en konstruktion Den sätts normalt till 1. 

    partialkoefficient som tar hänsyn till osäkerheten i hållfasthetsvärden, 

osäkerheten i värden för tvärsnittsmått och osäkerheten i beräkningsmetoder 

   partialkoefficient som tar hänsyn till säkerhetsklass 

    dimensionerande draghållfasthet för stål ,   - 

    karakteristiska värden för draghållfasthet för stål ,   - 

   armeringens sammanlagda tvärsnittsarea ,   - 

   betongens totala tvärsnittsarea ,   - 

   effektivt kryptal 

  kryptal 

           dimensionerande värde på långtidslasten i brottgränstillstånd 

        dimensionerande värde från den valda brukskombinationen 

  tröghetsradie för tvärsnittet 

   dimensionerande moment ,    - 

  oavsiktlig lastexcentricitet 

   initialkrokighet  

   avståndet från överkanten av betongens tvärsnitt till tyngdpunkten för den 

tryckta armeringen ,  - 

  avståndet från överkanten av betongens tvärsnitt till tyngdpunkten för den 

dragna armeringen ,  - 

     balanserat mekaniskt armeringsinnehåll 

  mekaniska armeringsandelen 

 ̅ relativt moment 

    gränsstukning med ett värde av         . 

   stålets elasticitetsmodul som är 200 MPa för armeringsstål 
   spänning i armeringen  

z inre hävarm 

   dimensionerande tvärkraft 

   kapacitet tvärkraft 

   maximal eller fiktiv total pelarlast 

  avstånd mellan armeringsstänger 



EK 

   dimensionerande last ,     - 

   karakteristisk egentyngd ,     - 

   variabel last som huvudlast ,     - 

     variabel last som bilast ,     - 

     reduktionsfaktor för variabel bilast 

   partialkoefficient för säkerhetsklass 

   reduktionsfaktor som är beroende på arean som bärs upp av konstruktionsdelen 

   lastkombinationsfaktor  

   =10,0 ,  - 

          belastad area ,  - 

    karakteristiskt värde för snölast på mark ,     - 

   snölastens formfaktor   

   termisk koefficient. Normalt = 1,0 

   exponeringsfaktor  

    dimensionerande tryckhållfasthet för betong,   - 

    karakteristiska värden för tryckhållfasthet för betong ,   - 

   en omräkningsfaktor som tar hänsyn till systematiska skillnader mellan 

hållfastheten i en provkropp och i en konstruktion 

    en partialkoefficient som tar hänsyn till osäkerheten i hållfasthetsvärden, 

osäkerheten i värden för tvärsnittsmått och osäkerheten i beräkningsmodeller 

    dimensionerande draghållfasthet för stål ,   - 

    karakteristiska värden för draghållfasthet för stål ,   - 

    dimensionerande normalkraft ,  - 

  slankhetstal  

    effektivt kryptal 

    dimensionerande moment 

Z inre hävarm 

    dimensionerande tvärkraft 

    kapacitet tvärkraft 

   maximal eller fiktiv total pelarlast 

     balanserat mekaniskt armeringsinnehåll 

  mekaniska armeringsandelen 

 ̅ relativt moment 

  avstånd mellan armeringsstänger 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Det här examensarbetet utfördes i samarbete med Stomkon AB. Stomkon AB är en 

konstruktionsbyrå med ett 20-tal arbetare och huvudkontoret ligger i Västerås. Företaget 

erbjuder totalprojektering av grundläggning, stomkomplettering och olika typer av stommar. 

I Sverige har man sedan lång tid tillbaka använt sig av regelverket BKR för att dimensionera 

konstruktioner. Efter den 1 januari 2011 ändrades reglerna och nya normer, Eurokoderna, 

trädde i kraft. Detta innebar en stor omställning för alla byggnadsaktörer både vad gäller 

upplärning och anpassning. Dessutom kommer det att krävas obestämd tid framöver innan 

alla konstruktörer och andra aktörer har ställt om sig till de nya reglerna och blivit vana vid 

dem. 

Stomkon AB hade i ett av sina projekt, Kvarteret Abisko i Norra Djurgårdsstaden i 

Stockholm, påbörjat sin projektering 2008 då gällande norm var BKR. Projektet stoppades 

tillfälligt och när det återupptogs hösten 2010 visade det sig att bygganmälan inte skulle 

kunna lämnas in i tid för att BKR skulle få tillämpas. Eurokod hade börjat gälla som 

standard. Detta innebar att omställningen mellan de två standarderna behövde ske mitt i 

projektet. Då väcktes en idé hos Stomkon om en jämförande studie mellan dessa två 

standarder. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med arbetet är att i samarbete med Stomkon göra en jämförelsestudie mellan BKR och 

Eurokod gällande betongkonstruktioner. Tidigare har företaget haft jämförelsestudie i 

stålkonstruktioner och de kände nu att kunskaperna kring skillnaderna i 

betongkonstruktioner behövde förbättras. 

Målet är att se vilka konsekvenser övergången från BKR till Eurokod blir för pelare, väggskiva 

och genomstansning. För att uppnå detta mål har följande frågeställningar utarbetats: 

 Hur skiljer sig beräkningsgången och vilka blir skillnaderna vid lastnedräkning i byggnaden? 

 Hur skiljer sig dimensioneringsgången och resultatet för en betongpelare? 

 Hur skiljer sig dimensioneringsgången och resultatet för en väggskiva i betong? 

 Hur skiljer sig dimensioneringsgången med kontroller och resultatet för genomstansning i och 

momentarmering i ett betongbjälklag? 
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1.3 Avgränsningar 

För att begränsa arbetet väljs en studie av betongkonstruktioner och tillhörande 

lastförutsättningar i projektet Kv. Abisko i Norra Djurgårdsstaden. Dessutom begränsas 

konstruktionsdelarna som ska beräknas till en pelare, en väggskiva och genomstansning i 

mellanbjälklag. Arbetet är avgränsat till platsgjutna konstruktioner då arbetet ska användas 

som underlag vid dimensionering av sådana bärverksdelar. Beräkningarna kommer att göras 

i brottgränstillstånd och exponeringsklassen väljs till X0 vilket betyder att en konstruktion är 

inomhus. Beräkningsmallen för lastnedräkning förenklas så att inga ekvationer för vindlast 

redovisas.  

Det kommer varken att härledas eller förklaras varifrån olika koefficienter och formler 

kommer ifrån. Tyngdpunkten läggs istället på att jämföra vilka skillnader det är på 

beräkningsgångar och slutresultat.  

1.4 Metod 

Examensarbetet är en litteraturstudie med beräkningar där normsystemet för Eurokod 1: 

Laster, Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner, Boverkets konstruktionsregler 

och Boverkets handbok om betongkonstruktioner studerats närmare. 

För att kunna jämföra de olika konstruktionsdelar som valts i rapporten utförs en 

exempelberäkning på en byggnad från projektet Kv. Abisko, Norra Djurgårdsstaden med de 

två olika normerna. Arbetet behandlar endast konstruktioner av betong. De bärande 

konstruktionsdelarna som ska jämföras är en pelare, en väggskiva och genomstansning. 

Dessutom görs en lastnedräkning i byggnaden. Exemplen är handberäknade med undantag 

av analys av moment- och tvärkraftsfördelning vid dimensionering av väggskivan. Då 

användes Concrete Beam som är ett beräkningsprogram för betongbalkar. 
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1.5 Struktur 

Rapporten är upplagd på så sätt att en mindre litteraturstudie har gjorts i början om 

materialet betong, de två normerna Eurokod och Boverkets konstruktionsregler samt olika 

teorier som har använts vid beräkningarna. Detta för att ge läsaren en grundförståelse till 

rapportens innehåll.  

Därefter följer beräkningsmallar till: 

 Lastnedräkning 

 Dimensionering av pelare 

 Dimensionering av väggskiva 

 Dimensionering och kontroll av genomstansning samt dimensionering av betongbjälklag.  

Beräkningsmallarna innehåller inga siffror utan är till för att användas som hjälp vid andra 

beräkningar än de som utförts i detta examensarbete. De är utformade så lättförståeligt som 

möjligt och beräkningarna ska gå att göra i den ordningsföljd som de står i mallarna. 

I Bilagorna finns ett beräkningsexempel av varje betongelement samt tabeller och diagram 

till de koefficienter som behövs i beräkningarna.  

Slutligen följer diskussion och slutsats av de båda normerna, beräkningsexemplen som gjorts 

samt jämförelserna. 

2 BETONG OCH ARMERAD BETONG 

Betong är ett av dagens mest använda byggnadsmaterial och används till exempel vid 

byggandet av stommar till hus, vattentorn, broar och tunnlar. Det har använts ända sedan 

flera tusen år tillbaka i byggnadsverk, men det var först på 1800-talet som vi började armera 

den. År 1867 var det en man i Paris som tillverkade de första armerade 

betongkonstruktionerna i form av blomlådor som armerades med hjälp järnstänger.[1] 

Betong är en blandning av vatten, cementbaserat bindemedel, grus, sten och eventuella 

kemiska tillsatsmedel. Betonggrus och sten benämns vanligtvis ballast. Det cementbaserade 

bindemedlet blandat med vatten utgör det lim som binder samman ballasten till en likformig 

massa. När alla komponenter blandats sker en kemisk reaktion. Det brukar kallas att 

betongen brinner eller härdar. En formbar massa erhålls då betongen successivt stelnar och 

hållfastheten ökar allteftersom.[2] 
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De olika tillsatsmedlen som kan användas vid betongtillverkning kan ge betongen vissa 

förbättrade egenskaper efter önskemål. Användningen av tillsatsmedel har ökat de senaste 

årtiondena. Det vanligaste tillsatsmedlet som används är flyttillsatsmedel. Dessa gör att 

vattenhalten i betongen reduceras, vilket leder till att hållfastheten ökar och krympningen 

reduceras. Luftporbildande medel är också vanligt och de gör att betongens frostbeständighet 

ökar genom att det bildas små och finfördelade luftblåsor i cementpastan. Dessa luftporer gör 

att vattnet i betongen har möjlighet att expandera då isbildning sker och förhindra att 

betongen sprängs sönder. Andra vanliga tillsatsmedel kan vara s.k. acceleratorer som 

påskyndar betongens hållfasthetstillväxt samt tillstyvnadsförlopp, retarderande tillsatsmedel 

som fördröjer betongens tillstyvnande och när tidpunkten för hållfasthetstillväxten börjar 

och slutligen finns det vattenreducerande medel som minskar friktionen mellan betongens 

fasta partiklar samt ger betongen ett minskat vattenbehov.[3] 

Betongens hållfasthet bestäms framförallt av andelen vatten i förhållande till bindemedels- 

eller cementmängd. Dessa förhållanden kallas antingen för vattenbindemedelstal (vbt) eller 

vattencementtal (vct) och är kvoten mellan vatteninnehållet och bindemedlet eller cementen 

i betongen.[3] 

     
           

               
     

     
           

           
  

Förenklat kan det sägas att ett lågt vct (vbt) är bra ur hållfasthets- och täthetssynpunkt. Dock 

bör tilläggas att för låg vattenhalt försvårar gjutningen för betongen då den blir mycket styv. 

Om det däremot tillsätts för mycket vatten får cementlimmet svårt att binda ihop 

blandningen och resultatet blir att tätheten försämras med följd av sämre hållfastheten.[3] 

Ytterligare en faktor som påverkar för att framställa så bra betong som möjligt ur 

hållfasthetssynpunkt är att undvika luftporer eller håligheter. Dessa beror på bearbetningen 

av betongen och för att få tillfredsställande bearbetning används normalt vibrering. Det finns 

både formvibrering, som framförallt sker vid elementtillverkning i fabrik, och stavvibrering. 

Stavvibrering går ut på att en vibratorstav sticks ner på olika ställen och får betongen att flyta 

ihop. En alternativ lösning till att vibrera betongen som har utvecklats de senaste åren är s.k. 

självkompakterande betong. Självkompakterande betong kräver ingen eller mycket liten 

vibreringsinsats och den har mycket goda gjutningsegenskaper.[3] 

Vanlig oarmerad betong har hög tryckhållfasthet och denna anges i Sverige i regel som 

kubhållfasthet. Det betyder att tryckhållfastheten testas på 150x150 mm stora kuber som 

först är våtlagrade i 5 dygn och därefter luftlagrade i 23 dygn. Ett alternativ till detta, som 

idag blir allt vanligare, är att bestämma cylinderhållfastheten på en 150 mm i diameter och 

300 mm hög cylinder istället. Därför skrivs vanligtvis betongkvaliteten som till exempel 

C30/37, där den första siffran anger cylinderhållfasthet och den andra siffran 

kubhållfasthet.[3] 
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Till skillnad från tryckhållfastheten så är draghållfastheten för betong mycket låg. Normalt är 

den ungefär 5-10 % av tryckhållfastheten. För att hindra sprickbildning i betongen som 

orsakas av dragspänningar läggs armering av stål in för att uppta dragkrafterna. 

Grundtanken är alltså att stålets dragkapacitet ska hjälpa betongens och på så sätt öka hela 

konstruktionens draghållfasthet. Om sprickbildning sker trots detta kan det leda till brott i 

betongen som kommer att ske plötsligt och utan förvarning, s.k. sprött brott.[1] 

Trots att betongen har god tryckhållfasthet kan det ibland behövas extra armering i den 

tryckta zonen. Armeringen fungerar då som en förstoring av betongtvärsnittet och det gör att 

betongen kan ta upp större tryckkrafter. I vissa konstruktioner som t.ex. pelare kan det 

behövas s.k. bygelarmering för att förhindra tryckarmeringen från att knäckas ut och även för 

att underlätta monteringen av de längsgående stängerna.[1] 

En annan typ av armering som används i betongkonstruktioner är s.k. tvärkraftsarmering. 

Den används vid böjbelastade konstruktioner som utsätts för skjuvspänningar. 

Skjuvspänningarna är normalt störst vid ändarna av en konstruktion och det är 

tvärkraftsarmeringen som tar upp de sneda dragkrafterna som bildas i betongen. Om dessa 

blir för stora finns det risk för att betongen spricker.[1] 

3 NORMER 

Behovet av lagar och bestämmelser som styr dimensioneringen av betongkonstruktioner eller 

byggnadskonstruktioner av alla slag har funnit sedan lång tid tillbaka. Det har funnits 

bestämmelser och regler som styrt betonganvändningen i byggnader i Sverige sedan 1800-

talets slut, men de första statliga cement- och betongbestämmelser som var allomfattande 

utfärdades år 1924.[4]  

3.1 Boverkets konstruktionsregler – BKR 

BKR står för Boverkets konstruktionsregler. Boverket är en förvaltningsmyndighet där de är 

ansvariga för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för 

fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelser, boendefrågor samt den centrala 

administrationen av statliga stöd inom verksamhetsområden.[5] 

Boverkets verksamhet är styrd och påverkas av Plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken. 

Boverket beslutar om föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifterna är regler som är bindande 

medan de allmänna råden är förslag och hjälp till att uppfylla föreskrifterna.[5] 

Första upplagan av BKR bestämdes som gällande regelsamling den 15 november 1993 efter 

medgivande av regeringen, men den trädde i kraft först den 1 januari 1994. Innan var det 

Boverkets Nybyggnadsregler BFS 1988 som var den gällande regelsamlingen.[5] 
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BKR består av en Grundförfattning (BFS 1993:58 - BKR1) samt tolv ändringsförfattningar: 

[5] 

 

1. BFS 1995:18 – BKR 2 
2. BFS 1998:39 – BKR 3 
3. BFS 1999:7 – BKR 4 
4. BFS 1999:46 – BKR 5 
5. BFS 2002:6 – BKR 6 
6. BFS 2003:6 – BKR 7 
7. BFS 2004:9 – BKR 8 
8. BFS 2005:18 – BKR 9 
9. BFS 2006:11 – BKR 10 
10. BFS 2007:20 – BKR 11 
11. BFS 2008:7 – BKR 12 
12. BFS 2010:2 – BKR 13 

Boverkets konstruktionsregler upphävdes den 1 januari 2011 och gav plats åt Eurokoderna. 

Äldre bestämmelser som BFS 2010:2 - BKR 13 får dock fortfarande tillämpas för arbeten 

som kräver bygganmälan med förutsättning att bygganmälan gjordes före den 2 maj 2011. 

Dessutom får BKR 13 tillämpas för arbeten som inte kräver bygganmälan om de påbörjades 

före den 2 maj 2011.[5] 

Den sista föreskriften som hör till Boverkets konstruktionsregler är BFS 2012:2 - BKR 13. 

Den grundar sig på grundförfattningen BFS 1993:58 - BKR1 och består av 10 avsnitt. 

Avsnitten innehåller bland annat lastberäkningar för snö, vind, nyttiga laster, egentyngder, 

träkonstruktionsberäkningar, betongkonstruktionsberäkningar, 

stålkonstruktionsberäkningar, etc.[5] 

Boverkets handbok om betongkonstruktioner, BBK 04 är en omarbetad version av BBK 94 

som grundades på BBK 79. BBK 04 är en del av en rad böcker som Boverket gett ut som stöd 

vid tillämpningen av BKR. Den innehåller föreskrifter och allmänna råd gällande 

betongkonstruktioner.[6] 

3.2 Eurokod – EK 

”Eurokoder är europeiska standarder (EN-standarder) som utgör en gemensam serie 

metoder för att beräkna bärförmåga, stadga och beständighet hos ett byggnadsverks 

bärande konstruktion.”[7] 

Arbetet med att ta fram gemensamma tekniska regler för dimensionering av byggnadsverk 

för hela Europa började redan 1975. Till en början skulle de vara ett alternativ till 

medlemsländernas existerande regler och normer för att så småningom ersätta dessa [8]. 

Dock finns skillnader i Eurokoderna mellan medlemsländerna i Europeiska Unionen då de 

själva har fått ta fram ett eget nationellt annex med egenvalda värden och faktorer.[9] 

Införandet av Eurokoder har haft stor betydelse för handel av byggtjänster och produkter 

mellan medlemsländerna och det möjliggör även CE-märkningen vilket leder till ökad 

konkurrenskraft inom den europeiska byggbranschen.[7] 
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Det har funnits oroligheter att det nya regelverket skulle ge upphov till högre laster än 

tidigare regelverk och att mängden armering skulle öka med förändrade krav på 

minimiarmering för byggnader. Många tycker dock att slutresultatet av konstruktionsarbetet 

inte skiljer sig avsevärt mellan det nya och gamla regelverket och att ökad materialåtgång är 

en feluppfattning.[6] 

Övergången till Eurokoderna har påverkat alla aktörerna i byggnadsbranschen. Till exempel 

har konstruktörer behövt gå utbildningar för att lära sig om Eurokoderna vilket har lett till 

fördröjningar i deras arbete. Även produktiviteten har blivit lidande tills de har funnit sina 

individuella rutiner. Det har konstaterats att produktivitetsförsämring pga. övergången och 

inlärningsperiod kan uppskattas till 1-1,5 miljarder kronor. Summan är baserad på att den 

genomsnittliga tiden för omskolning av konstruktörer är ett halvt år resulterat i halverad 

produktivitet.[7] 

En annan kostnad som tillkommer med de nya regelverken är inköpspriset för Eurokoder. De 

kan köpas från SIS (Swedish Standards Institute) och uppskattas av Boverket till 8 700 kr för 

enmansföretag och 28 600 kr för företag med upp till 100 anställda. Det går att jämföras med 

de gamla regelverken som gick att ladda ner utan kostnad från Boverkets hemsida eller 

beställa i pappersformat för bara 350 kr. Uppdatering av Eurokoder kommer att göras var 

femte år så dessa kostnader är inte bara en engångskostnad. Däremot är kostnader för ny 

mjukvara och dataprogram en engångskostnad som uppskattas till 40 000 kr/del.[7] 

Den hårda konkurrensen som kommer att uppstå mellan svenska företag och europiska 

företag som vill satsa i Sverige kommer att försvåra situationen för svenska småföretag. 

