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Sammanfattning 
 
Denna rapport är en del av byggingenjörsutbildningen på Högskolan i Borås som avslutande             
examensarbete för utbildningen. 
 
Prefabricerade elementen kan tillverkas efter kundens behov och förkortar byggtiden då           
tillverkningen sker inomhus utan påverkan av väder och utomhustemperatur. En nackdel kan            
vara att projekteringen innan tillverkningen av elementen kan börja måste i stort sett vara klar,               
vilket gör att flexibiliteten av ändringar under produktionsskedet begränsas. 
 
Rapporten ger alternativa lösningar på olika sorts sammanfogningar av prefabricerade          
bjälklagselement tillverkade av företaget HEDA; Hedareds sand och betong AB, som           
tillämpas på en typbyggnad. I rapporten ingår även lösningar på problem som uppkommer             
efter sammansättningen av konstruktionen. Sammanfogning av de prefabricerade        
bjälklagselementen är en nödvändighet för att bjälklaget som elementen tillsammans bildar           
skall kunna ses som en sammanhängande enhet, det vill säga att sammanfogningar måste             
förhindra att elementen bland annat separerar, förskjuts och förflyttas från varandra.  
 
Typbyggnaden räknas på för att skapa en uppfattning av de krafter, moment och spänningar              
som uppkommer på grund av de laster som bjälklaget påverkas av. Beräkningarna som görs i               
rapporten utgår främst ifrån beräkningsmodeller i Eurocode. Under de områden där Eurocode            
ej varit tillräcklig används andra källor för tillvägagångssätt, bland annat fib.  
 
Bland de alternativa lösningarna för att sammanfoga elementen ingår beräkningar för att            
kontrollera så att fogen mellan elementen klarar av skjuvspänningen, mothålla separationen av            
elementen och förankring av bjälklaget i väggen. Problemlösningar för ofrivillig inspänning           
samt att ta upp tvärkraften då elementen inte har någon tvärkraftsarmering. För samtliga             
sammanfogningar och problem hittades en lösning. 
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Abstract  
 
This report is apart of the structural engineering program at the University of Borås as a final                 
bachelor thesis for the program. 
 
The precast elements can be made by the demands of the customer and reduces the time of                 
construction because the manufacturing is indoors without the effects of weather and outside             
temperature. A downside can be that the projection, before the manufacturing of the elements              
can begin, needs to be almost completed, which limits the flexibility of being able to make                
changes during the construction. 
 
The report offers alternative solutions for different kind of connections between precast            
elements, manufactured by HEDA; Hedareds sand och betong AB, designed for an example             
of a building. The report also includes solutions for problems that arises after the construction               
is put in place. Connecting the precast elements together is necessity for the slab, that the                
elements form, to be seen as one unit, which means that the connections need to prevent the 
precast elements from separating, dislocate and move away from each other.  
 
The example of a building is used for calculations to get a perspective of the forces, moments                 
and stresses that occur from the loads that affects the slab. The calculations made in the report                 
is mainly from Eurocode, under the sections where Eurocode lack of information about the              
subject other sources were used, for example fib. 
 
The alternative solutions for connecting the elements together includes; make sure that the             
insitu between the elements can handle the shear stress, prevent separation of the elements              
from happening and anchoring the slab to the walls. Solutions for the problems of unintended               
restraint and handle the shear force without any stirrups in the elements. A solution was found                
for all of these problems and connections of the elements. 
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Beteckningar 
 
Latinska versaler 
 
A Area 
 
A i Fogens area 
 
A s Tvärsnittsarean på armeringsjärn 
 
A y Total tvärsnittsarea på armeringsjärn som sammankopplar bjälklagen 
 
E Elasticitetsmodul, Lasteffekt 
 
E c Elasticitetsmodul för betong 
 
E d  Dimensioneringsvärdet för lasteffekt 
 
E s Elasticitetsmodul för stål  
 
E t Elasticitetsmodul för trä 
 
F ax,Rk  Karakteristiska utdragsbärförmågan för förbindaren 
 
F bt Dragkraft i brottgränstillstånd 
 
F tM  Kraft som uppkommer av moment 
 
F tV  Kraft som uppkommer vinkelrät skjuvkraften av ballastblockering 
 
F t,max  Maximal dragkraft 
 
F v,Rk  Karakteristiska bärförmågan per skjuvningsplan och förbindare 
 
G k,j  Karakteristiska värdet för permanent last 
 
I Yttröghetsmoment 
 
K FI  Faktor för säkerhetsdifferentiering som tillämpas på laster 
 
K s  Förskjutningsmodul i bruksgräns 
 
K t Axiell styvhet i armeringsjärn 
 
K u  Förskjutningsmodul i brottgräns 
 
L Längd 
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M Ed  Dimensionerande moment 
 
M gs Maximala karakteristiska fältmomentet som uppkommer av permanent last 
 
M qs Maximala karakteristiska fältmomentet som uppkommer av variabel last 
 
M ws Maximala karakteristiska fältmomentet som uppkommer av egentyngd 
 
M y,Rk  Karakteristiskt flytmoment i förbindaren 
 
N Ed Dimensionerande normalkraft 
 
N Edt Sammanlagda värdet av normalkraft från ovan våningsplan i väggen 
 
P Förspänning 
 
Q k,1 Karakteristiskt värde för variabel last 
 
Q k,i  Karakteristiskt värde för variabel last i  
 
V Ed  Dimensionerande tvärkraft 
 
V  Tvärkraft 
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Latinska gemener 
 
a b Halva centrumavståndet mellan stängerna 
 
b i Fogens vidhäftningsbredd, se figur 13.  
 
