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Sammanfattning 
En konstruktör stöter ofta på detaljlösningar i betongkonstruktioner för vanligt 
återkommande konstruktionsdelar. Trots att detaljerna ofta är likvärdiga till 
utseendet så skiljer sig utformningen på detaljerna. Detta för att den gällande 
normen, Eurokod 2, inte specificerar vilken lösning som är den bästa utan 
lämnar lösningen öppen för konstruktören att tolka. För att arbetet med dessa 
detaljer ska kunna utföras på ett enhetligt sätt samt för att säkerställa att 
utformningen sker korrekt enligt gällande norm krävs en tydlig 
beräkningsgång med tillhörande typdetaljer för konstruktören att följa. Syftet 
med denna studie har varit att ta fram armeringsutformning för olika slags 
typdetaljer av platsgjutna betongkonstruktioner med tillhörande 
beräkningsgångar samt hänvisningar till gällande norm. Beräkningsgångarna 
har arbetats fram genom en kvalitativ litteraturstudie för respektive detalj för 
att finna vilka aktuella brottsfall som detaljen kan utsättas för. Kraven från 
Eurokod för de aktuella brottsfallen har bearbetats och sammanställts till en 
beräkningsgång. 

Detaljerna som har kontrollerats är  
1. Pelarsula/plint 

2. Kantbalk vid yttervägg 

3. Väggsula 

4. Pelarsula 

5. Kantbalk vid källarvägg 

6. Bjälklagsanslutning mot yttervägg ej av betong 

7. Bjälklagsanslutning mot innervägg av betong 

8. Bjälklagsanslutning mot pelare av betong 

9. Bjälklagsanslutning mot yttervägg av betong 

Slutsatsen av resultatet blev att dokumentet utformas med en sammanfattad 
beskrivning av de aktuella dimensioneringsreglerna med hänvisningar till 
gällande norm som krävs till detaljen. Detta blir en omfattande 
beräkningsgång med hänvisningar till gällande norm som senare kompletteras 
med ett fiktivt beräkningsexempel och en mer konkret och simplare 
beräkningsgång med hänvisningar till gällande norm utan förtydligande om 
varje dimensioneringsregel i detalj.  

Nyckelord: Betongkonstruktion, Eurokod, Armeringsdetaljer 
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Abstract 
As a designer you often come across detailed solutions in concrete structures 
for common recurring structural elements. Although the details are often 
similar in appearance yet there is different design on the details. This is 
because the current standard, Eurocode 2, does not specify which solution is 
the best solution, but leaves open to the designer to interpret.  
To work with these details to be carried out in a uniform manner and to ensure 
that the design is done correctly according to current standards requires a clear 
calculation template with the associated detail for the designers to follow.  
The purpose of this study has been to produce reinforcement design for 
different kinds of details in site-cast concrete structures with associated 
calculation templates and references to current standards. Calculation 
templates have been developed through a qualitative literature review of each 
detail to find the failure case that detail may be exposed to. The demands of 
the Eurocodes for the current fracture processed and compiled into a 
calculation template. 

The details that have been checked are 
1. Column block 

2. Edge beam to exterior wall 

3. Wall foundation 

4. Column foundation 

5. Edge beam at cellar wall 

6. Slab connection to non-concrete outer wall 

7. Slab connection to concrete inner wall 

8. Slab connection to concrete columns 

9. Slab connection to concrete outer wall 

The conclusion of the result was that the document designed with a summary 
description of the current design rules with references to current standards 
required to detail that will be an extensive calculation template with references 
to current standards later supplemented with a fictitious calculation examples 
and a more concrete and simpler calculation templates with references to 
current standards with no clarification about any design rule in detail. 

Keywords: Concrete Construction, Eurocode, Reinforcement Details 
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1 Introduktion  
 Bakgrund 1.1

En konstruktör stöter ofta på detaljlösningar i betongkonstruktioner för vanligt 
återkommande konstruktionsdelar som till exempel kantbalkar vid yttervägg, 
bjälklagsanslutningar mot olika vägg/pelartyper samt andra anslutningar. 
Trots att detaljerna ofta är likvärdiga till utseendet så skiljer sig utformningen 
på detaljerna från kontor till kontor men även lokalt från konstruktör till 
konstruktör inom WSP. Detta för att Eurokoden, som är den gällande normen, 
inte specificerar vilken lösning som är den bästa utan lämnar lösningen öppen 
för konstruktören att tolka. För att arbetet med dessa återkommande detaljer 
ska kunna utföras på ett enhetligt sätt samt för att säkerställa att utformningen 
sker korrekt enligt gällande norm krävs en tydlig beräkningsgång med 
tillhörande typdetaljer för konstruktören att följa. [Bilaga 9 Exjobb-
Armeringsutformning] 

 Syfte 1.2

Syftet med examensarbetet är att ta fram armeringsutformning för olika slags 
typdetaljer av platsgjutna betongkonstruktioner med tillhörande 
beräkningsgångar samt hänvisningar till gällande norm. 

 Forskningsfråga 1.3

Hur kan dokument bestående av ritningar, beräkningsgångar samt 
hänvisningar till gällande norm utformas så att det kan fungera som styrande 
dokument för konstruktörer att använda för att säkerställa korrekt, enhetlig 
utformning av armering i givna platsgjutna konstruktioner? 

 Avgränsningar 1.4

• Endast platsgjutna detaljer studeras i denna rapport. 

• Alla laster i beräkningsexemplen är fiktiva laster. 

• Anslutade delar till detaljen som till exempel väggar, pelare och plattor 

dimensioneras ej. 

• Geotekniska undersökningar tas ej med i denna rapport. 

• Votens inverkningar på marktryck och andra 

dimensioneringsfördelar/nackdelar beräknas ej. Det kan förutsätta att 

voten behövs vid större konstruktioner med en lutning 1:1. 

• Dimensionering är utförd enligt brottsgränsberäkningar. 

• För- och efterspänning är inget som behandlas i denna rapport. 

• Krav på grundläggande dimensioneringsregel enligt Eurokod kapitel 2 

är förutsatt att de är uppfyllda och tas inte med i beräkningarna. 

• Dimensionering av betong och armering mot utmattning och ett 

vridande moment behandlas inte. 
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 Fallstudieorganisation 1.5

WSP är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder tjänster för att kunna 
utveckla ett hållbart samhälle. Med sina 31 500 medarbetare så finns de i 39 
länder idag och har över 500 kontor. Deras huvudområden är Fastigheter, 
Infrastruktur där transport är inräknat, industri och energi samt miljö. WSP 
Byggprojektering i Sverige är verksamma inom industribyggnationer, allmän 
husbyggnad och infrastrukturanläggningar med cirka 360 medarbetare av 
totalt 2800. (WSP Group, u.å) På WSP Byggprojekterings kontor i Östersund 
arbetar det cirka sju konstruktörer men även två akustiker. 
Studien är utförd av Emil Magnusson och Fredrik Liljegren, studenter på 
Mittuniversitetet i Östersund på uppdrag av WSP Byggprojektering. 
Handledare på Mittuniversitetet har varit Fredrik Hermansson och externa 
handledare på WSP Byggprojektering har varit Arvid Råbock tillsammans 
med Håkan Nordin. 
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2 Metod 
 Genomförande 2.1

En beskrivande studie har genomförts i syfte om att ta reda på vilka krav som 
finns i Eurokod 2 när det kommer till dimensionering av armering i olika 
detaljer och en beskrivning om hur de utförs.  Det har skett en kartläggning av 
de aktuella dimensioneringsregler som detaljerna i denna rapport bearbetar 
och därefter har en beskrivning hur dimensionering sker efter reglerna utförs. 
Mer utförlig kunskap om hur dimensioneringen ska gå till i specifika brottsfall 
är hämtad ur litteratur som behandlar betongkonstruktion. 
Armeringsutformningen som har undersökts i platsgjutna detaljer är i 
detaljerna: 

1. Pelarsula/plint 

2. Kantbalk vid yttervägg 

3. Väggsula 

4. Pelarsula 

5. Kantbalk vid källarvägg 

6. Bjälklagsanslutning mot yttervägg ej av betong 

7. Bjälklagsanslutning mot innervägg av betong 

8. Bjälklagsanslutning mot pelare av betong 

9. Bjälklagsanslutning mot yttervägg av betong 

 
Figur 1 Detaljer Exjobb armeringsutformning se bilaga 9 

En beskrivning av de aktuella dimensioneringsreglerna som krävs till varje 
detalj har sammanfattats till en omfattande beräkningsgång med hänvisningar 
till gällande norm. Detta kompletteras med ett fiktivt beräkningsexempel där 
detaljen är utformad enligt ett verkligt scenario men där förutsättningar som 



  

 

4 
 

laster och geometrier valts fiktivt. Beräkningsexemplet avslutas med en 
armeringsritning över detaljen, och en simplare och mer konkret 
beräkningsgång med hänvisningar till gällande norm utan förtydligande om 
varje dimensioneringsregel.  Beräkningsexemplet, armeringsritningen och den 
simplare beräkningsgången återfinns i bilagorna. 

 Kvantitativ och kvalitativ datainsamling 2.2

Data som samlas in kan antingen vara kvantitativ,	 en egenskap som 
framträder i form av mängd eller storhet, eller kvalitativ, en egenskap som 
avser värdet av det insamlande objektet. De kvantitativa data utgörs av 
numeriska värden eller sådant som kan klassificeras, exempelvis andelar, vikt, 
färg etcetera. medan den kvalitativa utgörs av beskrivningar, ord och är 
detaljrik. Data kan erhållas från analysmetoder som bygger på kategorisering 
och sortering. (Höst, Regnell, & Runeson, 2006, s. 30)  

Kvalitativ data har insamlats och sorterats för att kunna säkerhetsställa att 
dimensioneringsreglerna i beräkningsgångarna är korrekt utförda samt följer 
den aktuella normen. Den kvalitativa data är formler och krav från Eurokod, 
och i vissa brottsfall även BBK, som används i beräkningsgångarna till att 
utforma detaljerna.  

 Positivistisk och hermeneutisk forskning 2.3

Positivismen har sitt ursprung i naturvetenskapen och dess metoder 
eftersträvar att bygga på forskningen med en sådan säker kunskap som 
möjligt. Alla lösa teorier, spekulationer och ologiska traditioner är helt 
värdelösa enligt positivismen. Positivistisk forskning förespråkar att logiken 
och iakttagelsen är de enda källor till kunskap som vi människor har. Ett 
empiriskt påstående, det vill säga människans iakttagelser, kan vara sant eller 
falskt men väldigt opålitligt då det handlar om människans sinnen och 
motsatsen kan vara tänkbar. Ett ologiskt påstående kan inte vara tänkbart. Den 
positivistiska forskningen kan aldrig nå sitt mål om säker kunskap. 
Hermeneutisk forskning baseras på människans inkännande av resultatet för 
att kunna tolka hur resultatet kom fram, inte vad resultatet blev. Utöver det så 
baseras det också på det logiska och empiriska. Inkännande som en 
kunskapskälla betyder att det blir människans tolkning som blir kunskapen 
vilket är en väldigt osäker och subjektiv kunskap. (Hartman, 2004, ss. 105-107) 
(Thurén, 2007, ss. 16-21, 94-103) 
Denna rapport bygger på en positivistisk forskning då fakta är hämtad från 
litteratur som också är baserad på positivistisk forskning. Fakta är framtagen 
genom experimentell forskning utförd med hjälp av fördjupande studier, tester 
och beräkningar. 

 Litteraturstudie 2.4

Litteraturstudien har till största delen gått ut på att undersöka i Eurokod 2 
efter de aktuella dimensioneringsregler som gäller för respektive detalj. Det 
har kompletterats med kunskap från den äldre svenska normen BBK 04 



  

 

5 
 

(Boverkets handbok till betongkonstruktioner), formelsamlingar som baserats 
på Eurokod 2 och delvis BBK 04 samt konstruktionshandböcker som är 
baserade på Eurokod 2 och BBK 04. De webbaserade källorna som har används 
är dels WSPs hemsida med fakta om deras organisation och Svensk betongs 
hemsida med information om platsgjutna konstruktioner. Webbsidornas 
trovärdighet har kontrolleras genom att undersöka vilken som är webbsidans 
utgivare. 

 Deduktion 2.5

Deduktioner handlar om logik. En slutsats inom deduktion är endast giltig om 
den har ett logiskt samband.  Dock bara för att slutsatsen bygger på premisser 
som är logisk och slutsatsen blir giltig betyder inte det att den stämmer med 
hur det är i verkligheten. Därför är det viktigt att inte ta för givet att 
premisserna stämmer överens med verkligheten. (Thurén, 2007, s. 28) 
Rapporten kan anses vara deduktiv eftersom den baseras på beräkningar och 
formler enligt Eurokod 2 som är en giltig standard. Premissen är att 
dimensionera efter Eurokod 2 anses vara korrekt dimensionering. Formlerna i 
beräkningsgångarna är premisser då de kommer från Eurokod 2 och det leder 
till slutsatsen att beräkningsgångarna fungerar att dimensionera korrekt efter. 

 Validitet 2.6

Validitet innebär att det verkligen har undersökts det som ville undersökas och 
inget annat. Ett resultat som inte stämmer överens med det väntade resultatet 
som söktes i undersökningen från början medför att undersökningen är 
värdelös och validiteten obefintlig. (Thurén, 2007, ss. 26-27) 
 
För att försäkra att studien besvarar forskningsfrågan så har de framarbetande 
beräkningsgångarna och detaljutformningar blivit kontrollerade av de externa 
handledare att de är korrekt utförda och ska kunna användas i 
projekteringsarbete vid platsgjutna konstruktioner. Eftersom att studien 
undersöker forskningsfrågan och resultatet besvarade forskningsfrågan så har 
studien en hög validitet. 

 Reliabilitet 2.7

Reliabilitet betyder att mätningar som utförs ska vara korrekt gjorda. Flera som 
undersöker samma sak med samma metod ska komma fram till samma 
resultat som den första studien fick. Ifall det blev samma resultat tyder det på 
hög reliabilitet. (Thurén, 2007, s. 26) 
Då mätningarna i detta fall är datainsamlingar som till största delen har 
hämtats ifrån Eurokod 2, vilket är en europeisk konstruktionsstandard med en 
beskrivning om att följa gällande standard både effektiviseras och säkras 
arbetet. Syftet med Eurokod är att tillhandahålla gemensamma 
referensstandarder mellan konstruktionsarbeten. För att nå en god reliabilitet 
på rapporten så är dess data baserad på Eurokod samt att 
armeringsutformningen är kontrollerad av en eller i vissa fall flera handledare 
på WSP Byggprojektering. 
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 Generaliserbarhet 2.8

Generaliserbarhet är när en undersökning vars urval är representativ för det 
som undersöks. Det vill säga att det undersökta urvalet ska vara så pass lika 
med resterande val att resultatet kan ge en rättfärdig hypotes för alla valbara 
objekt som har undersökts. (Hartman, 2004, ss. 241-242) 
 Då studien är baserad till största del på beräkningsgångar som är utförda 
enligt Eurokod som är aktuell standard för alla konstruktionsarbeten i Europa, 
så kan det sägas att det finns en generaliserbarhet inom Europa. De undantag 
som finns är de formler och värden som står angivet i det nationella annexet. 

 Villkor 2.9

I Eurokod 2 så används ord ”skall”, ”bör”, ”får” och ”kan” beroende på om 
texten anger ett bindande krav, ett råd, en tillåtelse eller en möjlighet. I denna 
rapport så eftersträvas det att använda en liknande terminologi men skulle det 
vara motsvarigheter mellan denna rapport och Eurokod så är det Eurokod som 
anger textens status. Hänvisningar som sker i rapporten om inget annat anges 
är till Eurokod 2.  
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3 Teori 
 Materialet 3.1

I Sverige är betong det byggmaterial som oftast används vid byggnationer av 
bärande konstruktioner. Inom husbyggnad används det till allt ifrån 
grundkonstruktioner och fundament till bärande delar så som bjälklag, balkar 
och pelare. (Engström, 2008, ss. (1-7)) 

Betong är ett material som enkelt utryckt består av vatten, cement och sten 
samt olika tillsatsmedel för att förändra eller stärka betongens egenskaper. 
Betongens egenskaper kännetecknas av en hög tryckhållfasthet medan 
draghållfastheten är låg, bara cirka en tiondel av tryckhållfastheten. För att 
motverka de sprickor som bildas av dragpåkänningarna i betongen 
kompletteras betongen av armering, oftast av stålstänger. Via 
armeringsstängernas kammar samverkar betongen och armeringen för att 
överföra krafterna och på så sätt nås önskad funktion för betongen. (Engström, 
2008, ss. (1-1) till (1-3)) 

Betongen anses vara ett levande material då det dels krymper vid uttorkning 
samt att vid konstant belastning så ökar deformationen på materialet. Detta 
kallas också krypning. Dessa faktorer kan ge upphov till oönskade drag- och 
tryckpåkänningar i betongen och armeringen vilket i sin till leder till 
sprickbildning. (Engström, 2008, ss. (1-5)) 

 Platsgjutna konstruktioner 3.2

För att välja stomsystem krävs analyser av en rad olika parametrar där tid, 
kostnad och kvalitet är de tre största parametrarna och därmed ofta avgörande 
för valet. För att välja ett beprövat och snabbt sätt att bygga på och som 
dessutom underlättar kontrollen av tider, kostnader och kvalitet så kan 
platsgjutning vara ett bra val. (Svensk Betong, Bygga platsgjutet, Statik, 2015) 

Då det i platsgjutna konstruktioner finns många återkommande moment som 
utförs på liknande vis kan effektiviteten ökas i byggprocessen genom 
användning sig av färdiga lösningar. Detta underlättar vid såväl materialval 
och inköp av material som vid projekteringen och utförandet. (Svensk Betong, 
Bygga platsgjutet, Produktion, 2015)  

Fördelar med platsgjutna konstruktioner är bland annat att det är lätt att 
uppfylla kraven för robusthet och på så vis undviks lätt risken för 
fortskridande ras. Vid platsgjutna konstruktioner är geometrin och 
armeringsutformningen viktigt att tänka på. (Isaksson, Mårtensson, & 
Thelandersson, 2010, s. 482) 

Uppbyggnaden av en platsgjuten stomme går till så att formen byggs till 
exempelvis en vägg av ett system av färdiga formsidor som ansluts mot 
varandra till vald geometri. Formen kan efter gjutning rivas och rengöras för 
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att sedan kunna återanvändas till ny gjutning. (Svensk Betong, Bygga 
platsgjutet, Formsättning, 2015) 
Armeringen som används i konstruktionen består oftast av iläggningsfärdig 
armering beställd från en leverantör för att göra arbetet på byggplatsen mer 
effektiv samt att noggrannheten ökar och således kvaliteten på armeringen. 
(Svensk Betong, Bygga platsgjutet, Armering, 2015) 

Betongen som används vid gjutning består ofta av en så kallad 
självkompakterande betong. Det är en betong som flyter ut i formen av sig 
själv vilket både ökar effektiviteten och arbetsmiljön på byggplatsen då 
vibrering av betongen inte längre behövs. (Svensk Betong, Bygga platsgjutet, 
Betongutförande vägg, 2015)  

 Normer och standarder 3.3

Beräkningsregler har i Sverige funnits sedan slutet av 1880-talet och har 
omarbetats och uppdaterats i omgångar. 1979 infördes en standard kallad BBK 
79, Boverkets handbok för betongkonstruktioner. I denna finns listade krav på 
bärförmågan hos betongkonstruktioner. BBK blev dock obligatorisk först i den 
omarbetade versionen som släpptes 1990 och också senare 2004. Under 90-talet 
inleddes det europeiska arbetet med Europastandarden Eurokod 2 som vi idag 
följer. (Engström, 2008, ss. (1-22) till (1-23)) Kapitel 2 i Eurokod 2 behandlar de 
grundläggande dimensioneringsreglerna. Det handlar om krav, principer för 
dimensionering i gränstillstånd, grundvariabler, verifiering med 
partialkoefficientmetoden med mera. Dessa regler grundar sig på olika kapitel 
från SS-EN 1990. 

 Dimensionering 3.4

De tre huvudområdena en bärande konstruktion ska dimensioneras för är  
• Bärförmåga 
• Stadga 
• Beständighet 

Med bärförmåga menas att bärande konstruktioner ska kunna bära upp laster 
på så sätt att människors säkerhet tillgodoses vid såväl uppförande som 
användning av konstruktionen. Dimensionering för stadga menas att 
konstruktionen ska dimensioneras så att den inte deformeras på så sätt att 
utseendet, komforten eller funktionen drabbas negativt. Med beständighet 
menas att den nedbrytning på konstruktioner som orsakas av yttre miljöer ska 
kunna ske under kontrollerade former och att konstruktionen ska kunna 
fungera i sitt ursprungsskick under en längre tidsperiod och på så sätt bidra till 
lägre renoveringskostnader. (Engström, 2008, ss. (2-1) till (2-4))  

De punkter som kontrolleras vid dimensionering av konstruktionsdetaljerna är  

• Prägling 
• Spjälkning 
• Tvärkraft 
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• Genomstansning 
• Böjande moment 
• Detaljutformning 

3.4.1 Prägling 
Prägling är ett intryck i betongen som kan innebära försämrad funktion eller 
beständighet hos konstruktionen (Cederwall, Lorentsen, & Östlund, 1990, s. 
323). Det orsakas av att konstruktionen belastas av en tryckkraft som verkar på 
en begränsad yta (Svenska betongföreningen, Svenska Betongföreningens 
handbok till Eurokod 2 volym 1, 2010, s. 87). Bärförmågan mot prägling 
beräknas i kapitel 6.7 som: 

���� = ��� ∗ 
�� ∗ ������� < 3,0 ∗ 
�� ∗ ��� 

Förutom begränsande förutsättningar enligt figur 2 begränsas också �� och �� 

av fundamentets yttermått 

 
Figur 2 Modell för fördelningsyta under prägling (SVENSK STANDARD SS-EN 

1992-1-1:2005, kap. 6.7(2)) 

Då villkoret ���� > F�� uppfylls så finns ingen risk för prägling i 
konstruktionen.  