Småföretagen kommer att ha svårt att hålla sig ”ovanför ytan” på marknaden, å andra sidan 

kommer ökad konkurrens att gynna användare eller slutliga konsumenter av byggnadsverk 

genom lägre pris.[7] 
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Eurokoderna omfattar tio olika standarder som vardera består av olika antal delar. 

Figur 3:1 Översikt över Eurokoderna [10] 

För att undvika omfattande konsekvenser på grund av övergången till Eurokoderna 

förberedde Boverket detta genom att göra det möjligt för branschen att använda 

Eurokoderna parallellt med BKR under längre tid innan övergången. De lät även ändra på 

Boverkets konstruktionsregler och gjorde de mer lika Eurokoderna som förberedelse till 

övergången. [7] 

Till exempel gav Boverket ut nya BBK 2004 istället för de gamla BBK 94. Denna innehöll 

dimensioneringsprinciper som var mer anpassande för Eurokod 2. [7] 

4 TEORI 

För att underlätta förståelsen för beräkningarna i mallarna kommer vissa teorier presenteras 

under denna rubrik. Dessa teorier är grundläggande för de kommande beräkningarna. 

4.1 Dimensionering  

De krav som ställs på bärande konstruktion som ska dimensioneras och utformas enligt 

Betonghandbok - konstruktion är följande: [11] 

1. Konstruktionen ska med tillfredställande säkerhet kunna motstå de påverkningar som 

väntas uppkomma under uppförande och under avsedd användning. 

2. Vid oförutsedd påverkning eller felaktighet, som orsakar lokal skada, ska konstruktionen ha 

rimligt liten risk för fortskridande ras. 

3. I händelse av brand ska konstruktionen ha tillräcklig bärförmåga under en specificerad tid. 

4. Konstruktionen ska fungera tillfredställande vid normal användning. 
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Dimensionering av bärkonstruktioner är en integrationsprocess. Denna process kan indelas i 

två skeden, ett dimensioneringsskede och ett analysskede: [4] 

 Dimensioneringsskedet: under detta skede väljs de rätta dimensionerna på 

byggnadskonstruktioner med avseende på bärförmåga och stadga. 

 Analysskedet: under detta skede kontrolleras om konstruktionen med valda dimensioner 

uppfyller de ställda kraven. 

Att dimensionera i brottgränstillstånd innebär att välja dimensioner så att bärförmågan   

blir större eller lika med lasteffekten  . [4] 

     

Lasteffekten   och bärförmågan   kan beskrivas med hjälp av frekvensfunktioner    och   . 

[4] 

 

Figur 4:1 Frekvenskurvan för lasteffekt och bärförmåga [11] 

Brott kan inträffa inom det område där frekvenskurvorna överlappar varandra. 

Att dimensionera i bruksgränstillstånd innebär att välja dimensioner som uppfyller de krav 

som ställs med hänsyn till konstruktionens normala användning. För konstruktioner i betong 

ställs ofta krav på sprickbildning och deformation. [11] 

4.2 Strimlemetoden 

För att beräkna momenten i pelarunderstödda plattor finns det en del metoder som kan 

användas. En av dessa metoder är strimlemetoden. Strimlemetoden används framförallt till 

att ta fram momenten för pelarunderstödda plattor. Det är även denna metod som används i 

följande examensarbete.  [12] 

Denna metod hjälper till att hitta den rätta armeringsfördelningen i både x- och y-riktning 

samt fältarmering och stödarmering. Villkoren, för att lokala brott kring pelaren ska 

undvikas i denna metod, måste vara uppfyllda för armeringsfördelningen. [12] 
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Strimlemetoden hänvisar till följande armeringsfördelning: [12] 

1. Stödarmering fördelas över strimlebredden i respektive riktning oavsett vilka kanter plattan 

har runt den bärande pelaren. Stödmoment och stödarmering gäller för olika pelare oavsett 

om det är en inner- eller kantpelare. 

2. Samtlig fältarmering, förutom fältarmering i den korta riktningen som går ut mot en 

understödd kant, ska fördelas jämnt över sina strimlebredder. Detta betyder att fältarmering i 

den långa riktningen som är i båda sidor av pelaren ska fördelas över den egna 

strimlebredden. Fältarmering i den korta riktningen mot ändkanten ska också fördelas jämnt 

över den egna strimlebredden. Ett undantag är vid fältarmering i den korta riktningen som går 

ut mot en understödd kant, till exempel en pelare eller en vägg. I detta undantag ska 

fältmomentet fördelas över halva den riktiga längden mellan stöden. Fördelningen sker på 

detta sätt på grund av att momentet delar sig jämnt på stöden. 

Om en platta antas vara fritt upplagd på ett stöd kan övermomenten i de flesta fall bortses. 

Detta gäller dock endast för innerpelare och regelbundna pelardäck. För randpelare som bär 

upp plattan bör plattan istället räknas som inspänd i denna randpelare. [12] 

4.3 Fackverksmetoden 

Första gången fackverksmetoden började användas var i början av 1900-talet av Ritter och 

Mörsch. En skillnad från dagens fackverksmetod är att modellerna som användes av Ritter 

och Mörsch för diagonalt uppsprucken betong saknade dragspänning [13]. Fackverksanalogi 

har sin grund i Schlaichs principer som publicerades år 1987 av Schlaich m.fl. Därefter 

användes de i German Concrete Design Handbook. [14] 

Fackverksmetoden är en dimensioneringsmetod för bärverksdelar i brottgränstillstånd av 

kontinuitetszon och diskontinuitetszon. Även verifiering av armeringsspänningar och 

sprickbredder kan göras med hjälp av fackverksmetoden. Fackverkens stänger i 

fackverksmodellen föreställer kraftlinjer och tvärgående krafter som orsakar böjningar i 

kraftlinjerna (inre krafter). Dessa kallas för trycksträvor och dragstag. [15] 

4.4 Andra ordningens teori 

Ett konstruktionselement som påverkas av en centrisk last dimensioneras enbart enligt första 

ordningens effekter. Första ordningens effekter betyder att det dimensioneras efter lasters 

påverkan samt inverkan av geometriska imperfektioner [16]. På en pelare, och andra slanka 

och tryckta konstruktionselement, kan krafter även påverka pelaren excentrisk. Vid 

excentrisk last kommer pelaren få deformationer som beror på utböjning. Det leder till att ett 

extra moment måste läggas till i beräkningen och det kallas att inverkan av andra ordningens 

effekter tas i beaktning. [17] 
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Figur 4:2. Inverkan av imperfektioner hos enskilda pelare och väggar enligt metoden som baseras på 

nominell krökning. 1) Konsolpelare/ vägg. 2) Pelare/vägg med stöd i båda ändar. [18] 

Vid beaktning av andra ordningens effekter ska jämvikt och bärförmåga kontrolleras för 

deformerat tillstånd. Teorin visar att beräkning av deformationer baseras på uppsprickning, 

icke-linjära materialegenskaper och krypning. Oberoende av om pelaren är stagad eller inte 

ska pelarens beteende analyseras i den, med avseende på bärförmåga, svagaste riktningen. 

Vid samverkande konstruktion måste hänsyn även tas till de angränsande bärverkens eller 

grundkonstruktionernas styvhet. [16] 

Om andra ordningens effekter är mindre än 10 % av motsvarande effekter av första 

ordningen kan dessa försummas enligt Eurokod. Det går även att förenkla beräkningsgången 

av andra ordningens effekter. Kriterierna som ska uppfyllas då beror av pelarens slankhet 

och utförandet finns beskrivet i Kap 6.1. [16] 

Pelaren som ska dimensioneras i detta examensarbete beräknas enligt denna metod. 

5 OBJEKTSBESKRIVNING 

Objektet som granskas i rapporten är ett flervåningshus beläget i Kv. Abisko, Norra 

Djurgårdsstaden i Stockholm. Projektet pågår i nuläget och flervåningshuset har ännu inte 

byggts färdigt. Huset består av sju våningar med bostäder och en våning under markplan 

med förråd och garage. Grunden är en platsgjuten betongplatta med pålplintar. Källarplanet 

är också en platsgjuten betongkonstruktion som bärs upp av prefabricerade betongpelare och 

platsgjutna betongväggar. Övriga plan bärs upp av prefabricerade betongpelare och -väggar 

samt stålpelare. 

Vid beräkningarna valdes tre konstruktionselement av betong ut. En pelare och en väggskiva 

i källarplan (Plan 09) samt ett bjälklag (Plan 10). Pelaren och väggskivan ska dimensioneras 

för samtliga laster som påverkar dessa och bjälklaget ovanför pelaren ska kontrolleras för 

genomstansning. Dessutom ska lastnedräkning för samtliga våningsplan ner till Plan 09 

utföras. 
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6 BERÄKNINGSMALL – LASTER OCH LASTNEDRÄKNING 

6.1 Enligt boverkets konstruktionsregler – BKR 

Nedräkning av vertikala laster börjar vid taket och fortsätter stegvis genom alla våningar för 

att avslutas vid en specifik konstruktionsdel eller vid grundkonstruktion. Det som belastar 

väggarna/pelare i översta våningen är takkonstruktionens egentyngd, snölast på taket och 

vindbjälklagets egentyngd. Väggarna/pelare i den näst översta våningen ska bära denna last 

samt översta bjälklagets laster och så fortsätter det nedåt våning för våning. [19] 

Konstruktionsdelar i olika våningar påverkas av flera laster samtidigt, därför ska lasterna 

kombineras med varandra. För att kombinera laster med varandra används BKR:s 

lastkombinationer som består av olika laster och partialkoefficienterna. [19] 

Lasterna i lastkombinationer enligt BKR delas in i två kategorier, variabla laster (  )  och 

permanenta laster (  ) . [19] 

I bilaga 1 gjordes en lastnedräkning på en innerpelare placerad på plan 09 i Kv. Abisko, 

Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. 

Variabla laster –    

De viktigaste variabla lasterna för en byggnadskonstruktion är nyttig last, snölast och 

vindlast. [19] 

 Nyttig last: det finns olika sorter av nyttig last men den mest förekommande sorten är 

inredning och personer som kan variera med tiden. Denna lastsort består av två delar, en 

bunden del som motsvarar inredning och en fri del som motsvarar personer. Vid 

dimensionering används karakteristisk lastvärde för den bundna delen. Lastreduktionsfaktor 

  sätts till 1,0, dvs. det karaktäristiska och normala värdet är lika för den bundna delen 

   (    ). Den fria lasten antas ha kort varaktighet och reduceras därför med 

lastreduktionsfaktorn  . Det karaktäristiska och normala värdet är inte lika för den fria delen. 

 Snölast: antas vara variabel och bunden last per en horisontell area även för lutande tak. 

Snölastens grundvärde    på mark är utgångspunkt vid beräkningen av snölasten som varierar 

med tid och geografisk belägenhet. 

 Vindlast: i detta arbete tas ingen hänsyn till vindlast. Detta på grund av att en innerpelare inte 

påverkas av vind             

Permanenta laster -    

De viktigaste permanenta lasterna för en byggnad är egentyngd, jordlast och vattentryck. [19] 

 Egentyngd: antas som permanent och bunden last vid dimensionering. Den beräknas som 

summan av bärverkets tyngd och för betong används         . 

 Jordlast och jordtryck: kan verka som vertikal last (jordlast) eller som horisontell last 

(jordtryck) och räknas som permanent och bunden last. 

 Vattentryck: konstruktioner som är helt eller delvis under vattenytan utsätts för vattentryck. 

[20] 
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Lastkombination 1 – dimensionerande last i brottgräns [19] 

I följande rapport blir lastkombination 1 dimensionerande. Lastkombination 3 har också 

undersökts men redovisas ej. 

   ,                            - 

   dimensionerande last 

   karakteristisk egentyngd 

     variabel last som huvudlast 

     variabel last som bilast 

   reduktionsfaktor för variabel bilast 

Enligt BKR:s lastkombinationer testas en av de variabla lasterna som huvudlast (  )  och de 

resterande lasterna blir bilaster (    ). Samtliga variabla laster testas som huvudlast och 

det värsta fallet blir dimensionerande. Parametrarna som lasterna multipliceras med varierar 

och hämtas från olika Bilaga 5: Tabell 1.1.3 och Tabell 1.1.4. [21] 

Vid lastnedräkning reduceras lasterna inte bara med lastreduktionsfaktor  , enligt ovan. Det 

finns andra reduktionsfaktor som måste ta hänsyn till. [21] 

 Den fria delen av nyttig last kan reduceras om arean är större än 15 m2 för lastkombination 1. 

Reduceringsfaktorn avtar linjärt ned till 0,7 som motsvarar att arean är 3 gånger så stor än 

angivna 15 m2.   

 Antal fria lastdelar med vanligt värde (    ) får begränsas till tre i en lastkombination. 

   ,            (                        )     (                 )- 

Nyttig last: 

Värde för olika nyttiga laster och dess lastreduktionsfaktor  , fås ur Bilaga 5: Tabell 1.1.1. 

Snölast: 

Snölastens karakteristiska tyngd    beräknas med hjälp av formeln: [22] 

           

    karakteristiskt värde för snölast på tak som fås ur Bilaga 5: Diagram 1.2.1.  

  formfaktor som är beroende av byggnadens form och fås ur Bilaga 5: Diagram

 1.2.2 

   termisk koefficient som baseras på energiförluster genom taket. Normalt =  1,0. 
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6.2 Enligt Eurokoder – EK  

Nedräkning av vertikala laster börjar vid taket och fortsätter stegvis genom alla våningar för 

att avsluta vid en specifik konstruktionsdel eller vid grundkonstruktion. Det som belastar 

väggarna/pelare i översta våningen är takkonstruktionens egentyngd, snölast på taket och 

vindbjälklagets egentyngd. Väggarna/pelare i den näst översta våningen ska bära denna last 

samt översta bjälklagets laster och så fortsätter det nedåt våning för våning. [23] 

Konstruktionsdelar i olika våningar påverkas av flera laster samtidigt, därför ska lasterna 

kombineras med varandra. För att kombinera laster med varandra används EK´s 

lastkombinationer som består av olika laster och partialkoefficienter. [23] 

Lasterna i lastkombinationer enligt EK delas i två kategorier, variabla laster (qk) och 

permanenta laster (gk). [23] 

I bilaga 1 gjordes en lastnedräkning på en innerpelare placerad på plan 09 i Kv. Abisko, 

Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. 

Variabla laster –    

De viktigaste variabla laster för en byggnadskonstruktion är nyttig last, snölast och vindlast. 

[23] 

 Nyttig last: det finns olika varianter av nyttig last men den mest förekommande varianten är 

inredning och personer som kan variera med tiden. Denna variant av last består av två delar, 

en bunden del som motsvarar inredning och en fri del som motsvarar personer. Vid 

dimensionering enligt EK summeras dessa. 

 Snölast: antas vara variabel och bunden last per en horisontell area även för lutande tak. 

Snölastens grundvärde    på mark är utgångspunkt vid beräkningen av snölasten, som 

varierar med tid och geografisk belägenhet enligt Bilaga 5: Diagram 1.4.1. 

 Vindlast: i detta arbete tas ingen hänsyn till vindlast. Detta på grund av att en innerpelare inte 

påverkas av vind             

Permanenta laster -    

De viktigaste permanenta lasterna för en byggnad är egentyngd, jordlast och vattentryck. [23] 

 Egentyngd: antas som permanent och bunden last vid dimensionering. Den beräknas som 

summan av bärverkets tyngd och för betong i EK används          

 Jordlast och jordtryck: kan verka som vertikal last (jordlast) eller som horisontell last 

(jordtryck) och räknas som permanent och bunden last. 

 Vattentryck: konstruktioner som är helt eller delvis under vattenytan utsätts för vattentryck. 
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Lastkombination 6.10a – dimensionerande last i brottgräns [24] 

      [                        ] 

Lastkombination 6.10b – dimensionerande last i brottgräns [24] 

      [             (            )] 

   dimensionerande last 

   karakteristisk egentyngd 

   variabel last som huvudlast 

     variabel last som bilast 

     reduktionsfaktor för variabel bilast 

   partialkoefficient för säkerhetsklass 

Enligt EK:s lastkombinationer provas en av de variabla lasterna som huvudlast (  ) och de 

resterande lasterna blir bilaster (    ). Samtliga variabla laster provas som huvudlast och 

det värsta fallet blir dimensionerande. Både lastkombination 6.10a och 6.10b ska provas. 

Parametrarna som lasterna multipliceras med varierar och hämtas från olika tabeller. [25] 

Vid lastnedräkning reduceras lasterna inte bara med lastreduktionsfaktor   utan det finns 

andra reduktionsfaktorer som hänsyn ska tas till. 

Lasterna enligt EK reduceras med en reduktionsfaktor    som är beroende på arean som bärs 

upp av konstruktionsdelen. [26] 

   
 

 
    

  
         

  

   lastkombinationsfaktor för den aktuella kategorin som fås ur Bilaga 5: Tabell

 1.3.4  

   =10,0 m2 

          belastad area 

Vid dimensionering av en bärverksdel som bär upp nyttig last från flera våningsplan 

reduceras den totala nyttiga lasten med   . [26] 

   
[  (   )    ]

 
 

  antal våningsplan 

   lastkombinationsfaktor för den aktuella kategorin som fås ur Bilaga 5: Tabell 

 1.3.4 

 

Nyttig last: 

Värde för nyttig last beroende på intensitet i olika våningsplan samt dess 

lastreduktionsfaktor  , fås ur Bilaga 5: Tabell 1.3.4. [26] 
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Snölast: 

Snölastens karakteristiska tyngd   beräknas med hjälp av formeln: [27] 

              

    karakteristiskt värde för snölast på mark, fås ur Bilaga 5: Diagram 1.4.1 

   snölastens formfaktor som fås ur Bilaga 5: Tabell 1.3.7. [28] 

   termisk koefficient. Normalt = 1,0.  

   exponeringsfaktor som fås ur Bilaga 5: Tabell 1.3.6 
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7 BERÄKNINGSMALL – DIMENSIONERING AV PELARE  

7.1 Enligt boverkets konstruktionsregler – BKR 

”Med pelare avses här en konstruktionsdel som huvudsakligen är påverkad av tryckkraft i 

sin längdriktning och med längden avsevärt större än övriga dimensioner.” [29] 

Betongen har karakteristiska värden för tryckhållfasthet      som anges i Bilaga 5: Tabell 1.1.1. 