c Faktor som beror av fogytornas råhet 
 
c pe Formfaktor för utvändig vindlast 
 
c pi Formfaktor för invändig vindlast  
 
d Effektiv höjd 
 
f(x) Funktion av x 
 
f ax,Rk Karakteristiskt utdragshållfasthet 
 
f ax,k Karakteristiskt utdragshållfasthet  i spetsänden 
 
f bd  Dimensionerande vidhäftningshållfastheten 
 
f cc Tryckhållfastheten i betong 
 
f cd Dimensionerande värdet för betongens tryckhållfasthet 
 
f ck Karakteristiska värdet för betongens tryckhållfasthet 
 
f ctd Dimensionerande värdet för betongens draghållfasthet 
 
f h,1,k Karakteristiska bäddhållfastheten av material 1 
 
f h,2,k Karakteristiska bäddhållfastheten av material 2 
 
f head,k Karakteristisk genomdragningshållfasthet för huvudet på förbindaren 
 
f u  Draghållfasthet  
 
f yd Dimensionerande värdet för armeringens sträckgräns 
 
h Höjd 
 
k  Sektionskurvaturen, kappalutning. 
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l Längd eller höjd [m] 
 
l bd Förankringslängd 
 
l b,min  Minsta erforderliga förankringslängd 
 
l b,rqd Erforderlig grundförankringslängd 
 
l t,eq  Överföringslängd 
 
m Antalet vertikala delar som bidrar till den totala inverkan 
 
q Utbredd last 
 
q d  Dimensionerande utbredd last 
 
q p  Karakteristiska hastighetstrycket 
 
s end  Armeringens utdragningslängd 
 
s end.net  Armeringens utdragningslängd med hänsyn till lokalt konformigt brott i betong 
 
t i  Virkes- eller skivtjocklek samt inträngningsdjup. 
 
v Reduktionsfaktor för hållfasthet 
 
v b Vindhastighet 
 
v Edi  Dimensionerande skjuvspänning 
 
v Rdi  Skjuvspänningskapacitet 
 
w Sprickbredd i fogen 
 
w D  Dimensionerande vindlast på vägg D 
 
w E  Dimensionerande vindlast på vägg E 
 
w i  Initiell sprickbredd samt invänding vindlast 
 
w max  Maximal sprickbredd 
 
w e Utvändig vindlast 
 
z Höjd, avstånd eller hävarm 
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z e Referenshöjden för byggnadens utvändiga vindlast. 
 
z i Referenshöjden för byggnadens utvändiga vindlast. 
 
z strip Höjd uppdelat i strimlor 
 
 
 
Grekiska gemener 
 
α Vinkel 
 
α h Reduktionsfaktor för längd eller höjd 
 
α m Reduktionsfaktor för antalet vertikala delar 
 
α 1-6 Faktorer för beräkning av maximal dragkraft tillväxt per stång inom  

förankringszonen α 1  α 2  α 3  α 4  α 5  α 6 , se tabell 13 samt tabell 14. 
 
β Kvot / Säkerhetsindex 
 
γ Sd  Partialkoefficient med hänsyn till säkerhetsklass 
 
γ G  Partialkoefficient för permanent last 
 
γ Q  Partialkoefficient för variabel last 
 
ξ  Reduktionsfaktor/fördelningskoefficient 
 
ε Förskjutning 
 
ε c  Förskjutning i betong 
 
ε cu Betongens töjning 
 
ε syd Stålets töjning 
 
ε t  Förskjutning i trä 
 
θ Vinkel 
 
θ i Lutning på grund av imperfektioner vid ställning av vertikala bärverk. 
 
θ 0 Grundvärde, rekommenderat värde är 1/200 
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μ Faktor som beror av fogytornas råhet 
 
μ′ Inre friktionsfaktor 
 
ρ Kvoten mellan armeringsarea och fogarea 
 
𝜌 k  Karakteristisk densitet 
 
σ n Spänning som uppkommer av normalkraft 
 
σ s Stålspänning 
 
σ sd  Dimensionerande stålspänning 
 
σ s0 Stålspänning i armeringsjärn utan hänsyn till lokalt konformigt brott i betong 
 
𝜏 Skjuvspänning 
 
𝜏 b,max Belastningsspänningens maxvärde 
 
⌀ Diameter 
 
⌀ m,min Minsta dorndiameter 
 
ψ  Faktorer som definierar representativa värden på variabla laster, tabell 3. 
 
 
 
Övriga tecken 
 
 
“+” “Att kombineras med” 
 
∑ Summan av den kombinerade effekten 
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1 INLEDNING  
 
I Sverige kan det ses en tendens på att produktionen går mer och mer mot användandet av                 
prefabricerade element för att förkorta tiden på framställandet av färdiga hus och andra             
konstruktioner 
 
Prefabricerade element kan skräddarsys efter kundens behov och förkortar byggtiden då           
elementen tillverkas skyddat mot regn och sol inomhus med kortare uttorkningstid än om de              
skulle tillverkas ute på byggarbetsplatsen (Heda 2018). 
Nackdelen kan vara att projekteringen måste till stor del vara klar innan tillverkningen av              
elementen kan börja.Vilket kan ge högre kostnader innan kunden ser konkreta resultat och att              
flexibiliteten att kunna göra ändringar i produktionsskedet minskar. 

 

1.1 Bakgrund 
 
HEDA tillverkar idag en typ av prefabricerade hybridbjälklag som består av trä och betong,              
med en relativt tunn betongskiva, 80 mm istället för mer traditionella betongbjälklag 250 -              
300 mm. Med träreglar fästa på över- eller undersidan. Dessa element torkar på ett par veckor                
istället för att det kan ta flera månader enligt Bergström  (2017) att nå en kritisk relativ                
fuktighet på 85% som brukar vara en riktlinje då det går att lägga plastmatta ovanpå bjälklaget                
med hänsyn till risk för tillväxt av mikroorganismer enligt  Johansson (2005).  De tar även vara               
på betongens goda egenskaper i tryckhållfasthet, brandskydd, tyngd och ljudisolering.          
Tillsammans med trä som är lättare och där densitetsskillnader är fördelaktigt i ljudreduktion,             
relativt billigt, miljövänligt, relativt bra egenskaper i tryck och bättre egenskaper i drag än              
betong. Tillsammans med sammanfogningar i stål som är bra i drag medför detta att betongen               
och träet utgör en samverkande konstruktion. 
 