3.4.2 Spjälkning 
Spjälkning riskerar inträffa då dragpåkänningarna i betongkonstruktionen blir 
för höga. Detta leder då till att en del bryts loss från konstruktionen. 
(Cederwall, Lorentsen, & Östlund, 1990, s. 323) För att beräkna 
spjälkningskapaciteten �� i fundamentet används BBK 04 kapitel 3.10. Detta 
betecknas i BBK som det största värdet av:  

�� = 0,75 ∗ � ∗ � ∗ 
�� 
�� = (0,5 + �) ∗ � ∗ 
�� 

med mått definierade i figur 3 
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Figur 3 Definition av mått samt β vid spjälkning (Boverket, 2004, kap. 3.10.2) 

a är spjälksprickans längd och β är den del av tryckytan som faller inom en 
symetriskt placerad yta av 0,6 ∗  !"#$%& $'!"#($�s	sidor dock högst 0,5 och 
övriga enligt Figur 3.  

Då villkoret �/� < ��� uppfylls föreligger ingen risk för spjälkning och 
elementet behöver således inte armeras i det syftet. Då risk för spjälkning 
föreligger beräknas spjälkkraften �0 för vardera riktningen enligt kapitel 
9.8.4(2): 

�0 = 0,25 ∗ 21 − 5ℎ7 ∗ 8/� 

där h finns definierad enligt i figur 4 

 
Figur 4 Definitioner av mått för spjälkarmering (SVENSK STANDARD SS-EN 

1992-1-1:2005, kap. 9.8.4(2)) 

Den armering som krävs för att förhindra spjälkning fördelas jämt över höjden 
h och beräknas enligt:  

�0 = �0
9� 
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Spjälkning är också något som inträffar då det täckande betongskiktet runt och 
mellan armeringen är för litet eller då förankringslängden inte är tillräcklig. 
Mer om det i kapitel 3.4.6 

3.4.3 Tvärkraft 

Tvärkraftsbrott 
När ett betongelement tvärkraftsbelastas används förenklade 
dimensioneringsprinciper som är baserade på försökresultat och empiriska 
samband då det råder osäkerhet för hur betong beter sig under 
tvärkraftsbelastning. Detta är en mycket komplicerad mekanism, trots mycket 
forskning inom området. Studier måste utföras i brotts- och 
deformationstillståndet inom ett mer utsträckt område för att se vart 
sprickbildningen sker istället för, som vid en vanlig balk-teori att endast titta i 
tvärsnittsstorheter som är möjligt vid andra material. Det finns en del 
osäkerheter med detta men beräkningsmetoderna som har tagits fram fungerar 
med hänsyn till osäkerheterna. (Langesten, 1995, ss. 74, 354)  
Det är tre olika brottsfall som är aktuellt vid tvärkraftsbelastning och de är 
livskjuv-, livtryck- och böjskjuvbrott. Livskjuvbrott inträffar inom områden där 
böjmomentet inte skapar några dragsprickor. Brottet uppstår när den sneda 
huvuddragspänningen, :;, överskrider betongens draghållfasthet och därmed 
orsakar diagonalsprickor i balklivet. Om elementet är tvärkraftarmerat 
möjliggörs att lasten på balken kan ökas efter det att sprickorna uppkommit 
och det slutgiltiga brottet blir då antingen livtryckbrott eller böjskjuvbrott. 
(Langesten, 1995, s. 74) 
Livtryckbrott skapas av tryckbrott i betongens ”trycksträvor” som fungerar 
ungefär som ett fackverks sneda trycksträvor. Ett sådant brott kan uppkomma 
då tvärkraftsarmeringen är så kraftig att denna inte når flytning före 
tryckbrott. Därmed definieras den övre gränsen för en konstruktiondels 
bärförmåga vid tvärkraftsbrott. Bärförmågan bestäms av betongtvärsnittets 
egen bredd och kan inte ökas genom mer armering. (Langesten, 1995, s. 75) 
Böjskjuvbrott kan inträffa inom de områden där böjdragsprickor uppstått. 
Brottet börjar med att sneda skjuvsprickor utvecklas från böjsprickorna och 
sprickor bildas från konstruktionens undersida upp mot tryckzonen. Brottet 
som sker kommer att bero på att ovanför den tillkomna skjuvsprickan i 
betongens tryckzon så kommer betongen att spjälka eller krossas. Ifall 
elementet har tvärkraftsarmering som korsar den sneda sprickan så medverkar 
den verksamt till att uppta tvärkraften. (Langesten, 1995, s. 74) 

Tvärkraftsarmering 
Tvärkraftsarmering, som oftast består av byglar eller uppbockad 
längsarmering, kan tillsammans med längsarmeringen dimensioneras efter 
den så kallade fackverksmodellen (se figur 5). Dragna stänger tar i ett fackverk 
tar upp dragkrafterna, den tryckta betongen i balkens översida fungerar som 
övre ramstänger och lutande betongsträvor mellan snedsprickorna motsvarar 
tryckta diagonalen. 
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Figur 5 Fackverksmodell för tvärkraftsarmering (Svenska betongföreningen, 
Svenska Betongföreningens handbok till Eurokod 2 volym 1, 2010, s. 64)  

I figur 5 är de streckade linjerna trycksträvorna medan de heldragna linjerna är 
den dragna tvärkraft där < och = är tvärkraftsarmeringens respektive 
trycksträvornas lutning mot den horisontella balkaxeln. Vinkeln = ska 
begränsas enligt 6.2.3 (2) i Eurokod där begränsningarna återfinns i NA. 
(Svenska betongföreningen, Svenska Betongföreningens handbok till Eurokod 
2 volym 1, 2010, s. 64) Rekommenderade värden enligt Eurokod 2 är 

1 ≤ cot = ≤ 2,5 

där ett värde på 2.5 för cot = medför att det krävs mindre tvärkraftsarmering 
men i sin tur utsätter betongen för högre tryck.  

Tvärkraftsarmering ökar betongbalkens förmåga att ta upp tvärkrafter. En 
jämförelse mellan tvärkraftsarmerade och inte tvärkraftsarmerade balkar visar 
att en tvärkraftsarmerad balk har:  

• En effektivare sammanhållning av de sneda sprickorna som kan uppstå 
vilket i sin tur ökar friktionskrafterna som betongen skapar. 

• Dymlingsverkan på den längsgående böjarmeringen blir bättre då den 
får stöd av tvärkraftsarmeringen. 

• Utan tvärkraftsarmering uppnås inte det önskade fackverksbeteendet. 
• Betongen och armeringen får en ökad vidhäftning med varandra 

eftersom dragzonen hålls ihop mer. 
Tvärkraftsarmeringen kommer endast att verka när det har börjat uppstå 
någon slags sprickbildning då sprickan korsar armeringen. Armeringen hjälper 
till att kontrollera sprickbildningen och motverkar tvärkraftsbrott ända tills 
spänningen i armeringen uppnår sträckgränsen. (Isaksson, Mårtensson, & 
Thelandersson, 2010, s. 364) 

Dimensionering 
Vid dimensionering av armeringen med hänsyn på tvärkraft, så är parametrar 
som betongkvalité, tvärsnittsform, längsgående armering, eventuell 
normalkraft och tvärkraftsarmering, sådant som måste beaktas innan 
dimensionering påbörjas. Dimensionering sker enligt kapitel 6.2 i EK2. 

Konstruktion utan tvärkraftarmering 
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Betongen kan i vissa fall klara av att ta upp all tvärkraft utan behov av 
tvärkraftsarmering men då krävs det att det dimensionerade värdet på 
tvärkraften är mindre än betongens tvärkraftskapacitet 

A/� ≤ A��,� 

Dimensioneringsvärdet för tvärkraftskapaciteten hos betongen A��,� 	erhålls ur 
ekvation (6.2.a) i kapitel 6.2.2 

A��,� = B��,� ∗  ∗ C100 ∗ D� ∗ 
�EF ∗ G ∗ � 

Med ett minimumvärde av ekvation (6.2.b) 

AHIJ = 0,035 ∗ C K ∗ 
�E ∗ G ∗ � 

där B är tvärsnittets minsta bredd inom dess dragna del, d den effektiva 
höjden och båda är i mm. 
�E är i MPa vilket ger att dimensioneringsvärdet blir 
i N. Parametrarna B��,�   ges av ekvationen  

B��,� = �,�LMN   

där O� har ett värde på 1.5. 

k ges av ekvationen 

 = 1 + �200� ≤ 2,0 

där d är i mm. 

Böjarmeringsinnehållet :� bestäms för den minsta böjarmeringen �0P på 
dragen sida mellan momentnollpunkt och momentmaximum. Dock får värdet 
högst vara 0.02. D� ges av 

D� = Q'" R �0G ∗ �0,02  

Om tvärkraften är större än kapaciteten så krävs det att balken 
tvärkraftsarmeras. 

Konstruktion med tvärkraftsarmering 
Tvärkraftsarmeringen dimensioneras enligt kapitel 6.2.3 som en 
fackverksmodell där en armeringsenhet som har maximal dragkraftskapacitet 
får uttrycket �0S∗
9S�. �0S är arean för tvärsnittet på varje bygel och 
9S� är 
tvärkraftsarmeringens draghållfasthet. Kapaciteten för vertikala byglar som 
ligger på ett jämt avstånd s och lutningen < = 90° blir ur ekvationen 
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A��,0 = �0S# ∗ V ∗ 
9S� ∗ cot = 

Dock så begränsas kapaciteten av byglarna då den inte kan vara större än vad 
kapaciteten i den tryckta betongsträvan är. Denna kapacitet bestäms enligt 
ekvationen (Langesten, 1995, s. 336) 

A��,0 = <�S ∗ �S ∗ W ∗ X� ∗ 
��cot = ∗ tan =  

Där ν1 är en hållfasthetsreduktionsfaktor för betong med skjuvsprickor. Ett 
högre värde på tryckkapaciteten för betongen, leder till sprödare material, och 
mer restriktion läggs på betongsträvans bärförmåga. X� kan beräknas lika som 
ν som beräknas enligt ekvation (6.6N) 

X = 0,6[1 − 
�E/250] 

z är den inre hävarmen svarande mot aktuellt böjmoment. För armerad betong 
utan normalkraft kan det approximativa värdet, z = 0,9d normalt användas 
enligt 6.2.3. 

Minimiarmering används för att förebygga sprickbildning och spröda brott. 
Minimiarmeringen tar även upp krafter som uppstår vid förhindrade 
deformationer (SVENSK STANDARD SS-EN 1992-1-1:2005, kap. 9.1(3)). 

3.4.4 Genomstansning 
Genomstansning är i själva verket ett skjuvbrott som kan uppstå då 
betongplattor utsätts för koncentrerade krafter.  Exempel på detta kan vara 
pelare som står på ett markfundament eller då bjälklag vilar på en 
pelarkonstruktion. Brottet kan förklaras som en kon som trycks lös ur 
konstruktionen. (Langesten, 1995, s. 244) 

Vid beräkning av bärförmågan mot genomstansning utförs enligt kapitel 6.4.2 
en kontroll av bärförmågan i ett snitt på avståndet 2.0d från belastningsytans 
periferi enligt figur 6. Då kontrollsnittets area belastas av en motgående kraft 
av till exempel grundtryck från marken bör flera kontrollsnitt innanför 
avståndet 2.0d kontrolleras. (SVENSK STANDARD SS-EN 1992-1-1:2005, kap. 
6.4.2(2))  
Laster som verkar i motsatt riktning inom kontrollsnittets area får dras av från 
pelarlasten enligt ekvation 6.48. 
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Figur 6 Exempel på grundkontrollsnitt (SVENSK STANDARD SS-EN 1992-1-

1:2005, kap. 9.4.2(1)) 

För att beakta olikartade fördelningar av skjuvspänningar orsakade av 
excentrisk stansning skall skjuvspänningen förstoras med en 
excentricitetsfaktor � enligt 6.4.3(3).  

A/� = � ∗ A /��]∗� 

De manuella beräkningarna av � beräknas enligt ekvation 6.39  

� = 1 +  ∗ ^/�A/� ∗ &�_� 

och visar sig oftast vara befogade men kan också under vissa förutsättningar 
sättas till approximativa värden enligt 6.4.3(6). (Svenska betongföreningen, 
Svenska Betongföreningens handbok till Eurokod 2 volym 1, 2010, s. 74) 

Stanshållfastheten per ytenhet i bjälklag och grundfundament A���  beräknas 
enligt 6.4.4 ekvation 6.47 i respektive kontrollsnitt. 

A��,� = B��,� ∗  ∗ C100 ∗ D� ∗ 
�EF ≥ AHIJ 

Därefter kan en kvot med villkoret  A��/A/� > 1.0 kontrolleras för varje snitt 
för att avgöra huruvida fundamentet behöver armeras mot stansning. Då 
skjuvarmering erfordras adderas skjuvarmeringens hållfasthet A��,�0 till den 
redan framräknade hållfastheten utan armering enligt 6.4.5 ekvation 6.52. 
(Svenska betongföreningen, Svenska Betongföreningens handbok till Eurokod 
2 volym 1, 2010, s. 75) 

A��,�0 = 0,75 ∗ A��,� + 1,5 ∗ (� ∗ #b) ∗ �0S
9S�,cd ∗ 1&� ∗ � ∗ #'"< 

Fundamentets bärförmåga mot stansning begränsas också i ett snitt beräknad 
invid pelarperiferin enligt ekvation 6.53: 

A/� = � ∗ A/�&� ∗ � ≤ A��,Hef 
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I den nationella bilagan har eurokodens uttryck för VRd.max kompletterats då 
tester visat att ekvation 6.52 ibland visat för höga värden och bestäms därför 
enligt: (Svenska betongföreningen, Svenska Betongföreningens handbok till 
Eurokod 2 volym 1, 2010, s. 76) 

A��,Hef ≤ g 0,5 ∗ X ∗ 
��1,6 ∗ A��,� ∗ &�/&� 

Slutligen kontrolleras kontrollsnittet hi�� där skjuvarmering inte längre är 
nödvändigt. Beräkningen utförs med ekvation 6.54 

hi��,cd = � ∗ A/�A��,� ∗ � 

Skjuvarmeringens yttersta rad skall inte placeras högst  � = 1,5� innanför 
detta kontrollsnitt enligt figur 7.  

 
Figur 7 Definition på kontrollsnitt vid innerpelare (SVENSK STANDARD SS-EN 

1992-1-1:2005, kap. 6.4.5(4)) 

Skjuvarmeringens utformning utförs enligt kapitel 9.4.3 som säger att 
armeringen bör bestå av minst två rader byglar fördelad mellan den 
belastande arean och  � = 1.5� innanför kontrollsnittet hi��. Avstånd mellan 
byglar bör heller inte överstiga 0,75� enligt figur 8. 
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Figur 8 Skjuvarmering vid risk för genomstansning (SVENSK STANDARD SS-EN 

1992-1-1:2005, kap. 9.4.3) 

3.4.5 Böjande moment 
I betongkonstruktioner som utsätts för ett böjande moment kan brott ske 
antingen på grund av tryckbrott i betongen och/eller plasticering i armeringen. 
Böjda element dimensioneras oftast så att plasticering i armeringen sker först 
eftersom det ger ett segt brott vilket är att föredra då det är möjligt att 
upptäcka brott innan hela konstruktionen går sönder. Spänningsomlagring 
mellan elementen möjliggörs för hela system om plasticering sker. (Langesten, 
1995, s. 318) 
De allmänna förutsättningarna för dimensionering med hänsyn till böjande 
moment med eller utan normalkraft ges enligt 6.1(2)P. Vid bestämning av 
momentbärförmågan i brottgränstillstånd för armerade eller förspända 
betongtvärsnitt förutsatts att: 

• Plana tvärsnitt förblir plana. 
• Töjningen i vidhäftande armering eller spännarmering är densamma 

som töjningen i omgivande betong både vid tryck och drag. 
• Betongens draghållfasthet försummas. 
• Tryckspänningar i betongen bestäms med hjälp av dimensionerande 

spännings-töjningssamband enligt 3.1.7. 
• Spänningar i armeringen bestäms med hjälp av dimensioneringskurvor 

i kapitel 3.2 (figur 3.8) och 3.3 (figur 3.10). 
• För spännarmering beaktas initialtöjningen vid bestämning av 

spänning. 

Teori om de olika tvärsnittsstadierna 
I böjda konstruktioner orsakad av belastning samverkar betongen och 
armeringen. Vid små eller inga laster är tvärsnittet osprucket och det kallas att 
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den är i stadium I. Betongen och armeringen har i detta stadium en elastisk 
respons. 

 
Figur 9 Stadium 1 vid böjning (Engström, 2008, ss. (5-22)) 

Vid ett större moment så kommer draghållfastheten hos betongen inte vara 
tillräcklig och sprickor kommer att bildas i tvärsnittets dragzon. Lasten kan 
fortfarande öka eftersom det nu är armeringen som tar upp de dragspänningar 
som blir. Detta kallas för stadium II och betongen antas nu inte kunna ta upp 
några dragspänningar. Det effektiva tvärsnittet är nu endast den tryckta zonen 
och den dragna armeringen. Betongen under neutrallagret syftar nu endast till  
att hålla kvar armeringen på plats. (Engström, 2008, ss. (5-23)) 

 
Figur 10 Stadium 2 vid böjning (Engström, 2008, ss. (5-22)) 

Vid ett ännu större moment nås tillslut den punkt då spänningarna i den 
tryckbelastade kanten inte kan öka mer om brott ska undvikas. Då 
brottmomentet uppnås, nås även stadium III. Det är i detta stadium som 
dimensionering i brottgränstillståndet sker. 
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Figur 11 Stadium 3 vid böjning (Engström, 2008, ss. (5-22)) 

Dimensionering av enkelarmerade tvärsnitt 
Vid dimensionering av ett enkelarmerat tvärsnitt som är belastat med ett 
moment som har förutsättningarna att fck <50 MPa, ƞ=1.0 och l=0.8 samt att 
dragkraften i armeringen är i jämnvikt med den resulterade tryckkraften i 
betongen. För att det ska gälla så måste �0 = �0:0 = �� = 
��0.8W� (Isaksson, 
Mårtensson, & Thelandersson, 2010, s. 321) där 

�0 är arean av armeringen :0 är spänningen i armeringen 
��	är tryckkapacitet hos betongen W är avståndet från neutrallagret till ytterkant av betongens tryckta zon � är bredden på tvärsnittet 

Momentet skall vara detsamma av yttre laster som det är runt en punkt i 
tvärsnittet till exempel i angreppspunkten för �0 eller ��. Det ger ekvationen 
(Isaksson, Mårtensson, & Thelandersson, 2010, s. 322)  

^ = g �0(� − 0.4W)��(� − 0.4W) = 
��0.8W�(� − 0.4W)   

Armeringsmängden ska dimensioneras så att töjningen i stålet når 
sträckgränstöjningen innan betongen når sin gränsstukning (Isaksson, 
Mårtensson, & Thelandersson, 2010, s. 325) 

l0 > l09 = dmn/o  när :0 = 
9�    

Med dessa förutsättningar så kallas det för en normalarmerad balk och det 
gäller när den geometriska armeringsandelen D är mindre än den balanserade 
armeringsandelen DpeP (Isaksson, Mårtensson, & Thelandersson, 2010, s. 324) 

D = qop�  DpeP = qop� = 0.8 dNndmn ∗ rNs/odmntrNs/o   

Där D < DpeP 
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Avståndet x är avståndet från överkant tvärsnitt ner till neutrallagret. x i en 
normalarmerad sektion definieras då :0 = 
9� (Isaksson, Mårtensson, & 
Thelandersson, 2010, s. 322) 

W = qodmndNn�.Lp   

Avståndet för balanserad armering definieras som (Isaksson, Mårtensson, & 
Thelandersson, 2010, s. 324) 

WpeP = rNs/o�dmntrNs/o 	
 

 
Figur 12 Spänningsfördelning och brottbild för normalarmerade konstruktioner 

(Isaksson, Mårtensson, & Thelandersson, 2010, s. 325) 

Formlerna som används för att dimensionera ett enkelarmerat tvärsnitt skrivs 
ofta på en dimensionlös form för att förenkla beräkningarna. Vid 
dimesnionering är det ofta den erforderliga armeringsmängden �0 som 
beräknas. Då ekvationen för jämvikt �0 = �0:0 = �� = 
��0.8W� delas med den 
effektiva höjden � fås uttrycket (Isaksson, Mårtensson, & Thelandersson, 2010, 
s. 324) 

0.8 f� = qop� uodNn = D uodNn  

Ur detta uttryck så fås den mekaniska armeringsmängden v (Isaksson, 
Mårtensson, & Thelandersson, 2010, s. 326) 

v = 0.8 f� = D uodNn  

Uttrycket för den mekaniska armeringsmängden sätts därefter in i ekvationen 
om uttrycket för momentet 

 ^ = g �0(� − 0.4W)��(� − 0.4W) = 
��0.8W�(� − 0.4W)  

Och visar att (Isaksson, Mårtensson, & Thelandersson, 2010, s. 326) 
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^ = �0:0(� − 0.4W) = �� qop� :0(� − 0.4W) = D��:0(� − 0.4W) = ��w
��v(1 −0.5v)  

Det relativa momentet baseras på det föregående uttrycket som (Isaksson, 
Mårtensson, & Thelandersson, 2010, s. 326) 

Qx = yp�zdNn = v(1 − 0.5v)  

Gränsen som går mellan att vara ett normalarmerat tvärsnitt och ett 
överarmerat tvärsnitt fås genom det balanserade värdet på den mekaniska 
armeringsandelen, vpeP. För att balken ska vara normalarmerad ska den 
mekaniska armeringsandelen vara mindre än det balanserade värdet v < vpeP 
då det balanserade värdet baserar sig på det balanserade värdet för avståndet 
till neutrallagret (Isaksson, Mårtensson, & Thelandersson, 2010, s. 326) 

vpeP = 0.8 rNs/odmntrNs/o  

Om balken nu är normalarmerad så bestäms armeringsmängden med 
förutsättning att :0 = 
9� enligt ekvationen (Isaksson, Mårtensson, & 
Thelandersson, 2010, s. 327) 

�0 = yndmn�(�{|z)  

3.4.6 Detaljutformning 
Armeringens funktion i betongkonstruktioner är dels att ta upp drag- och 
tryckkrafter då betongens kapacitet inte räcker till. Den förhindrar och 
begränsar sprickbildning och sprickbredd samt skyddar betongen från att 
spjälka då konstruktionen utsätts för högt tryck eller brand. För att detta ska 
fungera krävs en god samverkan mellan betongen och armeringen. (Isaksson, 
Mårtensson, & Thelandersson, 2010, ss. 482-483) Detta sker på så sätt att 
betongen tar upp de tryckkrafter som belastar konstruktionen medan 
armeringen tar upp dragkrafterna.  För att åstadkomma denna kraftöverföring 
krävs det att armeringens vidhäftning i betongen är god samt att armeringen 
är nog förankrad i betongen. (Isaksson, Mårtensson, & Thelandersson, 2010, s. 
301) 

Vidhäftning mellan betongen och armeringen sker i huvudsak genom att 
krafterna kan överföras via armeringens kammar. Armeringen måste då vara 
rätt utformad för att inte skjuvspänningarna ska krossa eller spjälka betongen. 
Om armeringen ligger för nära varandra ökar risken för att armeringen ska 
dras ut ur betongen då skjuvhållfastheten i betongen inte är tillräcklig. För att 
vidhäftningen ska bedömmas tillräcklig bör därför hänsyn tas till dessa 
faktorer genom beräkningar av täckskikt och förankring. (Isaksson, 
Mårtensson, & Thelandersson, 2010, s. 302) 
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Täckskikt 
För att armeringen ska skyddas mot korrosion och för att möjliggöra 
förankring och skarvning av armering utan att risk för spjälkning ska uppstå 
skall ett visst avstånd till närmaste betongyta bestämmas. (Isaksson, 
Mårtensson, & Thelandersson, 2010, s. 302) Det beräknas enligt kapitel 4.4.1 
som 5JiH = 5HIJ + ∆5�c~ och definieras som ett minimimått på täckskiktet 5HIJ 
som adderas med ett tillägg för dimensioneringstillägg ∆5�c~ = 10QQ som tar 
hänsyn till avvikelser i produktionen. 