Dessa beror av betongkvaliteten och behövs vid bestämmande av de dimensionerande 

materialvärdena     för tryckhållfasthet vid icke utmattande last. De dimensionerande 

värdena beräknas enligt: [30] 

    
    

       
     7.1:1 

   faktor som tar hänsyn till systematiska skillnader mellan hållfastheten i en 

provkropp och en konstruktion. Den sätts normalt till 1. 

   partialkoefficient som tar hänsyn till osäkerheten i hållfasthetsvärden, 

osäkerheten i värden för tvärsnittsmått och osäkerheten i beräkningsmetoder 

   partialkoefficient som tar hänsyn till konsekvenserna av brott 

Stålets dimensionerande materialvärden     för draghållfasthet vid icke utmattande last tas 

fram på liknande sätt som betongens. De karaktäristiska värdena     för armeringens 

draghållfasthet ska motsvara den nedre 5-procentsfraktilen för materialets övre sträckgräns 

eller 0,2-gräns. Dessa värden anges i Bilaga 5: Tabell 1.1.2 och beror även de på materialets 

kvalitet [31]. De dimensionerande värdena beräknas enligt: [30] 

    
   

       
     7.1:2 

I följande metod som presenteras beräknas bärförmågan vid centrisk last. Metoden är i första 

hand lämpad för dimensionering av pelare vars knäckningslängd inte avviker alltför mycket 

från den verkliga längden. I övriga fall kan dimensioneringen baseras på andra ordningens 

teori med förutsättningar enligt avsnitt 3.4 i BBK 04, men denna metod redovisas inte i 

denna rapport. [29] 

Pelaren i följande beräkningsmall är ledad i båda ändar och har därför knäcklängden,    som 

är lika med längden på pelaren. Innan beräkningarna börjar antas en rimlig armeringsmängd 

för pelaren. Normalt läggs armeringen så att tvärsnittet blir symmetriskt och detta bör tänkas 

på vid val av antagen armeringsmängd. 
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Pelarens bärförmåga vid centriskt tryck beräknas enligt nedan: [29] 

   
         

       
              7.1:3 

   armeringens sammanlagda tvärsnittsarea. Vid osymmetriskt tvärsnitt ett 

reducerat värde enligt ekvation 6.3.3.2c i BBK 04. 

   betongens totala tvärsnittsarea 

   effektivt kryptal. Se ekv 7.1:4 

       koefficienter som beror av betongens och armeringens hållfasthetsklasser samt 

förhållandet      enligt Bilaga 5: Tabell 1.1.5 

Jämför den dimensionerande normalkraften av last med pelarens beräknade bärförmåga vid 

centriskt tryck. [32] 

      

Det effektiva kryptalet fås ur: [33] 

    
          

       
   

  

  
      7.1:4 

  kryptal (se Bilaga 5: Tabell 1.1.7) 

           dimensionerande värde på långtidslasten i brottgränstillstånd 

        dimensionerande värde från den valda brukskombinationen 

   dimensionerande normalkraft vid brottgränstillstånd 

   dimensionerande normalkraft vid bruksgränstillstånd 

Vid vissa fall behöver inte andra ordningens effekter, som består av tilläggsmoment orsakat 

av utböjning, beaktas. Följande villkor måste då vara uppfyllda: [29] 

Pelare med oförskjutbara knutpunkter: 

  

 
      

   

   
     7.1:5 

  tröghetsradie för tvärsnittet  

       första ordningens moment i konstruktionsdelens ändar, inklusive moment av 

icke avsedd excentricitet i båda ändar  

Pelare med förskjutbara knutpunkter: 

  

 
          7.1:6 
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Vid excentriskt tryck eller vid transversell last dimensioneras tvärsnittet för böjning på grund 

av tryckkraften    och momentet     .      bör dock inte sättas mindre än det moment som 

motsvarar en minsta icke avsedd excentricitet hos normalkraften. Det dimensionerande 

momentet    blir: [29] 

       {
    
    

     7.1:7 

M0 är första ordningens moment (M1)  inklusive moment av icke avsedd initialkrokighet 
M0/c är andra ordningens moment (M2) den får dock ej vara lägre än Nd*e 

  oavsiktlig lastexcentricitet, max av h/30 och 20 mm. [34] 

  förstoringsfaktor som tar hänsyn till andra ordningens effekter. Den fås ur 

Bilaga 5: Tabell 1.1.6. Vid värden som ligger utanför de givna tabellvärdena kan 

en rätlinjig interpolation göras. 

e0 intitialkrokighet som bestäms av avståndet mellan verklig och teoretisk 

systemlinje med ett värde av l/300  

Första ordningens moment,   , beror av horisontell lastpåverkan längsmed pelaren och fås 

ur ekvation nedan i de fall där pelaren har en jämnt utbredd last: [35]  

   
    

 
      7.1:8 

Pelaren antas ha en icke avsedd initialkrokighet i betraktad utböjningsriktning. Se ekv 7.1:9 

nedan: [36] 

          7.1:9 

För att kunna bestämma den mekaniska armeringsandelen,  , för pelarens betongtvärsnitt 

används diagram för samtidigt böjmoment och normalkraft (se Bilaga 5: Diagram 1.2.3). 

Ekvationerna nedan behövs för att avläsa interaktionsdiagrammet: [35] 

  

 
      7.1:10 

   avståndet från överkanten av betongens tvärsnitt till tyngdpunkten för den 

tryckta armeringen 

  avståndet från överkanten av betongens tvärsnitt till tyngdpunkten för den 

dragna armeringen 

  

       
      7.1:11 

  

        
      7.1:12 
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När det mekaniska armeringsinnehållet är uträknat måste det jämföras med det balanserade 

armeringsinnehållet enligt ekv 7.1:13. Detta för att se om tvärsnittet är under- eller 

överarmerat. [35] 

          
      

          
     7.1:13 

    gränsstukning med ett värde av         . 

   stålets elasticitetsmodul som är 200 MPa för armeringsstål. 

Underarmerat tvärsnitt: 

       

Överarmerat tvärsnitt: 

       

Den erforderliga armeringsarean för tvärgående armering som krävs för att klara av 

påverkande laster på pelaren beräknas utifrån om tvärsnittet är under- eller överarmerat. 

Beräkningen görs för halva tvärsnittet då tvärsnittet är symmetriskt och fås av ekv 7.1:14 och 

7.1:15 nedan [35] (vid tvärsnitt där armeringen skärs itu kan förenklingar göras så att även 

denna armeringsmängd beräknas enligt nedan [37]): 

Underarmerat tvärsnitt: 

          
       

   
     7.1:14 

Överarmerat tvärsnitt: 

          
      

   
     7.1:15 

   spänning i armeringen som ger av ekvationen           .
   

 
  / 

Slutligen jämförs det antagna värdet som gjordes i början med den beräknade 

armeringsarean som krävs för pelaren. Detta för att kontrollera att det antagna 

armeringsinnehållet är tillräckligt.  

Det finns inget direkt krav på minimiarmering i BBK 04, men regelverket säger att avståndet 

mellan två armeringsstänger bör vara högst 2 gånger tvärsnittets minsta dimension. Behövs 

ospända längsgående armeringsstänger bör diametern inte vara mindre än 10 mm. 

Hörnarmering som inte omsluts av byglar ska inte tas med vid beräkning av bärförmåga. [29] 

Utöver tvärgående armering finns bygelarmering i pelare som håller ihop de vertikala 

armeringsstängerna. Byglar bör inte ha mindre diameter än 4 mm och det inbördes avståndet 

ska inte vara mer än 15 gånger diametern hos hörnarmeringen. [29] 
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7.2 Enligt Eurokoder – EK  

Även i Eurokoderna har betongen karakteristiska värden,     för tryckhållfastheten som 

anges i Bilaga 5: Tabell 1.3.1. Dessa beror av betongkvaliteten och behövs vid bestämmande av 

dimensioneringsvärdena för materialparametrar    , som är för tryckhållfasthet. De 

dimensionerande värdena beräknas enligt: [38] 

      
   

  
     7.2:1 

   en omräkningsfaktor som tar hänsyn till systematiska skillnader mellan 

hållfastheten i en provkropp och i en konstruktion 

    en partialkoefficient som tar hänsyn till osäkerheten i hållfasthetsvärden, 

osäkerheten i värden för tvärsnittsmått och osäkerheten i beräkningsmodeller 

Stålets dimensionerande materialvärden      för draghållfasthet tas fram på liknande sätt 

som betongens. De karaktäriska och dimensionerande värdena fås ur Bilaga 5: Tabell 1.3.2. 

De dimensionerande värdena kan även beräknas enligt: [38] 

      
   

  
     7.2:2 

Den totala mängden vertikal armering bör inte understiga         som ges av ekv 7.2:3: [39] 

             
   

   
     7.2:3 

    dimensionerande normalkraft 

och        får inte vara mindre än: 

              7.2:4 

   betongens tvärsnittsarea 

Andra ordningens effekter är tillkommande lasteffekter som orsakas av bärverkets 

deformationer. Andra ordningens effekter kan försummas om kriteriet nedan uppfylls: [16] 

            7.2:5 

  slankhetstal som definieras som       . Där    är knäckningslängden och   är 

tröghetsradien för det ospruckna betongtvärsnittet 

      är endast ett jämförande slankhetsvärde och beräknas enligt ekv 7.2:6 
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Rekommenderat värde på      fås ur ekvationen nedan och kan återfinnas i den nationella 

bilagan. [16] 

              √      7.2:6 

     (        )  om inte     är känt får   = 0,7 användas 

   √      om inte   är känt får   = 1,1 användas 

          om inte    är känt får   = 0,7 användas 

    effektivt kryptal 

  mekaniskt armeringsinnehåll,                 

   momentkvot,        . Där     och     är första ordningens ändmoment 

  relativ normalkraft,              

   armeringens totala area 

Metoden som visas nedan är baserad på nominell krökning och lämpar sig i första hand för 

enskilda bärverksdelar med konstant normalkraft och en definierad knäckningslängd,   . 

Metoden ger ett nominellt andra ordningens moment baserat på en utböjning, vilken i sin tur 

är baserad på knäckningslängden och en uppskattad maximal krökning. [16] 

                7.2:7 

     första ordningens moment inklusive inverkan av imperfektioner 

   nominellt andra ordningens moment 

Det totala första ordningens böjmoment för pelaren fås alltså enligt nedan: 

                7.2:8 

   första ordningens moment för en ledad pelare i fot och topp med en jämnt 

utbredd horisontell last, ges av       . [40] 

    moment med hänsyn till inverkan av imperfektioner som beror på excentricitet 

som blir på grund av normalkraften 
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Momentet,      med hänsyn till imperfektioner fås ur ekv 7.2:9. Detta moment beror på 

utböjningen som blir av normalkraften som verkar på pelaren. [41] 

               7.2:9 

   excentricitet som beror på imperfektioner. Beräknas enligt ekvation nedan. 

               7.2:10 

   lutning som beräknas enligt ekv 7.2:11 

                7.2:11  

   = 0,005, ett grundvärde 

   en reduktionsfaktor för längd eller höjd:      √ , med begränsningen      

     

   reduktionsfaktor för antalet konstruktionsdelar:    √   (     ) 

  konstruktionsdelens längd vid enstaka konstruktionsdelar, byggnadens höjd vid 

 stabiliserande system och våningshöjd vid bjälklag eller takskiva 

  antalet konstruktionsdelar som samverkar i stabilitetshänseende.  

Excentricitet,   , kan förenklat sättas till l0/400 om det är symmetrisk armering som 

belastas med tryckkraft. [52] 

Ett nominellt andra ordningens moment är ett andra ordningens moment som används i 

vissa dimensioneringsmetoder och ger ett totalt moment som är överensstämmande med 

tvärsnittets erforderliga kapacitet i brottgränstillstånd. Nominella andra ordningens moment 

fås ur: [16] 

              7.2:12 

   utböjning, (   )  
    

För att beräkna utböjningen behövs nedanstående faktorer: 

    krökning, se ekvation 7.2:13 

   knäckningslängd 

  Faktor som beror på den totala krökningsfördelningen. För konstant tvärsnitt 

används normalt   ≈ 10 (  ). Om första ordningens moment är konstant bör ett 

lägre värde på   övervägas. Dock ett lägsta värde 8. 
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Krökningen för bärverksdelar med konstant, symmetriskt tvärsnitt (inkl. armering) beräknas 

enligt följande: [16] 

                   7.2:13 

   korrektionsfaktor som beror av normalkraften. Se ekv 7.2:14 nedan. 

   faktor för att beakta krypning. Se ekv 7.2:15 nedan. 

          (     ) 

            

  effektiv höjd. Om all armering inte är koncentrerad till motsatta sidor, utan en 

hel del av den är fördelad i böjningsplanet definieras   (   )     

Korrektionsfaktorn    fås ur: [16] 

   (    ) (       )       7.2:14 

        

  relativ normalkraft,     (     ) 

     värdet på   vid största momentkapacitet; värdet 0,4 får användas 

Faktorn    fås ur: [16] 

                 7.2:15 

                      

    effektivt kryptal. Fås ur     (         ) 

Det dimensionerande momentet,    , som räknades ut enligt ekv 7.2:7 ska jämföras enligt 

uppställning nedan för att det största momentet ska kunna väljas vid fortsatt beräkning. [43] 

          {

   
       

          

    7.2:16 

                   7.2:17 

           
   

 
     

  

   
            

   

 
        7.2:18 

För att kunna bestämma den mekaniska armeringsandelen,  , för pelarens betongtvärsnitt 

används diagram för samtidigt böjmoment och normalkraft (se Bilaga 5: Diagram 1.4.3). 

Ekvationerna nedan behövs för att avläsa interaktionsdiagrammet: [40] 

   

       
      7.2:19 

   

        
      7.2:20 
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När det mekaniska armeringsinnehållet är uträknat måste det jämföras med det balanserade 

armeringsinnehållet som ges av ekv 7.2:21. Detta för att se om tvärsnittet är under- eller 

överarmerat. [40] 

          
      

          
     7.2:21 

    gränsstukning med ett värde av          

   stålets elasticitetsmodul som är 200 MPa för armeringsstål 

Underarmerat tvärsnitt: 

       

Överarmerat tvärsnitt: 

       

Vid tvärsnitt vars area hamnar samlad på varsin sida, och inte skärs itu om pelartvärsnittet 

delas på hälften i     och    , beräknas den erforderliga armeringsarean som krävs för att 

klara av påverkande laster på pelaren enligt ekv 7.2:22 och 7.2:23 nedan [40]. (vid tvärsnitt 

där armeringen skärs itu kan förenklingar göras så att även denna armeringsmängd beräknas 

enligt nedanstående ekvationer [37]): 

Underarmerat tvärsnitt: 

              
   

   
    7.2:22 

Överarmerat tvärsnitt: 

              
  

   
    7.2:23 

   spänning i armeringen som ger av ekvationen           .
   

 
  / 

Slutligen jämförs det antagna värdet för armeringen som gjordes i början med den beräknade 

armeringsarean som krävs. Detta för att kontrollera att det antagna armeringsinnehållet är 

tillräckligt. Om   = 0 blir den erforderliga armeringen lika med minimiarmeringen som ges 

av ekv 7.2:3 eller ekv 7.2:4. 

Utöver tvärgående armering finns bygelarmering i pelare som håller ihop de vertikala 

armeringsstängerna. Byglar bör inte ha mindre diameter än 6 mm och inte heller vara 

mindre än en fjärdedel av den vertikala armeringens största diameter. Det inbördes 

avståndet ska inte vara större än scl,tmax som är det minsta av nedanstående värden: [39] 

- 20 gånger den vertikala armeringens minsta diameter 

- Pelarens minsta tvärsmått 

- 400 mm 
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8 BERÄKNINGSMALL – DIMENSIONERING AV VÄGGSKIVOR 

(HÖG BALK) 

Mallen behandlar kontinuerliga, höga balkar på tre stöd som belastas med utbredd last som 

verkar vinkelrätt mot skivans plan. Den kan även tillämpas för fritt upplagda balkar på två 

stöd. 

 

Figur 8:1  a) fritt upplagd balk, b) kontinuerlig balk 

8.1 Enligt boverkets konstruktionsregler – BKR 

Beräkningsmetoden för väggskivor går ut på att räkna fram kraften i underkant och överkant 

.
 

 
/ som orsakas av moment   och med hjälp av denna kraft räknas sedan en 

armeringsmängd fram i form av area    
 

     
. Här används hållfasthetslärans grunder där 

dragspänning är kraft per area       och moment är kraft gånger hävarm      . [44] 

8.1.1 Dimensionerande last, moment och materialhållfasthet 

Dimensionerande materialvärde 

Betong är känd för att ha en stabil tryckhållfasthet och en nästintill obefintlig draghållfasthet 

som kompenseras med armering. Kombinationen betong/armering utvecklar ett stabilt 

samverkansmaterial. Den karakteristiska tryckhållfastheten för betong kan läsas ur tabeller 

för olika klasser, cylinderhållfasthet     eller kubhållfasthet          som baseras på 28 

dygnsvärden. [45] 
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Den dimensionerade hållfasthet    i brottgränstillstånd bestäms enligt 

följande. [31] 

   
  

      
      8.1:1 

   karakteristiskt hållfasthetsvärde, betong      fås ur Bilaga 5: Tabell 1.1.1 och 

armering     fås ur Bilaga 5: Tabell 1.1.2 

   partialkoefficient för säkerhetsklass enligt Bilaga5: tabell 1.1.3 

    för betong sätts denna lika med 1,5 och för armering 1,15 

Dimensionerande laster 

Den dimensionerande lasten i överkant räknas enligt avsnitt 5.1 och den dimensionerande 

lasten i underkant bestäms enligt följande: [20] 

                          8.1:2 

       betongskivans egentyngd 

   nyttig last för verksamheten på bjälklaget fås ur Bilaga 5: tabell 1.1.4 

Moment och stödkrafter 

Beräkningen av moment och stödkrafter för en hög balk utförs på motsvarande sätt som för 

ordinarie balkar. Denna beräkningsmetod kan variera beroende på lastfördelningen på 

balken och upplagsförhållanden. Men här används dataprogrammet Concrete Beam för att 

räkna fram moment och stödkrafter. Se kap 8.2.1 

Eller med hjälp av superpositionsprincipen         

Figur 8:2  Statisk bestämd balk  Figur 8:3  Statisk obestämd balk 

Nedan metoder förebygger inverkan av oförutsedda stödförskjutningar. [53] 

                                Stödmoment 

                                Fältmoment 

                                    Upplagsreaktion 

                               Tvärkraft 



28 

8.1.2 Väggskiva 

”Med en hög balk avses här en balk upplagd på två eller flera stöd och för vilken 

nedanstående villkor är uppfyllt:" [44] 

  

    
             8.1:3 

   största böjmomentet i betraktat fält 

   största tvärkraften vid upplag 

  totalhöjd 

För en fritt upplagd balk kan ekvationen 8.1:10 skrivas om till 
  

    
       

    

 
   

8.1.3 Väggskiva 

”Med en hög balk avses här en balk upplagd på två eller flera stöd och för vilken 

nedanstående villkor är uppfyllt:" [44] 

  

    
             8.1:4 

   största böjmomentet i betraktat fält 

   största tvärkraften vid upplag 

  totalhöjd 

För en fritt upplagd balk kan ekvationen 8.1:10 skrivas om till 
  

    
       

    

 
   

8.1.4 Beräkning av böjarmering 

I fält: 

Den erforderliga armeringsmängd i form av area beräknas enligt ekv. 8.1:5. [44] 

     
  

      
      8.1:5 

   dimensionerande fältmoment 

   inre hävarm som är avståndet mellan fältarmerings tyngdpunkt och 

tryckresultanten 

    dimensionerande draghållfasthet för armering 

Böjarmering i fält fördelas inom den nedre fjärdedelen av balkens höjd   , (       ). Då 

räknas den effektiva höjden    enligt ekv. 8.1:6 nedan (Effektiv höjd    är avstånden mellan 

armeringstyngdpunkt och balkens överkant). [44] 

   .   
       