En nackdel med denna konstruktion är att den bara fungerar bra i miljöer med likvärdiga               
temperaturer på båda sidor av bjälklaget då en potentiell fukttransport kan bidra till att träet               
börjar mögla eller ruttna vilket har en negativ inverkan på inomhusmiljön och människors             
hälsa. 
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1.2 Syfte 
 
Med uppdrag av HEDA, Hedareds sand och betong AB skall sammanfogningen av deras             
prefabricerade bjälklag kontrolleras och räknas på för att bjälklaget skall kunna ses som en              
sammanhängande enhet samt undersöka problem som uppkommer och dimensionera         
bjälklaget för det: 

● För det första (4.2.1) skall det kontrolleras om sammanfogningen mellan elementen är            
optimerad med val av utformning och material, ett rekommenderat värde på 0,1 MPa             
som högsta skjuvkapacitet för vidhäftning skall kontrolleras. 

● För det andra (4.2.2) skall det undersökas om det går att tillämpa en tryck- och               
dragarmering ingjuten i betongen istället för den svetsplåt som används idag, för att             
sammanbinda elementen. 

● För det tredje (4.2.3) skall infästningen i väggen kontrolleras för att kunna leda krafter              
ner genom ytterväggarna till grunden och bibehålla stabiliteten. 

● Den fjärde (4.3.1 - 4.3.2) optimeringen är att undersöka om det går att endast förankra               
betongdelen av bjälklaget mellan de bärande ytterväggarna istället för både träet och            
betongen som det ser ut i dagsläget samt dimensionera för ofrivillig inspänning som             
uppkommer vid förankringen. Kontroll av tvärkraftskapaciteten i bjälklaget skall även          
utföras, då träbjälkarna inte längre löper längs hela bjälklaget utan slutar innan            
infästningen i väggen. 

● Den femte (4.3.3) är att undersöka om förankringen mellan träet och betongen kan             
hjälpa till att hålla emot ett ofrivilligt fast inspänningsmoment. 
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1.3 Mål 
 
Målet med arbetet är att utifrån en generell typbyggnad dimensionera för ett värre fall än de                
flesta liknande byggnader utsätts för och se om vi kunde ge förslag på optimeringar och               
mallar på uträkningar till företaget. 
 
Målet med en fördjupad studie av gjutfogen är att se vilka betongkvaliteter som går att               
använda för att sammanfoga bjälklagen och om gjutfogens form är optimal för bäst             
vidhäftning och skjuvkapacitet. Samt om det rekommenderade värdet för skjuvkapacitet på           
0,1 - 0,15 MPa är rimligt. 
 
Målet med att undersöka om det är möjligt att använda sig av armeringsjärn istället för               
svetsplåtar mellan bjälklagsskivorna är att slippa det kostsamma och tidskrävande arbetet med            
att svetsa samman bjälklagen som kräver att svetsplåtar är rengjorda, torra och håller rätt              
temperatur, då svetsen annars riskerar att bli spröd, få härdsprickor eller vätesprickor i sig              
enligt Burström (2007). Förutom kraven på svetsningen i sig, krävs att svetsbehörig personal             
är på plats för att svetsa plåten som håller ihop elementen, tillsammans med det extra jobb för                 
planering som detta innebär. 
 
Målet med att undersöka infästningen mellan bjälklaget och ytterväggarna är förutom att få en              
mall för liknande hus även att utreda hur stora skillnaderna blir mellan de olika              
beräkningsmodellerna i Eurocode. 
 
Målet med kontrollen av det ofrivilliga inspänningsmomentet som uppkommer av att           
bjälklaget kläms fast mellan ytterväggarna är att se om vi kan dimensionera bjälklagen för att               
klara detta moment. Samt kontrollera om förankringen mellan träet och betongen kan hjälpa             
till att hålla emot detta inspänningsmoment som bjälklagen vanligtvis inte dimensioneras för. 
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1.4 Avgränsningar 
 
Beräkningarna görs på en typbyggnad med avgränsat indata som presenteras i kapitel 4. 
 
Betongkvaliteterna som skall räknas på är C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55. 
 
Armeringsjärnen som skall räknas på är 6, 8, 10, 12 och 16 diameter järn i hållfasthetsklassen                
K500C-T. 
 
Träkvaliteter som skall räknas på är mellan C14 och C24 där C14 är lägsta kvaliteten och C24                 
den vanligaste.  
 
Bjälklaget dimensioneras med en spännvidd på maximalt 6 meter. 
 
Bjälklaget tillverkas med en 80 mm tjock betongplatta med mellan 1 - 4 st träreglar med                
dimensionen 215 x 47 mm på s-avståndet 600 mm på ovan- eller undersidan av betongplattan.  
 
Mellan elementen som har en standardbredd på 2,4 m har de en ursparning för att               
sammanfoga elementen med ett armeringsjärn, ursparingen tillåter ett järn som förankras 250            
mm åt vardera håll från fogens mitt för att få plats mellan träbjälkarna. Armeringsjärnen              
mellan plattorna bör inte placeras närmare än 1 m från ytterväggen då det försvårar              
monteringen i praktiken. 
 
Ytan som fogen kommer fästas i klassas som mycket slät.  
 
Fogen beräknas efter den utformning som den har i dagsläget med mått givna av HEDA, se                
figur 13. 
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2 TEORI 
 
I rapporten ges anvisningar på sammanfogningar och problemlösningar vad det gäller att            
bygga med prefabricerade betongbjälklag, i detta kapitel beskrivs teorin bakom de problem            
som uppkommer samt varför det är så viktigt att sammanfoga elementen. 
 