Det minsta täckande betongskiktet 5HIJ tar hänsyn till just vidhäftning i 
betongen men också hur armeringen ska skyddas mot korrosion och brand. 
Den beräknas i olika steg enligt kapitel 4.4.1.2 som 

5HIJ = max	�5HIJ,p; 5HIJ,��b + ∆5HIJ,9 − ∆5HIJ,0� − ∆5HIJ,e��; 10QQ�  
5HIJ,p tar hänsyn till vidhäftning och där värdet definieras enligt tabell 1: 

Tabell 1 Minsta täckande betongskikt vid vidhäftning (SVENSK STANDARD SS-EN 

1992-1-1:2005, kap. 4.4.1.2(3)) 

5HIJ,��b beräknas med hänsyn till hur konstruktionen utsätts av yttre miljö och 
baseras på vilken exponeringsklass konstruktionsdelen bedöms falla under och 
vilken livslängd den bedöms att ha samt vilket vct-tal betongen har. Beroende 
på om armeringen utförts med rostfritt stål eller om det tilläggsskyddats kan 5HIJ,��b reduceras. Dock används det rekommenderade värdet 0 (SVENSK 
STANDARD SS-EN 1992-1-1:2005, kap. 4.4.1.2) 

Det fria avståndet mellan armeringsstängerna i konstruktionen beräknas enligt 
kapitel 8.3(2) och definieras som det största värdet av: 

 R 1 ∗ ∅�� + 5QQ20QQ  

Förankring 
Vid förankring av armeringsstänger sker överföringen av krafter genom 
vidhäftning mellan betong och ytan på armeringsstången. (Engström, 2008, ss. 
(12-17)) Då täckskiktet är för litet eller då förankringslängden på armeringen är 
för kort finns risk för att förankringsbrott ska uppkomma. (Engström, 2008, ss. 
(12-20)) För att säkerställa att detta inte ska bli ett problem krävs beräkningar 
av förankringar enligt Eurokod 2. De beräkningar som utförs görs enligt 
kapitel 8.4.  
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Vidhäftningshållfastheten 
p� beräknas utifrån huruvida det råder goda 
vidhäftningshållfastheter runt armeringen, vilken diameter armeringen har 
samt betongens draghållfasthet. (SVENSK STANDARD SS-EN 1992-1-1:2005, 
kap. 8.4.2) 


p� = 2,25 ∗ ���w
��� (8.2) 

Grundförankringslängden av armeringen beräknas som �p,b�� = �� ∗ uondNn och tar 

hänsyn till den tidigare beräknade vidhäftningshållfastheten samt den 
stålkvalitet som armeringen utgörs av. (SVENSK STANDARD SS-EN 1992-1-
1:2005, kap. 8.4.3) 

Slutligen beräknas den dimensionerande förankringslängden �p� som 
erfordras för att förankringsbehovet ska uppfyllas. Faktorer som beaktas i 
beräkningen tar hänsyn till formen på armeringsstången, täckskikt, 
tvärarmering som omsluter tänkt armering samt tryck som belastar inom 
förankringslängden. (SVENSK STANDARD SS-EN 1992-1-1:2005, kap. 8.4.4)  

Förankringslängden beräknas som: 

�p� = <�<w<K<�<��p.b�� > �p.HIJ 

där <w<K<� > 0,7 

Där �p.HIJ är en minsta förankringslängd för dragna och tryckta stänger och 
beräknas som: 

Dragna stänger: Q�W�0,3�p,b��; 10�; 10QQ� 
Tryckta stänger: Q�W�0,6�p,b��; 10�; 10QQ� 
Pelardäck 
Då plattor ligger på pelare i till exempel ett pelardäck råder speciella regler för 
hur armeringen ska utformas och specificeras enligt kapitel 9.4. Vid 
innerpelare bör hälften av den totala armeringsarean som motverkar det 
negativa momentet över pelaren förläggas inom en effektiv bredd �� av 0,125 
gånger avståndet till nästa pelarrad på var sida av pelaren. Minst två stänger 
bör dessutom läggas in i underkant av plattan som dessutom korsar 
pelartvärsnittet. (SVENSK STANDARD SS-EN 1992-1-1:2005, kap. 9.4.1(2)) 

Vid kant och hörnpelare beräknas den effektiva bredden �c vilket är den bredd 
där stödarmeringen ska förläggas inom. (Isaksson, Mårtensson, & 
Thelandersson, 2010, s. 9.4.2(1))  
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Figur 13 Effektiv bredd vid pelare i kant och horn (SVENSK STANDARD SS-EN 

1992-1-1:2005, kap. 9.4.2(1)) 

Den totala mängden stödarmering �00 beräknas enligt beräkningar för böjande 
moment. (Isaksson, Mårtensson, & Thelandersson, 2010, s. 327) Momentet är 
det tidigare framräknade stödmoment som verkar över pelaren. 
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4 Resultat  
Nedan presenteras beskrivning av aktuella dimensioneringsregler med 
omfattande beräkningsgångar för armeringsdetaljerna med hänvisning till 
gällande norm. Fiktiva beräkningsexempel och kortfattade beräkningsgångar 
bifogas som bilagor för respektive armeringsdetalj. 

 Grundfundament 4.1

Grundfundament är den del i konstruktionen som bär upp ytter- och 
innerväggar samt pelare. Vid dimensionering av grundfundament beaktas 
markens egenskaper som specificeras i geotekniska rapporter och resulterar i 
det tryck som plattan belastas av och därefter måste dimensioneras för. Vid 
långsträckta plattor, så som väggsulor eller kantbalkar, beräknas tvärkrafter 
och moment i ett tvärsnitt längs den belastande väggens periferi och betraktas 
därför som en fast inspänd balk med infästning i det tidigare nämnda snittet. 
De krafter som verkar på fundamentet blir således både ett moment i snittet 
samt tvärkraft. I vissa fall krävs armering mot tvärkraften men om möjlighet 
finns kan fundamentets dimensioner utformas så att tvärkraftskapaciteten blir 
tillräcklig (Langesten, 1995, s. 257). Längden på fundamentet väljs lämpligast 
till en meters längd av konstruktionen. (Langesten, 1995, ss. 248-249) Vid 
pelarfundament läggs snittet på samma sätt som vid långsträckta fundament 
invid pelarens periferi. Detta ger således samma lastfall med tillägget att 
fundament på mark måste kontrolleras för risken för genomstansning 
(Langesten, 1995, s. 160). Pelarfundament skall enligt Eurokoden också 
kontrolleras mot både prägling (SVENSK STANDARD SS-EN 1992-1-1:2005, 
kap. 6.7) och i fall då grundtrycket anses högt kontrolleras även risk för 
spjälkning (SVENSK STANDARD SS-EN 1992-1-1:2005, kap. 9.8.4) 

4.1.1 Detalj 1 Grundfundament på berg (Se bilaga 1) 
När beräkningar utförs på ett pelarfundament på fast berg som utsätts av en 
last på en mindre del av betongytan måste kontroller utföras med avseende på 
prägling och spjälkning. 

Prägling 
När last från pelaren �/� överstiger bärförmågan i grundplattan kan en lokal 
deformation uppstå under området för belastningen. Lokal krossning inte är 
likställt med ett brott i konstruktionen men i vissa fall leder det till försämrad 
funktion och beständighet i form av en permanent deformation. För att 
bestämma bärförmågan i betongfundament ���� kan ekvationen (6,63) 
användas. 

���� = ��� ∗ 
�� ∗ �������  3,0 ∗ 
�� ∗ ��� 
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där: ��� är arean som lasten verkar på ��� är fördelningsarean beräknad enligt likformighet från ��� 

Förutom förutsättningar enligt figur 14 begränsas också �� och �� av 
fundamentets yttermått 

 
Figur 14 Modell för fördelningsyta under prägling (SVENSK STANDARD SS-EN 

1992-1-1:2005, kap. 6.7(2)) 

Då villkoret ���� > F�� uppfylls föreligger ingen risk för prägling i 
konstruktionen.  

Spjälkning 
Spjälkning kan förklaras som att en del av konstruktionen knäcks loss från 
grundplattan och orsakas av tryckspänning i betongen (Cederwall, Lorentsen, 
& Östlund, 1990, s. 323). Detta resulterar i försämrad bärförmåga eller 
beständighet i konstruktionen. (Boverket, 2004, kap. 3.10-3.10.1) Eurokoden ger 
ingen direkt förklaring för huruvida spjälkarmering erfordras eller inte. Därför 
används den äldre svenska standarden BBK 04 istället. (Svenska 
betongföreningen, Svenska Betongföreningens handbok till Eurokod 2, 2010, s. 
197)  
 
Spjälkningskapaciteten I betongen FR beräknas som det största av (Boverket, 
2004, kap. 3.10-3.10.1):  

�� = 0,75 ∗ � ∗ � ∗ 
�� 
�� = (0,5 + �) ∗ � ∗ 
�� 
 
där (med villkor enligt figur 15 samt � är spjälksprickans längd och � är den 
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del av tryckytan som faller inom en symetriskt placerad yta av 0,6 ∗ !"#$%& $'!"#($�"#	#'�!%, dock högst 0,5): 

 
Figur 15 Definition av mått samt β vid spjälkning (Boverket, 2004, kap. 3.10.2) 

Då villkoret �/� < ��� uppfylls föreligger ingen risk för spjälkning och 
grundfundamentet behöver således inte armeras i det syftet. Då risk för 
spjälkning föreligger beräknas spjälkkraften �0 för vardera riktningen enligt 
kapitel 9.8.4(2): 

�0 = 0,25 ∗ 21 − 5ℎ7 ∗ 8/� 

där h finns definierad enligt i figur 16 

 
Figur 16 Definitioner av mått för spjälkarmering (SVENSK STANDARD SS-EN 

1992-1-1:2005, kap. 9.8.4(2))  

Den armering som krävs för att förhindra spjälkning beräknas enligt:  

�0 = �0
9� 

En kontroll bör genomföras för att försäkra att höjden h är tillräckligt beroende 
på antalet armeringsjärn, minsta betongskikt och avståndet mellan järnen. 
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4.1.2 Detalj 3 Väggsula (Se bilaga 2) 

Förutsättningar 
Förutsättningarna som krävs innan utformningen utförs av väggsulan och dess 
armering så behövs definitioner på de laster som verkar på konstruktionen. 
Egentyngden av betongen beräknas som en ogynnsam permanent last, �E. Den 
nyttiga lasten i byggnaden beräknas som en variabel last, �E, på plattan. 
Lasten som väggen skapar räknas som en linjelast, ��. Eventuellt moment som 
väggen belastas av benämns som Q�. Dimensioneringsvärden för betongen 
och armeringen är också en förutsättning som behövs samt markens 
dimensionerande värde på bärförmåga vid last, �� (eller σH ), som är en 
förutsättning ifrån den geotekniska undersökningen. 
Om väggen belastas av en vertikal last som skapar ett moment så kommer 
tryckzonen för väggsulan att förskjutas och en effektiv bredd behöver 
beräknas. Använd aktuella laster för att beräkna eventuell excentriteten: 

� = Hn�   

Q� är det dimensionerande momentet som väggen belastas med 8 är den dimensionerande normalkraften 

Den tryckzon, W, som kommer av momentet används för att beräkna den 
effektiva bredden, �cdd 

W = � ∗ G2 + � ∗ ($ + ℎ) ∗ � + Q�/� 

�cdd = 2 ∗ (G − W) 
� är den totala vertikala lasten ℎ är väggsulans höjd G är väggsulans bredd beroende på h och en lastspridning 1:2 � är klackhöjd på sulan $ är längden på sulan (vid kontroll av en sula längre än 1m så sätts fördelaktigt $ till 1m) 
 
Kontrollera dimensionerande marktrycket enligt: 

:H = ��cdd ∗ $ 
 

Marktrycket kontrolleras mot ��, markens dimensionerande värde på 
bärförmåga vid last. 

Linjelast på fundamentet ges av: 
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�� = 8G − 2 ∗ � 

 

Avstånd mellan stänger 
Avståndet mellan armeringsstängerna ska enligt 8.2 vara placerad så att 
betongen på ett tillfredställande sätt kan gjutas och kompakteras så att 
tillräcklig vidhäftning säkerhetsställs. Om armeringsstänger placeras i olika 
horisontella lager bör stängerna i varje lager ligga vertikalt över varandra. 
Horisontellt utrymme mellan stångkolumner bör vara tillräckligt för att 
möjliggöra vibrering och god komprimering av betongen och bör inte vara 
mindre än: 

�'#$ = Q�W� � ∗ ∅; �� +  w; 20QQ + ∅� 
�� är storlek på sten i betongen  � och  w är definierad i NA som 1mm respektive 5mm 

Täckskikt 
Minsta täckande betongskikt i grundkonstruktioner sätts till minst 50mm, i 
övrigt se nedan. 

5JiH = 5HIJ + ∆5�c~ 

5HIJ är det största av:  

5HIJ = max	�5HIJ,p; 5HIJ,��b + ∆5HIJ,9 − ∆5HIJ,0� − ∆5HIJ,e��; 10QQ� 
5HIJ,p tar hänsyn till kraven på vidhäftning och beräknas enligt 4.4.1.2(3) tabell 4.2. 5HIJ,��b tar hänsyn till miljöpåverkan på bärverk 4.4.1.2(5) (Rekommenderade 
värden enligt nationell bilaga). 
 ∆5HIJ,9 är ett säkerhetstillägg (rekomenderat  värde enligt 4.4.1.2(6) är 0mm). ∆5HIJ,0� 	tar hänsyn till om materialet är rostfritt och därmed kan täckskiktet 
minskas. I detta fall används inte rostfritt material och värdet sätts till 
rekommenderade värdet 0mm. ∆5HIJ,e�� tar hänsyn till om skydd av betongen används och därmed kan 
täckskiktet minskas. I detta fall används inte rostfritt material och värdet sätts 
till rekommenderade värdet 0mm. ∆5�c~ tar hänsyn till avvikelser i produktion enligt 4.4.1.3. 

Dimensionering av böjarmering 
Börjar med att beräkna den effektiva höjden och vi antar att det endast behövs 
armeras i ett lager.  

� = ℎ − 5JiH − ∅ 
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gäller när böjarmeringen läggs i båda riktningar och har samma dimension i 
båda riktningarna. 
  
Snittkrafter som sker i snitt invid väggen. Beräknas med anseende på 6.2.1(8) 

^/� = �� ∗ (�{p)zw∗�  A/� = �� ∗ 2�{pw − �7 
 
Formeln är en kombination för en fast inspänd balk med utbredd last 

q̂ = �n∗�zw  där längden i det här fallet definieras som � = �{pw   � är väggens bredd 

Tryckhållfasthet i betong och draghållfasthet i armeringen 


5� = <55 ∗ 
5 O5  


5� = 
( O#  


5  enligt tabell 3.1. 
(  enligt tabell 3.1. O5 är en partialkoefficient för betong i brottsgränstillståndet enligt 2.4.2.4. O# är en partialkoefficient för armering i brottsgränstillståndet enligt 2.4.2.4. <55 beaktar tryckhållfasthetens långtidsegenskaper och ogynnsamma effekter 
av lastpåföringssätt. 
 

Det relativa momentet beräknas enligt Svenska betongföreningens handbok till 
EK2 och används för att beräkna ut armeringens tvärsnitts area som krävs. 

Qx = ^/�,f� ∗ �w ∗ � ∗ 
�� 

 �	är längden på väggsulan som sätts till 1 meter för att underlättaberäkningarna �	ä%	en faktor som anger den effektiva hållfastheten enligt 3.1.7(3) 
��	är dimensioneringsvärdet för tryckhallfastheten 3.1.6 (1) 

^/�,f 	är dimensionerade värdet för böjmomentet i snitt x 
Mekanisk armeringsandel enligt Svenska betongföreningens handbok till EK2 

v = 1 − √1 − 2 ∗ Qx  
 

Erforderlig armeringsarea av den längsgående armeringen är den största av �0 
och �0,HIJ. �0,HIJ enligt 9.2.1.1 tabell 9.1N. �0  är enligt Svenska 
betongföreningens handbok till EK2 
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�0 = Q�W � ^/�,f� ∗ 21 − v27 ∗ 
9� ; 0,26 ∗

��H
9E ∗ � ∗ �� 

 

Arena av den längsgående armeringen delas med arean för ett armeringsjärn 
för att få ut antalet armeringsstänger som krävs och avrundas till närmast 
ovanliggande heltal. 

" = �0� ∗ ∅w4  

 

Avståndet mellan böjarmeringen beräknas som: 

# = � − 2 ∗ 5JiH" − 1  

Förankringslängd av böjarmering 
Längsgående armering ska förankras enligt kapitel 8.4 så väl att krafterna 
överförs till betongen utan att brott som spjälkning eller sprickor uppkommer. 
Tvärgående armering kan läggas in vid behov av kortare förankringslängder. 
Andra metoder än en avslutning med rak stång visas i figur 17 
 

 
Figur 17 Förankring av bockade och svetsade stänger (SVENSK STANDARD SS-EN 

1992-1-1:2005, kap. 8.4.1) 

Förankring av B-byglar (se bilaga 8) från vägg förutsätts dimensioneras i 
väggberäkningar. Maximal dorndiameter för bockning av armeringen väljs 
enligt kapitel 8.3. Dimensioneringsvärdet på vidhäftningshållfastheten för 
kamstänger får sättas till: 


p� = 2,25 ∗ �� ∗ �w ∗ 
��� 
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��� är dimensioneringsvärdet för betongens draghållfasthet enligt 3.1.6 (2)P. 
Beroende på  den okända sprödheten hos betonger med högre hållfastheter bör 
��E	�,�� här begränsas till värdet för C60/75, såvida det inte kan påvisas att 
medelvärdet för vidhäftningshållfastheten fortsätter att öka ovan denna gräns. �� är en koefficient relaterad till vidhäftningsförhållandena och stångens läge 
under gjutningen �w är relaterad till stångdiametern 
 

 
Figur 18 Vidhäftningsförhållanden (SVENSK STANDARD SS-EN 1992-1-1:2005, 

kap. 8.4.2(2)) 

Enligt kapitel 8.4.3 så är grundförankringslängden �p,b�� för att överföra 
kraften. :0�  i en rak stång med ett antagande om konstant 
vidhäftningsspänning 
p� erhålls ur ekvationen: 

�p,b�� = �4 ∗ :0�
��  

 

:0� har samma värde som dimensionerande draghållfasthet för armering. Det 
är för att armeringen ska flyta ut istället för att få ett brott i förankringen. 
 
Vid en högre utnyttjandegrad av förankringen och dimensioneringen för brott 
i förankringen sker istället så dimensioneras detta enligt kapitel 9.8.2.2. 
Dragkraften i armeringen bestäms ur jämviktsvillkoren med beaktande av 
inverkan av lutande sprickor. Dragkraften, �#, i ett snitt på avståndet W från 
plattkanten bör vara förankrad i betongen utanför snittet.  
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Figur 19 Bestämning av dragkraft vid lutande sprickor (SVENSK STANDARD SS-

EN 1992-1-1:2005, kap. 9.8.2.2) 

Den inre hävarmen är avståndet mellan armeringen och den horisontella 
kraften �5. �5 är en tryckkraft motsvarande den maximala dragkraften �#,Q�W. 

VI = � ∗ �   

där � är en faktor för den inre hävarmen där ett värde på 0.9 är rekommenderat  
enligt kapitel 9.8.2.2(2). Den yttre hävarmen V� som är avståndet mellan den 
vertikala kraften 8�� och resultanten från marktrycket �. Resultanten av 
marktrycket inom området W.  

� = �� ∗ W  

Dragkraften att dimensionera förankringen efter 

�0 = � ∗  ¡ ¢  
Spänningen i armeringen är dimensionerande dragkraft delat med 
armeringsarean 

:0� = £oqo  
Dimensionerande förankringsläng  �p� beräknas som 

�p� = <�<w<K<�<��p.b��  
 <� tar hänsyn till formen på stängerna. <w tar hänsyn till täckande betongskikt. <K tar hänsyn till omslutningen av tvärarmering som inte är svetsad till 
huvudarmering. <� tar hänsyn till omslutningen av fastsvetsad tvärarmering. <� tar hänsyn till omslutningen genom tvärgående tryck. 
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Dock så måste produkten bli 

<w<K<� > 0,7  

Påverkningskoefficienter och värde på K enligt tabell 3 i bilaga 7 

Krav som måste kontrolleras att de uppfylls: 

�p� = <�<w<K<�<��p.b�� > �p.HIJ  

�p.HIJ för dragna stänger: Q�W�0,3�p,b��; 10�; 10QQ� �p.HIJ för tryckta stänger: Q�W�0,6�p,b��; 10�; 10QQ� 
Kontroll av skjuvhållfasthet enligt 6.2 
Kontroll av bärförmågan av tvärkraft behövs enligt kapitel 6.2 när väggsulan 
med längsgående armering utsätts för böjning eftersom när dragkraften 
överskrider draghållfastheten för betong så kommer det bli tvärkraftsbrott i 
betongen. 
Följande beteckningar används vid verifiering av bärförmåga för tvärkraft: A��,5 är dimensionerande bärförmåga för tvärkraft för bärverksdelar utan 
tvärkraftsarmering. A��,5 är dimensionerande bärförmåga för tvärkraft begränsad av flytning i 
tvärkraftsarmering. A��,Q�W är maximal dimensionerande bärförmåga för tvärkraft begränsad av 
krossning i trycksträvor. A�� är dimensionerande tvärkraft i tvärsnittet. 