 
/     8.1:6 
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För bestämning av inre hävarm    tas hänsyn till två fall beroende på om lasten angriper i 

överkant      eller i underkant     . [44] 

 Om 
  

    
    då 

             (        
  

     
)        8.1:7 

              (        
  

     
)       8.1:8 

   
    

    
               

    

    
                 8.1:9 

 Om 
  

    
    då 

                8.1:10 

Över stöd: 

Böjarmering över stöd fördelas från en punkt på avstånd        från skivans underkant till 

skivans överkant. Där    
               

 
. 

Den erforderliga armeringsmängden över stödet i form av area beräknas enligt ekv. 8.1:11: 

[44] 

     
  

      
      8.1:11 

   dimensionerande stödmoment 

   inre hävarm. Se ekvation 8.1:4 

    dimensionerande draghållfasthet för armering 

                      8.1:5 

   verksam höjd över stöd 

   medelvärde för spännvidder,    
               

 
 

8.1.5 Beräkningen av behovet av horisontell armering 

Om villkoret 8.1:13 är uppfyllt erfordras horisontell armering    och den ska placeras i hela 

skivans bredd och över hela höjden  . [44] 

                   8.1:6 

       maximal tvärkraft 

  total höjd 

  balkens livtjocklek 

    betongens draghållfasthet 
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Om villkoret 8.1:14 är uppfyllt, för en balk upplagd på två stöd eller ändspann på kontinuerlig 

balk, erfordras horisontell armering     och den ska placeras i nedre halvan av balkens höjd 

  och i hela skivans bredd. [44] 

           
          8.1:7 

Armeringsmängden beräknas enligt ekv 8.1:15, där indexen   kan vara   eller   beroende på 

om det är vertikal eller horisontell armering som beräknas. 

   
   

   
       8.1:8 

            
      8.1:9 

8.1.6 Beräkningen av behovet av vertikal armering 

Om villkoret 8.1:17 är uppfyllt erfordras vertikal armering    som ska placeras i hela skivans 

bredd och över hela höjden  . [44] 

                     8.1:10 

På den delen av balken där     
       

 
 ska följande villkor vara uppfyllt: 

   
   

   
 (

       

        
     

          

  
)    8.1:11 

8.1.7 Beräkning av upphängningsarmering 

Upphängningsarmering förankras genom att bockas in i bjälklaget och beräknas enligt nedan 

[44] 

                
    

   
      8.1:12 

8.1.8 Kontroller 

Skivan ska kontrolleras om den klarar av tvärkraft och upplagskraft som bildas inne i skivan. 

Tvärkraft 

Med avseende på risk för tryckbrott i väggskivan begränsas den maximala tvärkraften enligt 

följande: [44] 

                          8.1:13 
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Upplag 

Ytterstöd 

Med avseende på risk för tryckbrott i väggskivan begränsas upplagskraften R enligt följande: 

[44] 

                        8.1:14 

   =1,1 för skiva förbunden med betongplatta  

 =0,9 för skiva utan betongplatta 

  skivans tjocklek 

  upplagets längd i skivans plan 

                      *

                                            
                               
                                            

 

 

Innerstöd 

Med avseende på risk för tryckbrott i väggskivan begränsas upplagskraften R enligt följande: 

[44] 

                 .      
  

 
/   8.1:15 

  upplagets längd i skivans plan 

   plattans tjocklek 

  skivans tjocklek 

  enligt 8.1:18 
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8.2 Enligt Eurokoder – EK  

För beräkning av väggskivor enligt Eurokoder används fackverksanalogi. Eurokod 2 saknar 

en genomgång av fackverksanalogi och därför används Boverkets handbok om 

betongkonstruktioner. 

8.2.1 Dimensionerande laster, moment och materialhållfasthet 

Dimensionerande materialvärde 

Den dimensionerade hållfastheten för betong     i brottgränstillstånd bestäms enligt 

följande: [38] 

        
   

  
       8.2:1 

   karakteristiskt hållfasthetsvärde för betong     fås ur Bilaga 5: Tabell 1.3.1 

   partialkoefficient för betong =1,5 

    betraktar tryckhållfasthetens långtidsegenskaper =1,0 

Den dimensionerade hållfasthet för armering     bestäms enligt följande: [38] 

    
   

  
       8.2:2 

   karakteristiskt hållfasthetsvärde för armering     fås ur Bilaga 5: Tabell 1.3.2 

   partialkoefficient för betong =1,5 

Dimensionerande laster 

Den dimensionerande lasten i överkant beräknas enligt avsnitt 6.2 och den dimensionerande 

lasten i underkant bestäms enligt följande: [25] 

       ,              (            )-   8.2:3a 

      [                       ]   8.2:3b 

       betongskivans egentyngd + grundplattans egentyngd  

   nyttig last för verksamheten på bjälklaget fås ur Bilaga 5: Tabell 1.3.5 

   partialkoefficient för säkerhetsklass enligt Bilaga 5: Tabell 1.3.3 

     reduktionsfaktor för variabel bilast 

Och väljs den som är dimensionerande av 8.2:3a och 8.2:3b 
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Moment och stödkrafter 

Beräkningen av moment och stödkrafter för en hög balk utförs på motsvarande sätt som för 

ordinarie balkar. Denna beräkningsmetod kan variera beroende på lastfördelningen på 

balken och upplagsförhållanden. Här behandlas två fall. [46] 

 Hög balk upplagd på två stöd som belastas med en jämn utbredd last (figur 8:2). 

Stödkrafterna kan beräknas med hjälp av jämviktsekvationer 

      
    

 
      8.2:4 

  
    

 

 
      8.2:5 

 Hög balk upplagd på tre stöd som belastas med en jämn utbredd last (figur 7:3). 

Stödkrafterna kan beräknas med hjälp av superpositionsprincipen         och då ger: 

   
     

 
 
  

  
      8.2:6 

    
     

 
 
  

  
      8.2:7 

    
     

 
 
  

  
      8.2:8 

då            

   
     

 
 
  

  
      8.2:9 

   
  (  

    
 )

 (     )
      8.2:10 

Figur 8:4  Statisk bestämd balk  Figur 8:5  Statisk obestämd balk 

För beräkning av moment och stödkrafterna går det även att använda sig av dataprogrammet 

Concrete Beam. 

8.2.2 Väggskiva 

En hög balk definieras som ”en bärverksdel vars spännvidd är mindre än tre gånger 

tvärsnittets totalhöjd”. [47] 

    

 
           8.2:11 
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8.2.3 Fackverksanalogi 

Vid dimensionering enligt fackverksanalogin bör fölande steg följas: [32] 

 ”Strukturanalys för att bestämma stödreaktioner och snittkrafter för dimensionerande last i 

brottgränstillstånd.” (se avsnitt 8.2.1) 

 ”Konstruktionens diskontinuitetszoner identifieras och deras utbredning uppskattas 

överslagsmässigt.” (se avsnitt 8.2.4) 

 ”Spänningsfördelningen bestäms i övergången mellan kontinuitets- och diskontinuitetszon. 

Denna spänningsfördelning utgör diskontinuitetszonens randvillkor.” (se avsnitt 8.2.4) 

 ”Spänningsfältet i diskontinuitetszonen uppskattas grovt och analyseras med hjälp av 

kraftlinjemetoden.” (se avsnitt 8.2.4) 

 ”En lämplig fackverksmodell upprättas.” (se avsnitt 8.2.5) 

 ”Krafter i fackverksmodellens trycksträvor och dragstag beräknas med hjälp av 

jämviktsvillkor i noderna.” (se avsnitt 8.2.5) 

 ”Armering dimensioneras och spänningar kontrolleras i noder och trycksträvor.” (se avsnitt 

(8.2.6), (8.2.7) & (8.2.8)) 

8.2.4 Diskontinuitetszon och spänningsfördelning 

I de zoner av bärverksdelar där bärverkens plana tvärsnitt fortsätter att vara plana före och 

efter belastningen kallas för kontinuitetszon (B-zon). Där de inte bevarar sina plana tvärsnitt 

före och efter belastningen, dvs. deformationen består även efter pålastningen, kallas för 

diskontinuitetszon (D-zon). En kontinuerlig balk är i sin helhet en diskontinuitetszon medan 

fritt upplagda balkar delas enligt Figur 8:4 nedan. [14] 

Figur 8:6  D-zon för kontinuerlig balk och för fritt upplagd balk 

För att rita spänningsfält i diskontinuitetszonen används kraftlinjemetoden. Kraftlinjer är en 

förbindelselinje mellan laster och dess reaktioner. Kraftlinjerna ska finnas i varje snitt där de 

representerar spänningsfältsresultanten. Snitten bildas med hjälp av lastdelare där 

tvärkrafterna är noll. [14] 

Några av de rekommendationerna som förekommer i Svenska Betongföreningens handbok, 

gällande kraftlinjer vid användning av kraftlinjemetoden, är att kraftlinjerna ska representera 

spänningsfältsresultanten. Linjerna ska inte korsa varandra, linjerna ska ha samma riktning 

som last/stödlast och starta vid kanten av diskontinuitetszonen samt även ha en skarp böj 

intill koncentrerade krafter och en mjuk böj bortom koncentrerade krafter. [14] 



35 

 

Figur 8:7  Tillämpning av kraftlinjemetoden för diskontinuitetszonen för statisk 

bestämda/obestämda balkar. 

8.2.5 Fackverksmodell och krafter 

Fackverkens stänger i fackverksmodellen föreställer kraftlinjer och tvärgående krafterna som 

orsakar böjningar i kraftlinjerna. Dessa kallas för trycksträvor och dragstag. Tvärgående 

dragstag och trycksträvor placeras i centrum av spänningsfälten. [14] 

För att kunna tillämpa fackverksmodellen behöver man följa några regler. Här kommer de 

som berör fallen som studeras i denna rapport: [14] 

 Vinkeln   mellan trycksträva och dragstag. När en trycksträva möter ett enstaka dragstag 

rekommenderas en vinkel   omkring    , men           

 Vinkeln   mellan trycksträva och dragstag. När en trycksträva går in mellan dragstag som 

ligger vinkelrätt i förhållande till varandra rekommenderas en vinkel   omkring    , men 

         .  

Statisk bestämd balk med jämn utbredd last  

Snitt där tvärkraften är noll för statisk bestämd balk är    . 

Välj en lämplig vinkel   mellan sned trycksträva och dragstag enligt ovan omkring    , men 

        . [14] 

Inre hävarm  , som är avståndet mellan trycksträvans centrum och dragstagets centrum, 

bestäms med hjälp av trigonometri. [14] 

   ( )  
 

   
            8.2:12 
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Kraftlinjer och tvärgående krafter ligger till grund för den framtagna fackverksmodellen. 

Figur 8:7 visar fackverksmodell för statisk bestämd balk. [14] 

 

Figur 8:8 Fackverksmodell för statisk bestämd balk. 

Krafter i dragstag   och strävor   beräknas även de med hjälp av 

trigonometri. 

     
  

    ( )
      8.2:13 

   
  

    ( )
      8.2:14 

Statisk obestämd balk 

Snitt där tvärkraften är noll kan bestämmas med hjälp av följande ekvationer eller läsas ur 

aktuell balks tvärkraftsdiagram. [14] 

     
  

  
      8.2:15 

     
  

  
      8.2:16 

Alla vinklar i fackverket ska uppfylla villkoret          . 

Börja med anta en lämplig vinkel antingen   eller   och därefter beräkna fram resterande 

vinklar. Se figur 8.8. 

Inre hävarm,  , som är avståndet mellan trycksträvanscentrum och dragstagens centrum, 

bestäms med hjälp av trigonometri. [14] 

   (  )  
 

      
     8.2:17 
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Resterande vinklar: 

         (
 

     ⁄
)     8.2:18 

         (
 

     ⁄     ⁄      ⁄
)    8.2:19 

         (
 

     ⁄     ⁄      ⁄
)    8.2:20 

Kraftlinjer och tvärgående krafter ligger till grund för den framtagna fackverksmodellen. 

Följande fackverksmodell är ritad för en statisk obestämd balk. Det finns två varianter och 

figur 8:7 är en av dessa. Det är den som behandlas i rapporten. Den andra går ut på att inte 

ha samma inre hävarm   överallt. [14] 

 

Figur 8:9 Fackverksmodell för statisk obestämd balk.  

Stödreaktionskrafterna RB1, RB2, RA och RB. tas fram enligt kap 8.2.1. Uppdelningen av 

stöd B räknas fram genom     
   

  
            

   

  
   . Där    är hela upplagslängden. 
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Krafter i dragstag   och tryckstag   beräknas även de med hjälp av trigonometri. [14] 

Nod A: 

      
  

    (  )
     8.2:21 

   
  

   (  )
      8.2:22 

Nod C: 

   
  

   (  )
      8.2:23 

   
  

   (  )
      8.2:24 

Nod C: 

      
   

   (  )
        8.2:25 

   
   

   (  )
      8.2:26 

Nod B: 

   
   

   (  )
      8.2:27 

8.2.6 Beräkning av armeringsmängd 

Armeringsmängden i dragstag 

Armeringsmängden i dragstag beräknas med hjälp av hållfasthetslärans grunder: 

dragspänning är kraft per area      . [46] 

   
 

   
      8.2:21 

  kraft i dragstag (över- eller underkant) 

    armeringens dimensionerande hållfasthet 

Antal armeringsstänger är  
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Beräkningen av behovet av minimiarmering 

”Höga balkar bör normalt förses med rutarmering nära vardera ytan med en area av 

minst         .” [48] 

De rekommenderade värdena för armeringsarea                men minst          .  

                 (       )             8.2:22 

   väggskivans tjocklek. 

Centrumavståndet mellan armeringsstänger bör ej överstiga det minsta av två gångar 

balktjockleken och 300 mm. [48] 

        *          +    8.2:23 

s-avstånd beräknas enligt: 

          
       

        
     8.2:24 

Beräkning av upphängningsarmering 

Upphängningsarmering erfordras om minimiarmeringen inte tar upp alla laster i underkant. 

Om minimiarmering blir dimensionerande bör de vertikala stängerna förankras i 

bjälklaget.[46] 

                
    

   
     8.2:285 

8.2.7 Kontroll av noder: 

Ett villkor för att kunna genomföra dessa kontroller är att alla krafter i noderna ska vara i 

jämnvikt. [15] 

Alla koncentrerade noder bör kontrolleras eftersom att de är kritiska. De koncentrerade 

noderna är oftast de som bli angripna av punktlaster vid upplag och innehåller armering som 

är förankrat i noden. [15] 

Dimensioneringsvärde för den maximala tryckspänningen         i noden bestäms enligt 

följande: [15] 

 För tryck/drag-noder med förankrad armering (figur 8:8 ) 

             ́         8.2:296 

 För tryckta noder utan förankring. (figure 7:9) 

            ́         8.2:307 

   rekommenderad värde är 1,0 

   rekommenderad värde är 0,85 

 ́    
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För ytternoderna ska villkoret                    vara uppfyllt. [15] 

     
  

    
      8.2:28 

     spänning orsakad av upplagstryck 

   upplagets längd i skivans plan 

  väggens tjocklek 

   upplagstryck 

     
  

    
      8.2:319 

     spänning orsakad av sned trycksträva 

   sned trycksträva 

   sned trycksträvas tjocklek enligt ekv 8.2.30 

  väggens tjocklek 

 

 

Figur 8:10  Tryck-/dragnod med armering (ytternod) 

Dragstagets höjd är       

Där b är avståndet mellan nodpunkt (armeringens tyngdpunkt) och skivans underkant.  

                        8.2:32 
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För innernoderna ska villkoret:                                      vara uppfyllt. [15] 

       
  

    
      8.2:31 

       huvudspänning (spänning orsakad av trycksträva) 

   trycksträva 

  väggens tjocklek 

   dragstagets höjd 

     
  

    
      8.2:32 

     spänning orsakad av upplagstryck 

   upplagstryck 

   upplagets längd i skivans plan 

  väggens tjocklek 

 

Figur 8:11  Trycknod utan drag (Innernod) 
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8.2.8 Kontroll av strävor 

Kontroll av trycksträvor är inte nödvändigt, de brukar inte vara kritiska. 

Dimensioneringsvärde för betongens trycksträvor         är lika med betongens hållfasthet 

   . [15] 

            

För trycksträvor ska villkoret:              vara uppfyllt. [15] 

    
 

                        
    8.2:33 

    spänning orsakad av trycksträva 

  trycksträva 

  väggens tjocklek 

Trycksträvans tjocklek antas eller bör vara minst lika tjock som dragstagets höjd 

                          . 
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9 BERÄKNINGSMALL – DIMENSIONERING AV PELARDÄCK 

OCH KONTROLL AV GENOMSTANSNING 

9.1 Enligt boverkets konstruktionsregler – BKR 

”I platta understödd av pelare eller annat koncentrerat stöd kan genomstansningsbrott 

inträffa, vilket innebär att en stympad kon stansas ur plattan vid pelaren” [49] 

Förutsättningar: 

Samtliga förutsättningar bör tas fram för att enkelt kunna göra beräkningar och kontroller 

för genomstansning. Dimensionerande värden fås fram utifrån deras karakteristiska värde. 