2.1 Stomstabilisering och fortskridande ras 
 
Stomstabilisering av horisontalkrafter kan göras i huvudsak på tre olika sätt med hjälp av              
diagonalstagning i fackverk, väggskivor genom skivverkan och momentstyva förband med          
ramverk (Isaksson, Mårtensson & Thelandersson 2010). 
 
Diagonalstagning innebär att man i ett generellt fristående element inför diagonala tryck- och             
dragband för att inte konstruktionen skall falla som ett korthus. Dessa har sedan för uppgift att                
kunna föra vidare krafterna ner till grunden. Pelare och takbalkar ingår även i det              
stabiliserande fackverket där pelare ofta betraktas som pendelpelare. Men i praktiken, ur            
monteringssynpunkt, utförs dessa pelare på ett sådant sätt att de egentligen mer skall betraktas              
som fast inspända än ledade (Isaksson, Mårtensson & Thelandersson 2010). 
 
Väggskivor som är styva och plana kan bli stabila om de inte ändrar form, de betraktas styva                 
vid belastning i skivans eget plan, men vinkelrätt mot belastningen är böjstyvheten betydligt             
lägre. Skivorna skall placeras på ett sådant sätt att kraftriktningen av skivorna inte korsar              
varann då denna skärningspunkt ger en potentiell rotationsmöjlighet (Isaksson, Mårtensson &           
Thelandersson 2010). 
 
Momentstyva förband innebär att hindra en vinkeländring mellan elementen och därmed           
förhindra en kollaps (Bergkvist 2015). Vanligaste förekommande ramverk är treledsram och           
balk/pelarsystem som för ner krafter till fast inspända pelare. Treledsram är fördelaktig mot en              
tvåledsram på grund av att den är statiskt bestämd (Isaksson, Mårtensson & Thelandersson             
2010). 
 
Det tillvägagångssätt som vi arbetat efter är huvudsakligen med styva skivor som stabiliserar             
byggnaden. 
 
 
 
En av de största fördelarna med att bygga med prefabricerade element är att det går snabbt, att                 
framställa upp till 1000 m 2 golvarea per vecka är inte ovanligt enligt fib (2008, avsnitt 2.2.1).                
För att kunna uppnå denna snabba process är det nödvändigt med enkla och smidiga lösningar               
i samtliga olika byggskeden, från utformning, framställning, transport och monteringen av           
elementen. Detta är ännu viktigare när det gäller sammanfogningen av elementen, där en så              
kallad ledad infästning är det vanligaste när det gäller sammanfogning av prefabricerade            
element. En ledad infästning innebär en infästning som kan ta vertikala och horisontella             
krafter som uppkommer på grund av till exempel vinden eller gravitationskraften, men den             
tillåter rotation, vilket betyder betyder att den inte tar upp något moment.  
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Den största strukturella skillnaden mellan fogens betong och de prefabricerade          
betongelementen ligger i deras strukturella kontinuitet, där betongen i bjälklagets naturliga           
kontinuitet bryts i fogarna och bidrar till konsekvenser i byggprocessen. När de prefabricerade             
betongelementen skall sättas på plats krävs det ansträngning för att deras strukturella            
kontinuitet bibehålls. Sammanfogningen av elementen är till för att få en strukturell kedja som              
länkar ihop dem till att verka som ett enda stort stabiliserande element, som till exempel ett                
helt bjälklag eller en vägg. Figur 1 visar ett exempel på hur elementen och sammanfogningen               
bidrar till en kedja av horisontella krafter och stödreaktioner för att föra ned den horisontella               
lasten till grunden, det krävs att stabiliteten i konstruktioner byggda med prefabricerade            
betongelement ses över ordentligt (fib 2008, avsnitt 2.2). 
 
 

 
Figur 1 - Stödjande ramverk. Stabiliteten i prefabricerade betongelement (fib 2008). 
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En konstruktions säkerhet bestäms av dess förmåga att klara av laster och andra belastningar              
som väder, fukt, åldring och annat som kan uppkomma under konstruktionens livslängd. För             
att konstruktionen skall klara av dessa laster och belastningar används olika komponenter som             
balkar, pelare, golv, väggar och dylikt. Trots att hållfastheten och styvheten på dessa             
komponenter i sig är tillräckliga garanteras inte konstruktionens säkerhet, utan det krävs att             
dessa komponenter är sammanfogade på ett sätt att de fungerar som en sammanhängande             
enhet som i sin helhet är tillräckligt stark, styv och stabil. Med tiden har det visat sig att                  
sannolikheten att en konstruktion skall kollapsa totalt oftast beror på faktorer som normalt inte              
brukar räknas på dvs vindlast och dylikt, utan på faktorer som vanligtvis benämns som              
olyckslast, i detta inkluderas bland annat: Överbelastning, gasexplosion, fordons- och          
luftfartskollision, tornado, översvämning, bombexplosion, brand och grundsättning.       
Sannolikheten att en konstruktion någon gång under sin livstid kan bli skadad bör tas hänsyn               
till i alla beräkningar. Ett uttryck som beskriver detta ämne och brukar nämnas i de olika                
reglerna och standarderna inom konstruktion är robusthet. En konstruktions robusthet, eller           
strukturella integritet som det ibland benämns, innebär dess förmåga att begränsa skadan på             
konstruktionens stomme då ett lokalt brott inträffat. 
 
Termen “fortskridande ras” eller “progressive collapse” som det heter på engelska användes            
första gången i Storbritannien efter att en del av en konstruktion byggd med prefabricerade              
betongväggar kollapsat vid Ronan Point 1968, se figur 2 (fib 2008, avsnitt 5.2). 
 

 
Figur 2 - Exempel på fortskridande ras (Ronan Point, England) (fib 2008, s.78). 
 