Om kravet A�� ≤ A��,� uppfylls så är det inte nödvändigt att beräkna 
erforderlig tvärkraftsarmering för betongen har nog med bärförmåga med 
hänsyn till tvärkraft. Dimensioneringsvärdet för tvärkraftshållfastheten A��,� 
ges från  

A��,� = B��,� ∗  ∗ C100 ∗ D� ∗ 
�EF ∗ G ∗ �  

 med ett minimum av 

AHIJ = 0,035 ∗ C K ∗ 
�E ∗ G ∗ �  

Parametrarna 

B��,� = �,�LMN   O� är en partialkoefficient för betong i brottsgränstillståndet enligt kapitel 
2.4.2.4, 

D� = Q'" ¤ qo�∗�0,02   
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 = 1 + ¥w��� ≤ 2,0   

Värdena av B��,�, AHIJ och  � finns i NA. Rekommenderade värden är dock, B��,�  är �,�LMN , AHIJ är given från uttrycket (6.3N) och  � är 0,15. 

Om kravet A�� ≤ A��,�  är uppfyllt så minimiarmeras väggsulan enligt kapitel 
9.2.2 

Innehållet av tvärkraftsarmering bestäms av uttrycket 

DS = qo¦0∗p¦∗§¨©ª  

Men får inte vara mindre än 

DS,HIJ = 0,08 ∗ CdN«dm«   

där DS är armeringsinnehållet. �0S är tvärkraftsarmeringens area inom längden s. # är delningen for tvarkraftsarmeringen mått längs bärverksdelens längdaxel. �S är bärverksdelens livtjocklek. < är vinkeln mellan tvärkraftsarmeringen och längdaxeln (se 9.2.2 (1). 
 
Maximalt avstånd i längsled mellan enheter för tvärkraftsarmering bör inte 
överstiga #P.Hef vilket har den rekommenderade värdet 

#P,Hef = 0,75 ∗ � ∗ (1 + cot <)  
Armeringsmängen beräknas senare med hjälp av DS,HIJ. 

Tvärkraften A��, beräknad utan reduktionen av � ska alltid uppfylla kravet 

A�� ≤ 0,5 ∗ �¬ ∗ � ∗ X ∗ 
5�  

där X är en hållfasthetsreduktionsfaktor för betong med skjuvsprickor 

X = 0,6 ∗ 1 − dN«w��®  
Om A�� > A��,5 krävs tvärkraftsarmering då betongen inte har nog bärighet att 
klara av tvärkrafterna av sig själv. 
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Figur 20 Fackverksmodell med beteckningar för tvärkraftsarmering (SVENSK 

STANDARD SS-EN 1992-1-1:2005, kap. 6.5) 

< är vinkeln mellan tvärkraftsarmeringen och en balkaxel vinkelrät mot 
tvärkraften (positiv som visad i figur 20). = är vinkeln mellan betongtrycksträvan och samma balkaxel. 
$� är dimensioneringsvärdet för dragkraften i längsarmeringen. �5� är dimensioneringsvärdet för längsgående tryckkraft i betongen. V är inre hävarmen svarande mot aktuellt böjmoment. För armerad betong 
utan normalkraft kan det approximativa värdet, V = 0,9 ∗ � normalt anvandas. 
 
Vinkeln = bör vara begränsad. Värdet av cot =	 är given i NA för varje land. I 
det flesta fallen så är värdet av cot =	 mellan 1.0 och 2.5. Om värdet är 1.0 krävs 
det mer armering än om värdet vore 2.5 men samtidigt så blir det mindre 
belastning på betongen. 

För bärverksdelar med vertikal tvärkraftsarmering är bärförmågan för 
tvärkraft, A��, det mindre av ekvation 6.8 och 6.9 i Eurokod 2 

A��,# = �#¬# ∗ W ∗ 
(¬� ∗ cot = 

A��,Q�W = <5¬ ∗ �¬ ∗ V ∗ X1 ∗ 
5�cot =	 + tan =	  

    

Där �#¬ är tvärkraftsarmeringens area. # är avståndet mellan armeringsenheterna. 
(¬� är dimensioneringsvärdet för armeringens sträckgräns. X1är en hallfasthetsreduktionsfaktor for betong med skjuvsprickor. Det 
rekommenderade värdet är att den har samma värde som X. <5¬ är en koefficient som beaktar inverkan av eventuell tryckspänning. 
 
Kontrollera utan tvärkraftsarmering 
Beräkna parametrarna: 
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B��,� = �,�LMN   

D� = Q'" ¤ qo�∗�0,02  

 = 1 + ¥w��� ≤ 2,0  

Beräkna betongens tvärkraftskapacitet 

A��,� = B��,� ∗  ∗ C100 ∗ D� ∗ 
�EF ∗ G ∗ �  

Dock minst 

AHIJ = 0,035 ∗ C K ∗ 
�E ∗ G ∗ �  
 

Kontrollera att A��,5 > A�� 
Kontrollera att tvärkraften uppfyller villkoret: 

A/� ≤ 0,5 ∗ �S ∗ � ∗ X ∗ 
��  

Där X är en reduktionsfaktor för betong med skjuvsprickor 

X = 0,6 ∗ 1 − dN«w��®  
Om förhållandet A�� ≤ A��,�  uppfylls så krävs ändå att fundamentet 
minimiarmeras enligt kapitel 9.2.2. Ekvationen för armeringsinnehållet är 
följande 

DS = qo¦0∗p¦∗§¨©ª  

dock så ska den minst vara 

D¬,Q'" = 0,08 ∗ ¥
5 
(   

där DS är armeringsinnehållet �0S är tvärkraftsarmeringens area inom längden s # är delningen for tvarkraftsarmeringen mått längs bärverksdelens längdaxel �S är bärverksdelens livtjocklek < är vinkeln mellan tvärkraftsarmeringen och längdaxeln (se 9.2.2 (1) 

Maximalt avstånd mellan enheter för tvärkraftsarmering bör inte överstiga #�,Hef vilket har den rekommenderade värdet 

#�,Hef = 0,75 ∗ � ∗ (1 + cot <)  
Armeringsmängen beräknas senare med hjälp av DS,HIJ. 
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Om förhållandet A�� > A��,�   sker så måste fundamentet tvärkraftsarmerats 
enligt 6.2 
Bestäm sprickvinkel. cot = väljs till 2.5 då det ger lite armering, 1.0 ger mer 
armering men mindre tryck i betongen. 
Dimensionera tvärkraftsarmering enligt det minsta av  

A��,# = �#¬# ∗ W ∗ 
(¬� ∗ cot =  

A��,Q�W = <5¬∗�¬∗V∗X1∗
5�¯°±=	+±²©=	    

Värden på X1 och <5¬ kan återfinnas i den nationella bilagan. Rekommenderat 
värde på X1 är X (se uttryck (6.6N)).  
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4.1.3 Detalj 2 och 5 Kantbalk vid ytter/källarvägg (Se bilaga 3) 

Förutsättningar 
Förutsättningarna som krävs att ta reda på innan utformningen av kantbalken 
och dess armering utförs är vilka laster som påverkar konstruktionen. 
Egentyngden av betongen beräknas som en ogynnsam permanent last �E. Den 
nyttiga lasten i byggnaden beräknas som en variabel last, �E, på plattan. 
Lasten som väggen skapar räknas som en linjelast �� medan momentet som 
blir på väggen tas inte till hänsyn under dimensioneringen av kantbalken utan 
de sker i beräkningarna för väggen. Dimensioneringsvärden för betongen och 
armeringen är också en förutsättning som behövs samt marktrycket, R (eller :H som är en förutsättning ifrån den geotekniska undersökningen). 

Geometri 

 

 
Figur 21 Modell för geometri i kantbalk 

För att bestämma bredden på kantbalken så delas linjelasten med kapaciteten 
som marken klarar av. 

G = ���  

Höjden av kantbalken beräknas genom att ta bredden delat med 
lastspridningen som bör ha ett värde mellan 1:1 och maximalt 1:2. 

ℎ = G1,5 
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Höjden är given genom att dela bredden av kantbalken med lastspridningen 
som i detta exempel har ett värde av 1:1,5 
Bredden av kantbalken inklusive voten, �W som förutsätts att ha lutningen 1:1 

�W = G +�³ ℎ − Wsin 45´
2 − (ℎ − W)2 

Spännvidden mellan kantbalkarna eller kantbalk/sula har längden L. Längden 
används vid jämviktberäkningarna av böjmomentet i det så kallade snitt x som 
är där voten övergår till plattan. Längden � är längden på kantbalken och det 
antas vara 1 meter för att förenkla beräkningarna. 

Jämviktsekvation runt snitt x 
Beräkna böjmomentet runt snitt x med separata beräkningar från plattans 
tillägg och kantbalkens tillägg. I denna ekvation är linjelasten multiplicerad 
med längden l. 

Kantbalken 

↻	 d̂ = �� ∗ ³�f − �2´ + �di�J�e�IiJ ∗ �f2 − � ∗ ³�f − G2´ 

� är bredden av väggen �di�J�e�IiJ är permanenta lasten från betongen  �� är linjär last med längden lm 
 
Plattan 

� = �0Pep + �E 

� är resultanten av både den permanenta och variabla lasten 

0̂ = � ∗ �w24  

Böjmomentet på plattan beräknas som en fast inspänd balk med jämn utbredd 
last.  

Böjmomentet ^/�,f som används för att beräkna mängden böjarmering i snitt x 

^/�,f = d̂ − 0̂ 
I kantbalken 
Istället för att beräkna böjmomentet i balken då balken förutsätts styv nog att 
fördela ut lasten jämt till grunden utan att deformeras så krävs det endast 
minimiarmering enligt 9.2. 
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Avstånd mellan stänger och täckskikt 
Avståndet mellan armeringsstängerna ska enligt 8.2 vara placerad så att 
betongen på ett tillfredställande sätt kan gjutas och kompakteras så att 
tillräcklig vidhäftning säkerhetsställs. Om armeringsstänger placeras i olika 
horisontella lager bör stängerna i varje lager ligga vertikalt över varandra. 
Horisontellt utrymme mellan stångkolumner bör vara tillräckligt för att 
möjliggöra vibrering och god komprimering av betongen och bör inte vara 
mindre än det maximala av  � ∗ ∅, �� +  w eller 20QQ + ∅ där �� är den 
största stenstorleken i betongen.  � och  w finns i NA, rekommenderade 
värden är 1mm och 5mm. 

�'#$ = Q�W� � ∗ ∅; �� +  w; 20QQ + ∅� 
Täckskikt av betong 
Minsta täckande betongskikt i grundkonstruktioner sätts till minst 50mm, i 
övrigt se nedan. 

5JiH = 5HIJ + ∆5�c~ 

5HIJ är det största av:  

5HIJ = max	�5HIJ,p; 5HIJ,��b + ∆5HIJ,9 − ∆5HIJ,0� − ∆5HIJ,e��; 10QQ� 
5HIJ,p tar hänsyn till kraven på vidhäftning och beräknas enligt 4.4.1.2(3) tabell 4.2. 5HIJ,��b tar hänsyn till miljöpåverkan på bärverk 4.4.1.2(5) (Rekommenderade 
värden enligt nationell bilaga). 
 ∆5HIJ,9 är ett säkerhetstillägg (rekomenderat  värde enligt 4.4.1.2(6) är 0mm). ∆5HIJ,0� 	tar hänsyn till om materialet är rostfritt och därmed kan täckskiktet 
minskas. I detta fall används inte rostfritt och värdet sätts till rekommenderade 
värdet 0mm. ∆5HIJ,e�� tar hänsyn till om skydd av betongen används och därmed kan 
täckskiktet minskas. I detta fall används inte rostfritt och värdet sätts till 
rekommenderade värdet 0mm. ∆5�c~ tar hänsyn till avvikelser i produktion enligt 4.4.1.3. 

Dimensionering av böjarmering 
Börja med att beräkna den effektiva höjden i snitt W och antar att det endast 
behövs armeras i ett lager. 

� = W − 5JiH − ∅2 

Det relativa momentet beräknas enligt BBK 04 och används för att beräkna ut 
armeringens tvärsnittsarea som krävs. 

Qx = ^/�,f� ∗ �w ∗ � ∗ 
�� 
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�	är längden på väggsulan som sätts till 1 meter för att underlättaberäkningarna. �	ä%	en faktor som anger den effektiva hållfastheten enligt 3.1.7(3). 
��	är dimensioneringsvärdet för tryckhallfastheten 3.1.6 (1). ^/�,f 	är dimensionerade värdet för böjmomentet i snitt x. 

Mekanisk armeringsandel enligt BBK 04 

v = 1 − √1 − 2 ∗ Qx  

Erforderlig armeringsarea av den längsgående armeringen är den största av �0 
och �0,HIJ. �0,HIJ enligt 9.2.1.1 tabell 9.1N. �0  är enligt Svenska 
betongföreningens handbok till EK2 

�0 = Q�W � ^/�,f� ∗ 21 − v27 ∗ 
9� ; 0,26 ∗

��H
9E ∗ � ∗ �� 

Arena av den längsgående armeringen delas med arean för ett armeringsjärn 
för att få ut antalet armeringsstänger som krävs och avrundas till närmast 
ovanliggande heltal. 

" = �0� ∗ ∅w4  

 

Avståndet mellan böjarmeringen beräknas som: 

# = � − 2 ∗ 5JiH" − 1  

Efter att böjarmeringen dimensionerats i snitt W beräknas den effektiva höjden 
på kantbalken. Vi antar att det endast behövs armeras i ett lager. 

� = ℎ − 5JiH − ∅2 

 5"!Q bör vara >50mm på grund utav att det är en grundkonstruktion. 

Kantbalken blir dimensionerad med minimiarmering enligt 9.2.1.1 

0,26 ∗ 
��H
9E ∗ G ∗ � 

 


��H är den axiella draghållfasthetens medelvärde3.1.8 
9E är karakteristisk hållfasthet för armering enligt 3.2.2 (3) 
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Tvärkraft 
Kontroll av bärförmågan för tvärkraft enligt 6.2 behövs när väggsulan med 
längsgående armering utsätts för böjning för när dragkraften överskrider 
draghållfastheten för betong så kommer det bli tvärkraftsbrott i betongen. 
Följande beteckningar används vid verifiering av bärförmåga för tvärkraft: A��,5 är dimensionerande bärförmåga för tvärkraft för bärverksdelar utan 
tvärkraftsarmering. A��,5 är dimensionerande bärförmåga för tvärkraft begränsad av flytning i 
tvärkraftsarmering. A��,Q�W är maximal dimensionerande bärförmåga för tvärkraft begränsad av 
krossning i trycksträvor. A�� är dimensionerande tvärkraft i tvärsnittet. 

Om kravet A�� ≤ A��,� uppfylls så är det inte nödvändigt att beräkna 
erforderlig tvärkraftsarmering för betongen har nog med bärförmåga med 
hänsyn till tvärkraft. Dimensioneringsvärdet för tvärkraftshållfastheten A��,� 
ges från  

A��,� = B��,� ∗  ∗ C100 ∗ D� ∗ 
�EF ∗ G ∗ �  

med ett minimum av 

AHIJ = 0,035 ∗ C K ∗ 
�E ∗ G ∗ �  

Parametrarna 

B��,� = �,�LMN   

O� är en partialkoefficient för betong i brottsgränstillståndet enligt 2.4.2.4, 

D� = Q'" ¤ qo�∗�0,02   

 = 1 + ¥w��� ≤ 2,0   

Värdena av B��,�, AHIJ och  � finns i NA. Rekommenderade värden är dock, B��,�  är �,�LMN , AHIJ är given från uttrycket (6.3N) och  � är 0,15. 

Om kravet A�� ≤ A��,�  är uppfyllt så minimiarmeras väggsulan enligt 9.2.2. 
Innehållet av tvärkraftsarmering bestäms av uttrycket 

DS = qo¦0∗p¦∗§¨©ª  

Men får inte vara mindre än 
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DS,HIJ = 0,08 ∗ CdN«dm«   

där DS är armeringsinnehållet. �0S är tvärkraftsarmeringens area inom längden s. # är delningen för tvärkraftsarmeringen mått längs bärverksdelens längdaxel. �S är bärverksdelens livtjocklek. < är vinkeln mellan tvärkraftsarmeringen och längdaxeln (se 9.2.2 (1)). 

Maximalt avstånd i längsled mellan enheter for tvärkraftsarmering bör inte 
överstiga #P,Hef vilket har den rekommenderade värdet 

#P,Hef = 0,75 ∗ � ∗ (1 + cot <)  
Armeringsmängen beräknas senare med hjälp av DS,HIJ. 

Tvärkraften A��, beräknad utan reduktionen av � ska alltid uppfylla kravet 

A�� ≤ 0,5 ∗ �¬ ∗ � ∗ X ∗ 
5�  

där X är en hållfasthetsreduktionsfaktor för betong med skjuvsprickor 

X = 0,6 ∗ 1 − dN«w��®  
Om A�� > A��,5 krävs tvärkraftsarmering då betongen inte har nog bärighet att 
klara av tvärkrafterna av sig själv. 

 

 
Figur 22 Fackverksmodell med beteckningar för tvärkraftsarmering (SVENSK 

STANDARD SS-EN 1992-1-1:2005, kap. 6.5) 

< är vinkeln mellan tvärkraftsarmeringen och en balkaxel vinkelrät mot 
tvärkraften (positiv som visad i figur 22). = är vinkeln mellan betongtrycksträvan och samma balkaxel. 
$� är dimensioneringsvärdet för dragkraften i längsarmeringen. �5� är dimensioneringsvärdet för längsgående tryckkraft i betongen. V är inre hävarmen svarande mot aktuellt böjmoment. För armerad betong 
utan normalkraft kan det approximativa värdet, V = 0,9 ∗ � normalt användas. 
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Vinkeln = bör vara begränsad. Värdet av cot =	 är given i NA för varje land. I 
det flesta fallen så är värdet av cot =	 mellan 1.0 och 2.5. Om värdet är 1.0 krävs 
det mer armering än om värdet vore 2.5 men samtidigt så blir det mindre 
belastning på betongen. 

För bärverksdelar med vertikal tvärkraftsarmering är bärförmågan för 
tvärkraft, A��, det mindre av ekvation 6.8 och 6.9 

A��,# = �#¬# ∗ W ∗ 
(¬� ∗ cot =  

A��,Q�W = <5¬∗�¬∗V∗X1∗
5�¯°±=	+±²©=	     

Där �#¬ är tvärkraftsarmeringens area.  # är avståndet mellan armeringsenheterna. 
(¬� är dimensioneringsvärdet för armeringens sträckgräns. X1är en hållfasthetsreduktionsfaktor för betong med skjuvsprickor. Det 
rekommenderade värdet är att den har samma värde som X. <5¬ är en koefficient som beaktar inverkan av eventuell tryckspänning. 

Förankring 
Längsgående armering ska förankras enligt 8.4 så väl att krafterna överförs till 
betongen utan att brott som spjälkning eller sprickor uppkommer. Tvärgående 
armering kan läggas in vid behov av kortare förankringslängder. Andra 
metoder än en avslutning med rak stång visas i figurerna nedan 
 

 
Figur 23 Förankring av bockade och svetsade stänger (SVENSK STANDARD SS-EN 

1992-1-1:2005, kap. 8.1) 

  
Förankringen av armeringen som kopplar kantbalken och väggen tillsammans 
dimensioneras tillsammans med beräkningar på väggen. Maximal 
dorndiameter för bockning av armeringen väljs enligt 8.33. 
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Dimensioneringsvärdet på vidhäftningshållfastheten för kamstänger får sättas 
till: 


p� = 2,25 ∗ �� ∗ �w ∗ 
��� 

��� är dimensioneringsvärdet för betongens draghållfasthet enligt 3.1.6 (2)P. 
Beroende på  den okända sprödheten hos betonger med högre hållfastheter bör 
��E	�,�� här begränsas till värdet för C60/75, såvida det inte kan påvisas att 
medelvärdet för vidhäftningshållfastheten fortsätter att öka ovan denna gräns. �� är en koefficient relaterad till vidhäftningsförhållandena och stångens läge 
under gjutningen �w är relaterad till stångdiametern 
 

 
Figur 24 Vidhäftningsförhållanden (SVENSK STANDARD SS-EN 1992-1-1:2005, 

kap. 8.2) 

Enligt 8.4.3 så är grundförankringslängden ��b�� för att överföra kraften. :0�  i 
en rak stång med ett antagande om konstant vidhäftningsspänning	
p� erhålls 
ur ekvationen: 

�p,b�� = �4 ∗ :0�
��  

:0� har samma värde som dimensionerande draghållfasthet för armering för 
att få att armeringen flyter ut istället för att få ett brott i förankringen. 

Vid en högre utnyttjandegrad av förankringen och dimensioneringen för brott 
i förankringen sker istället så dimensioneras detta enligt 9.8.2.2. 
Dragkraften i armeringen bestäms ur jämviktsvillkoren med beaktande av 
inverkan av lutande sprickor. Dragkraften, �#, i ett snitt på avståndet W från 
plattkanten bör vara förankrad i betongen utanför snittet.  
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Figur 25 Bestämning av dragkraft vid lutande sprickor (SVENSK STANDARD SS-

EN 1992-1-1:2005, kap. 9.8.2.2) 

Den inre hävarmen är avståndet mellan armeringen och den horisontella 
kraften �5. �5 är en tryckkraft motsvarande den maximala dragkraften �#,Q�W. 

VI = � ∗ �   

Där � är en faktor för den inre hävarmen där ett värde på 0.9 är rekommenderat enligt 
9.8.2.2 (2). Den yttre hävarmen Vc som är avståndet mellan den vertikala 
kraften 8/� och resultanten från marktrycket �. Resultanten av marktrycket 
inom området W.  