Detta gäller för betongkvalitet och armeringskvalitet: [50] 

     
    

     
      9.1:1 

     dimensionerande värde för betong i brottgränstillstånd 

     karakteristiskt värde för betong beroende på betongkvalitet. Fås ur Bilaga 5: 

 Tabell 1.1.1 

    partialkoefficient för betong i brottgränstillstånd,        

   säkerhetsklass i brottgränstillstånd. Fås ur Bilaga 5: Tabell 1.1.3 

     
   

     
      9.1:2 

    dimensionerande värde för stål i brottgränstillstånd 

    karakteristiskt värde för stål beroende på stålkvalitet. Fås ur Bilaga 5: Tabell

 1.1.2 

    partialkoefficient för ospänd armering i brottgränstillstånd,         

   säkerhetsklass i brottgränstillstånd. Fås ur Bilaga 5: Tabell 1.1.3 

Längder längs den valda pelaren ska bestämmas med hjälp av lastfördelning.  Är det ett 

ändstöd ska pelaren belastas med (       ) och är det ett innerstöd ska pelaren belastas 

med (       ) (se Figur 8:1). Dessa areor och längder bestämmer sedan samtliga moment i 

kommande skeden. [50] 

 

 

 

 

Figur 9:1,  Längder enligt lastfördelning. 
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För kommande beräkningar behövs den effektiva höjden för samtlig armering i olika 
riktingar och den fås ur ekv 9.11:3 nedan: [35] 

         
 

 
     9.1:3 

  effektiv höjd (avståndet mellan tvärsnittets kant till centrum av armering)  

  plattjocklek 

     nominell tjocklek mellan stänger och täckskikt                 

     täckande betongskikt 

      dimensioneringstillägg . Sätts normalt till 10 mm 

Dimensionerande last i brottgränstillstånd ges av: [35] 

   (             )    9.1:4 

   dimensionerande last i brottgränstillstånd som påverkar en våning fås ur Bilaga 5: 

Tabell 1.1.4 

Momentberäkningar metod B: 

Momentberäkningar enligt metod B för underkantsarmering (fältmoment) och 

överkantsarmering (stödmoment) fås ur följande ekvation: [12] 

        
      9.1:5 

  dimensionerande moment i brottgränstillstånd 

  konstant för momentberäkningar 

  längd där lasten påverkar 

Samtliga moment ska utföras i samtliga riktningar enligt nedan. 

x – riktning: 

                
  

                
  

                   
  

 

 
 
 
 
 

Figur9: 2,  momentfördelning i x – riktning   
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y – riktning: 

                
  

                
  

                   
  

 

 

 

 

Figur 9:2,  momentfördelning i y – riktning 

Fältmomenten ska fördelas över strimlan där momenten påverkar för att få moment som 

verkar på en meter bred strimla, där x – riktning är den långa sidan och y – riktning är den 

korta sidan. Observera att fältmomentet i den korta riktningen i innerfält ska fördelas över 

den riktiga längden ifall det uppkommer. [12] 

Fältmoment fördelas över    i ändfält och över y i innerfält x – riktning: 
    

  
 

Fältmoment fördelas över    i ändfält och över x i innerfält i y – riktningen: 
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Momentberäkningar metod A:  

I metod A ska några faktorer anges för att jämföra de slutliga momenten med metod B. De 

högsta momenten väljs och blir dimensionerande för armeringsmängden. [12] 

               9.1:6 

  verklig total pelarlast 

   största måttet på bjälklagsdelen som påverkar pelaren 

   minsta måttet på bjälklagsdelen som påverkar pelaren 

                    9.1:7 

   maximal eller fiktiv total pelarlast 

        störst area av de olika delareorna (se Figur 9:3 nedan) 

 

Figur 9:3,  längder och areor som påverkar pelaren 

Elasticitetsteorins värde för moment fås ur: [12] 

      
  

  
      9.1:8 

Nu tas medelvärdet för fältmomentet i metod B: [12] 

       
           

 
     9.1:9 
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Ett värde mellan       och        väljs för att kunna jämföras med momenten som 

beräknades i metod B: [12] 

    
            

 
     9.1:10 

Jämför momentet från metod B (           ) med    från metod A. Välj det största 

värdet av de båda för fortsatt dimensionering.  

Även för stödmoment jämförs aktuella moment i metod A och metod B. För att hitta 

stödmoment i metod A behövs faktorerna nedan: [12] 

     0    .    
  

  
     

  

  
/1      9.1:11 

                 √
  

 
   

Observera att c-området varierar beroende på hur pelaren ser ut. C-området har (   ) för 

kvadratiska pelare. För beräkning av c-området för rektangulära och cirkulära pelare se Kap 

6.5 BBK 04. [12] 

Stödmomenten enligt metod A: [12] 

                         
      

  
 
 

 
   9.1:12 

    stödmoment enligt metod A 

     momentreduktion på grund av nedgående laster i c – området 

      
      

  
 
 

 
 

   fiktiv last 

  pelarens dimension 

Böjarmeringsberäkningar: 

Armeringsmängderna beräknas utifrån momenten som blivit dimensionerande från metod A 

eller metod B. För att kunna räkna ut erforderlig armeringsmängd behövs det relativa 

momentet,  ̅ och den mekaniska armeringsdelen   som fås ur ekv 9.11:12 respektive ekv 

9.11:13. [35] 

 ̅  
 

        
      9.1:13 

  verkligt moment 

  armeringens tvärsnittsbredd 

  effektiv armeringshöjd 

    √    ̅     9.1:14 

Därefter kan    beräknas enligt: 

   
 

      (  
 

 
)
     9.1:15 
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Sedan behöver s-avståndet,  , mellan armeringen och antal armeringsstänger,  , beräknas.  

  
       

  
      9.1:16 

   armeringens tvärsnittsarea för ett slag armering 

  
 

 
      9.1:17 

  armeringens tvärsnittsbredd 

Därefter behöver stödarmering inom c – området kontrolleras. Denna armering kallas med 

ett annat ord för sidobandarmering. Kontrollen sker enligt nedan: [50] 

Först behövs en reduktionsfaktor för momentet,    , på grund av nedåtriktad last över stöd. 

    
    

  (     )
 (   

  

 
) för rektangulär pelare  9.1:18 

      sidmått på pelare 

Observera att vid kantpelare bör     sättas till noll. 

Därefter kan kontrollen av sidobandsarmering göras enligt nedan: 

         
      

  
     9.1:19 

  summa moment enligt metod B efter reduktionen,             

  c – områdets längd 

   dimensionerande stödmoment  

Om          överstiger noll betyder detta att bjälklaget utanför c - området inte är tillräckligt 

styv och behöver armeras mot påkänningarna orsakade av den koncentrerade lasten från 

pelaren.          skall helst undvikas genom att sprida den koncentrerade lasten från pelaren. 

I övriga fall dimensioneras armeringsmängden efter stödmomentet. [12] 

                        9.1:20 

Armeringsmängder för stöd alternativt stöd- och sidobandsmoment enligt 

böjarmeringsmängd på föregående sida. 
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Kontroll av stanskapacitet: 

Kontrollen för stansarmering, som utförs för en upplagd platta på en pelare, ska undersöka 

plattans bärförmåga mot skjuvbrott som uppstår av tvärkrafter. Bärförmågan för 

genomstansningen vid en innerpelare och kantpelare,   , beräknas enligt ekvationen nedan: 

[49] 

                   9.1:21 

  excentricitetsfaktor beroende på pelarens tvärsnitt. Sätts till 1 

 för kvadratiska pelare. 

   längden på snittytan som beräknas för genomstansning 

    formell skjuvhållfasthet. Erhålls enligt:            (      )      

   {

                                                    
                                              
                                              
                                                     

 

   √      dock högst 0,01 

      
   

   
     ,       

   

   
            dock högst 0,02 

 

För en hörnpelare beräknas    enligt:  

                   9.1:22 

   snittytans längd enligt Figur 8:4 

 

Figur 9:4,  snittytans längd. [49] 
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För att kunna kontrollera pelaren och grundkonstruktionen ska den dimensionerande 

bärförmågan för genomstansningen och dimensionerande lastvärdet tas fram. Den 

dimensionerande bärförmågan beräknas enligt följande: [49] 

                 9.1:23 

   största måttet på bjälklagsdelen som påverkar pelaren 

   minsta måttet på bjälklagsdelen som påverkar pelaren 

Om         behövs ingen stansarmering. Om stansarmering behövs utförs detta enligt 

Betonghandboken - konstruktion. 
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9.2 Enligt Eurokod – EK  

”Genomstansning kan uppkomma då en last eller reaktion verkar koncentrerat inom en 

relativt liten area, benämnd belastad area, Aload, av en platta eller grundplatta. 

Bärförmågan för genomstansning bör kontrolleras längs pelarperiferin och längs 

grundkontrollsnittet med längden u1. Om skjuvarmering erfordras för ytterligare ett 

kontrollsnitt uout,ef bestämmas, utanför vilket bärförmågan för genomstansning är 

tillräcklig utan skjuvarmering” [51] 

Förutsättningar: 

Dimensionerande värden fås fram utifrån sitt karakteristiska värde. Detta gäller för 

betongkvalitet och armeringskvalitet: [40] 

        
   

  
     9.2:1 

     dimensionerande värde för betong i brottgränstillstånd 

    faktor som beaktar tryckhållfasthetens långtidsegenskaper,       

    karakteristiskt värde för betong beroende på betongkvalitet. Fås ur Bilaga 5:

 Tabell 1.3.1 

   partialkoefficient för betong i brottgränstillstånd,        

     
   

  
      9.2:2 

    dimensionerande värde för stål i brottgränstillstånd 

    karakteristiskt värde för stål beroende på stålkvalitet. Fås ur Bilaga 5: Tabell

 1.3.2 

   partialkoefficient för ospänd armering i brottgränstillstånd,         

Längder och areor runt den valde pelaren ska bestämmas med hjälp av lastfördelning. Är det 

ett ändstöd ska pelaren belastas med (       ). Är det ett innerstöd ska pelaren belastas 

med (       ). Dessa areor och längder bestämmer samtliga moment i kommande skeden. 

Se figur 9:5 nedan: 

 

 

 

 

 

Figur 9:5.  Längder enligt lastfördelning 
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För kommande beräkningar behövs den effektiva höjden,  , för samtlig armering i olika 

riktingar och den fås ur ekv 9.22:3 nedan: [40] 

         
 

 
     9.2:3 

  plattjocklek 

     nominell tjocklek mellan stänger och täckskikt                 

     täckande betongskikt 

      dimensioneringstillägg = 10 mm 

Dimensionerande last i brottgränstillstånd,   , ges av: [40] 

     (             )    9.2:4 

   Säkerhetsklassen vid dimensionering i brottgränstillstånd, fås ur Bilaga 5: 

Tabell 1.3.3 

Momentberäkningar metod B: 

Momentberäkningar i metod B för underkantsarmeringar (fältmoment) och 

överkantsarmeringar (stödmoment) fås ur följande ekvation: [40] 

        
      9.2:5 

  konstant för momentberäkningar 

  längd där lasten påverkar 

Samtliga moment ska utföras i samtliga riktningar. 

x – riktning: 

                
  

                
  

                   
  

 

 

 

 

Figur 9:6.  Momentfördelning i x – riktning. 
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y – riktning: 

                
  

                
  

                   
  

 

 

 

 

Figur 9:7.  Momentfördelning i y – riktning. 

Fältmomenten ska fördelas över strimlan där momenten påverkar för att få moment som 

verkar på en meter bred strimla, där x – riktning är den långa sidan och y – riktning är den 

korta sidan. Observera att fältmomentet i den korta riktningen i innerfält ska fördelas över 

den riktiga längden ifall det uppkommer. [12] 

Fältmoment fördelas över    i ändfält och över y i innerfält x – riktning: 
    

  
 

Fältmoment fördelas över    i ändfält och över x i innerfält i y – riktningen: 
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Momentberäkningar metod A: 

I metod A ska några faktorer anges för att jämföra de slutliga momenten med metod B, 

därefter ska de högsta momenten väljas för fortsatt dimensionering. [12] 

               9.2:6 

  verklig total pelarlast 

   lång längd som påverkar pelaren 

   kort längd som påverkar pelaren 

                    9.2:7 

   maximal eller fiktiv total pelarlast 

        störst area av de olika areorna 

 

Figur 9:9  Längder och areor som påverkar pelaren 

Elasticitetsteorins värde för moment fås ur: [12] 

      
  

  
       9.2:8 

Nu tas medelvärdet för fältmomentet i metod B: [12] 

       
           

 
     9.2:9 

Ett värde mellan       och        väljs för att kunna jämföras med momenten som 

beräknades i metod B: [12] 

    
            

 
      9.2:10 
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Jämför momentet från metod B (           ) med    från metod A. Välj det största 

värdet av de båda för fortsatt dimensionering.  

Även för stödmoment jämförs aktuella moment i metod A och metod B. För att hitta 

stödmoment i metod A behövs faktorerna nedan: [12] 

     0    .    
  

  
     

  

  
/1       9.2:11 

                 √
  

 
   

Observera att c-området varierar beroende på hur pelaren ser ut. C-området har (   ) för 

kvadratiska pelare. För beräkning av c-området för rektangulära och cirkulära pelare se Kap 

6.4.2 EK 2-1-1. [51] 

Stödmomenten enligt metod A: [12] 

                         
      

  
 
 

 
   9.2:12 

    stödmoment enligt metod A 

     momentreduktion på grund av nedgående laster i c – området 

      
      

  
 
 

 
 

   fiktiv last 

  pelarens dimension 

Böjarmeringsberäkningar: 

Armeringsmängderna beräknas utifrån momenten som blivit dimensionerande från metod A 

eller metod B. För att kunna räkna ut erforderlig armeringsmängd behövs det relativa 

momentet,  ̅ och den mekaniska armeringsdelen   som fås ur ekv 9.21:12 respektive ekv 

9.21:13. [35] 

 ̅  
 

        
      9.2:13 

  verkligt moment 

  armeringens tvärsnittsbredd 

  effektiv armeringshöjd 

    √    ̅     9.2:14 

Därefter kan    beräknas enligt: 

   
 

      (  
 

 
)
     9.2:15 
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Sedan behöver s-avståndet,  , mellan armeringen och antal armeringsstänger,  , beräknas.  

  
       

  
      9.2:16 

   armeringens tvärsnittsarea för ett slag armering 

  
 

 
      9.2:17 

  armeringens tvärsnittsbredd 

Därefter behöver stödarmering inom c – området kontrolleras. Denna armering kallas med 

ett annat ord för sidobandarmering. Kontrollen sker enligt nedan: [12] 

Först behövs en reduktionsfaktor för momentet,    , på grund av nedåtriktad last över stöd. 

    
    

  (     )
 (   

  

 
) för rektangulär pelare  9.2:18 

      sidmått på pelare 

Observera att vid kantpelare bör     sättas till noll. 

Därefter kan kontrollen av sidobandsarmering göras enligt nedan: 

         
      

  
     9.2:19 

  summa moment enligt metod B efter reduktionen,             

  c – områdets längd 

   dimensionerande stödmoment  

Om          överstiger noll ska detta moment adderas till stödmomentet och användas vidare 

i armeringsberäkningen. I övriga fall dimensioneras armeringsmängden efter det vanliga 

stödmomentet. [12] 

                        9.2:20 

Armeringsmängder för stöd alternativt stöd- och sidobandsmoment enligt 

böjarmeringsmängd på föregående sida. 
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Kontroll av stansarmering: 

För att kunna kontrollera pelaren och grundkonstruktionen ska stanskapaciteten och den 

dimensionerande bärförmågan tas fram. Den dimensionerande bärförmågan beräknas enligt 

följande om upplagsreaktionen är centrisk: [51] 

                  9.2:21 

Om upplagsreaktionen är excentrisk beräknas den dimensionerande bärförmågan enligt: [51] 

      
   

   
       9.2:22 

Stanskapaciteten fås ur: 

                         9.2:23 

          allmän stanskapaciteten för betong som beror på betongens kvalitet 

       
    

  
   √         

 
    9.2:24 

     √
   

 
              9.2:25 

   √        (där       
         

      
)   9.2:26   

   

   grundkontrollsnittets längd 

Om           behövs ingen stansarmering. 

J-byglar kan användas för att förebygga skjuvning och genomstansning. Varje J-bygel ger 

    skjuvskärpunkter. Armeringstyp och antal byglar ska antas. [12] 

 

Figur 9:6,  mått och skärpunkter i en J-bygel 

Dessa skärpunkter ger: 

                             

Den totala tvärsnittsarean på byglarna fås ur:  

                 9.2:27 
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Den minsta tvärsnittsarean fås ur ekv 9.2:27 och ska jämföras med den totala tvärsnittarean. 

[36] 

             
√   

   
 

     

             
    9.2:28 

   avstånd i horisontell riktning mellan 2 skärningar 

   avstånd i vertikal riktning mellan 2 skärningar 

  vinkel mellan skjuv- och böjarmering. Sätts oftast till 30° 

Om              måste större armering väljas. 

Stanskapaciteten med stansarmering: 

Stanskapaciteten med stansarmering,       , måste kontrolleras så att den är större än det 

dimensionerande lastvärdet    . [51] 

                       9.2:29 

       allmän stanskapacitet med stansarmering som beror på betongens kvalitet 

                       
                

    
  9.2:30 

         (         ) effektiv stansarmeringshållfasthet 9.2:31 

Tryckbrott vid pelaren: 

Tryckbrott vid pelaren ska kontrolleras mot maximal stanskapacitet. Pelarens tryckkapacitet. 

       , måste vara minsta lika eller större än stanskapaciteten med stansarmeringen       . 

[51] 

                        9.2:32 

        allmän tryckkapacitet som beror på betongens kvalitet. Det finns två formler 

och det minsta värdet ska väljas för att sedan jämföras med       . [51] 

                    (där       .  
   

   
/)   9.2:33 

                        
  

  
    9.2:34 

   pelartvärsnittets omkrets   för en innerpelare 

                  för en kantpelare 

              för en hörnpelare 

   är det korta sidmåttet och    är det långa sidmåttet 

Om                 måste pelardimensionen ökas. [51] 
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Stansning i kontrollsnitt: 

Slutligen ska stansning i kontrollsnitt utanför pelaren kontrolleras. Stanskapaciteten utanför 

den belastade arean,      , ska vara lika eller större än    .       fås genom följande ekvation: 

[51] 

                          9.2:35 

      allmän stanskapacitet för betong som beror på betongens kvalitet 

        effektiv kontrollperimeter. Ges av: 

            .      
             

√ 
/       9.2:36 
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10 RESULTAT OCH JÄMFÖRELSE  

I detta kapitel redovisas resultaten från beräkningarna i Bilagor 1-4. Detta görs i tabellform 

för både Eurokod och BKR. Detta för att en jämförelse lätt ska kunna utföras. Dessutom finns 

till höger i tabellerna en kolumn där skillnaden i procent mellan Eurokod och BKR redovisas. 

10.1 Laster och lastnedräkning 

Tabell 10:1. Beräkningsresultat för lastnedräkning (ur Bilaga 2, B1:7) 

Resultat BKR EK        
      

        
 

Brottgränstillstånd 
              

                
  

      

              

Bruksgränstillstånd 
               

                
  

      

            

     

Lastnedräkningen enligt Eurokod ger en större ökning i brottgränstillstånd är 

bruksgränstillstånd. Detta beror på att partialkoefficienterna är större i Eurokod än BKR. 

BKR avgränsar även den fria nyttiga lasten så att den endast verkar på den våningen med 

huvudlast och tre våningar till.  