Enligt fib (2008, avsnitt 2.2) måste prefabricerade betongkonstruktioner vara tillräckligt          
robusta för att klara av fortskridande ras, sprickbildning och oacceptabla deformeringar.           
Stabiliteten hos konstruktionen och alla dess komponenter måste garanteras i alla skeden            
under både byggnationen samt dess livslängd. Det är viktigt att detta tas hänsyn till redan när                
man tittar på byggnadens strukturella utformning som arkitekten redovisar, ett tidigt samråd            
med arkitekten är väldigt viktigt för att kunna diskutera om byggnadens struktur kan             
stabiliseras på rätt sätt. Hur stabilitetskraven för byggnaden med dess olika elementen skall             
uppnås i sin helhet för exempelvis balkarna, betongelementens spännvidder, väggarnas          
position, behov av expanderfog, pelare samt användningen av bärande väggar.   
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Enligt Eurocode 2 (2004, avsnitt 9) ska bärverk som inte dimensioneras för olyckslast ha ett               
lämpligt system av sammanhållningsarmering för att förhindra fortskridande ras genom att           
möjliggöra en alternativ kraftnedföring ifall en lokal skada inträffar. Den          
sammanhållningsarmering som bärverket bör förses med är dragband längst kanterna av           
bärverket, inre dragband, horisontell förankring av pelare och väggar samt eventuellt vertikala            
dragband vid behov, särskilt vid elementbyggnad. Armering som används i bärverken för            
andra ändamål än fortskridande ras kan anses utgöra en del av eller hela denna              
sammanhållningsarmering då den inte är tänkt som en extra armering utöver den som redan              
erfordras utan som en minsta armeringsmängd som krävs. Eurocode 2 (2004) skriver att             
sammanhållningsarmeringen kan helt förläggas i fogar mellan förtillverkade element och att           
om den skulle skarvas med förskjutning bör inverkan av excentriciteter beaktas.           
Sammanhållningsarmeringen i trånga elementfogar bör normalt inte omlottskarvas, utan         
mekaniska förankringar bör då istället tillämpas.  
 
Enligt Eurocode 1 (2006) skall säkerheten hos ett bärverk beaktas omedelbart efter att den              
utsatts för en olyckslast då den kortaste tidsperiod som en byggnad behöver överleva efter att               
en olyckshändelse inträffat motsvarar den tid som krävs för att utrymma och rädda             
människorna som vistas i byggnaden och dess omgivningar. Konstruktioner delas in i olika             
konsekvensklasser beroende på vilken byggnadstyp konstruktionen är och vad den används           
till, dessa konsekvensklasser redovisas i tabell 1.  
 
 
Tabell 1 - Indelning i konsekvensklasser (Eurocode 1 2006, Bilaga A). 
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För att öka robustheten och därmed minska risken för fortskridande ras, för byggnader med              
bärande väggar som ingår i konsekvensklass 2b (Högriskgrupp) enligt tabell 1, bör bjälklagen             
i dessa förses med kontinuerliga horisontala förband. Dessa horisontella förband bör bestå av             
dels inre förband som är jämnt fördelade i bjälklaget vinkelrät placerade mot varandra och              
även förband som löper runt bjälklaget som en ram inom ett 1,2 m brett område mätt från                 
bjälklagets kant. Den dimensionerande dragkraften i de inre förbanden, T I , bör bestämmas av             
det största värdet av ekvation 1 och ekvation 2 (Eurocode 1 2006, Bilaga A): 
 

T I  = F t  (G k  + Ψ 1 Q k )/7,5 z/5× ×  (1) 

 

T I  = F t  (2) 

 
Den dimensionerande dragkraften för förbanden som går runt bjälklagets kant beräknas enligt: 
 

T p  = F t  (3) 

 
F t är det minsta värdet av 60 kN/m och 20 + 4 n s , där n s är antalet våningar på byggnaden           ×         
och z är den minsta sträckan av antingen 5 gånger våningshöjden H eller det största avståndet                
i meter i förbandets riktning mätt mellan centrum för pelare eller annan bärverksdel för              
vertikala laster, oavsett om detta avstånd spänns över av en enskild platta eller av ett system                
av balkar och plattor, se figur 3. 

 
Figur 3 - Beskrivning av avstånden z och H i a) Plan b) Sektion: plattor och c) Sektion: balkar och                    
plattor (Eurocode 1 2006, Bilaga A).  
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2.2 Ofrivilligt inspänningsmoment 
 
Även om de prefabricerade elementen normalt beräknas för att snabbt kunna resas upp och              
läggas som fritt upplagda element, så finns det en skillnad på hur sammankopplingen av              
elementen ser ut i beräkningsmodellen och hur det ser ut i praktiken, vilket illustreras i figur                
4. I beräkningen används en simpel mekanisk modell med ett antagande att elementens stöd är               
“ledade”, det vill säga att stödet kan ta upp vertikala och horisontella krafter men den tillåter                
rotation, vilket betyder att det beräknas inte kunna ta upp något moment. Av flera orsaker,               
bland annat behovet för strukturellt samarbete mellan väggar och golv, så att konstruktionen             
skall få tillräcklig robusthet, så kan sammankopplingen orsaka en så kallad “ofrivillig”            
inspänning. Inspänningskrafter kan även uppstå på grund av krympning, krypning och termisk            
deformation samt att elementen blir klämda mellan varandra, se nedre bjälklaget i figur 4 (fib               
2008, avsnitt 3.5). 
 
 
 

 
Figur 4 - Skillnaden mellan den teoretiska beräkningsmodellen (över) och hur det ser ut i praktiken                
(under) (fib 2008, avsnitt 3.5). 
 