� = �� ∗ W  

Dragkraften att dimensionera förankringen efter 

�0 = � ∗  ¡ ¢   
Spänningen i armeringen är dimensionerande dragkraft delat med 
armeringsarean 

:0� = £oqo  
Dimensionerande förankringsläng är 

�p� = <�<w<K<�<��p.b��  

<� tar hänsyn till formen på stängerna <w tar hänsyn till Täckande betongskikt <K tar hänsyn till omslutningen av tvärarmering som inte är svetsad till 
huvudarmering <� tar hänsyn till omslutningen av fastsvetsad tvärarmering <� tar hänsyn till omslutningen genom tvärgående tryck 
Dock så måste produkten bli 
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<w<K<� > 0,7  

Påverkningskoefficienter och värden på K enligt tabell 3 bilaga 7 

Krav som måste kontrolleras att de uppfylls: 

�p� = <�<w<K<�<��p.b�� > �p.HIJ  

�p.HIJ för dragna stänger: Q�W�0,3�p,b��; 10�; 10QQ� �p.HIJ för tryckta stänger: Q�W�0,6�p,b��; 10�; 10QQ� 
4.1.4 Detalj 4 Pelarfundament (Se bilaga 4) 
Ett pelarfundament som grundläggs på mark utsätts på grund av marktryck 
för böjande moment samt tvärkrafter från ovanliggande krafter som båda 
kräver dimensionering. Utöver detta löper även fundamentet risk för att 
genomstansas. Detta är ett skjuvbrott som uppkommer då en konstruktion 
belastas av en last som verkar på en mindre yta. (Langesten, 1995, s. 224) 
Beräkningar av stansning utförs enligt kapitel 6.4.3 och 6.4.4 i Eurokod 2. För 
att beräkna stanshållfastheten i fundamentet utförs kontroller på ett antal 
avstånd inom 2 ∗ � från pelarens periferi. (Svenska betongföreningen, Svenska 
Betongföreningens handbok till Eurokod 2 volym 1, 2010, s. 73)  

 
Figur 26 Exempel på grundkontrollsnitt (SVENSK STANDARD SS-EN 1992-1-

1:2005, kap. 6.4.2) 

De kontroller som bör genomföras enligt Eurokod 2 är: 

A/� ≤ A��,Hef där A��,Hef  är det maximala värdet på fundamentets 
bärförmåga i kontrollsnittet. Bärförmågan för ett fundament utan 
skjuvarmering A��,� bör också överstiga A/� , annars krävs skjuvarmering 
utförd enligt kapitel 6.4.5.  

Då skjuvspänningarna i fundamentet är ojämnt fördelad orsakad av 
excentricitet bör A/� förstoras enligt 6.4.3(3) 

A/� = � ∗ A/�&� ∗ � 

Där � beräknas som 
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� = 1 +  ∗ ^/�A/� ∗ &�_� 

Alternativt används approximativa värden ur kapitel 6.4.3(6) 

Stanshållfastheten per ytenhet i bjälklag och grundfundament A���  beräknas 
enligt 6.4.4 ekvation 6.47 i respektive kontrollsnitt. 

A��,� = B��,� ∗  ∗ C100 ∗ D� ∗ 
�EF ≥ AHIJ 

Med AHIJ beräknad som AHIJ = 0,035 ∗  K/w ∗ 
�E�/w enligt 6.3N.  

Kvoten  A��/A/� > 1.0 ger att ingen armering mot stansning krävs. Annars 
beräknas och adderas armeringens skjuvhållfasthet A��,�0 till A��,� enligt 
kapitel 6.4.5 ekvation 6.52 

A��,�0 = 0,75 ∗ A��,� + 1,5 ∗ (� ∗ #b) ∗ �0S
9S�,cd ∗ 1&� ∗ � ∗ #'"< 

En kontroll längs pelarperiferin bör också genomföras enligt ekvation 6.53 

A/� = � ∗ A/�&� ∗ � ≤ A��,Hef 

A��,Hef kontrolleras enligt  

A��,Hef ≤ g 0,5 ∗ X ∗ 
��1,6 ∗ A��,� ∗ &�/&� 

Slutligen kontrolleras kontrollsnittet hi�� där skjuvarmering inte längre är 
nödvändigt. Beräkningen utförs med ekvation 6.54 

hi��,cd = � ∗ A/�A��,� ∗ � 

Skjuvarmeringen utförs enligt kapitel 9.4.3 som säger att den bör bestå av 
minst två rader samt att dess yttersta rad placeras minst  � = 1,5� innanför hi��,cd 
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Figur 27 Definition på kontrollsnitt vid innerpelare (SVENSK STANDARD SS-EN 

1992-1-1:2005, kap. 6.4.5) 

 Bjälklagsanslutningar 4.2

4.2.1 Detalj 8 Bjälklagsanslutning mot pelare (Se bilaga 5) 
Dimensioneringen av bjälklagsanslutningen är en del av beräkning av ett 
pelardäck som bygger vidare på tidigare beräkningar som utförs för att 
dimensionera bjälklaget. Förutsättningarna som krävs från 
bjälklagsberäkningarna är de tvärkrafter som lasterna ger, böjarmeringsmängd 
över aktuellt stöd inom området �c, spännvidder, bjälklagets och pelarens 
tvärsnittsmått samt aktuell rambredd beroende på om det är en hörn- och 
kantpelare eller en innerpelare som ska anslutas. Det blir antingen en rand- 
eller mittram. Den effektiva bredden �c bestäms utifrån figur 9.9 i Eurokod för 
hörn- och kantpelare. 

 
Figur 28 Effektiv bredd vid pelare i kant och horn (SVENSK STANDARD SS-EN 

1992-1-1:2005, kap. 9.4.2) 
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För innerpelare så bör �c vara avståndet till nästa pelarrad gånger 0,125 åt 
vartdera hållet från pelaren. (SVENSK STANDARD SS-EN 1992-1-1:2005, kap. 
9.4.1(2)) 

Hållfasthetsvärden på betong och armering hämtas från kapitel 3 i Eurokod 2 
tabell 3.1 samt 
http://www.begroup.com/upload/Sweden/Broschyrer/Armeringshandboken_2012_low.

pdf för armeringen. Täckskiktsberäkningar utförs enligt kapitel 4.4.1 
Förutsättningarna används för att kontrollera genomstansningshållfastheten 
och ifall det krävs stansarmering. Kontroll av genomstansning utförs enligt 
kapitel 6.4.3 och 6.4.4 och stansarmeringen enligt kapitel 9.4.3. Kravet från 
Eurokod 2 A/� ≤ A��,Hef måste uppfyllas.  

Kontrollen sker lika som för pelarfundament med ändringar att för hörn- och 
kantpelare där excentricitetsfaktorn � beräknas enligt ekvation 6.46 samt 6.44. 
 
 � = �]�]¶ 
� = &�&�′ +  ∗ &�_� ∗ �¸eb 

Där �¸eb är excentriciteten parallell med plattkanten härrörande från ett 
moment kring en axel vinkelrät mot plattkanten (SVENSK STANDARD SS-EN 
1992-1-1:2005, kap. 6.4.3(4)). Approximativa värden för � finns i kapitel 
6.4.3(6). 

Regler för detaljutformning av armering mot stansning ges i kapitel 9.4.3 
Se teorikapitel 3.4.4. 

4.2.2 Detalj 6, 7 och 9 Bjälklagsanslutning mot inner- och 

yttervägg (Se bilaga 6) 
Kontroller som görs vid anslutningen mellan bjälklag och inner- eller 
ytterväggar är i huvudsak om bjälklaget utsätts för tvärkrafter A/� och då 
krävs också beräkningar på bjälklagets tvärkraftskapacitet A��,�. Då A��,� 
beräknas i anslutningen vid yttervägg tas enligt Eurokod 2 hälften av 
bjälklagets fältarmering med i beräkningarna som ett tillskott till 
tvärkraftskapaciteten (SVENSK STANDARD SS-EN 1992-1-1:2005, kap. 
9.3.1.2(1)) förutsatt att fältarmeringen i plattan redan är dimensionerad. Vid 
upplag på innervägg kan totala fältarmeringen medräknas då den totala 
fältarmeringen dras över upplaget. Det kan vara fördelaktigt att, om möjligt, 
öka tvärkraftskapaciteten på tvärsnittet genom att öka tjockleken på bjälklaget 
och på så vis undvika tvärkraftsarmering då Eurokod 2 godkänner det på 
plattor (SVENSK STANDARD SS-EN 1992-1-1:2005, kap. 6.2.1(4)). 

Istället för en traditionell tvärkraftsarmering i form av byglar kan i många fall 
ett bjälklags tvärkraftsarmering bestå av upp- eller nedbockade järn. Detta 
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förutsatt att tvärkraften A/� < �KA��,� med ett maximalt avstånd #Hef = �. 

(SVENSK STANDARD SS-EN 1992-1-1:2005, kap. 9.3.2) 

I fall då A/� ≥ �KA��,� krävs tvärkraftsarmering i form av byglar och utförs 

enligt kapitel 6.2.3 

Täckskiktsberäkningar utförs enligt kapitel 4 
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5 Slutdiskussion 
Dokumentet utformas med att skapa en sammanfattad beskrivning av de 
aktuella dimensioneringsreglerna som krävs till detaljen med hänvisningar till 
gällande norm. Det blir en omfattande beräkningsgång med hänvisningar som 
senare kompletteras med ett fiktivt beräkningsexempel och en mer konkret och 
simplare beräkningsgång med hänvisningar utan förtydligande om varje 
dimensioneringsregel i detalj.  

Prägling och spjälkning 
Prägling behöver endast kontrolleras då pelarfundament är beläget på berg då 
det är dessa som antas utsättas för så stora krafter att pelaren ska kunna prägla 
fundamentet. Prägling dimensioneras efter kapitel 6.7. Spjälkning på grund av 
tryck kontrolleras även bara på fundament beläget på berg med en stor 
punktlast det vill säga detalj 1. Spjälkkapaciteten i fundamentet kontrolleras 
enligt kapitel 3.10 i BBK 04 och spjälkkraften beräknas enligt kapitel 9.8.4(2). 
Spjälkning på grund av brott i förankringen kontrolleras vid dimensionering 
av tillräcklig förankringlängd. 

Tvärkraft 
Genomstansning kontrolleras där bjälklag utsättsför stora koncentrerade laster 
vilket det blir i detaljerna 4 och 8 då det är pelare som vilar på/håller upp 
bjälklaget. Då genomstansning är ett skjuvbrott så skjuvarmeras detaljerna då 
genomstansning förekommer enligt kapitel 9.4.3. Skjuvbrott i form av livskjuv-
, livtryck- och böjskjuvbrott ska kontrolleras i detaljerna 2, 3, 5, 6, 7 och 9 då 
möjligheten för brott finns. Om det dimensionerade värdet på tvärkraften är 
större än betongens tvärkraftskapacitet så måste det tvärkraftsarmeras enligt 
kapitel 6.2.3. Om däremot det dimensionerade värdet på tvärkraften är mindre 
än betongens tvärkraftskapacitet så måste det minimiarmeras enligt kapitel 
9.2.2. 

Böjande moment 
Detaljerna 2, 3, 4 och 5 utsätts för böjande moment och kräver böjarmering som 
dimensioneras antingen som ett enkelarmerat tvärsnitt eller med 
minimiarmering enligt kapitel 9.2.1.1. Längsgående armering i detaljerna 2, 3 
och 5 kräver endast minimiarmering då de är utsatta av en linjelast från det 
anslutande väggelementet. Förankringslängderna på böjarmeringen i 
detaljerna dimensioneras enligt kapitel 8.4. Det täckande betongskiktet i 
samtliga detaljer dimensioneras enligt kapitel 4.4.1 dock i 
grundkonstruktionerna är täckskiktet, 5JiH, mot mark valt till 50 mm för att 
skydda mot korrosion. 

Slutsats 
Möjligheten att skapa ett dokument åt konstruktörer om hur de måste 
detaljutforma armeringen är inte möjligt. För att skapa ett dokument att följa 



  

 

54 
 

så måste det finnas endast en möjlig lösning att detaljutforma varje specifik 
armeringsdetalj enligt gällande norm. Eftersom Eurokod endast ger krav som 
armeringsdetaljen måste uppfylla åt konstruktören och inte ett krav på exakt 
hur detaljen ska se ut så går det endast att skapa ett vägledande dokument 
som kan hjälpa konstruktörer vid dimensionering. Då förutsättningarna oftast 
inte ser lika ut vid dimensionering av olika projekt så är det svårt att kräva att 
konstruktören endast ska utföra de kontroller som står angivet i 
beräkningsgångarna. Ett exempel är detalj 8 då lasten förutsätts vara jämt 
fördelad på båda sidorna av stödet. Om förutsättningarna är att lasterna kan 
vara ojämn bidrar det till ett moment kring stödet och en ökad excentritet 
tillkommer.  

Det vägledande dokumentet som presenteras i resultatdelen för varje detalj 
fungerar att dimensionera efter under de förutsättningar som anges. Det är vår 
tolkning av Eurokod som har utformat beräkningsgångarna i denna rapport, 
därför finns det andra sätt att dimensionera då Eurokod kan tolkas 
annorlunda. Det är svårt att svara på om lösningarna som presenterats är de 
optimala lösningarna då vi inte har haft tillgång till att testa dem i praktiken 
eller om beräkningsgångarna är tillämpningsbara under förutsättningar som 
inte anges. Det kan vara till exempel konstruktioner som är 
samverkanskonstruktioner där det krävs att hänsyn tas till det andra 
materialet under beräkningarna eller att ett vridande moment uppkommer i 
kantbalken då marken under ger vika under en viss del av konstruktionen. 

Eftersom Eurokod är ett regelverk som i vissa fall kan anses vara väldigt 
svårtolkad och ofullständig så har vissa dimensioneringsregler tagits från den 
äldre svenska normen BBK 04 som kompletterar de områdena. Ett exempel är 
spjälkning och dimensionering mot spjälkbrott då BBK 04 beskriver området 
på ett mycket utförligare sätt än vad Eurokod gör. Detta gör att de 
beräkningsgångar och beräkningsexempel som upprättats inte hade varit 
kompletta om endast Eurokod 2 använts.   Litteratur som har används som är 
handböcker till Eurokod 2 refererar även till de äldre normerna med 
anledningen att det förklaras bättre än vad det gör i Eurokod. Så länge inte 
teorin motsäger varandra i BBK 04 och Eurokod så är det möjligt att 
dimensionera efter BBK 04. Nya konstruktörer utan erfarenhet om just 
armeringsdetaljer kommer finna dokumentet som en bra vägledning, vissa 
verksamma konstruktörer med längre erfarenhet kan även finna dokumentet 
hjälpsamt då övergången från BBK 04 till Eurokod 2 kan vara besvärlig i vissa 
fall eller om en detalj som inte konstruktören har utformats tidigare 
uppkommer. För att underlätta arbetet som konstruktör brukar oftast 
beräkningsprogram eller excelmallar användas. Beräkningsgångarna i denna 
rapport skulle kunna utvecklas till excelmallar eller liknande där möjligheten 
att kunna dimensionera detaljen med att endast fylla i förutsättningarna som 
geometri, materialvärden och laster är möjligt för att ännu ett steg förenkla för 
konstruktörer på WSP Byggprojektering. 
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6 Förslag till fortsatta studier 
Ett förslag till fortsatta studier är att komplettera de framtagna 
beräkningsgångarna med beräkningar för de anslutande elementen till 
exempel som väggar, bjälklag eller pelare för att kunna få ett mer komplett 
dokument om hur dimensionering av betongkonstruktioner går till istället för 
att endast begränsa sig till detaljer. Detta kan senare utvecklas till att 
dimensionera efter bruksgränsen på betongkonstruktionerna eventuellt med 
andra förutsättningar än vad som antas i denna rapport. Det bidrar till att 
kontroller som till exempel vridning måste beaktas samt att 
betongen/armeringen måste dimensioneras efter utmattning. Detta gör att 
beräkningsgångarna blir mer omfattande och fungerar att använda i flera 
projekt. 

Att fortsätta studien med att utveckla med fler beräkningsgångar för flera 
detaljer som är mindre/mer förekommande än de behandlade detaljerna skulle 
vara intressant. Kontrollera att de framtagna detaljritningarna fungerar i 
praktiken med avseende på arbetsutförandet antingen genom en experimentell 
studie och/eller intervjuer med verksamma personer med erfarenhet av 
platsgjutna konstruktioner. 

Gör en liknande studie och upprätta beräkningsgångar för prefabricerade 
betongelement och de detaljer som kan förekomma vid sådan produktion. 
Jämför sedan armeringsutformningarna mellan platsgjutna och prefabricerade 
betongkonstruktioner för att kontrollera till exempel vilket alternativ som 
innehåller minst armering eller har bättre utnyttjandegrad vid liknande 
förutsättningar. 

Då Eurokoden är ofullständig i vissa kapitel och de gamla normerna används 
kan förslag på vidare forskning vara att ta reda på, och komplettera 
Eurokoden. Detta kan göras via till exempel undersökningar i branschen eller 
intervjuer med verksamma inom konstruktion  
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8 BILAGOR 
BILAGA 1 Detalj 1 - Dimensionering av grundfundament 
på berg till pelare 

Geometri, laster och materialvärden 
Definiera: 

• Geometri på fundamentet 
• Laster som verkar 
• Materialvärden för betong enligt kapitel 3.1.2 och armering enligt 

http://www.begroup.com/upload/Sweden/Broschyrer/Armeringshandboken_20

12_low.pdf 
• Partialkoefficienter enligt kapitel 2.4 

Kontrollera risken för prägling 
• Bestäm bärförmågan vid lokalt tryck enligt kapitel 6.7 ekvation 6.63 

med förutsättningar enligt figur 6.29 
• Kontrollera om risk för prägling föreligger ���� > F�� 

Kontrollera behovet av spjälkarmering 
• Beräkna fundamentets spjälkningskapacitet �� enligt BBK 04 3.10 

ekvation 3.10.2a och 3.10.2b med förutsättningar enligt figur 29: 

�� = 0,75 ∗ � ∗ � ∗ 
�� (3.10.2a) 

�� = (0,5 + �) ∗ � ∗ 
�� (3.10.2b) 
 

 
Figur 29 Definition av mått samt β vid spjälkning (Boverket, 2004, kap. 3.10.2)  

� är spjälksprickans längd och � är den del av tryckytan som faller inom en 
symetriskt placerad yta av 0,6 ∗  !"#$%& $'!"#($�#	#'�!% dock högst 0,5 och 
övriga enligt figur 29.  

• Kontrollera att �� > �/� är uppfyllt 
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• Om �� < �/� krävs spjälkarmering enligt kapitel 9.8.4(2) ekvation 9.14 
med förutsättningar enligt figur 9.14 i Eurokod 2 

• Beräkna erforderlig armeringsarea �0 enligt �0 = £odmn 

Täckskikt och avstånd mellan byglar 
• Minsta täckskikt i grundfundament sätts till minst 50mm eller beräknas 

enligt kapitel 4 
• Beräkna minsta fria avstånd mellan byglar enligt kapitel 8.2(2) 

Armeringsutformning 
• Beräkna antalet byglar utifrån �0 
• Fördela byglar jämt över höjden ℎ 
•  Kontrollera att höjden ℎ är tillräcklig med avseende på antalet byglar, 

minsta täckskikt och avstånd mellan byglar. 
• Beräkna bockningsdiametern enligt 8.3(2), 8.3(3) och stäm av mot 

standardiserade dorndiameter enligt BBK 04 tabell 2 (Se bilaga 7).  
 
Byglar enligt figur nedan: 

 
Figur 30 Måttförklaring för grundfundament till pelare 
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BILAGA 2 Detalj 3 - Dimensionering av väggsula 
 

Kontroll av marktryck 
• Beräkna eventuell excentricitet 
• Beräkna den effektiva bredden �cdd 
• Kontrollera marktrycket :H och jämför mot geoteknisk rapport 
• Beräkna linjelast på fundament 

Täckskikt 
• Sätt täckskikt till minst 50mm eller beräkna täckskikt enligt kapitel 4 

Dimensionering av böjarmering 
• Beräkna effektiva höjden � 
• Beräkna snittkrafter i snittet längs väggens periferi 
• Materialvärden för betong enligt kapitel 3.1.2 och armering enligt 

http://www.begroup.com/upload/Sweden/Broschyrer/Armeringshandboken_20

12_low.pdf 
• Partialkoefficienter enligt kapitel 2.4 
• Beräkna relativt moment Qx = y¹nP∗�z∗º∗dNn med � enligt kapitel 3.1.7(3) 

• Mekanisk armeringsandel v = 1 − √1 − 2 ∗ Qx  
• Beräkna erforderlig armeringsarea �0 enligt kapitel 9.2.1.1 tabell 9.1N 
• Beräkna antalet armeringsjärn " utifrån vald armeringsdiameter 
• Beräkna maximalt avstånd # mellan armeringsstänger enligt kapitel 8.2 

Förankringslängd av böjarmering 
• Beräkna vidhäftningshållfastheten 
p� enligt kapitel 8.4.2(2) ekvation 

8.2 
• Beräkna erforderlig grundförankringslängd �p,b�� enligt kapitel 8.4.3(2) 

ekvation 8.3. Ett högre utnyttjande av armeringens värde på spänning :0� kan beräknas enligt kapitel 9.8.2.2 
• Beräkna och kontrollera dimensionerande förankringslängd �p� och �p.HIJ enligt kapitel 8.4.4(1) ekvation 8.4, 8.5, 8.6 och 8.7 

Förankring av B-byglar (se bilaga 8) från vägg förutsätts att de dimensioneras i 
väggberäkningar.  
 