I lastkombinationerna tas ingen hänsyn till säkerhetsklasser i BKR. Denna läggs istället på 

materialets hållfasthet. I Eurokod läggs säkerheten innan lastkombinationen vilket gör att 

lasten reduceras i Eurokod, men skillnaden i partialkoefficienterna avgör varför slutresultatet 

blir större med Eurokod. 
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10.2 Pelare 

Tabell 10:2. Beräkningsresultat för pelare (ur Bilaga 2, B2:10) 

Resultat BKR EK        
      

        
 

Vertikal armering 

         

             

         
  

             
  

             

         
  

     

           

Bygelarmering 
                  

         
  

                  

         
  

     

               

Dim. 
normalkraft                          

      

              

Dim. moment                           
      

              

  0 0 
     

           

            

Efter alla beräkningar får vi att den mekaniska armeringsdelen är lika med noll, vilket leder 

till att den erforderliga armeringsmängden blir noll. Enligt Eurokoderna behövs då 

minimiarmering som beräknas enligt ekvationerna i beräkningsmallen. BKR däremot har 

inget krav på minimiarmering och därför väljs armering utifrån resultatet av beräkningen av 

andra ordningens effekter. Detta betyder att om andra ordningens effekter beaktas måste 

längsgående armeringsstänger läggas in för att hindra utböjning av pelaren. Mängden 

bestäms utifrån den enskilda konstruktörens bedömning och det enda kravet som ställs är att 

dimensionen ska vara minst 10 mm.  

I vårt fall ger BKR lite tätare bygelarmering då kravet är 15*              medan 

Eurokodernas krav är 20*             . Däremot har Eurokod ett högre krav på en minsta 

storlek på 6 mm medan BKR har minsta storleken 4 mm. På grund av detta blir 

bygelarmeringsarean dubbelt så stor med Eurokod. 

Jämför vi de dimensionerande krafterna så ligger Eurokod lite över BKR. Det grundar sig på 

värdena från lastnedräkningen samt att beräkningsgången skiljer sig lite åt.  

Jämför vi beräkningsgångarna tar BKR hänsyn till den dimensionerande normalkraften i 

bruksgränstillståndet för att få fram olika förhållanden. Dessutom läggs påverkan av 

krypning m.m. på bärförmågan vid centriskt tryck, Nu, som är en kontroll för att pelarens 

bärförmåga räcker till för normalkraften som verkar på pelaren. I Eurokod tas inte 

bruksgränstillståndet alls med i beräkningarna.  

Konrollen för om hänsyn ska tas till samtidigt böjmoment och normalkraft är mer detaljerad 

i Eurokod. Om hänsyn behöver tas jämförs i BKR första ordningens moment inklusive 
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moment av icke avsedd initialkrokighet med den oavsiktliga lastexcentriciteten som beror av 

normalkraften för att få det dimensionerande momentet. Där den oavsiktliga 

lastexcentriciteten är ett färdigt värde (h/30 eller 20 mm). I Eurokod däremot beräknas ett 

nominellt andra ordningens moment som jämförs med första ordningens moment inklusive 

moment av icke avsedd initialkrokighet. Det nominella andra ordningens moment är 

motsvarande den oavsiktliga lastexcentriciteten i BKR med skillnaden att hänsyn till 

inverkan av krypning m.m. tas med i det istället för den centriska normalkraften och alltså 

inte är ett färdigt värde.  

  



63 

10.3 Väggskiva 

  Tabell 10:3. Beräkningsresultat för väggskivor (ur Bilaga 3, B3:25) 

Resultat BKR EK        
      

        
 

Böjarmering i 

fält 1 

                
  

               

              
  

               

     

           

Böjarmering i 

fält 2 

               
  

             

             
  

             

     

           

Böjarmering 

över stöd 

             
  

               

              
  

               

     

             

Horisontell 

armering 

               
    

                

             
    

               

      

             

Vertikal 

armering 

             
    

                

             
    

               

      

             

Upphängni-

ngsarmering 

               
    

 
             

    

 

     

           

Dim. 

hållfasthet 
                         

       

             

Dim. last                              
      

             

Enligt resultaten ovan för armeringsmängd över stöd och i fält skiljer det sig i det stora hela 

inte mellan Eurokod och BKR. Det kanske beror på den 39 % ökningen i dimensionerande 

last i Eurokod jämfört med BKR. Samtidigt ökar den dimensionerande hållfastheten i 

Eurokod med 24 %, vilket kan leda till en utjämning. Även beräkningsmetoderna har samma 

grunder där man räknar fram en inre hävarm för att sedan kunna räkna fram 

armeringsmängd. Beräkningsgången för Eurokod är dock mer utförlig jämfört med BKR. 

Den största skillnaden som vi kom fram till var mellan minimiarmering i EK och horisontell- 

och vertikalarmering i BKR. Där får vi 66 % minskning i EK jämfört med BKR.  
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10.4 Dimensionering av pelardäck och kontroll av genomstansning 

Tabell 10:4. Beräkningsresultat för genomstansning (ur Bilaga 2, B4:30) 

Resultat 
Uppla

g 
[mm] 

BKR EK        
      

        
 

Armering i  

fält AB i 

x-riktning 

     
           

    

                  

           
    

                 

      

              

Armering i  
randfält AB 

i  

x-riktning 

     
        

    

                 

        
    

                 

      

              

Armering i  
randfält AB 

i  

x-riktning 

     
        

    

                

        
    

                 

      

              

Armering i  
fält BC i  

x-riktning 

     
           

    

               

           
    

                 

      

              

Armering i  
randfält BC 

i  

x-riktning 

     
          

    

                  

          
    

                

      

              

Armering i  
randfält BC 

i  

x-riktning 

     
          

    

                 

          
    

                

      

              

Armering  
över stöd i  

x-riktning 

     
           

    

                

         
    

                

      

              

Armering i  
fält DE i  

y-riktning 

     
           

    

               

           
    

                 

      

             

Armering i  
randfält DE 

i  

y-riktning 

     
          

    

                 

          
    

                

      

              

Armering i  
fält EF i  

y-riktning 

     
           

    

                

           
    

                 

      

              

Armering i  
randfält EF 

i  

y-riktning 

     
          

    

                

          
    

                

       

              

Armering  

över stöd i  

y-riktning 

     
            

    

                

           
    

                

       

             

 

Eftersom bygelarmering inte erfordrades så redovisas den inte i tabellen ovan.  
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I och med att lastkombinationen enligt BKR skiljer sig från lastkombinationen i Eurokoderna 

som ger mindre last enligt BKR. En mindre last betyder att lastpåverkan blir mindre enligt 

BKR och detta kan leda till färre antal böjarmering och färre antal skjuvarmering. För mer 

detaljer med siffror och procent om böjarmeringar se Figur 10:4 ovan. 

De mindre momenten leder till mindre armeringsarea mot böjning vilket i sin tur leder till 

färre armeringsstänger och större avstånd de emellan. 

Längderna enligt BKR och enligt Eurokod är lika på grund av att geometrin inte har 

förändrats.  
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11 SLUTSATS OCH DISKUSSION 

Den största delen av arbetet gick ut på att läsa och tolka de gamla regelverken (BKR) och de 

nya regelverken (Eurokoder) för att sedan jämföra dessa. Tolkningen av regelverken var 

emellanåt krävande och det var nödvändigt att läsa mellan raderna i texterna för att förstå. 

Detta var svårt på grund av bristande erfarenhet. Dessutom har vi under vår treåriga 

utbildning alltid fått alla förhållanden och kontroller färdigformulerade utan att behöva hitta 

ursprunget till dem i ett regelverk och dra egna slutsatser. 

Uppbyggnaden av de båda regelverken är lite olika och vi tyckte att BKR med tillhörande 

BBK 04 var lättare att förstå. Detta beror nog till stor del på att Eurokod är mer omfattande 

och dessutom följer inte alla beräkningarna varandra enligt ordningen på kapitlen. 

Dimensioneringsmetoderna för bärverkskonstruktionerna (pelare, väggskivor och 

mellanbjälklag med genomstansning) har samma grunder i Eurokod som i BBK 04. 

Eurokoderna är dock mer detaljerade och kontrollerna är flera.  

Vi har kunnat konstatera att man i Eurokod kan använda sig av samma lastkombinationer 

som i BKR för att räkna fram den dimensionerande lasten. En skillnad är dock att 

partialkoefficienten för säkerhetsklass läggs på lastsidan istället för på hållfasthetssidan, det 

vill säga BKR reducerar materialens karakteristiska hållfasthetsvärden medan 

Eurokoderna ökar lastvärdena istället. Andra skillnader är att egentyngden för betong 

ändrades från 24 kN/m3 i BKR till 25 kN/m3 i Eurokod och att materialens bärförmåga är 

något mindre i BKR än i Eurokod både vad gäller den karaktäristiska och dimensionerande 

hållfastheten. 

Vid beräkningen av väggskivan i Bilaga 3 kunde vi se att dimensioneringen enligt Eurokod 

ger en mindre armeringsmängd än BKR och vid pelardimensioneringen i Bilaga 2 kunde vi 

konstatera att bygelarmeringsmängden enligt Eurokoder ökar med det dubbla jämfört med 

BKR. Det är dock svårt att dra någon klar slutsats angående minskning eller ökning av övrig 

armering i pelare då den endast behövde minimiarmering. Även i Bilaga 4 som behandlar 

pelardäck och genomstansning kunde vi se tydlig ökning i armeringsmängd. 

Eftersom rapportens omfattning är kraftigt begränsad av tid har ingen självklar slutsats 

kunnat dras utifrån beräkningarna. Det skulle behövas fler beräkningar där laster, kvaliteter 

och liknande ändrades för att få en större bredd av resultatet. En faktor som däremot verkar 

överensstämma vid alla de olika elementen är att det finns ett tydligt krav på 

minimiarmeringen i Eurokod. Detta saknas helt i BKR där det tillslut blev en 

branschstandard som följdes av alla aktörer istället. 
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12 REKOMMENDATIONER TILL FORTSATT ARBETE 

Eftersom tiden har varit en stor begränsning i detta examensarbete finns det en del moment 

som kan utvecklas och undersökas mera. Till att börja med har vi valt endast ett 

betongelement i varje kategori för att utföra beräkningar och jämförelser på. Hade vi haft 

mer tid skulle fler element med olika geometrier, laster och kvaliteter kunnat undersökas 

vilket kan vara ett förslag till fortsatt arbete. På detta sätt kan kanske ett tydligare samband i 

jämförelsen mellan EK och BKR fås. 

En annan sak som kan vara intressant att jämföra är att beräkna samma element med olika 

metoder och se hur resultatet skiljer sig. I denna rapport har vi begränsat oss till en metod på 

vartdera element.  

Bärverksgeometrin spelar roll beroende på användningsområde. Till exempel kan höjden på 

en väggskiva beräknas till ett våningsplan. Detta leder till mycket armering i nedre delen av 

skivan. Skulle istället väggskivan räknas som två våningsplan blir armeringen mindre, 

däremot blir elementet otympligare och större. Det är konstruktören som beslutar 

konstruktionslösningar utefter beräkningar, men om hänsyn tas till produktionen kanske en 

annan beräkning blir att föredra än vad som först tycktes. Därför kan jämförelse av olika 

lösningar samt dess kostnadskonsekvenser vara spännande att undersöka. 

Slutligen finns det platsgjutna och prefabricerade betongkonstruktioner. I detta arbete har 

beräkningar och mallar utarbetats för platsgjutna konstruktioner. Vidare kan prefabricerade 

konstruktioner undersökas för att sedan jämföras med de resultat som vi fått i denna rapport. 
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1 BILAGA 1, LASTER OCH LASTNEDRÄKNING 

1.1 Beräkning enligt Boverkets konstruktionsregler – BKR 

Beräkningarna är utförda på objektsbyggnaden i Kv. Abisko, Norra Djurgårdsstaden i 

Stockholm. 

1.1.1 Förutsättningar 

 Bjälklagets tjocklek: 250 mm 

 Betongens tunghet: 24 kN/m3 

                                             
   

                               
   

 Säkerhetsklass 3 (Mycket allvarlig, betydande risk för allvarliga personskador) →        

(Bilaga 5: Tabell 1.1.3) 

 Reduceringsfaktor 0,7 för fri belastad area större än 15 m2 

 Lastreduktionsfaktor för snö    0,7 

 Taklutning 1:10 → 6o 

 Antal våningar: 7 st bostäder + tak 

 

1.1.2 Variabla laster 

1.1.2.1. Snölast: 

            

           
   ur Bilaga 5: Diagram 1.2.1 

                                    

                  ur Bilaga 5: Diagram 1.2.2 

 

                       
   

1.1.2.2. Nyttig last (Bilaga 5: Tabell 1.1.4): 
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1.1.3 Permanenta laster 

1.1.3.1. Egentyngder: 

                          
  

                   
  

             
  

1.1.4 Brottgränstillstånd 

Lastkombination -1- 

1.1.4.1. Tak och snö 

Snö huvudlast: 

  ,                  - 

  ,            (       )-              

Snö ej huvudlast: 

  ,                     - 

  ,            (           )-              

1.1.4.2. Resterande våningar (7 st) 

Nyttig last huvudlast: 

  [            (                    )      (                        )- 

  [      (       )      (           )     

 (  (                )    (             ))]               

1.1.4.3. Dimensionerande last för hela huset 
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1.1.5 Bruksgränstillstånd 

Lastkombination -8- 

1.1.5.1. Tak och snö 

Snö huvudlast: 

  ,                  - 

  ,            (       )-               

Snö ej huvudlast: 

  ,                     - 

  ,            (           )-              

1.1.5.2. Resterande våningar (7 st) 

Nyttig last huvudlast: 

  [            (                    )      (                        )- 

  [      (       )      (           )     

 (  (                )    (             ))]               

1.1.5.3. Dimensionerande last för hela huset 
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1.2 Beräkning enligt Eurokod – EK 

Beräkningarna är utförda på objektsbyggnaden i Kv. Abisko, Norra Djurgårdsstaden i 

Stockholm. 

1.2.1 Förutsättningar 

 Bjälklagets tjocklek: 250 mm 

 Betongens tunghet: 25 kN/m3 

                                             
   

                               
   

 Säkerhetsklass 3 (Stor risk för allvarliga personskador) →        (Tabell 1.3.3) 

 Taklutning 1:10 → 6o 

 Antal våningar: 7 st bostäder + tak 

1.2.2 Variabla laster 

1.2.2.1. Snölast: 

              

           
   ur Bilaga 5: Diagram 1.4.1 

       

         ur Bilaga 5: Tabell 1.3.6 

        ur Bilaga 5: Tabell 1.3.7 

                             

1.2.2.2. Nyttig last: 

                
   ur Bilaga 5: Tabell 1.3.5 

1.2.3 Permanenta laster 

1.2.3.1. Egentyngder: 

                           
  

                   
  

             
  

1.2.3.2. Kombinationsfaktor (Bilaga 5: Tabell 1.3.4) 
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1.2.3.3. Belastad area 

                   
  

1.2.3.4. Influensarea 

          (               )  (       )         
  

1.2.3.5. Reduktionsfaktor för nyttig last 

   
 

 
    

  

         
 
 

 
     

  

    
      

1.2.3.6. Reduktionsfaktor för antal våningar med nyttig last 

   
,  (   )    -

 
 
  (   )     
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1.2.4 Brottgränstillstånd 

1.2.4.1. Metod 6.10a) 

     [              (                )              - 

      ,     (  (        )     )     (              )             )-

              

1.2.4.2. Metod 6.10b) - bostad som huvudlast 

     [             (         )       (                )              - 

      ,    (  (        )     )      (              )      (              )

            )-               

 

 

1.2.5 Bruksgränstillstånd 

1.2.5.1. Metod 6.14.b) 

  ,             (         )       (                             - 

  ,    (  (        )     )      (              )      (              )     

        )-               
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1.3 Resultat 

Resultat BKR EK        
      

        
 

Brottgränstillstånd 
              

                
  

     

             

Bruksgränstillstånd 
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2 BILAGA 2, DIMENSIONERING AV PELARE 

2.1 Beräkning enligt Boverkets konstruktionsregler – BKR 

Beräkningen utförs på en innerpelare i Kv. Abisko, Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. 

 

2.1.1 Förutsättningar 

 Betongkvalitet C30/37  fcck = 29,0 MPa 

 Täckande betongskikt 25 mm 

 Exponeringsklass XC1 

 Armering B500B  fst = 500 MPa 

 Stänger  12 

 Byglar    

 Säkerhetsklass 3 

 Livslängd L50 

 Våningar: Plan 09-16 

 Bostäder qbunden = 0,5 kN/m2 och qfri = 1,5 kN/m2 

 Pelarmått : 

- Bredd: 300 mm 

- Höjd: 300 mm 

- Längd: 3100 mm  lc = 3100 mm eftersom pelaren är ledad i båda ändar 

      = 14,96    (se Bilaga 1) 

          = 53,8       (se Bilaga 1) 

         = 53,0       (se Bilaga 1) 

         = 0       

 

 
Vi antar att pelaren behöver armeringen 4 st  12. 
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2.1.2 Dimensionerande värden i brottsgränstillstånd 

2.1.2.1. TRYCKHÅLLFASTHET BETONG (BILAGA 5: TABELL 1.1.1): 

    
    

       
 

    

         
          

2.1.2.2. DRAGHÅLLFASTHET ARMERING BILAGA 5: TABELL 1.1.2: 

    
   

       
 

   

          
           

2.1.3 Bärförmåga vid centriskt tryck, Nu 

   
         
       

           

Koefficienter som beror på betongens och armeringen hållfasthetsklasser samt 

lc/h Bilaga 5: Tabell 1.1.5: 

  
 
 
    

   
       

Interpolerar fram värden utifrån C30/37 och lc/h. 

          

          

          

Effektivt kryptal: 

    
  
  
   

Dimensionerande normalkraft i brottgränstillstånd: 

                      

Dimensionerande normalkraft i bruksgränstillstånd: 
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Kryptal: 

                              

    
   

   
        

Areor: 

                       
          

        
                               

 

   
                 

             
                                      

2.1.4 Krav på normalkraft 

                         

Hänsyn till tilläggsmoment pga. utböjning behöver inte tas om följande villkor 

stämmer: 

För pelare med förskjutbara knutpunkter: 

  
 
     

    

    √  
          

Hänsyn behöver tas till tilläggsmomentet. 

2.1.5 Tvärsnittskontroll: 

       {
    
    

 

      {
 

  
 
   

  
      

                             

 

Välj   = 20 mm. 
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Första ordningens moment inklusive moment av icke avsedd initialkrokighet: 

         

   
       

 

 
 
       

 
   

            
 

   
     

    

   
                   

                 

 

Utifrån Bilaga 5: Tabell 1.1.6 väljs c genom interpolering av värden nedan. 

  
  

 
   

    
      

  
 
 
    

   
       

c= 0,629 

  
 
 

   

     
          

              
  
 
                       

2.1.6 Diagram för samtidigt böjmoment och normalkraft  

  

 
 

       

           
      

  
       

 
       

            
      

  
        

 
        

             
      

Läs av ω = 0 ur Bilaga 5: Diagram 1.2.3. 