I många fall är prefabricerade elementen tillräckligt starka för att kunna klara av spänningen              
som uppkommer av ofrivilliga inspänningen, i de fall då de inte klarar av spänningen på               
grund av att draghållfastheten inte räcker uppkommer sprickor. Sprickbildningen i bjälklaget           
accepteras vanligtvis så länge de är begränsade, men i vissa fall kan den vara farlig eftersom                
den påverkar bjälklagets bärförmåga. Om den förankrade delen av bjälklaget inte är försedd             
med armering i överkanten av tvärsnittet så kan sprickbildning från ovansidan av bjälklaget             
sträcka sig ner till underkantsarmeringen som visas i figur 5, vilket bidrar till att bjälklagets               
bärförmåga blir betydligt mycket sämre. Det sprickor som uppkommer längre ifrån stödet är             
värre då sprickbildningen i betongen kan bidra till att betongen kan gå sönder längst hela               
armeringsjärnet på grund av dymlingsverkan som armeringen påverkas av genom          
skjuvspänningen enligt figur 5a, sprickor som uppkommer enligt 5b är därför att föredra då              
armeringsjärnet får hjälp av stödet att motverka dymlingsverkan (fib 2008, s. 43). 
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Figur 5 - Brott i bjälklag på grund av inspänningsmoment där sprickbildning uppkommer på olika               
ställen av ofrivillig inspänning. a) Ogynnsam sprickbildning som bidrar till att betongen går sönder              
på grund av att armeringsjärnet påverkas av dymlingsverkan genom skjuvspänning. b) föredragen            
sprickbildning där skjuvspänningen kan föras vidare genom dymlingsverkan som får stöttning av            
stödet intill (fib 2008, avsnitt 3.5). 
 
Spänningar från inspänningen kan uppstå på grund av deformationen av bjälklaget vid            
belastning, för att tyngden från konstruktionen ovan förhindrar rotationen som uppstår vid            
deformationen av bjälklaget. Den förhindrade rotationen i bjälklaget bidrar till ett negativt            
moment vars värde varierar beroende på hur stor del av rotationen som förhindras. Hur              
mycket som rotationen förhindras beror bland annat på hur stor kraften i väggen som bär ner                
konstruktionen är samt friktionen mellan väggen och bjälklagets ovankant enligt figur 6 (fib             
2008, avsnitt 3.5). 
 

 
Figur 6 - Ofrivillig inspänning av bjälklag av bärande väggar (fib 2008, avsnitt 3.5).  
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3 METOD 
 
Inledningsvis görs en litteraturstudie i böcker och på andra liknande arbeten, för att få mer               
kunskap i området och sätta oss in i hur vi ska angripa problemet och se hur andra räknat på                   
detta. Vid varje delresultat stämmer vi av med företagets konstruktör innan nästa problem             
behandlas. 
 
Beräkningar görs främst enligt Eurocode och Eurocode-baserad litteratur som omfattar          
följande standarder och delar: 
 
EN 1990 Eurocode 0: Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk 
EN 1991 Eurocode 1: Laster på bärverk 
EN 1992 Eurocode 2: Dimensionering av betongkonstruktioner 
EN 1993 Eurocode 3: Dimensionering av stålkonstruktioner 
EN 1994 Eurocode 4: Dimensionering av samverkanskonstruktioner i stål och betong 
EN 1995 Eurocode 5: Dimensionering av träkonstruktioner 
EN 1996 Eurocode 6: Dimensionering av murverkskonstruktioner 
EN 1997 Eurocode 7: Dimensionering av geokonstruktioner 
EN 1998 Eurocode 8: Dimensionering av konstruktioner med hänsyn till jordbävning 
EN 1999 Eurocode 9: Dimensionering av aluminiumkonstruktioner 
 
Beräkningar görs i huvudsak med Eurocode för att underlätta implementeringen och           
tillförlitligheten av optimeringen. Där andra beräkningsformler och modeller än Eurocode          
används, skrivs dessa tydligt ut där undantagen görs med motivering till varför. 
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4 RESULTAT/ANALYS 
 
I resultatet är beräkningar gjorda på en typbyggnad given av HEDA. 
 
Typbyggnanden skall dimensioneras för med följande indata från Hedareds sand och betong: 
 
Utformning:    se figur 7 
Längd:    18,836 m 
Bredd:    10,537 m 
Verksamhetsklass:    3A 
Byggnadsklass:    Br1 
Våningshöjd:    3 m 
Krav på bjälklag:    REI60 
Snözon:    3 
Taklutning:    27 o 
Terrängtyp:    II 
Referensvindhastighet:  26 m/s 
 
Hållfastheter beräknas med materialegenskaper enligt tabell 2, Eurocode och bilaga 4. 
 

 
Figur 7 - Typbyggnaden som beräkningarna utförs på (HEDA).  
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Tabell 2 - Materialegenskaper 
Betong C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 

f ck  [MPa] 12 16 20 25 30 35 40 

f cd  [MPa] 8 10,7 13,3 16,7 20,0 23,3 26,7 

f ctk0,05  [MPa] 1,1 1,3 1,5 1,8 2 2,2 2,5 

f ctd  [MPa] 0,7 0,9 1,0 1,2 1,3 1,5 1,7 

f cu  (kub) [MPa] 15 20 25 30 37 45 50 

[‰.]εcu  3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

 
Trä C14 C16 C18 C20 C22 C24 

Denistet ⍴ [kg/m 3 ] 290 310 320 330 340 350 

f h,0,k  [MPa] 21,4 22,9 23,6 24,4 25,1 25,8 

f h,alfa,k  [MPa] 14,6 15,3 15,7 16,2 16,7 17,2 

 

Skruv ⌀  [mm] längd [mm] M y,Rk  [Nmm] F ax,k  [N/mm2] 

T6SF Jetting 10 140 22000 18,5 

 

Förbindare ⌀  [mm] 
Area för 
spiktråden [mm 4 ] 

Förskjutningsmodul 
K u  [N/mm] K s  [N/mm] I [mm 4 ] 

EI, böjmotstånd 
W [mm 3 ] 

Kramlor av 
plattvalsad plåt 5,1 23,2 1750 2625 53,1 16,9 

 
Armeringsjärn KS500C-T 

f yk  [MPa] 500 

f yd  [MPa] 434,8 

E s  stång [GPa] 200 

E s  [GPa] 210 

[‰]εsyd  2,17 
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4.1 Beräkning av laster 
 
Bjälklaget påverkas av permanenta samt variabla laster och dessa olika krafter och moment             
ger upphov till spänningar. Kombinationen av variabla och permanenta laster beräknas enligt            
Eurocode 0 (2002, avsnitt 6.4). 
 