 

Kontroll av skjuvhållfasthet  
• Beräkna och kontrollera tvärsnittets tvärkraftskapacitet A��,� > A/� utan 

tvärkraftsarmering enligt kapitel 6.2.2(1) ekvation 6.2.a och 6.2.b 
• Beräkna och kontrollera A/� ≤ 0.5 ∗ �S ∗ � ∗ X ∗ 
��  enligt ekvation 6.5 
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BILAGA 3 Detalj 2 och 5 - Dimensionering av kantbalk vid 
yttervägg och källarvägg 

 

Laster och geometri 
Definiera: 

• Laster som verkar på fundamentet 
• Hållfasthetsvärden för betong enligt kapitel 3 tabell 3.1 samt armering 

enligt 
http://www.begroup.com/upload/Sweden/Broschyrer/Armeringshandboken_20

12_low.pdf 
• Bärighet i marken :H från geoteknisk rapport 
• Spännvidder mellan kantbalk/kantbalk eller kantbalk/sula 

Beräkna: 
• Bredden G som bestäms genom att dela linjelasten med markens 

kapacitet G = �n�   

• Höjden på kantbalken bestäms genom att dela bredden med 

lastspridningen från den dimensionerande lasten vars lutning bör ligga 

mellan 1:1 och maxialt 1:2 

 ℎ = ��.� Höjden är given genom att dela bredden av kantbalken med 

lastspridningen som i detta exempel har ett värde av 1:1,5 

• Bredden av kantbalken inklusive voten, �f, som förutsätts att ha 

lutningen 1:1 och beräknas här som: 

�f = G +�(ℎ − Wsin 45)w − (ℎ − W)w 

• Bestäm längden på kantbalken. Välj fördelaktigt att dimensionera en 
meterstrimla av konstruktionen för att förenkla beräkningarna 

• Beräkna moment ^/� i snitt W där voten möter plattan. ^/� används för 
dimensionering av böjarmering. 

Dimensionering av böjarmering 

Dimensionering i snitt W 
• Beräkna effektiva höjden � 
• Sätt täckskikt till minst 50mm eller beräkna täckskikt enligt kapitel 4 
• Beräkna relativt moment Qx = y¹nP∗�z∗º∗dNn med � enligt kapitel 3.1.7(3) 

• Mekanisk armeringsandel v = 1 − √1 − 2 ∗ Qx  
• Beräkna erforderlig armeringsarea �0 enligt kapitel 9.2.1.1 tabell 9.1N 
• Beräkna antalet armeringsjärn " utifrån vald armeringsdiameter 
• Beräkna maximalt avstånd # mellan armeringsstänger enligt kapitel 8.2 
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Dimensionering av kantbalken 
• Beräkna effektiva höjden � 
• Dimensionera kantbalken utifrån minimiarmering �0 enligt 9.2.1.1 

Förankringslängd av böjarmering 
• Beräkna vidhäftningshållfastheten 
p� enligt kapitel 8.4.2(2) ekvation 

8.2 
• Beräkna erforderlig grundförankringslängd �p,b�� enligt kapitel 8.4.3(2) 

ekvation 8.3. Ett högre utnyttjande av armeringens värde på spänning :0� kan beräknas enligt kapitel 9.8.2.2 
• Beräkna och kontrollera dimensionerande förankringslängd �p� och �p.HIJ enligt kapitel 8.4.4(1) ekvation 8.4, 8.5, 8.6 och 8.7 

Förankring av B-byglar (se bilaga 8) från vägg förutsätts att de dimensioneras i 
väggberäkningar.  

 

Kontroll av skjuvhållfasthet  
• Beräkna och kontrollera tvärsnittets tvärkraftskapacitet A��,� > A/� utan 

tvärkraftsarmering enligt kapitel 6.2.2(1) ekvation 6.2.a och 6.2.b 
• Beräkna och kontrollera A/� ≤ 0.5 ∗ �S ∗ � ∗ X ∗ 
��  enligt ekvation 6.5 

  
Om kravet A/�  A��,� är uppfyllt så minimiarmeras kantbalken enligt 
9.2.2. Om A/� > A��,� tvärkraftsarmeras balken enligt kapitel 6.2.3 
 

• Bestäm vinkel = enligt kapitel 6.2.3(2) ekvation 6.7N. Välj 1.0 för lite 

armering och högre belastning på betongen, 2.5 för mer armering och 

minskad belastning av betongen.  

• Beräkna A��,0 enligt ekvation 6.8 samt A��,Hef enligt ekvation 6.9 varav 

det lägre av dessa är dimensionerande bärförmåga mot tvärkraft. 
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BILAGA 4 Detalj 4 - Dimensionering av pelarfundament 

Geometri och laster 
Definiera: 

• Laster som verkar och geometri på fundamentet 
• Hållfasthetsvärden för betong enligt kapitel 3 tabell 3.1 samt armering 

enligt 
http://www.begroup.com/upload/Sweden/Broschyrer/Armeringshandboken_20

12_low.pdf 
• Utför täckskiktsberäkningar, i grundkonstruktioner minst 50mm 
• Beräkna laster MEd och VEd i snitt invid pelarperiferin, VEd enligt 6.2.1(8) 

Dimensionera böjarmering 
• Beräkna effektiv höjd 
• Beräkna relativt moment, mekanisk armeringsandel och den största 

erforderliga armeringsarean av �0 och �0,HIJ 
• Dimensionera tvärsnittet med att räkna ut antal armeringsjärn och 

avstånd mellan dem. 

Dimensionera förankringslängd 
• Ta fram dimensioneringsvärdet 
p� 
• Bestäm grundförankringslängden �p.b��. Välj spänningen i armeringen, :0�, till dimensionerade draghållfasthet 
• Beräkna dimensionerande förankringslängd, �p�, enligt 8.4.4 
• Kontrollera krav på förankringslängden enligt (8.4), (8.6), (8.7) 
• Förankringen av armeringen som kopplar fundamentet och pelaren 

tillsammans dimensioneras tillsammans med beräkningar på väggen. 
Tillåten diametern på dornet som används vid bockning av armeringen 
beräknas enligt 8.3 

Kontrollera genomstansningshållfasthet 
• Beräkna medelgrundtryck och armeringsinnehåll 
• Ta reda på kontrollsnittets längd & 
• Kontrollera skjuvfördelning enligt ekvation 6.41 
• Beräkna excentritetsfaktorn enligt ekvation 6.39  = 0.6 enligt tabell 6.1 
• Kontrollera lasten i de snitt som blev enligt 6.51 Lasten reduceras enligt 

ekvation 6.48 
• Kontrollera om kvoten »¼n»¹n > 1.0 då löper konstruktionen ingen risk för 

genomstansning 
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BILAGA 5 Detalj 8 - Dimensionering av 
bjälklagsanslutning mot pelare av betong 

Förutsättningar 
Definiera förutsättningar utifrån bjälklagsberäkningar: 

• Dimensionerade tvärkraft vid aktuellt stöd 

• Böjarmeringsinnehåll D inom effektiva bredden �c ovan pelare. �c 

enligt 9.4.2(1) Figur 9.9 för hörn- och kantpelare. För innerpelare är  �c 

enligt 9.4.1 (2) 

• Aktuell rambredd. Rand- och/eller mittram 

• Spännvidder, tjocklek på plattan och tvärsnittsmått på pelare 

Laster och täckskikt 
• Definiera hållfasthetsvärden för betong enligt kapitel 3 tabell 3.1 samt 

armering enligt 

http://www.begroup.com/upload/Sweden/Broschyrer/Armeringshandboken_20

12_low.pdf 

• Beräkna täckskikt enligt 4.4.1 

Kontrollera genomstansningshållfasthet 
Genomstansning av innerpelare 

• Definiera förutsättningar som stanslast, pelardimension och effektiv 

höjd. 

• Beräkna baskontrollperimeter &� enligt figur 6.13 

• Beräkna minsta stanshållfasthet XHIJ enligt 6.2.2 ekvation 6.3N 

• Beräkna och kontrollera stanshållfasthet X��.� > XHIJ enligt ekvation 

6.47. 

• Beräkna stanskapaciteten enligt A��.� = X��.� ∗ � ∗ &� > A/� med &� 

enligt figur 6.13 

Genomstansning av kantpelare 
• Definiera förutsättningar som stanslast, pelardimension och effektiv 

höjd. 

• Beräkna baskontrollperimeter &� och reducerad baskontrollperimeter &�´ enligt figur 6.15 respektive figur 6.20a 

• Beräkna skjuvfördelning _� enligt ekvation 6.45 

• Beräkna excentricitetsfaktor � enligt ekvation 6.44 eller använd 

rekommenderade värden enligt figur 6.21 N och justera stanslasten A/� = � ∗ A/� 

• Beräkna minsta stanshållfasthet XHIJ enligt 6.2.2 ekvation 6.3N 

• Beräkna och kontrollera stanshållfasthet X��.� > XHIJ enligt ekvation 

6.47. 
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• Beräkna stanskapaciteten enligt A��.� = X��.� ∗ � ∗ &� > A/� med &� 

enligt figur 6.13 

Genomstansning av hörnpelare 
• Definiera förutsättningar som stanslast, pelardimension och effektiv 

höjd. 

• Beräkna baskontrollperimeter &� och reducerad baskontrollperimeter &�´ enligt figur 6.15 respektive figur 6.20b 

• Beräkna skjuvfördelning _� enligt ekvation 6.45 

• Beräkna excentricitetsfaktor � enligt ekvation 6.46 eller använd 

rekommenderade värden enligt figur 6.21 N och justera stanslasten A/� = � ∗ A/� 

• Beräkna minsta stanshållfasthet XHIJ enligt 6.2.2 ekvation 6.3N 

• Beräkna och kontrollera stanshållfasthet X��.� > XHIJ enligt ekvation 

6.47. 

• Beräkna stanskapaciteten enligt A��.� = X��.� ∗ � ∗ &� > A/� med &� 

enligt figur 6.13 

Om kapaciteten inte uppfyller kravet A��.� > A/� så måste det 
stansarmeras. 

• Definiera antal armeringsjärn med armeringsradie och utformning. 

Nedbockning utformas enligt 9.4.3 och figur 9.10b. 

• Beräkna antal skär samt armeringsarean 

• Kontrollera att effektiv stansarmeringshållfasthet uppfyller kravet 
9S�.cd < 
9� 

• Bestäm stansarmeringens lutning enligt 9.4.3(4) 

• Radiellt och tangentiellt centrumavstånd på stansarmeringen enligt 

9.4.3(2) 

• Beräkning av minimum stansarmering för en skänkel enligt ekvation 

9.11 

• kontroll av stanshållfasthet med stansarmering enligt ekvation 6.52 

uppfyll kravet A��.�0 > A/� 

• Kontroll av tryckbrott vid pelare och max stanskapacitet enligt 6.4.5(3) 

• Kontrollera stanskapaciteten utanför stansarmeringen enligt ekvation 

6.54. Den yttre effektiva kontrollperimetern bestäms enligt figur 6.22 i 

Eurokod 2 
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BILAGA 6 Detalj 6, 7 och 9 - Dimensionering av 
bjälklagsanslutning mot: bärande yttervägg av betong, 
bärande yttervägg ej betong samt innervägg av betong 

Geometri, laster och materialvärden 
Definiera: 

• Tjocklek på plattan 
• Tvärkrafter som verkar vid upplag 
• Materialvärden på betong enligt kapitel 3.1.2 
• Armeringsvärden enligt 

http://www.begroup.com/upload/Sweden/Broschyrer/Armeringshandboken_20

12_low.pdf 
• Partialkoefficienter enligt kapitel 2.4 

Beräkningar 
Beräkna: 

• Täckskikt enligt kapitel 4 

Kontrollera: 
• Totala armeringsarean för fältarmeringen i bjälklaget varav hälften dras 

fram till upplaget enligt kapitel 9.3.1.2(1) 
• Tvärsnittets tvärkraftskapacitet A��.� och AHIJ enligt kapitel 6.2.2 

ekvation 6.2.a respektive 6.2.b. 

 A/� ≤ gA��.�AHIJ  ger att ingen tvärkraftsarmering erfordras. 

• Kontrollera livtryckbrott X ≥ A/� enligt ekvation 6.5 

Utformning och beräkning av tvärkraftsarmering  
Utförs enligt kapitel 9.3.2 respektive 6.2.3 

• Kontrollera A/� ≤ �K ∗ A��,Hef, A��,Hef enligt ekvation 6.9 vilket ger att 

tvärkraftsarmering endast behöver bestå av upp- eller nedbockade järn 
enligt kapitel 9.3.2 med maximalt avstånd #Hef = �. 

• Bestäm armering och beräkna tvärsnittsarea �0S 
• Kontrollera A/� < A��.0 med vald armering och s-avstånd 
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BILAGA 7 Tabeller 

Tabell 2 Standardiserade bockningsdiameter med dorndiameter (Boverket, 2004, kap. 

3.9.4.2) 

Tabell 3 Påverkningskofficienter och värden på K (Boverket, 2004, kap. 8.4.4) 
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BILAGA 8 Armeringsbyglar 

 

Figur 31 Förteckning över bockning av stänger (BE Group, u.å) 
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BILAGA 9 Exjobb – Armeringsutformning 

 



  

 

70 
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BILAGA 10 Beräkningsexempel 

 



Detalj 1 - Dimensionering av grundfundament till pelare

Geometri och laster: Betong C30/37:

≔H 1.7 ≔αcc 1 3.1.6
≔a0 1.0 ≔αct.pl 0.5 12.3.1 NA, utan  

spjälkningsarmering≔b0 0.9
≔d1 0.4
≔b1 0.2 ≔γc 1.5 2.4.2.4

≔γs 1.15
≔FEd 3000

≔fck 30 tabell 3.1
≔fctk 2.0

≔fcd =⋅αcc ――
fck

γc

20 3.1.6

≔fctd =⋅αct.pl ――
fctk

γc

0.67 3.1.6

Armering K500C-T 
Materialvärden från: http://www.begroup.com/upload/
Sweden/Broschyrer/Armeringshandboken_2012_low.pdf

≔fyk 500

≔fyd =――
fyk

γs

435 3.2.7

Kontrollera risken för prägling enligt kapitel 6.7

≔Ac0 =⋅d1 b1 0.08
2

Fördelningsarean för lasten bestäms av villkoren: och , och≤d2 ⋅3 d1 ≤b2 ⋅3 b1 ≥+h d1 d2

enligt 6.7(2) figur 6.29 och är också begränsad till yttermått på fundamenten.≥+h b1 b2

≔d2 =min ⎛⎝ ,⋅3 d1 a0⎞⎠ 1

beräknas enligt likformighet som: = :b2 ―
b1

d1

―
b2

d2

≔b2 =⋅d2 ―
b1

d1

0.5



≔Ac1 =⋅d2 b2 0.5
2

≔FRdu =
‾‾‾‾
――
Ac1

Ac0

2.5

OK!≔FRdu ≤
‾‾‾‾
――
Ac1

Ac0

3.0 Ekvation 6.63

≔FRd =≥⋅⋅Ac0 fcd

‾‾‾‾
――
Ac1

Ac0

FEd 1 OK!

Kontrollera behovet av spjälkarmering enligt 9.8.4(2) och BBK 3.10.2 

Spjälkkapaciteten är det största av: ochFRd ⋅⋅⋅0.75 a b fctd

enligt BBK 3.10.2a-b⋅⋅(( ⋅0.5 β)) A fcd

≔a 0.9

≔b =max
⎛
⎜⎝

,⋅2 ―
b0

2
⋅8 b1

⎞
⎟⎠

1.6

≔β =min
⎛
⎜
⎝

,⋅0.6 ――
⋅a0 b0

2
0.5

⎞
⎟
⎠

0.5

≔A =Ac0 0.08
2

≔FRd =max ⎛⎝ ,⋅⋅⋅0.75 a b fctd ⋅⋅(( ⋅0.5 β)) A fcd⎞⎠ 720

=≥FRd FEd 0 Spjälkarmering erfordras

Krafterna som orsakas av spjälkning beräknas enligt kapitel 9.8.4(2) ekvation 
9.14 i båda riktningarna. 

≔Fs.x =⋅⋅0.25
⎛
⎜
⎝

−1 ―
d1

a0

⎞
⎟
⎠

FEd 450

≔Fs.y =⋅⋅0.25
⎛
⎜
⎝

−1 ―
b1

b0

⎞
⎟
⎠

FEd 583

Erfordlig armeringsarea:

≔As.x =――
Fs.x

fyd

1035
2

≔As.y =――
Fs.y

fyd

1342
2

≔As =max ⎛⎝ ,As.x As.y⎞⎠ 1342
2 byglar 12≔nbar 6 Φ



Armeringen utformas enligt kapitel 9.8.4(2). Byglarna sprids jämt ut inom höjden enligt h

figur 9.14a och 9.14c.

≔h =min ⎛⎝ ,H b0⎞⎠ 0.9

Minsta avstånd mellan byglar enligt 8.2(2) and NA

≔k1 1 ≔dg 16
≔k2 5 ≔Φ 12

≔Dist =max ⎛⎝ ,,⋅k1 Φ +dg k2 +20 Φ⎞⎠ 32

Vid jämn spridning inom angiven höjd ger:

≔Dist 165

Minsta täckande betongskikt i grundkonstruktioner sätts till minst 50mm, i 
övrigt beräknas som:cnom

≔cmin.b Φ Med hänsyn till kraven på vidhäftning och beräknas enligt 4.4.1.2
(3) tabell 4.2

≔cmin.dur 15 Med hänsyn till miljöpåverkan på bärverk 4.4.1.2(5) och NA

≔Δcdur.γ 0 Säkerhetstillägg (rekomenderat  värde enligt 4.4.1.2(6) är 0mm)

≔Δcdur.st 0 Med hänsyn till om materialet är rostfritt och därmed kan täckskiktet 
minskas. I detta fall används inte rostfritt och värdet sätts till 
rekommenderade värdet 0mm

≔Δcdur.add 0 Med hänsyn till om skydd av betongen används och därmed kan 
täckskiktet minskas. Rekomenderat värde är 0mm

≔Δcmin.dur =−−+cmin.dur Δcdur.γ Δcdur.st Δcdur.add 15 4.4.1.2 ekvation 4.1

≔Δcdev 10 Med hänsyn till avvikelser i produktion enligt 4.4.1.3

≔cmin =max ⎛⎝ ,,10 cmin.b −−+cmin.dur Δcdur.γ Δcdur.st Δcdur.add⎞⎠ 15

≔cnom =max ⎛⎝ ,+cmin Δcdev 50 ⎞⎠ 50



Kontrollera att höjden räcker till:h

=≥h ++cnom Φ ⋅⎛⎝ −nbar 1⎞⎠ Dist 1 !OK

Beräkning av bockningsdiameter enligt 8.3(2), 8.3(3)

≔ab =min ⎛⎝ ,Dist cnom⎞⎠ 50

≔Fbt =―――――

⋅⋅
⎛
⎜⎝
―
Φ

2

⎞
⎟⎠

2

fyk

γs

49

≔D =max

⎛
⎜
⎜
⎝

,⋅Fbt ―――――

⎛
⎜⎝

+
⎛
⎜⎝
―
1

ab

⎞
⎟⎠

――
1

⋅2 Φ

⎞
⎟⎠

fcd

⋅4 Φ

⎞
⎟
⎟
⎠

152

Bockningsdiameter utförs med standardiserade dorn enligt BBK 04 Tabell 3.9.4.2a och 
avrundas därför till

≔Φm 180



Kantbalk vid ytter/källarvägg

Förutsättningar

Laster

≔qd 100 ―― ≔γk 25 ――
3

≔σm 150

Geometri

≔l 1 ≔B =――
qd

σm

666.667
≔L 7
≔x 150 använd ≔B 700
≔b 200

≔h =――
B

1.5
466.667

använd ≔h 500

≔lx =+B

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
−

⎛
⎜⎝
――――

−h x

sin ((45 ))

⎞
⎟⎠

2

(( −h x))
2

1.05

Betong C30/37:

≔αcc 1 3.1.6αcc

≔αct 1 3.1.6αct

≔γc 1.5 2.4.2.4γ

≔γs 1.15
≔fck 30 tabell 3.1f

≔fctk 2.0
≔fctm 2.9

≔fcd =⋅αcc ――
fck

γc

20 3.1.6

≔fctd =⋅αct ――
fctk

γc

1.33 3.1.6



Armering
Dimensioneringsvärden enligt: h p://www.begroup.com/
upload/Sweden/Broschyrer/
Armeringshandboken_2012_low.pdf

≔fyk 500 ≔fyd =――
fyk

γs

435 3.2.7

Kantbalkens area

≔Asf =+⋅B h
⎛
⎜⎝
―――――

⋅(( −h x)) (( −lx B))

2

⎞
⎟⎠

0.411
2

böjmoment kring snittet x

Lasterna är ny g last och egentyngd från betong

≔γfoundation =⋅⋅γk Asf l 10.281

≔qd =⋅qd l 100

≔R =⋅⋅σm B l 105

Beräkna böjmomentet kring snitt x

Kantbalken

≔MEd.x =−+⋅qd

⎛
⎜⎝

−lx ―
b

2

⎞
⎟⎠

⋅γfoundation ―
lx

2
⋅R

⎛
⎜⎝

−lx ―
B

2

⎞
⎟⎠

26.898 ⋅



Avstånd mellan armering enligt 8.2(2) och NA

≔k1 1
≔k2 5
≔dg 16

≔Φ 12

≔Dist =max ⎛⎝ ,,⋅k1 Φ +dg k2 +20 Φ⎞⎠ 32

Minsta täckskikt beräknas enligt:cnom

≔cmin.b Φ Hänsyn ll kraven på vidhä ning och beräknas enligt 4.4.1.2(3) 
tabell 4.2

≔cmin.dur 15 Hänsyn ll miljöpåverkan på bärverk 4.4.1.2(5) 
(Rekommenderade värden enligt na onell bilaga)

≔Δcdur.γ 0 Säkerhets llägg (rekomenderat  värde enligt 4.4.1.2(6) är 0mm)

≔Δcdur.st 0 Hänsyn ll om materialet är ros ri  och därmed kan täckskiktet 
minskas. I de a fall används inte ros ri  och värdet sä s ll 
rekommenderade värdet 0mm

≔Δcdur.add 0 Hänsyn ll om skydd av betongen används och därmed kan täckskiktet 
minskas. I de a fall används inte ros ri  och värdet sä s ll 

rekommenderade värdet 0mm

≔Δcmin.dur =−−+cmin.dur Δcdur.γ Δcdur.st Δcdur.add 15

≔Δcdev 10 Hänsyn ll avvikelser i produk on enligt 4.4.1.3. rekomenderat värde är 10mm 
(Värdet anges i NA)

≔cmin =max ⎛⎝ ,,10 cmin.b −−+cmin.dur Δcdur.γ Δcdur.st Δcdur.add⎞⎠ 15

≔cnom =+cmin Δcdev 25

Dock så bör täckskiktet mot mark minst vara 50mm
≔cnom.f 50



Dimensionering av böjarmering i snitt x
Effek v höjd av tvärsni

≔d =−−x cnom ―
Φ

2
119

≔η 1.0

Rela vt moment enligt BBK 04 ≔mrel =――――
MEd.x

⋅⋅⋅l d
2

η fcd

0.095

Mekanisk armeringsandel enligt BBK 04 ≔ω =−1 ‾‾‾‾‾‾‾‾−1 ⋅2 mrel 0.1

1. Arean av den längsgående armeringen är den största av As och As,min. As,min enligt 9.2.1.1 
tabell 9.1N

≔As =max
⎛
⎜
⎜
⎝

,―――――
MEd.x

⋅⋅d
⎛
⎜⎝

−1 ―
ω

2

⎞
⎟⎠

fyd

⋅⋅⋅0.26 ――
fctm

fyk

l d
⎞
⎟
⎟
⎠

547
2

Pla ans ytarmering, nät
≔Φnät 6 ≔snät 200 ≔As.n =⋅⋅ ――

Φnät

2

4
5 141.372

2

≔As.b =−As As.n 405.851
2

Antal armeringsjärn. ≔n =―――
As.b

⋅ ――
Φ

2

4

3.589 ≔n 4

Avstånd mellan stänger ≔s =――――
−l ⋅2 cnom

−n 1
317

Snitt x armeras med 12 s300ϕ

Dimensionering av böjarmering i kantbalken
Effek v höjd av tvärsni

≔Φ 12
≔d =−−h cnom.f ―

Φ

2
444



1. Arean av den längsgående armeringen är den största av As och As,min. As,min enligt 9.2.1.1 
tabell 9.1N

≔As =⋅⋅⋅0.26 ――
fctm

fyk

B d 469
2

Antal armeringsjärn ≔n =―――
As

⋅ ――
Φ

2

4

4.144 ≔n 5

Avstånd mellan stänger ≔s =――――
−B ⋅2 cnom.f

−n 1
150

Kantbalken kommer armeras med 5 12ϕ

Förankring av böjarmering av i snitt x enligt 8.4

≔Φ 16
≔η1 1.0 ≔η2 1.0 ≔fctd =⋅αct ――

fctk

γc

1.333

Dimensioneringsvärdet på vidhäftningshållfastheten för kamstänger får sättas 
till:

≔fbd =⋅⋅⋅2.25 η1 η2 fctd 3

Grundförankringslängd

≔σsd 435

≔lb.rqd =⋅
⎛
⎜⎝
―
Φ

4

⎞
⎟⎠

⎛
⎜
⎝
――
σsd

fbd

⎞
⎟
⎠

580



Dimensionerande förankringslängd

≔cd =min
⎛
⎜⎝

,――
−s Φ

2
cnom

⎞
⎟⎠

25 <cd ⋅3 ϕ

≔α1 1.0

≔α2 =min
⎛
⎜⎝

,−1 ――――――
0.15 ⎛⎝ −cnom 3 Φ⎞⎠

Φ
1.0

⎞
⎟⎠

1

≔α3 1.0

≔α4 0.7

≔p σm

≔α5 =−1 0.04 ――
p

0.994

=≥⋅⋅α2 α3 α5 0.7 1 OK!