 

2.1.7 Armeringsinnehåll  

2.1.7.1. TVÄRGÅENDE ARMERING: 

Utifrån diagram blir ω = 0. Eftersom andra ordningens effekter behövde beaktas kommer 

utböjning av pelaren ske på grund av excentrisk last. Detta leder till att längsgående armering 

behövs för att hindra utböjningen. Vi väljer          . 
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2.1.7.2. BYGELARMERING 

                  

Bygelarmeringen sätts alltså in med ett avstånd på 180 mm vilket ger 17 st byglar i pelaren. 

  



 

6 

2.2 Beräkning enligt Eurokod – EK 

Beräkningen utförs på en innerpelare i Kv. Abisko, Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. 

 

2.2.1 Förutsättningar 

 Betongkvalitet C30/37  fck = 30 MPa 

 Täckande betongskikt 25 mm 

 Exponeringsklass XC1 

 Armering B500B  fyk = 500 MPa 

 Stänger     

 Byglar    

 Säkerhetsklass 3 

 Livslängd L50 

 Våningar: Plan 09-16 

 Bostäder qnyttig = 2,0 kN/m2 

 Pelarmått : 

- Bredd: 300 mm 

- Höjd: 300 mm 

- Längd: 3100 mm  l0 = 3100 mm eftersom pelaren är 

ledad i båda ändar 

          = 76,1       (se Bilaga 1) 

         = 0        

     = 14,96    (se Bilaga 1) 

Vi antar att pelaren behöver armeringen 4 st    . 
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2.2.2 Dimensionerande värden i brottsgränstillstånd 

2.2.2.1. TRYCKHÅLLFASTHET BETONG SE BILAGA 5: TABELL 1.3.1: 

        
   
  
   

  

   
        

2.2.2.2. TRYCKHÅLLFASTHET ARMERING SE BILAGA: TABELL 1.3.2: 

    
   

  
 
   

    
         

2.2.3 Areor 

                       
          

        
                               

2.2.4 Minimiarmering i pelare: 

            
   
   

      
        
   

      
              

   
         

dock minst: 

                           
  

2.2.5 Första ordningens böjmoment 

          
       

 

 
        

                 
            

2.2.5.1. EXCENTRICITET 
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2.2.5.2. LUTNING      

                  

         

     √    √                                

   √   (     )  √   (     )    

                   

Excentriciteten blir då: 

         
   

 
            

Kontrollera med minsta excentriciteten: 

        2
                 
                                         

 

               (     ) 

    
      

 
                       

2.2.6 Analys av andra ordningens effekter med normalkraft  

2.2.6.1. TRÖGHETSRADIE: 

  
 

√  
 
   

√  
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2.2.6.2. SLANKHETSTAL: 

  
   

 
 
    

    
      

”Andra ordningens effekter kan försummas om slankhetstalet λ är mindre än λlim.”  

     
        

√ 
 

    (        )                               

  √      

  
      

      
 
         

        
      

  √              

         

                 

            

  
   

      
 
          

        
      

     
              

    
      

                                                                 

2.2.7 Nominellt andra ordningens moment: 

          

2.2.7.1. UTBÖJNINGEN: 

   
            

 

           
 

Korrektionsfaktor som beror på normalkraften: 

   
    

       
   

Relativ normalkraft: 

       (          ) 
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Värdet på n vid största momentkapacitet: 

            
         

        
      

Inverkan av krypning beaktas av: 

             

       
   
   

 
 

   
      

  

   
 
    

   
      

             
 

         
           

 

                   

Effektiv höjd: 

         
  

 
        

 

Faktorn som beror av krökningsfördelningen: c → 10 (konstant tvärsnitt) 

   
                  

                  
         

                 
            

2.2.7.2. DIMENSIONERANDE MOMENT: 

          {

                       
                  
          

 

                                                       

          {
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2.2.7.3. DIAGRAM FÖR SAMTIDIGT BÖJMOMENT OCH NORMALKRAFT  

   
       

 
          

          
      

   
        

 
        

           
      

                                       

2.2.8 Armeringsinnehåll  

2.2.8.1. TVÄRGÅENDE ARMERING: 

Eftersom ω = 0 blir den erforderliga armeringen lika med minimiarmering. 

             
  (          ) 

                                                     
                

   

2.2.8.2. BYGELARMERING 

               {
            
                          
                          

 

Avståndet 200 mm väljs mellan byglarna vilket ger 15 st.  
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2.3 Resultat  

Resultat BKR EK        
      

        
 

Vertikal armering 

         

            

         
  

             
  

            

         
  

     

           

Bygelarmering 
                 

         
  

                 

         
  

     

             

Dim. 
normalkraft                          

      

             

Dim. moment                           
      

             

  0 0 
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3 BILAGA 3, DIMENSIONERING AV VÄGGSKIVOR 

3.1 Beräkning enligt Boverkets konstruktionsregler – BKR 

Beräkningen utförs på en bärande innervägg i garageplanen (plan 09) i Kv. Abisko, Norra 

Djurgårdsstaden i Stockholm. 

3.1.1 Förutsättningar och modeller 

 

 Teoretisk spännvidd spann (1) L1 =6 [m] 

 Teoretisk spännvidd spann (2) L2 =4,5 [m] 

 Vägg höjd h =3[m] 

 Total höjd (fält) hf =3 [m] Total höjd (stöd) hs =3 [m] 

 Väggens tjocklek t =0,2 [m] 

 (Yttrestöd) upplagets längd i skivans plan aA & aC =0,4 [m] 

 (Innerstöd) upplagets längd i skivans plan aB =0,5 [m] 

 Egentyngd (BTG) gBtg,k =0,24 [kN/m3] 

 Nyttig last (garage) qgarage, k =2 [kN/m2]  ur (Bilaga 5, Tabell 1.1.4) 

 Last qtot, d =310,85 [kN/m] 

 Last underkant q1, d =55,25 [kN/m] 

 Last överkant q2,d =255,6 [kN/m] 

 Betong kvalité: C30/37                        (Bilaga5,Tabell1.1.1) 

 Armerings kvalité: B500B             ur (Bilaga 5, Tabell 1.1.2) 

        ur (Bilaga 5, Tabell 1.1.3) 
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3.1.2 Dimensionerande laster: 

Brottgränstillstånd: s= 4,75m,  h =3m,   t =0,2 m,  qd,2 =53,8 kN/m2(Ur Bilaga 1) 

      (    (          )      (           ))  (    ((        )  (          

  ))      (      ))             

                          

                               

3.1.3 Materialhållfastheter: 

           [
           
            

                       [           

    
    

      
  

  

       
            

    
    

      
  

   

       
           

    
   

       
  

   

        
            

3.1.4 Moment & tvärkraft: 

Moment för en kontinuerlig balk kan räknas med hjälp av ekvationen nedan eller använda sig 

av beräknings program (Concrete Beam) och då får man alla info som behövs (moment och 

tvärkraft analys). 

   
  (  

    
 )

 (     )
 
      (       )

 (     )
             (                  ) 
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Concrete Beam 

Med hjälp av detta program får man fram inte bara moment och tvärkraft, man får även 

stödkraft och snitten där tvärkraften är noll.  

 

Ur diagramen: 
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3.1.5 Stödkrafter: 

Stödrektionskrafter på balken blir. 

 

   
     
 

 
  
  
 
        

 
 
       

 
            

    
     
 

 
  
  
 
        

 
 
       

 
             

    
     
 

 
  
  

 
          

 
 
       

   
            

                                        

   
     
 

 
  
  

 
          

 
 
       

   
            

3.1.6 Kontroll om skivan är en hög balk: 

Balken uppfattas som hög balk när:  
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3.1.7 Effektiva höjden df : 

Effektiva höjden är avstånden mellan armeringstyngdpunkt och balkensöverkant, enligt BBK 

underkantsarmeringen ska placeras i nedre fjärde del av   . 

   (   
       

 
)    

      

 
         

3.1.8 Böjarmering i fält: 

Armeringen fördelas inom den nedre fjärde delen av balkens höjd. 

Spann 1 

Inre hävarm Zf1 

             (        
  

     
)     (         

      

         
)               

              (        
  

     
)     (         

      

         
)               

     
    
    

               
    
    

                

     
     

     
       

     

     
               

Armeringsmängd As,f1 

      
  

       
 

          

            
              

väljs Ø16   
    

    
 
        

    
                                    inom höjden 

                        (     ) 
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Spann 2 

Inre hävarm Zf2 

             (        
  

     
)     (         

      

         
)               

              (        
  

     
)    (         

      

         
)               

     
    
    

               
    
    

                

     
     

     
       

     

     
               

Armeringsmängd As,f2 

      
  

       
 

          

            
             

väljs Ø16   
    

    
 
       

    
                                   inom höjden 

                      (     ) 

                
  

3.1.9 Böjarmering över stöd: 

Fördelas från en punkt på avstånd       från skivans underkant till skivans överkant. 

Inre hävarm (stöd) Zs 

                               (
     

 
)          

Armeringsmängd (stöd) As,s 

     
  

      
 
           

            
            

väljs Ø16   
   

    
 
      

    
                                   inom höjden 

                        (     ) 
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3.1.10 Horisontell armering: 

Horisontell armering på hela höjden h 

Kontroll om horisontell armering erfordras: 

                

                                                                    

   
   
   
 

     

       
        

           
                               

                     
       
   

          

                                                

                
  

Horisontell armering på halva höjden h 

Kontroll om horisontell armering erfordras: 

           
      

                                                                     

             
                                  

                     
       
   

         

                                                 

                
  

  



 

8 

3.1.11 Vertikal armering: 

I hela balkdelen och inom hela höjden h 

Kontroll om horisontell armering erfordras: 

                

                                                                 

   
   
   
 

     

       
        

           
                               

                     
       
   

          

                                          

                
  

På den delen av balken där     
       

 
 

Måste följande villkor vara uppfyllt. 

   
   
   
 (

       
        

     
          

  
)  

     

      
(

      

           
     

        

       
)

                   

                                                             
       
 

   

3.1.12 Upphängningsarmering: 

Upphängningsarmering erfordras om vertikal armeringen inte tar upp alla laster i underkant. 
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3.1.13 Kontroller: 

3.1.13.1. TVÄRKRAFT 

Med avseende på risk för tryckbrott i väggskivan begränsas max tvärkraft enligt följande: 

                                          
                            

    

3.1.13.2. UPPLAG 

Ytterstöd 

Med avseende på risk för tryckbrott i väggskivan begränsas upplagskraften R enligt följande: 

                                                        

                                         

Innerstöd 

Med avseende på risk för tryckbrott i väggskivan begränsas upplagskraften R enligt följande: 

                 (      
  
 
)   

                        (      
   

   
)            
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3.2 Beräkning enligt Eurokoder – EK 

Beräkningen utförs på en bärande innervägg i garageplanen (plan 09) i Kv. Abisko, Norra 

Djurgårdsstaden i Stockholm. 

3.2.1 Förutsättningar och modeller 

 

 Teoretisk spännvidd spann (1) L1 =6 [m] 

 Teoretisk spännvidd spann (2) L2 =4,5 [m] 

 Vägg höjd h =3[m] 

 Total höjd (fält) hf =3 [m] Total höjd (stöd) hs =3 [m] 

 Väggens tjocklek t =0,2 [m] 

 (Yttrestöd) upplagets längd i skivans plan aA & aC =0,4 [m] 

 (Innerstöd) upplagets längd i skivans plan aB  =0,8 [m] 

 Egentyngd (BTG) gBtg,k =0,25 [kN/m3] 

 Nyttiglast (garage) qgarage, k =2 [kN/m2]   ur (Bilaga 5, Tabell 1.3.4) 

 Last qtot, d =429,4 [kN/m] 

 Last underkant q1, d =76,88 [kN/m] 

 Last överkant q2,d =361,5 [kN/m] 

 Betong kvalité: C30/37                                

 ur (Bilaga 5, Tabell 1.3.1) 

 Armerings kvalité: B500B              ur (Bilaga 5, Tabell 1.3.2) 
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3.2.2 Materialhållfastheter: 

           [
          
              

                       [           

    
    
  

  
  

   
        

     
        
  

  
 

   
           

    
   

  
  
   

    
         

3.2.3 Dimensionerande laster: 

Brottgränstillstånd: lastkombination 6.10a 

 s= 4,75m, h =3m,   t =0,2 m,  qd,2 =76,1 kN/m2(Ur Bilaga 1) 

       .     .(                   )  (                     )/      (            

 )/ 

     (     ((        )  (            ))      (      ))             

             (         )             

3.2.4 Kontroll om skivan är hög balk: 

En balk räknas som en hög balk om spännvidden är mindre än tre gångar tvärsnittets 

totalahöjd. 
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3.2.5 Moment & tvärkraft: 

Moment för en kontinuerlig balk kan räknas med hjälp av ekvationen nedan eller använda sig 

av beräknings program (Concrete Beam) och då får man alla info som behövs (moment och 

tvärkraft analys). 

       
  (  

    
 )

 (     )
 
     (       )

 (     )
             (                  ) 

Concrete Beam 

Med hjälp av detta program får man fram inte bara moment och tvärkraft men även stödkraft 

och snitten där tvärkraften är noll.  

 

Ur diagramen: 
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3.2.6 Stödkrafter: 

Stödrektionskrafter på balken blir. 
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3.2.7 Snitt där tvärkraften är noll: 

 

 

     
  

  
  

        

     
                                      

     
  

  
  

       

     
                                         

Uppdelning av stöd B pga. lasterna från respektive sida. 
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3.2.8 Inläggning av kraftlinjer: 
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3.2.9 Upprättning av fackverksmodell: 

Vinklarna i fackverket ska vara omkring 60°           

Väljs        

  
    

 
    (  )  

     

 
    (   )           (      ) Inre hävarm 

         (
 

     ⁄
)        (

     

      ⁄
)            (             ) 

         (
 

     ⁄     ⁄      ⁄
)        (

     

               
 

)        

(             )  

         (
 

     ⁄     ⁄      ⁄
)        (

     

               
 

)        

(             ) 
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3.2.10 Krafter i dragstag och strävor: 

Krafter i dragstag och strävor räknas med hjälp av trianglar och trigonometri. 

Nod A: 

   
  

    (  )
 

      

    (     )
                  

   
  

   (  )
 

      

    (     )
              

Nod C: 

   
  

   (  )
 

     

    (   )
                  

   
  

   (  )
 

     

    (   )
             

Nod E: 

   
   

   (  )
    

       

   (     )
                    

      

   
   

   (  )
 

       

   (     )
              

Nod B: 

   
   

   (  )
 

        

    (     )
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3.2.11 Böjarmering i dragstag: 

Dragstag T1: 

    
  
   

 
          

   
             

väljs Ø16   
   

    
 
       

    
                                     

                        (     ) 

               
  

Dragstag T2: 

    
  
   

 
          

   
            

väljs Ø16   
   

    
 
      

    
                 

                      (     ) 

              
  

Dragstag T3: 

    
  
   

 
          

   
             

väljs Ø16   
   

    
 
       

    
                                    

                        (     ) 
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3.2.12 Minimiarmering: 

Enligt EK en hög balk skall armeras med rutarmering på vardera sidan med armeringsmängd 

av minst 

                                 
                       

        

          
         

        
 
         

   
             

        *         +  *        +         centrumavståndet får vara max 

300mm 

                          

                          (     ) 

              
    

3.2.13 Upphängningsarmering: 

Upphängningsarmering erfordras om minimiarmering inte tar upp alla laster i underkant. 

                
    
   

 
         

   
            (               

   ) 

Upphängningsarmering behövs inte, men min. arm. Måste utformas som 

upphängningsarmering.  

3.3 Kontroll av noder: 

Noder A, B, och C är koncentrerade noder som kan vara kritiska och innehåller 

armeringsstänger som är helt eller delvis förankrat i noden, därför bör kontrolleras. 

Däremot noderna D, E, F och G är utbredda noder och kan aldrig bli kritiska. 
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Nod A: 

Armering placeras i fyra lager två stänger i varje lager (       ) med minsta täckande 

betongskikt cnom=10+Ø=26mm. 

                                

             ́        ́    
   

   
             

              (  
  

   
)                

Avståndet mellan nodpunkt och skivans underkant = b 

                                            {            }       

       (     )            (      )               

                                             

                            (    )         (    )            

 

      
  

    
 
           

          
             Sned trycksträva C4 

     
  

    
 
            

       
             Upplagstryck (A) 

,                               -   [                  ]     
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Nod B: 

                                               

            ́        ́    
   

   
            

             (  
  

   
)                

 

                                                  

       
  

    
 
          

       
             Huvudspänning i nod B 

     
  

    
 
          

       
             Upplagstryck (B) 

                   (    )             

     
  

    
 

          

           
             Sned trycksträva C5 

                   (    )             

     
  

    
 
           

           
             Sned trycksträva C6 

[                                               ]    [                ]
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Nod C: 

Armering placeras i ett lager med tre armeringsstänger (     ) med minsta täckande 

betongskikt cnom=10+Ø=26mm. 

                               

            ́        ́    
   

   
             

              (  
  

   
)                

Avståndet mellan nodpunkt och skivans underkant = b 

                        

                                                                  

 

     
  

    
 
           

       
            Upplagstryck (C) 

                           (  )       (  )             

     
  

    
 

          

           
            Sned trycksträva C7 

,                              -  [                  ]      
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3.3.1 Kontroll av strävor: 

Trycksträva    

                       

                      

                                                       

                              

     
  

                        
 
          

       
          

                                    

Trycksträva    
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3.4 Resultat 

Resultat BKR EK        
      

        
 

Böjarmering i 

fält 1 

                
  

               

              
  

               

     

           

Böjarmering i 

fält 2 

               
  

             

             
  

             

     

           

Böjarmering 

över stöd 

             
  

               

              
  

               

     

             

Horisontell 

armering 

               
    

                

             
    

               

      

             

Vertikal 

armering 

             
    

                

             
    

               

      

             

Upphängni-

ngsarmering 

               
    

 
             

    

 

     

           

Dim. 

hållfasthet 
                         

       

             

Dim. last                              
      

             

 

 

                                                

                
  

 

 



 

 

 

 

BILAGA 4 Dimensionering av pelardäck och kontroll 

av genomstansning 
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4 BILAGA 4 DIMENSIONERING AV PELARDÄCK OCH 

KONTROLL AV GENOMSTANSNING 

4.1 Beräkning enligt Boverkets konstruktionsregler - BKR 

Beräkningarna är utförda på objektsbyggnaden i Kv. Abisko, Norra Djurgårdsstaden i 

Stockholm. Se figur B1:6. 