Vid dimensionering skall enligt Eurocode 0 (2002) beräknas med följande formel: 
 

E d  =  γ Sd E {γ g,j G k,j  ; γ p P ; γ q,1 Q k,1  ; γ q,i Ψ 0,i Q k,i } j ≥ 1 ; i > 1 (1) 

 
  
Tabell 3 visar faktorer för kombinationsvärde för variabel last som används vid beräkning av              
lastkombinationer enligt ekvation 2 och ekvation 3. 
 
Tabell 3 - ψ-faktorer  (EKS10 2016, s. 24). 

 
 
I Eurocode 0 (2002, Bilaga B) är konsekvensklasserna CC1 - CC3 beroende på risken för               
dödsfall och graden ekonomiska skador vid brott i en bärande byggnadsdel.           
Konsekvensklasserna är i sin tur kopplade till säkerhetsklasserna RC1 - RC3 med ett β-värde              
mellan 4,2 - 5,2 (referensperiod på 1 år) respektive 3,3 - 4,3 (referensperiod 50 år) som                
beaktar accepterade statistiska variationer för laster och bärförmågor i material samt           
modellosäkerheter. För att uppnå tillförlitlighet i lastkombinationer så kallad         
tillförlitlighetsdiffentiering är säkerhetsklassen RC1 - RC3 relaterade till en         
multiplikationsfaktor K FI mellan 0,9 - 1,1. Enligt Svensk nationell standard vid           
dimensionering med partialkoefficientmetoden i SS-EN 1990 - SS-EN 1999 i          
brottgränstillstånd skall säkerhetsfaktorerna beaktas med hjälp av partialkoefficienten γ d där          
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säkerhetsklass 1, 2 och 3 erhåller värdena 0,83, 0,91 respektive 1,0. I denna rapport används               
säkerhetsklass 2 med partialkoefficient γ d = 0,91 vid dimensionering av horisontella bärverk            
och säkerhetsklass 3 med värdet 1,0 vid dimensionering av stomstabiliserande delar (EKS10            
2016, s. 9-11). 
 
 
Beräkningen av lasten som byggnaden skall klara av måste först kontrolleras med vilket             
lastfall som blir dimensionerande. Tabell 4 visar tre olika fall, i alla lastfallen får bara en last                 
beräknas som huvudlast. Ekvation 6.10 (Eurocode 0 2002) kontrolleras egentyngdens          
inverkan som huvudlast. I Ekvation 6.10a och 6.10b (Eurocode 0 2002) beräknas            
variabellastens inverkan som huvudlast, om det finns flera variabellaster kontrolleras dessa           
var för sig som huvudlast för att kunna bestämma vilket av lastfallen som blir              
dimensionerande (Eurocode 0 2002, avsnitt 6.4). 
 
Tabell 4 - Dimensioneringsvärden för laster (STR/GEO) (Uppsättning B) (Eurocode 0 2002, Bilaga             
A1). 

 
 

Ekv 6.10 : q d  = ∑ j≥1  γ G,j G k,j  “+” γ P P “+” γ Q,1 Q k,1  “+” ∑γ Q,i Ψ 0,i Q k,i                   (2) 

 
  

Ekv 6.10a: 
Ekv 6.10b:  { 

 

q d  = ∑ j≥1  γ G,j G k,j  “+” γ P P “+” γ Q,1 Ψ 0,1 Q k,1  “+” ∑γ Q,i Ψ 0,i Q k,i 
 
q d  = ∑ j≥1  ξ j γ G,j G k,j  “+” γ P P “+” γ Q,1 Q k,1  “+” ∑γ Q,i Ψ 0,i Q k,i 

 
(3) 
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De svenska nationella reglerna för hur man ska räkna ner laster står i EKS 10 (2016), där 6.10                  
beräknas på fall med förlorad statisk jämvikt och 6.10a och 6.10b beräknas på inre brott eller                
för stor deformation av bärande konstruktioner, där hållfastheten på dessa bärande           
konstruktioner är avgörande, se tabell 5. 
 
 
Tabell 5 - Dimensioneringsvärden för laster (STR/GEO) (Uppsättning B).(EKS 10 2016, s. 25). 
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4.1.1 Beräkning av horisontallast 
 
Horisontallaster i rapporten refereras till vindlast på byggnadens fasader samt          
snedställningslast. Vid beräkning av horisontallasten behövs typbyggnadens maximala höjd,         
som kan utläsas ur avgränsningar på verksamhetsklass och byggnadsklass. 
 
Avgränsningen på verksamhetsklass 3A ger enligt Boverket ett lägsta krav på brandteknisk            
klass EI 60. 
 
“I verksamhetsklass 3A ska brand- och brandgasspridning begränsas mellan         
bostadslägenheter med en avskiljande konstruktion. Allmänt råd Bostadslägenheter bör         
utföras som egna brandceller och den avskiljande konstruktionen mellan bostadslägenheter          
bör utformas i lägst klass EI 60” (BBR 2018). 
 
Den brandtekniska klassen EI60 ger enligt tabell 6 en brandsäkerhetsklass 4. Avgränsningen            
på byggnadsklass Br1 med “stort skyddsbehov”, ger även den en brandsäkerhetsklass 4 för             
bjälklag i byggnader upp till åtta våningar (EKS 10, sid 33). 
Brandsäkerhetsklassen bedöms utifrån risken för personskador vid kollaps av byggnadsdelen          
(EKS 10, sid 32). 
 
Byggnader delas upp i olika byggnadsklasser beroende av skyddsbehov, vilket skyddsbehov           
bedöms utifrån troligt brandförlopp, potentiella konsekvenser och byggnadens komplexitet. 
 