För dragna föranrkingar

≔lb.min =max ⎛⎝ ,,⋅0.3 lb.rqd ⋅10 Φ ⋅100 ⎞⎠ 174

Dimensionerande förankringslängd

≔lbd =⋅⋅⋅⋅⋅α1 α2 α3 α4 α5 lb.rqd 404

≔lbd ≥⋅⋅⋅⋅⋅α1 α2 α3 α4 α5 lb.rqd lb.min OK!

Förankring av böjarmering i kantbalken enligt 8.4
Förankringen av armeringen som kopplar kantbalken och väggen llsammans dimensioneras 

llsammans med beräkningar på väggen

≔Φ 12
≔η1 1.0 ≔η2 1.0 ≔fctd =⋅αct ――

fctk

γc

1.333

Dimensioneringsvärdet på vidhäftningshållfastheten för kamstänger får sättas 
till:

f 2 25 f 3



≔fbd =⋅⋅⋅2.25 η1 η2 fctd 3

Grundförankringslängd

≔σsd 435

≔lb.rqd =⋅
⎛
⎜⎝
―
Φ

4

⎞
⎟⎠

⎛
⎜
⎝
――
σsd

fbd

⎞
⎟
⎠

435

Dimensionerande förankringslängd

≔cd =min
⎛
⎜⎝

,――
−s Φ

2
cnom

⎞
⎟⎠

25 <cd ⋅3 ϕ

≔α1 1.0

≔α2 =min
⎛
⎜⎝

,−1 ――――――
0.15 ⎛⎝ −cnom 3 Φ⎞⎠

Φ
1.0

⎞
⎟⎠

1

≔α3 1.0

≔α4 0.7

≔p σm

≔α5 =−1 0.04 ――
p

0.994

=≥⋅⋅α2 α3 α5 0.7 1 OK!

För dragna föranrkingar

≔lb.min =max ⎛⎝ ,,⋅0.3 lb.rqd ⋅10 Φ ⋅100 ⎞⎠ 131

Dimensionerande förankringslängd

≔lbd =⋅⋅⋅⋅⋅α1 α2 α3 α4 α5 lb.rqd 303

≔lbd ≥⋅⋅⋅⋅⋅α1 α2 α3 α4 α5 lb.rqd lb.min OK!





Detalj 3 - Dimensionering av väggsula

Geometri:

≔b 0.2
≔t 0.5
≔h 0

≔l 1
≔B =+b ⋅4 t 2.2

≔Vbet =⋅l (( +⋅B t ⋅b h)) 1.1
3

≔Vjord =⋅l (( −B b)) h 0
3

Laster:

Moment per meter: ≔m0 ⋅30

Vertikalkraft per meter: ≔N 250

Horisontell kraft per meter: ≔H 0

Tunghet betong per meter: ≔γbet 25 ――
3

Tunghet jord per meter: ≔γjord 0 ――
3

Total egentyngd per meter: ≔G =⎛⎝ +⋅γbet Vbet ⋅γjord Vjord⎞⎠ 27.5

Total vertikalkraft per meter: ≔R =+N G 277.5

Totalt moment per meter: ≔md =+m0 ⋅H (( +t h)) 30 ⋅

Excentricitet: ≔e =――
md

N
0.12



Effektiv bredd: ≔x =―――――――

++⋅R ―
B

2
⋅H (( +t h)) md

R
1.2

≔beff =2 (( −B x)) 1.984

Marktrycket jämförs mot σm

geoteknisk rapport
≔σm =――

R

⋅beff l
140 ――

2

Linjelast på fundament: ≔qd =―――
N

−B 2 e
128 ――

Materialvärden på betong enligt tabell 3.1.  
Armering enligt: http://www.begroup.com/upload/Sweden/Broschyrer/
Armeringshandboken_2012_low.pdf
Fundamentet gjuts med betongkvalitet C25/30 och armeras med K500C-T

Betong C25/30: 

Karakteristisk tryckhållfasthet: ≔fck 25

Karakteristiskt medelvärde för draghållfasthet: ≔fctm 2.6

Karakteristisk draghållfasthet: ≔fctk 1.8

Armering K500C-T

Karakteristisk draghållfasthet armering: ≔fyk 500

Diameter på armeringsjärn: ≔ϕ 16



Täckskikt
Minsta täckande betongskikt i grundkonstruktioner sätts till minst 50mm, i 
övrigt beräknas enligt kapitel 4 och NAcnom

Exponeringsklass XC2 enligt 4.2 tabell 4.1
Livslängd L50 ≤vct 0.50 ≔Φ 16
Minimum concrete cover is calculated as:cnom

≔cmin.b =Φ 16 Med hänsyn till kraven på vidhäftning och beräknas enligt 4.4.1.2
(3) tabell 4.2

≔cmin.dur 15 Med hänsyn till miljöpåverkan på bärverk 4.4.1.2(5) och NA

≔Δcdur.γ 0 Säkerhetstillägg (rekomenderat  värde enligt 4.4.1.2(6) är 0mm)

≔Δcdur.st 0 Med hänsyn till om materialet är rostfritt och därmed kan täckskiktet 
minskas. I detta fall används inte rostfritt och värdet sätts till 
rekommenderade värdet 0mm

≔Δcdur.add 0 Med hänsyn till om skydd av betongen används och därmed kan 
täckskiktet minskas. Rekomenderat värde är 0mm

≔Δcmin.dur =−−+cmin.dur Δcdur.γ Δcdur.st Δcdur.add 15

≔Δcdev 10 Med hänsyn till avvikelser i produktion enligt 4.4.1.3

≔cmin =max ⎛⎝ ,,10 cmin.b −−+cmin.dur Δcdur.γ Δcdur.st Δcdur.add⎞⎠ 16

≔cnom =+cmin Δcdev 26

i grundfundament≔cnom 50

Effektiv höjd ≔d =−−t cnom ϕ 434

Krafter i snitt längs väggens 
periferi:

≔MEd =⋅⋅σm ―――
(( −B b))

2

⋅2 4
l 69.9 ⋅ Används för att 

dimensionera böjarmering

≔VEd =⋅⋅σm

⎛
⎜⎝

−――
−B b

2
d

⎞
⎟⎠

l 79.2 enligt 6.2.1(8)



Dimensionering av böjarmering
Dimensionering enligt BBK 04 om ej annat anges

≔γc 1.5
2.4.2.4 EK2

≔γs 1.15

≔αcc 1.0
3.1.6 EK2

≔αct 1.0

Dimensionerande tryckhållfasthet enligt 3.1.6 EK2fcd

Dimensionerande draghållfasthet i armering enligt 3.2.7fyd

enligt 3.1.7 ekv. 3.21 EK2≔η 1.0

≔fcd =⋅αcc ――
fck

γc

16.7

≔fyd =――
fyk

γs

435

Relativt moment: ≔mrel =――――
MEd

⋅⋅⋅B d
2

η fcd

0.01

Mekaniskt armeringsinnehåll: ≔ω =−1 ‾‾‾‾‾‾‾‾−1 2 mrel 0.01

Erforderlig armeringsarea är det maximala värdet av och . enligt As As.min As.min

9.2.1.1 tabell 9.1N EK2:

≔As =max
⎛
⎜
⎜
⎝

,―――――
MEd

⋅⋅d
⎛
⎜⎝

−1 ―
ω

2

⎞
⎟⎠

fyd

⋅⋅⋅0.26 ――
fctm

fyk

B d
⎞
⎟
⎟
⎠

1291
2

Antal armeringsjärn: ≔n =―――
As

⋅ ――
ϕ

2

4

6.42 ≔n 7

Avstånd mellan armeringsjärn: ≔s =――――
−B ⋅2 cnom

−n 1
350

Böjarmering:  7 16 s350 i båda riktningarϕ



Förankringsläng 8.4

≔η1 1.0 ≔η2 1.0 ≔fctd =⋅αct ――
fctk

γc

1.2

Dimensioneringsvärdet på vidhäftningshållfastheten för kamstänger beräknas fbd

enligt:
≔fbd =⋅⋅⋅2.25 η1 η2 fctd 2.7

Grundförankringslängd :lb.rqd

≔σsd 435

≔lb.rqd =⋅
⎛
⎜⎝
―
ϕ

4

⎞
⎟⎠

⎛
⎜
⎝
――
σsd

fbd

⎞
⎟
⎠

644

Dimensionerande förankringslängd

≔cd =min
⎛
⎜⎝

,――
−s ϕ

2
cnom

⎞
⎟⎠

50 <cd ⋅3 ϕ

≔α1 1.0

≔α2 =min
⎛
⎜⎝

,−1 ――――――
0.15 ⎛⎝ −cnom 3 ϕ⎞⎠

ϕ
1.0

⎞
⎟⎠

0.981

≔α3 1.0

≔α4 0.7

≔p σm

≔α5 =−1 0.04 ――
p

0.994

=≥⋅⋅α2 α3 α5 0.7 1 OK!

Minsta förankringslängd :lb.min

≔lb.min =max ⎛⎝ ,,⋅0.3 lb.rqd ⋅10 ϕ ⋅100 ⎞⎠ 193

Dimensionerande förankringslängd :lbd

≔lbd =⋅⋅⋅⋅⋅α1 α2 α3 α4 α5 lb.rqd 440

≔lbd =≥⋅⋅⋅⋅⋅α1 α2 α3 α4 α5 lb.rqd lb.min 1 OK!



Kontroll av tvärkraftsarmering enligt 6.2

Kontroll utan tvärkraftsarmering enligt 6.2.a och 6.2.b

≔CRd.c =――
0.18

γc

0.12 Ekvation 6.3N

≔ρ1 =min
⎛
⎜⎝

,――
As

⋅l d
0.02

⎞
⎟⎠

0.003

≔k =+1
‾‾‾‾‾‾‾‾
200 ――

d
1.679

≔VRd.c =⋅⋅⋅⋅⋅CRd.c k
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾3 ⎛
⎜⎝

⋅⋅100 ρ1 ――
fck ⎞

⎟⎠
B d 375

≔Vmin =⋅⋅⋅0.035 ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾⋅⋅k
3

fck B d 363

≔VRd.c =Vmin 363

=≥VRd.c VEd 1 OK, Ingen tvärkraftsarmering erfordras

≔VEd.max =⋅⋅qd 0.5 (( −B b)) 128 ⋅ ――

Obligatorisk kontroll enligt 6.5

=≤VEd.max ⋅⋅⋅⋅⋅0.5 B d 0.6
⎛
⎜⎝

−1 ――――
fck

250

⎞
⎟⎠

fcd 1 OK, Ingen tvärkraftsarmering erfordras



Detalj 4 - Dimensionering av pelarfundament
Brottgränsdimensionering av armering i kvadratisk pelarsula belastad av normalkraft och 
böjmoment från pelare.

Geometri:

≔B 2500
≔t 500
≔b 500

Laster:

Moment: ≔m ⋅500

Pelarlast: ≔N 1000

Excentricitet: ≔e =―
m

N
0.5

Grundtryck: ≔σm =――――
N

⋅(( −B ⋅2 e)) B
267 Jämförs mot geoteknisk undersökning

Linjelast: ≔qd =⋅σm B 667 ――

Hållfasthetsvärden i betong enligt kapitel 3 tabell 3.1. Armering 
enligt 
Fundamentet gjuts med betongkvalitet C35/45 och armeras med K500C-T

Betong C25/30: 

Karakteristisk tryckhållfasthet ≔fck 35

Medeldraghållfasthet ≔fctm 3.2

Karakteristisk draghållfasthet ≔fctk 2.2

Armering K500C-T

Karakteristisk sträckgräns ≔fyk 500

Stångdiameter ≔ϕ 16



Täckskiktsberäkningar
Beräknas enligt  kapitel 4 och NDP
Exponeringsklass XC2 enligt avsnitt 4.2 tabell 4.1
Livslängd L50 ≤vct 0.50

Minsta täckande betongskikt beräknas enligt följande:cnom

cmin.b tar hänsyn till kraven på vidhäftning och beräknas enligt 4.4.1.2(3) tabell 4.2
≔cmin.b =ϕ 16

≔cmin.dur 15 tar hänsyn till miljöpåverkan på bärverket enligt 4.4.1.2(5)
(Rekomenderade värden enligt nationell bilaga)

≔Δcdur.γ 0 är ett säkerhetstillägg som enligt 4.4.1.2(6) rekommenderas 
till 0 mm

≔Δcdur.st 0 tar hänsyn till om materialet är rostfritt och därmed kan kan 
täckskiktet minskas. I detta fall används inte rostfritt och 
värdet sätts till rekommenderade värdet 0mm

≔Δcdur.add 0 tar hänsyn till om skydd av betongen används och därmed kan 
kan täckskiktet minskas. I detta fall används inte rostfritt och 
värdet sätts till rekommenderade värdet 0mm

≔Δcmin.dur =−−+cmin.dur Δcdur.γ Δcdur.st Δcdur.add 15

≔Δcdev 10 tar hänsyn till avvikelser i produktion enligt 4.4.1.3

≔cmin =max ⎛⎝ ,,10 cmin.b −−+cmin.dur Δcdur.γ Δcdur.st Δcdur.add⎞⎠ 16

≔cnom =+cmin Δcdev 26

Täckskikt i grundkonstruktioner 
till minst 50 mm

≔TS 50

Effektiv höjd d beräknas enligt: ≔d =−−t TS ϕ 434

Snittkrafter i snitt invid pelare: ≔MEd =⋅qd ―――
(( −B b))

2

⋅2 4
333.3 ⋅ Används vid dimensionering 

av böjarmering

≔VEd =⋅qd

⎛
⎜⎝

−――
−B b

2
d

⎞
⎟⎠

377.3 Beräknas enligt. 6.2.1(8)



Dimensionering böjarmering
Dimensionering kommer att göras enligt BBK med användning av relativa 
moment och mekaniskt armeringsinnehåll. 

≔γc 1.5
Enligt 2.4.2.4

≔γs 1.15

≔αcc 1.0 Enligt 3.1.6

≔αct 1.0

Tryckhållfasthet i betong samt draghållfasthet i armering enligt 3.1.6 resp. 3.2.7
enligt 3.1.7 ekv. 3.21≔η 1.0

≔fcd =⋅αcc ――
fck

γc

23.3

≔fyd =――
fyk

γs

435

Relativt moment: ≔mrel =――――
MEd

⋅⋅⋅B d
2

η fcd

0.0303

Mekanisk armeringsandel: ≔ω =−1 ‾‾‾‾‾‾‾‾−1 2 mrel 0.031

Erfordlig Armeringsarea det största av och , enligt 9.2.1.1 tabell 9.1N:As As.min As.min

≔As =max
⎛
⎜
⎜
⎝

,―――――
MEd

⋅⋅d
⎛
⎜⎝

−1 ―
ω

2

⎞
⎟⎠

fyd

⋅⋅⋅0.26 ――
fctm

fyk

b d
⎞
⎟
⎟
⎠

1794
2

Antal armeringsstänger: ≔n =―――
As

⋅ ――
ϕ

2

4

8.923 ≔n 9

Centrumavstånd ≔s =――――
−B ⋅2 cnom

−n 1
306

Fundamentet armeras med  16 s300 i båda riktningarnaϕ



Förankringslängd böjarmering beräknas enligt 8.4

≔η1 1.0 ≔η2 1.0 ≔fctd =⋅αct ――
fctk

γc

1.467

Förutsättningar för beräkna lb.min

≔fbd =⋅⋅⋅2.25 η1 η2 fctd 3.3

Grundförankringslängd

≔σsd 435

≔lb.rqd =⋅
⎛
⎜⎝
―
ϕ

4

⎞
⎟⎠

⎛
⎜
⎝
――
σsd

fbd

⎞
⎟
⎠

527

Dimensionerande förankringslängd

≔cd =min
⎛
⎜⎝

,――
−s ϕ

2
cnom

⎞
⎟⎠

26 <cd ⋅3 ϕ

≔α1 1.0

≔α2 =min
⎛
⎜⎝

,−1 ――――――
0.15 ⎛⎝ −cnom 3 ϕ⎞⎠

ϕ
1.0

⎞
⎟⎠

1

≔α3 1.0

≔α4 0.7

≔α5 =−1 0.04 ――
σm 0.989

=≥⋅⋅α2 α3 α5 0.7 1 OK!

Krav för dragna stänger:

≔lb.min =max ⎛⎝ ,,⋅0.3 lb.rqd ⋅10 ϕ ⋅100 ⎞⎠ 160

Dimensionerande förankringslängd

≔lbd =⋅⋅⋅⋅⋅α1 α2 α3 α4 α5 lb.rqd 365

≔lbd =≥⋅⋅⋅⋅⋅α1 α2 α3 α4 α5 lb.rqd lb.min 1 OK!