4.1.1 Förutsättningar 

 Betongkvalitet C25/30 – fcck=24 MPa (Bilaga 5: Tabell 1.1.1) 

 Armeringskvalitet B500BT – fyk = 500 MPa eller fst = 435 MPa (Bilaga 5: Tabell 

 1.1.2) 

 γn  1,2 (betydande risk för allvarliga personliga skador) (Bilaga 5: 

 Tabell 1.1.3) 

      1,5 

 gk, betong 24 kN/m3 * 0,25 m = 6,0 kN/m2 

 qk  qk= 0,5 + 1,5 kN/m2 (Bunden och fri lastdel) Bostads bjälklag 

 h  (h=250 mm) bjälklaget s tjocklek 

 dpelare  300*300 mm 

 Exponeringsklass XD3 – Cmin,dur = 45 mm 

 ϕ  väljs till (ϕ10 för underkanten) och (ϕ16 för överkanten) 

 lförankring 400 mm för ϕ10 och 800 mm för ϕ16 

 

Figur 5, PB1, Plan 09 (300*300) 



 

2 

4.1.2 Dimensionerande last i brottgränstillstånd: 

   (             ) 

    (             )           
  

 

d-mått för olika armeringar: 
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Längder: 

x1 = 5500 mm 

x2 = 4000 mm 

   (        )  (        )          

y1 = 3500 mm 

y2 = 3500 mm 

   (        )  (        )          

 

Figur 6, utbredd dimensionerande last i x – riktning 

 

Figur 7, utbredd dimensionerande last i y – riktning 
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4.1.3 METOD B: 

4.1.3.1. MOMENTBERÄKNINGAR ÖVER STÖD OCH FÄLT: 

 

         

1.                         
              

2.                         
              

3.                        
             

4.                        
            

5.                        
            

6.                        
            

 

Figur 8, Momenten i x – riktning 

 

Figur 9, Momenten i y – riktning 

4.1.3.2. FÄLTMOMENT FÖRDELNING I X – RIKTNING: 
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4.1.3.3. FÄLTMOMENT FÖRDELNING I Y – RIKTNING: 

           
    

  
 
          

    
               *(y2) används för korta sidans innerfält 

           
    

  
 
          

    
             

 

 

 

Figur 10, Momenten runt PB1 efter fördelningen i båda riktningar 

4.1.4 METOD A: 

Verklig pelarlast: 

          

                             

 

Fiktiv pelarlast: 

               

         (               )             
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4.1.4.1. ELASTICITETSTEORINS NORMVÄRDE FÖR MOMENT: 

      
  
  

 

      
       

  
             

 

4.1.4.2. MEDELVÄRDE FÖR FÄLTMOMENT: 

               

 
 
                          

 
              

Välj ett värde mellan mnorm och mmedel : 

   
            

 
              

c – område: 

     (    (    
  

  
     

  

  
))        (    (    

    

       
     

     

     
))        

4.1.4.3. STÖDMOMENT: 

   
  

      

  
 
 

 
 
              

  
 
 

   
             

                                                

4.1.5 Minimala fältmoment runt pelaren: 

                 Metod B                    Metod B 

                 Metod A                   Metod B 
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4.1.6 Armering i x – riktning: 

4.1.6.1. FÄLT AB: 

    
    
     

 
  

       
             

 ̅  
   

       
 
 

      

                    
         

    √    ̅    √                     

   
   

      (  
 
 
)
 

      

             (  
       

 
)
             

  
         

  
 
        

     
                  

  
  

 
 
    

   
            

                                             

                                                  

Randfältsarmering mot inne fält: 

Längd:                     med dubbelt s-avstånd: 

  
 

 
 

    

     
           

           (     )                                

                                                  

Randfältsarmering mot ändfält: 

Längd:                       med dubbelt s-avstånd: 

  
 

 
 

    

     
            

           (     )                                
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4.1.6.2. FÄLT BC: 

 ̅  
   

       
 
 

      

                    
         

    √    ̅    √                    

   
   

      (  
 
 
)
 

      

             (  
       

 
)
             

  
         

  
 
        

      
                  

  
  

 
 
    

   
           

                                             

                                                  

 

Randfältsarmering mot innerfält: 

Längd:                       med dubbelt s-avstånd: 

  
 

 
 

    

     
            

           (     )                                

                                                  

Randfältsarmering mot ändfält: 

Längd:                       med dubbelt s-avstånd: 

  
 

 
 

    

     
            

           (     )                                

                                                  

4.1.6.3. STÖD ÖVER PELAREN: 
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Kontroll av sidobandsarmering: 

         
        

  
 
                 

    
         Sidobandsarmering behövs ej! 

Armering i c-området: 

                

                         

 ̅  
       

       
 
 

      

                    
         

    √    ̅    √                    

   
   

      (  
 
 
)
 

      

             (  
       

 
)
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4.1.7 Armering i y – riktning: 

4.1.7.1. FÄLT DE: 

 ̅  
   

       
 
 

      

                    
         

    √    ̅    √                    

   
   

      (  
 
 
)
 

      

             (  
       

 )
             

  
         

  
 
        

      
                 

  
  

 
 
    

   
           

                                             

                                                  

 

Randfältsarmering för båda innerfält: 

Längd:                       med dubbelt s-avstånd: 

  
 

 
 

    

     
            

           (     )                                
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4.1.7.2. FÄLT EF: 

 ̅  
   

       
 
 

      

                    
         

    √    ̅    √                    

   
   

      (  
 
 
)
 

      

             (  
       

 
)
             

  
         

  
 
        

     
                  

  
  

 
 
    

   
           

                                            

                                          

Randfältsarmering: 

Längd:                      med dubbelt s-avstånd: 

  
 

 
 

    

     
            

           (     )                                

                                                  

 

4.1.7.3. STÖD ÖVER PELAREN: 

    
     

  
 
               

  
             

                                          

Sidobandsarmerings kontroll: 

         
        

  
 
                 

    
                Sidobandsarmering behövs ej! 
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Armering i c-området: 

                

                         

 ̅  
       

       
 
 

      

                   
         

    √    ̅    √                    

   
   

      (  
 
 )
 

      

             (  
       

 
)
              

  
         

  
 
        

      
                 

  
 

 
 
    

   
            

                                                  

Välj s-avstånd till 610 mm: 
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4.1.8 Kontroll för stansarmering: 

4.1.8.1. BÄRFÖRMÅGA VID INNERPELARE: 

               

    Kvadratisk pelare 

     (     )        (       )                  

  
     

 
 
       

 
        

           (      )      

      

  √      √
   
   

 
   

   
 √

   

        
 

      

        
          

             

             (             )                  

                                    

       
                              

 

           Stansarmering behövs ej. 
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4.2 Beräkning enligt Eurokoden - EK 

Beräkningarna är utförda på objektsbyggnaden i Kv. Abisko, Norra Djurgårdsstaden i 

Stockholm. Se figur B1:6. 

4.2.1 Förutsättningar 

 Betongkvalitet C25/30 – fck=25 MPa (Bilaga 5: Tabell 1.3.1) 

 Armeringskvalitet B500BT – fyk = 500 MPa eller fyd = 435 MPa (Bilaga 5: Tabell 

 1.3.2) 

 αcc  1,0 

 γC  1,5 

 γd   1,0 – Bärande del (Bilaga 5: Tabell 1.3.3) 

 gk, betong 25 kN/m3 * 0,25 m = 6,25 kN/m2 

 qk  (qk=2,0 kN/m2) Bostads bjälklag 

 h  (h=250 mm) bjälklaget s tjocklek 

 dpelare  300*300 mm 

 Exponeringsklass XD3 – Cmin,dur = 45 mm 

 ϕ  väljs till (ϕ10 för underkanten) och (ϕ16 för överkanten) 

 lförankring 400 mm för ϕ10 och 800 mm för ϕ16 

 

 

Figur 11, PB1, Plan 09 (300*300) 

Areor runt pelare PB1, Plan 09: 

   (       )  (       )         
     (     )  (       )         

  

   (       )  (       )          
     (     )  (       )         
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4.2.2 Dimensionerande last i brottgränstillstånd (6:10b): 

     (             ) 

        (              )            
  

 

d-mått för olika armering: 
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Längder: 

x1 = 5500 mm 

x2 = 4000 mm 

   (        )  (        )          

y1 = 3500 mm 

y2 = 3500 mm 

   (        )  (        )          

 

Figur 12, utbredd dimensionerande last i x – riktning 

 

Figur 13, utbredd dimensionerande last i y – riktning 

 

 

 

 

 



 

17 

4.2.3 METOD B: 

4.2.3.1. MOMENTBERÄKNINGAR ÖVER STÖD OCH FÄLT: 

 

         

7.                          
             

8.                          
            

9.                         
            

10.                         
            

11.                         
            

12.                         
            

 

Figur 14, Momenten i x – riktning 

 

 

Figur 15, Momenten i y – riktning 

4.2.3.2. FÄLTMOMENTFÖRDELNING I X – RIKTNING: 
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4.2.3.3. FÄLTMOMENTFÖRDELNING I Y – RIKTNING: 

           
    

  
 
          

    
               *(y2) används för korta sidans innerfält  

           
    

  
 
          

    
             

 

 

Figur 16, Momenten runt PB1 efter fördelningen i båda riktningar 
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4.2.4 METOD A: 

Verklig pelarlast: 

          

                               

Fiktiv pelarlast: 

               

                          

4.2.4.1. ELASTICITETSTEORINS NORMVÄRDE FÖR MOMENT: 

      
  
  

 

      
      

  
              

4.2.4.2. MEDELVÄRDE FÖR FÄLTMOMENT: 

               

 
 
                        

 
              

Välj ett värde mellan mnorm och mmedel : 

   
             

 
             

c – område: 

     (    (    
  

  
     

  

  
))        (    (    

     

      
     

     

     
))        

4.2.4.3. STÖDMOMENT: 

   
  

      

  
 
 

 
 
              

  
 
 

   
           

                                               

4.2.5 Minimalt fältmoment runt pelaren: 

                Metod B                   Metod B 

                Metod A                  Metod B 
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4.2.6 Armering i x – riktning: 

4.2.6.1. FÄLT AB: 

       
   
  
   

  

   
            

 ̅  
   

       
 
 

     

                    
         

    √    ̅    √                    

   
   

      (  
 
 
)
 

     

             (  
       

 
)
               

  
         

  
 
        

       
                 

  
  

 
 
    

   
       

                                               

                                                  

 

Randfältsarmering mot innerfält: 

Längd:                       med dubbelt s-avstånd: 

  
 

 
 

    

     
           

           (     )                                

                                                  

Randfältsarmering mot ändfält: 

Längd:                       med dubbelt s-avstånd: 

  
 

 
 

    

     
            

           (     )                                
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4.2.6.2. FÄLT BC: 

 ̅  
   

       
 
 

     

                    
          

    √    ̅    √                      

   
   

      (  
 
 
)
 

     

             (  
        

 
)
             

  
         

  
 
        

     
                 

  
  

 
 
    

   
      

                                             

                                                  

Randfältsarmering mot innerfält: 

Längd:                       med dubbelt s-avstånd: 

  
 

 
 

    

     
             

           (     )                              

                                                  

 

Randfältsarmering mot ändfält: 

Längd:                       med dubbelt s-avstånd: 

  
 

 
 

    

     
             

           (     )                              

                                                  

4.2.6.3. STÖD ÖVER PELAREN: 
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Sidobandsarmerings kontroll: 

         
        

  
 
                 

    
          Sidobandsarmering behövs ej! 

Armering i c-området: 

                

                           

 ̅  
       

       
 
 

       

                    
         

    √    ̅    √                     

   
   

      (  
 
 )
 

       

             (  
       

 )
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4.2.7 Armering i y – riktning: 

4.2.7.1. FÄLT DE: 

 ̅  
   

       
 
 

     

                    
          

    √    ̅    √                      

   
   

      (  
 
 
)
 

     

             (  
        

 )
              

  
         

  
 
        

      
                  

  
  

 
 
    

   
       

                                              

                                                  

 

Randfältsarmering för båda innerfält: 

Längd:                       med dubbelt s-avstånd: 

  
 

 
 

    

     
             

           (     )                                
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4.2.7.2. FÄLT EF: 

 ̅  
   

       
 
 

     

                    
          

    √    ̅    √                      

   
   

      (  
 
 )
 

     

             (  
        

 
)
              

  
         

  
 
        

      
                 

  
  

 
 
    

   
              

                                              

                                          

 

Randfältsarmering: 

Längd:                      med dubbelt s-avstånd: 

  
 

 
 

    

     
           

           (     )                                

                                                  

 

4.2.7.3. STÖD ÖVER PELAREN: 

    
     

  
 
                

  
              

                                        

Kontroll av sidobandsarmering: 

         
        

  
 
                 

    
               Sidobandsarmering behövs ej! 
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Armering i c-området: 

                

                           

 ̅  
       

       
 
 

       

                   
         

    √    ̅    √                    

   
   

      (  
 
 )
 

       

             (  
       

 
)
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4.2.8 Kontroll för stansarmering: 

4.2.8.1. STANSKAPACITET UTAN STANSARMERING: 

Böjarmeringslängd: 

   
       
    

 

   
       

        
            

   
       

    
 

   
       

        
            

  √      √        
                                  

 Den effektiva höjden: 

  √      √                      

 

    √
   

 
   √

   

   
                             

Stanshållfasthet: 

      
    

  
   √         

  

      
    

   
     √               

 
           

                  
    √    

                  
    √             

                                                       

Kraftfördelning runt pelaren: 
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4.2.8.2. STANKAPACITETEN OCH LASTEFFEKTEN: 

Stanskapacitet: 

                     

                                   

Lasteffekt: 

             

                            

                                          

 

4.2.8.3. KONTROLL AV TRYCKBROTT FÖR PELAREN OCH MAXIMAL 

STANSKAPACITET: 

Kontrollperimeter för pelaren: 

                        

Hållfasthetsfaktor: 

      (  
   
   

) 

      (  
  

   
)           

Övre gräns för stanshållfasthet: 

                    

                                  

                        
  
  

 

                        
  
  
           

     

 
            

            *           +                   

Övre gräns för stanskapacitet: 
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4.2.8.4. KONTROLL AV STANSNING I KONTROLLSNITT UTANFÖR 

PELAREN: 

Effektiv kontrollperimeter: 

           (      
             

√ 
)      

           (          
               

√ 
)                   

Stanskapacitet utanför stansarmering: 
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4.3 Resultat 

Resultat 
Uppla

g 
[mm] 

BKR EK        
      

        
 

Armering i  

fält AB i 

x-riktning 

     
           

    

                  

           
    

                 

      

              

Armering i  
randfält AB 

i  

x-riktning 

     
        

    

                 

        
    

                 

      

              

Armering i  
randfält AB 

i  

x-riktning 

     
        

    

                

        
    

                 

      

              

Armering i  
fält BC i  

x-riktning 

     
           

    

               

           
    

                 

      

              

Armering i  
randfält BC 

i  

x-riktning 

     
          

    

                  

          
    

                

      

              

Armering i  
randfält BC 

i  

x-riktning 

     
          

    

                 

          
    

                

      

              

Armering  
över stöd i  

x-riktning 

     
           

    

                

         
    

                

      

              

Armering i  
fält DE i  

y-riktning 

     
           

    

               

           
    

                 

      

             

Armering i  
randfält DE 

i  

y-riktning 

     
          

    

                 

          
    

                

      

              

Armering i  
fält EF i  

y-riktning 

     
           

    

                

           
    

                 

      

              

Armering i  
randfält EF 

i  

y-riktning 

     
          

    

                

          
    

                

       

              

Armering  

över stöd i  

y-riktning 
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5 TABELLER OCH DIAGRAM 

5.1 BKR 

5.1.1 BKR – Tabeller 

 

Tabell 1.1.1. Karaktäristiska värden samt dimensionerande värden i brottgränstillståndet för olika säkerhetsklasser 

på tryckhållfasthet, fcc, draghållfasthet, fct och elasticitetsmodul, Ec, hos vanlig betong. [35] 

 

Tabell 1.1.2. Karaktäristiska värden på sträckgräns eller 0,2-gräns, fyk samt draghållfasthetens dimensioneringsvärde 

fst i brottgränstillståndet för olika armeringskvaliteter. [35] 
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Tabell 1.1.3. Säkerhetsklasser vid dimensionering i brottgränstillståndet. [35] 
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Tabell 1.1.4. Nyttig last av inredning och personer. Karakteristisk last och reduktionsfaktor  . För hela tabellen se 

BKR Kap 3:4 (Nyttig last) [35] 
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Tabell 1.1.5. Koefficienterna               .
 [29] 

 

Tabell 1.1.6. Värdet på c. [29] 
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Tabell 1.1.7. Kryptalet   i olika miljöer [31] 

 

5.1.2 BKR - Diagram 

Diagram 1.2.1 Föreskriven snölast på mark,    (BKR) [35] 
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Diagram 1.2.2. Formfaktorer för snölast på sadel-, pulpet-, motfalls- och sågtak. För icke symmetriskt tak bör varje 

takhalva behandlas som ena halvan av ett symmetriskt tak. Formfaktorn    kan sättas lika med 0,8 om taklutningen 

    . Vid dimensionering av sadeltak för samtidig snö- och vindlast kan snölasten antas jämnt fördelad över hela 

takytan med formfaktorn lika med   (snö- och vindlast 1997) [35] 

 

Diagram1.2.3 Interaktionsdiagram för dimensionering av symmetriskt och dubbelarmerat tvärsnitt vid samtidigt 

böjmoment och normalkraft. Normalkraften Nc i figuren avser centrisk tryckkraft. Momentet är dimensionerande 

moment framtaget enligt Beräkningsmall Pelare sid. 3. [35] 
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5.2 EUROKOD 

5.2.1 Eurokod – Tabeller 

Tabell 1.3.1. Karaktäristiska värden och medelvärden på tryckhållfasthet fc och draghållfasthet fct och 

elasticitetsmodul hos betong. [18] 

 

Tabell 1.3.2. Karaktäristiska värden på sträckgräns eller 0,2-gräns, fyk samt draghållfasthetens dimensioneringsvärde 

fyd i brottgränstillståndet för olika armeringskvaliteter. [18] 

 

Tabell 1.3.3 Säkerhetsklasser vid dimensionering i brottgränstillståndet [18] 
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Tabell 1.3.4  Rekommenderade värden för reduceringsfaktorer [18] 
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Tabell 1.3.5 Karakteristisk nyttig last av inredning och personer. [18]
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Tabell 1.3.6 Rekommenderade värden på exponeringsfaktorer för olika topografier [18] 

 

Tabell 1.3.7 Formfaktorer för snölast på tak. För tak med snörasskydd eller andra hinder bör inte formfaktorerna 

väljas än 0,8 [18] 
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5.2.2 Eurokod – Diagram 

 

Diagram 1.4.1 Föreskriven snölast    på mark [18] 
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Diagram 1.4.2 Formfaktorer för snölast på a) pulpettak, b)sadeltak och c)multipeltak. För andra takformer och 

lokala effekter hänvisas till Eurokod 1 – Laster på bärverk – Dell 1-3: Allmänna laster – Snölast. För sadeltak gäller 

att fall (i) används för snölast opåverkad av snödrift och fall (ii)och (iii) används för fall med snödrift. För multipeltak 

gäller att fall (i) används för snölast opåverkad av snödrift och fall (ii) för fall med snödrift. [18] 
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Diagram 1.4.3. Interaktionsdiagram för dimensionering av symmetriskt och dubbelarmerat tvärsnitt. Normalkraften 

N i figuren avser centrisk tryckkraft. Momentet är dimensionerande moment framtaget enligt Beräkningsmall Pelare 

sid. 9 [18] 
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