Kontroll av genomstansningshållfasthet
Beräknas enligt 6.4.3 och 6.4.4 samt NDP

Genomstansningslast: ≔VEd =N 1000

Excentricitetsmoment: ≔MEd =m 500 ⋅

Medelgrundtryck: ≔Pd =――
3

B
3

⎛
⎜⎝

+MEd ―――
⋅VEd B

2

⎞
⎟⎠

―
1

2
168 ――

2

Böjarmeringsinnehåll: ≔ρ =⋅⋅
⎛
⎜
⎝
――
ϕ

2

4

⎞
⎟
⎠

――
1

⋅s d
0.002

Kontroller i kontrollsnitt 2.0d, 1.5d, d och 0.5d:

Längd på kontrollsnitt:

≔u1 =+⋅4 b ⋅⋅2 2 d 7454

≔u2 =+⋅4 b ⋅⋅2 1.5 d 6090 ≔d 459

≔u3 =+⋅4 b ⋅2 d 4884

≔u4 =+⋅4 b ⋅2 0.5 d 3442

Skjuvfördelning enligt  ekvation 6.41:

≔W1 =++++―
b

2

2
⋅b b ⋅⋅4 b d ⋅16 d

2
⋅⋅⋅2 d b 6.106

2

≔W2 =++++―
b

2

2
⋅b b ⋅3 b d ――

16

2.25
d

2
⋅⋅⋅1.5 d b 3.643

2

≔W3 =++++―
b

2

2
⋅b b ⋅⋅2 b d ⋅4 d

2
⋅⋅ d b 2.398

2

≔W4 =++++―
b

2

2
⋅b b ⋅b d d

2
⋅⋅ ―

d

2
b 1.176

2



Excentricitetsfaktor enligt ekvation 6.39, enligt tabell 6.1≔k 0.6

≔β1 =+1 ⋅⋅k ――
MEd

VEd

――
u1

W1

1.366

≔β2 =+1 ⋅⋅k ――
MEd

VEd

――
u2

W2

1.502

≔β3 =+1 ⋅⋅k ――
MEd

VEd

――
u3

W3

1.611

≔β4 =+1 ⋅⋅k ――
MEd

VEd

――
u4

W4

1.878

Kontroll i snitt 2.0d från pelare enligt 6.51. Last reducerad enligt ekvation 6.48

≔VEd1 =⋅β1

⎛
⎜
⎝

−VEd

⎛
⎜
⎝

++b
2

⋅3 b 2 d ⋅ ―――
((2 d))

2

4

⎞
⎟
⎠

Pd

⎞
⎟
⎠

841

≔VRd1 =⋅⋅⋅⋅⋅――
0.18

γc

⎛
⎜
⎝

+1
‾‾‾‾‾‾‾‾
―――
200

d

⎞
⎟
⎠

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾3

⋅⋅100 ρ ――
fck

u1 d 1188

≔Vmin1 =⋅⋅⋅⋅0.035
⎛
⎜
⎝

+1
‾‾‾‾‾‾‾‾
―――
200

d

⎞
⎟
⎠

―
2

3
‾‾‾‾‾
――

fck
u1 d 993

>VRd1 VEd1 OK

Kontroll i snitt 1.5d från pelare enligt 6.51. Last reducerad enligt ekvation 6.48

≔VEd2 =⋅β2

⎛
⎜
⎝

−VEd

⎛
⎜
⎝

++b
2

⋅3 b 1.5 d ⋅ ―――
((1.5 d))

2

4

⎞
⎟
⎠

Pd

⎞
⎟
⎠

1084

≔VRd2 =⋅⋅⋅⋅⋅――
0.18

γc

⎛
⎜
⎝

+1
‾‾‾‾‾‾‾‾
―――
200

d

⎞
⎟
⎠

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾3

⋅⋅100 ρ ――
fck

u2 ―
4

3
d 1295

≔Vmin2 =⋅⋅⋅⋅⋅0.035
⎛
⎜
⎝

+1
‾‾‾‾‾‾‾‾
―――
200

d

⎞
⎟
⎠

―
2

3
‾‾‾‾‾
――

fck
u2 ―

4

3
d 1082

>VRd2 VEd2 OK



Kontroll i snitt 1.0d från pelare enligt 6.51. Last reducerad enligt ekvation 6.48

≔VEd3 =⋅β3

⎛
⎜
⎝

−VEd

⎛
⎜
⎝

++b
2

⋅3 b 1 d ⋅ ―――
((1 d))

2

4

⎞
⎟
⎠

Pd

⎞
⎟
⎠

1312

≔VRd3 =⋅⋅⋅⋅⋅⋅――
0.18

γc

⎛
⎜
⎝

+1
‾‾‾‾‾‾‾‾
―――
200

d

⎞
⎟
⎠

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾3

⋅⋅100 ρ ――
fck

u3 2 d 1557

≔Vmin3 =⋅⋅⋅⋅⋅0.035
⎛
⎜
⎝

+1
‾‾‾‾‾‾‾‾
―――
200

d

⎞
⎟
⎠

―
2

3
‾‾‾‾‾
――

fck
u3 2 d 1302

>VRd3 VEd3 OK

Kontroll i snitt 0.5d från pelare enligt 6.51. Last reducerad enligt ekvation 6.48

≔VEd4 =⋅β4

⎛
⎜
⎝

−VEd

⎛
⎜
⎝

++b
2

⋅3 b 0.5 d ⋅ ―――
(( ⋅0.5 d))

2

4

⎞
⎟
⎠

Pd

⎞
⎟
⎠

1678

≔VRd4 =⋅⋅⋅⋅⋅⋅――
0.18

γc

⎛
⎜
⎝

+1
‾‾‾‾‾‾‾‾
―――
200

d

⎞
⎟
⎠

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾3

⋅⋅100 ρ ――
fck

u4 4 d 2195

≔Vmin4 =⋅⋅⋅⋅⋅0.035
⎛
⎜
⎝

+1
‾‾‾‾‾‾‾‾
―――
200

d

⎞
⎟
⎠

―
2

3
‾‾‾‾‾
――

fck
u4 4 d 1835

>VRd4 VEd4 OK

Om kvoten löper konstruktionen ingen risk för genomstansning>――
VRd

VEd

1.0

2.0d 1.5d 1.0d 0.5d

=――
VRd1

VEd1

1.413 =――
VRd2

VEd2

1.194 =――
VRd3

VEd3

1.187 =――
VRd4

VEd4

1.308





Detalj 6, 7 och 9 - Dimensionering av bjälklagsanslutning mot: bärande yttervägg av 
betong, bärande yttervägg ej betong samt innervägg av betong

Upplagsreaktioner och tvärkrafter:

Plattjocklek ≔h 200

Plattbredd ≔b 1

Fritt upplagd sida ≔Ra 13.8 ≔VEd.a =Ra 13.8

Fast inspänd sida ≔Rb 98.4 ≔VEd.b =Rb 98.4

Material:

Partialkoefficienter enligt 2.4:
Betong , Armering ≔γc 1.5 ≔γs 1.15

Betong C30/37 enligt 3.1.2, Exponeringsklass XC1 enligt avsnitt 4.2 tabell 4.1, 
≤vct 0.60

Karakteristisk tryckhållfasthet ≔fck 30

Medeldraghållfasthet ≔fctm 2.9

Långtidsfaktor enligt 3.1.6 ≔αcc 1.0

Dimenionerande tryckhållfasthet ≔fcd =⋅αcc ――
fck

γc

20

Armering K500C-T ≔ϕ 12

Karakteristisk sträckgräns ≔fyk 500

Dimenionerande draghållfasthet ≔fyd =――
fyk

γs

435



Täckskiktsberäkningar
Beräknas enligt  kapitel 4 och NDP
Exponeringsklass XC2 enligt avsnitt 4.2 tabell 4.1

Minsta täckande betongskikt beräknas enligt följande:cnom

cmin.b tar hänsyn till kraven på vidhäftning och beräknas enligt 4.4.1.2(3) tabell 4.2

≔cmin.b =ϕ 12

≔cmin.dur 15 tar hänsyn till miljöpåverkan på bärverket enligt 4.4.1.2(5)
(Rekomenderade värden enligt nationell bilaga)

≔Δcdur.γ 0 är ett säkerhetstillägg som enligt 4.4.1.2(6) rekommenderas 
till 0 mm

≔Δcdur.st 0 tar hänsyn till om materialet är rostfritt och därmed kan kan 
täckskiktet minskas. I detta fall används inte rostfritt och 
värdet sätts till rekommenderade värdet 0mm

≔Δcdur.add 0 tar hänsyn till om skydd av betongen används och därmed kan 
kan täckskiktet minskas. I detta fall används inte rostfritt och 
värdet sätts till rekommenderade värdet 0mm

≔Δcmin.dur =−−+cmin.dur Δcdur.γ Δcdur.st Δcdur.add 15

≔Δcdev 10 tar hänsyn till avvikelser i produktion enligt 4.4.1.3

≔cmin =max ⎛⎝ ,,10 cmin.b −−+cmin.dur Δcdur.γ Δcdur.st Δcdur.add⎞⎠ 15

≔cnom =+cmin Δcdev 25

Effektiv höjd ≔d =−−h cnom ―
ϕ

2
169



Kontroll av tvärkraftskapacitet enligt kapitel 6.2 
Tidigare utförd dimensionering av bjälklagsplattan visar fältarmeringen ≔As.fält 269

2

varav hälften dras fram till upplag enligt kapitel 9.3.1.2(1):

≔As =0.5 As.fält 135
2

Kontroll längs fritt upplagd sida utan tvärkraftsarmering enligt kapitel 6.2.2 Detalj 6B

Geometerisk armeringsandel ≔ρ =――
As

⋅b d
0.0008

Storleksfaktor ≔k =min
⎛
⎜
⎝

,+1
‾‾‾‾‾‾‾‾
―――
200

d
2.0

⎞
⎟
⎠

2

≔CRd.c =――
0.18

γc

0.12

Tvärkraftskapacitet och enligt ekvation 6.2.a respektive 6.2.bVRd.c Vmin

≔VRd.c =⋅⋅⋅⋅⋅CRd.c k
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾3

⋅⋅100 ρ ――
fck

b d 54.2

≔Vmin =⋅⋅⋅⋅⋅0.035 k

―
3

2 ‾‾‾‾‾
――

fck
b d 91.6

=≥VRd.c VEd.a 1 OK!

Kontroll av livtryckbrott enligt ekvation 6.5v

≔v =⋅⋅⋅⋅⋅0.5 b d 0.6
⎛
⎜⎝

−1 ――――
fck

250

⎞
⎟⎠

fcd 892.3

=≥v VEd.a 1 OK!



Kontroll längs fritt upplagd över sida utan tvärkraftsarmering enligt kapitel 6.2.2 Detalj 6A

Tidigare utförd dimensionering av bjälklagsplattan visar fältarmeringen ≔As.fält 269
2

där samtlig armering dras över upplaget

≔As =As.fält 269
2

Kontroll längs fritt upplagd sida utan tvärkraftsarmering enligt kapitel 6.2.2

Geometerisk armeringsandel ≔ρ =――
As

⋅b d
0.00159

Storleksfaktor ≔k =min
⎛
⎜
⎝

,+1
‾‾‾‾‾‾‾‾
―――
200

d
2.0

⎞
⎟
⎠

2

≔CRd.c =――
0.18

γc

0.12

Tvärkraftskapacitet och enligt ekvation 6.2.a respektive 6.2.bVRd.c Vmin

≔VRd.c =⋅⋅⋅⋅⋅CRd.c k
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾3

⋅⋅100 ρ ――
fck

b d 68.3

≔Vmin =⋅⋅⋅⋅⋅0.035 k

―
3

2 ‾‾‾‾‾
――

fck
b d 91.6

=≥VRd.c VEd.b 0 Ej OK, tvärkraftsarmering erfordras



Armering utformas enligt 9.3.2 och beräknas enligt 6.2.3

Maximala dimensionerande bärförmåga för tvärkraft 

≔αcw 1.0

≔z =0.9 d 152.1

≔v1 0.6

≔cotθ 2.5

≔tanθ =――
1

cotθ
0.4

≔VRd.max =―――――
⋅⋅⋅⋅αcw b z v1 fcd

+cotθ tanθ
629.4

=≤VEd.b ―
1

3
VRd.max 1 OK, vilket ger att tvärkraftsarmering i form av upp- eller 

nedbockade järn enligt kapitel 9.3.2 med maximalt avstånd 
. Järn väljs till .≔smax d ≔ϕ 10

Armeringsarean beräknas som ≔Asw =⋅
⎛
⎜⎝
―
ϕ

2

⎞
⎟⎠

2

79
2

Tvärkraftskapacitet beräknas enligt 6.2.3(3) somVRd

≔VRd =⋅⋅⋅――
Asw

smax

z fyd cotθ 76.8 =≤VEd.b VRd 0 Ej OK, nytt s-avstånd beräknas

≔smax =⋅⋅⋅――
Asw

VEd.b

z fyd cotθ 132 s-avstånd väljs till 130 mm







Bjälklagsanslutning mot pelare

Förutsättningar
Geometri
Spännvidd ≔l 6

Plattjocklek ≔t 300

Tvärsnittsmått innerpelare ≔ci 400

Tvärsnittsmått kant- och hörnpelare ≔ckh 300

Bredd mittram ≔smitt =⋅⋅2 0.6 6 7.2

Bredd randram ≔srand =+⋅0.4 6 ―――
0.3

2
2.55

Plattbredd vid kantpelare inom vilken ök-armering 
fördelas

≔bek =⋅ckh 2 600

Plattbredd vid hörnpelare inom vilken ök-armering 
fördelas

≔beh =+ckh ――
ckh

2
450

Materialvärden på betong enligt tabell 3.1.  
Armering enligt: http://www.begroup.com/upload/Sweden/Broschyrer/
Armeringshandboken_2012_low.pdf
Fundamentet gjuts med betongkvalitet C25/30 och armeras med K500C-T

Betong C25/30: 

Karakteristisk tryckhållfasthet: ≔fck 25

Karakteristiskt medelvärde för draghållfasthet: ≔fctm 2.6

Karakteristisk draghållfasthet: ≔fctk 1.8

Elasticitetsmodul ≔Ecm 31

Partialkoefficient betong enligt 2.4.2.4 ≔γc 1.5

Långtidsfaktor enligt 3.1.6 ≔αcc 1.0

Dimensionerade tryckhållfasthet enligt 3.1.6 ≔fcd =⋅αcc ――
fck

γc

16.7



Armering K500C-T

Karakteristisk draghållfasthet armering: ≔fyk 500

Partialkoefficient armering ≔γs 1.15

Dimensionerande draghållfasthet armering enligt 3.2.7 ≔fyd =――
fyk

γs

434.8

Diameter på stödarmeringsjärn: ≔ϕ 12

Dimensionerade laster

Täckskikt
Minsta täckande betongskikt beräknas enligt kapitel 4 och NAcnom

Exponeringsklass XC1 enligt 4.2 tabell 4.1
Livslängd L50 ≤vct 0.60

≔ϕ 12
Minsta täckande betongskikt beräknas:cnom

≔cmin.b =ϕ 12 Med hänsyn till kraven på vidhäftning och beräknas enligt 4.4.1.2
(3) tabell 4.2

≔cmin.dur 10 Med hänsyn till miljöpåverkan på bärverk 4.4.1.2(5) och NA

≔Δcdur.γ 0 Säkerhetstillägg (rekomenderat  värde enligt 4.4.1.2(6) är 0mm)

≔Δcdur.st 0 Med hänsyn till om materialet är rostfritt och därmed kan täckskiktet 
minskas. I detta fall används inte rostfritt och värdet sätts till 
rekommenderade värdet 0mm

≔Δcdur.add 0 Med hänsyn till om skydd av betongen används och därmed kan 
täckskiktet minskas. Rekomenderat värde är 0mm

≔Δcmin.dur =−−+cmin.dur Δcdur.γ Δcdur.st Δcdur.add 10



≔Δcdev 10 Med hänsyn till avvikelser i produktion enligt 4.4.1.3

≔cmin =max ⎛⎝ ,,10 cmin.b −−+cmin.dur Δcdur.γ Δcdur.st Δcdur.add⎞⎠ 12

≔cnom =+cmin Δcdev 22

Välj ≔Ass 4145
2

≔bp 3
≔cnom 25 ≔ssp 102.33

Kontroll med hänsyn till genomstansning

Innerpelare

Förutsättningar

Stångdiameter ≔ϕs 16

Böjarmering över innerstöds 
centrumavstånd i x- och y-led

≔sspx 180

≔sspy 170
Effektiv höjd

x-led ≔dsx =−−t cnom ―
ϕs

2
267

y-led ≔dsy =−−t cnom ――
3 ϕs

2
251

Stanslast i centriskt last ≔VEd 748.1

Pelar dimension ≔c 400

Effektiv höjd ≔d =―――
+dsy dsx

2
259

Kontroll

Baskontrollperimeter 
figur 6.13

≔u1 =+⋅4 c ⋅⋅⋅2 2 d 4855

Böjarmeringsinnehåll ≔ρx =――――
⋅ ϕs

2

⋅⋅4 dsx sspx

0.0042



≔ρy =――――
⋅ ϕs

2

⋅⋅4 dsy sspy

0.0047

≔ρ =‾‾‾‾‾⋅ρx ρy 0.004 =<ρ 0.02 1 OK!

Storleksfaktor ≔k =+1
‾‾‾‾‾‾‾‾
―――
200

d
1.879

Minsta stanshållfasthet 
enligt 6.2.2

≔vmin =⋅⋅⋅0.035 k

―
3

2 ‾‾‾‾‾
――

fck 0.451

Kalibrerings- och 
säkerhetsfaktor enligt 6.4.4 (1)

≔CRd.c =――
0.18

γc

0.12

Stanshållfasthet 
enligt ekvation 6.47 ≔vRd.c =⋅⋅⋅CRd.c k

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾3

⋅⋅100 ρ ――
fck 0.503

=>vRd.c vmin 1 OK!

Stanskapacitet ≔VRd.c =⋅⋅vRd.c d u1 632.339

=<VRd.c VEd 1 Stansarmering krävs

Kontrollerar stanskapaciteten med 3+3 nedbockade J-byglar 16 i en rad ϕ

som stansarmering.
Nedbockad stansarmering utformas enligt 9.4.3 och figur 9.10b i Eurokod 2

≔ϕsw 16

Antal skär ≔n =⋅⋅2 2 3 12

Armeringsarea ≔Asw =⋅n ―――
⋅ ϕsw

2

4
2413

2

Effektiv stansarmeringshållfasthet 
enligt 6.4.5

≔fywd.ef =⋅
⎛
⎜⎝

+250 ⋅0.25 ――
d ⎞

⎟⎠
315

=<fywd.ef fyd 1 OK!



Stansarmeringens lutning 
enligt 9.4.3 (4)

≔α 30

Radiellt centrumavstånd 
stansarmering enligt 9.4.3 (2)

≔sr =―――
d

tan ((α))
449

Tangentiellt centrumavstånd 
stansarmering enligt 9.4.3 (2) ≔st =+0.25 d 0.5 c 265

Minimum stansarmering för 
en skänkel enligt 9.11

≔Asw.min =⋅⋅⋅0.08
‾‾‾‾‾
――

fck
――

fyk

―――――――
⋅sr st

+⋅1.5 sin ((α)) cos ((α))
59

2

≔ϕsw.min =
‾‾‾‾‾‾‾‾
――――

⋅4 Asw.min 8.7 =<ϕsw.min ϕsw 1 OK!

Stanshållfasthet med 
stansarmering enligt (6.52)

≔vRd.cs =+⋅0.75 vRd.c ⋅⋅⋅Asw fywd.ef ――
1

⋅u1 d
sin ((α)) 0.679

Stanskapacitet med 
stansarmering

≔VRd.cs =⋅⋅vRd.cs u1 d 853.96

=>VRd.cs VEd 1

Kontroll av tryckbrott vid pelare och max stanskapacitet enligt 6.4.5 (3)

Kontrollperimeter vid pelare ≔u0 =⋅4 c 1600

Hållfasthetsfaktor enligt 
ekvation (6.6N)

≔ν =⋅0.6
⎛
⎜⎝

−1 ――――
fck

250

⎞
⎟⎠

0.54

Övre gräns för stanshållfasthet 
enligt 6.4.5 (3)

≔vRd.max1 =⋅⋅0.5 ν fcd 4.5

≔vRd.max2 =⋅⋅1.6 vRd.c ―
u1

u0

2.44

i ⎛ ⎞ 2 44



≔vRd.max =min ⎛⎝ ,vRd.max1 vRd.max2⎞⎠ 2.44

Övre gräns för stanskapacitet 
enligt ekvation (6.53)

≔VRd.max =⋅⋅vRd.max u0 d 1012

=>VRd.max VEd 1 OK!

Kontroll av stansning i kontrollsnitt utanför stansarmeringen 
enligt 6.4.5 (4)

Effektiv kontrollperimeter 
se figur 6.22 i Eurokod 2

≔uout.ef =+⋅⋅2
⎛
⎜
⎝

+⋅1.5 d ―――
+c ⋅0.5 d

‾‾2

⎞
⎟
⎠

⋅8 d 6866

Stanskapacitet utanför 
stansarmeringen enligt ekvation 6.54

≔VRd.c =⋅⋅vRd.c uout.ef d 894.257

=>VRd.c VEd 1 OK!

Kantpelare
Förutsättningar

Stångdiameter ≔ϕs 16
≔ϕys 12

Böjarmering över innerstöds 
centrumavstånd i x- och y-led

≔ssp 240

Effektiv höjd
x-led ≔dsx =−−t cnom ―

ϕs

2
267

y-led ≔dysy =−−t cnom ――
⋅3 ϕys

2
257

Stanslast i centriskt last ≔VEd 748.1

Effektiv höjd vid 
ytterstöd y-led

≔dysy =−−t cnom ――
⋅3 ϕys

2
257

Stanslast i centriskt last ≔VEd 257.9

Pelar dimension ≔c 300

Effektiv höjd ≔d =―――
+dysy dsx

2
262

2 d 3 2546B k t ll i t



Baskontrollperimeter 
figur 6.15

≔u1 =+⋅⋅ 2 d ⋅3 c 2546

Reducerad baskontrollperimeter 
se figur 6.20a

≔u1' =+⋅⋅ 2 d ⋅2 c 2246

Skjuvfördelning enligt (6.45) ≔W1 =++++―
c

2

4
⋅c c ⋅⋅4 c d ⋅8 d

2
⋅⋅ d c 1.22

2

Excentritetsfaktor rekommenderat 
värde enligt figur 6.21N

≔β =――
u1

u1'
1.134

Justerad stanslast ≔VEd =⋅β VEd 292.345

Böjarmeringsinnehåll ≔ρx =―――――
⋅ ϕs

2

⋅⋅4 dsx 240
0.0031

≔ρy =――――
⋅⋅7 ϕys

2

⋅⋅4 dysy bek

0.0051

≔ρ =‾‾‾‾‾⋅ρx ρy 0.004 =<ρ 0.02 1 OK!

Storleksfaktor ≔k =+1
‾‾‾‾‾‾‾‾
―――
200

d
1.874

Minsta stanshållfasthet 
enligt 6.2.2

≔vmin =⋅⋅⋅0.035 k

―
3

2 ‾‾‾‾‾
――

fck 0.449

Stanshållfasthet 
enligt ekvation 6.47 ≔vRd.c =⋅⋅⋅CRd.c k

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾3

⋅⋅100 ρ ――
fck 0.485

=>vRd.c vmin 1 OK!

Stanskapacitet ≔VRd.c =⋅⋅vRd.c d u1 324

=>VRd.c VEd 1 OK!



Hörnpelare

Effektiv höjd vid 
ytterstöd y-led

≔dysx =−−t cnom ――
ϕys

2
269

Stanslast i excentriskt last ≔VEd 97.5

Pelar dimension ≔c 300

Effektiv höjd ≔d =――――
+dysy dysx

2
263

Baskontrollperimeter 
figur 6.15

≔u1 =+⋅ d ⋅2 c 1426

Reducerad baskontrollperimeter 
se figur 6.20b

≔u1' =+⋅ d c 1126

Excentricitetsfaktor enligt 
ekvavtion 6.46

≔β =――
u1

u1'
1.266

Justerad stanslast ≔VEd =⋅β VEd 123.5

Böjarmeringsinnehåll ≔ρx =――――
⋅⋅6 ϕys

2

⋅⋅4 dysx beh

0.0056

≔ρy =――――
⋅⋅6 ϕys

2

⋅⋅4 dysy beh

0.0059

≔ρ =‾‾‾‾‾⋅ρx ρy 0.0057 =<ρ 0.02 1 OK!

Storleksfaktor ≔k =+1
‾‾‾‾‾‾‾‾
―――
200

d
1.872

Minsta stanshållfasthet 
enligt 6.2.2

≔vmin =⋅⋅⋅0.035 k

―
3

2 ‾‾‾‾‾
――

fck 0.448



Stanshållfasthet 
enligt ekvation 6.47 ≔vRd.c =⋅⋅⋅CRd.c k

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾3

⋅⋅100 ρ ――
fck 0.546

=>vRd.c vmin 1 OK!

Stanskapacitet ≔VRd.c =⋅⋅vRd.c d u1 205

=>VRd.c VEd 1 OK!
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