Tabell 6 - Brandsäkerhetsklass och brandceller samt sektioner (EKS 10, sid 34). 
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I bärande delar av byggnaden resulterar en brandsäkerhetsklass 4 i en brandteknisk klass R60              
enligt tabell 7. 
 
Tabell 7 - Brandteknisk klass i bärande avseende (EKS 10, sid 35). 

 
 
Brandtekniska klasserna är uppdelade efter brandmotstånd hos en byggnadskomponent eller          
konstruktion, dessa klasser är uppdelade efter följande funktionskrav: 
 
R : Bärförmåga 
E : Integritet (täthet) 
I : Isolering 
W : Strålning 
M : Mekaniskt motstånd 
C : Självstängning 
S : Röktäthet 
K : Brandskydd (tändskyddande beklädnad) 
 
Bärförmågan (R) går ut på att ett visst byggnadselement skall motstå brand på en eller flera                
sidor under en tidsperiod utan att förlora sin bärförmåga. Integritet/ täthet (E) står för kravet               
att motstå att brandens lågor eller heta gaser läcker igenom från en sida på elementet till den                 
andra och isoleringskravet (I) är att temperaturen inte får överstiga 180 K på en punkt samt en                 
medeltemperaturstigning på högst 140 K.  
 
Siffran 60 betyder att kraven måste uppfyllas och hållas i minst sextio minuter (RISE u.å.). 
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Tabell 8 - Brandsäkerhetsklass i Br1-byggnad (EKS 10, sid 33). 

 
 
Från kravet på brandklass REI 60 kan högsta antal våningar utläsas i tabell 8 till högst 8                 
våningar. Typbyggnaden har en våningshöjd på 3 m vilket ger en byggnadshöjd på 24 m.  
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Beräkning av vindlast: 
 
För beräkning av vindlasten krävs det karakteristiska hastighetstrycket, q p, som är beroende av             
byggnadens höjd, terrängtypen där byggnaden är uppförd samt referensvindhastigheten för          
området.  
 

 
Figur 8   -  Samband mellan ze, h, b och hastighetstryck (Eurocode 1 2005, s. 33). 
 
 
Vindtrycket varierar med byggnadens höjd enligt figur 8 och typbyggnaden beräknas med            
högsta dimensionerande karakteristiska hastighetstrycket som q p (z) = q p (h). 
 
Vindtrycket varierar med höjden på byggnaden och i rapporten har vindlasten beräknas på             
höjden på hela byggnadens där z = 24 meter. Det karakteristiska hastighetstrycket kan läsas ut               
ur tabell 9. 
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Tabell 9 - Karakteristiskt hastighetstryck q p (z) i kN/m 2 på höjden z för, v b = 26 m/s  (EKS10 2016, s.                    
53). 

 
 
Tabell 9 visar olika värden på q p för referens vindhastigheten 26 m/s beroende på byggnadens               
Terrängtyp och byggnadshöjden, typbyggnaden som räknas på befinner sig i Terrängtyp II,            
och har en byggnadshöjd (h) = 24 m. Det karakteristiska hastighetstrycket, q p , räknas ut av en                
linjär interpolering mellan värdet för byggnadshöjden 20 m, q p =1,10 kN/m 2 samt värdet för             
byggnadshöjden 25 m, q p =1,16 kN/m 2 . 
 
Formeln för en linjär interpolering: 

f(c) = f(a) +  (c − a)b − a
f (b) −  f (a)  (4) 

 
 
Det karakteristiska hastighetstrycket för byggnadshöjden på 25 m, från tabell 9, interpolerat            
värde genom ekvation 4: 
 
q p (24)= 1,148 kN/m 2  
 
Beräkning av det karakteristiska hastighetstrycket, q p (h) i bilaga 1.1. 
 
Utifrån det karakteristiska hastighetstrycket kan den dimensionerande vindlasten räknas ut          
genom faktorer som beror på invändig och utvändig vindlast. 
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Utvändig vindlast ges enligt Eurocode 1 (2005, avsnitt 5) genom ekvation: 
 

w e  = q p (z e ) c pe×  (5) 

 
Hur vinden angriper på väggen avgör också vilket vindtryck som kommer bli            
dimensionerande som beskrivs i figur 9 där störst vindkraft blir på långsidorna med tryck på               
D-sidan och sug på E-sidan av byggnaden. 
 

Figur 9 - Zonindelning och beteckningar för vertikala väggar (Eurocode 1 2005, avsnitt 7). 
 
 
Formfaktorn för utvändig vindlast, c pe , fås genom en interpolering av värdena för c pe,10 från              
tabell 10. c pe -värdet beror på vilken utav fasaderna på byggnaden som betraktas, geometrin på              
byggnaden, förhållandet mellan väggens höjd och bredd samt på hur stor yta vinden verkar              
på, enligt figur 9. För varje delyta av fasaden finns två värden på vindlasten, c pe,1 står för en                  
yta på 1 m 2 och lämpar sig för beräkningar på detaljer på en väggyta. c pe,10 avser en yta på 10                    
m 2 och används i rapporten för beräkningar av vindlasten. Interpolering i tabell 10 kan              
tillämpas enligt ekvation 4.  
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Tabell 10 - Rekommenderade formfaktorer utvändig vindlast för vertikala väggar på byggnader med             
rektangulär planform (Eurocode 1 2005, avsnitt 7). 

 
Formfaktorn för D-sidan, den sidan där vinden verkar, fås genom en interpolering av värden i               
tabell 10: 
 
c D,pe10  = 0,8 
 
Formfaktorn på E-sidan, motstående sida från den sida som vinden verkar, fås genom en              
interpolering av värden i tabell 10 på liknande sätt: 
 
c E,pe10  = -0,564 
 
För utförlig beräkning av formfaktorerna se bilaga 1.1. 
 
 
Invändig vindlast ges enligt Eurocode 1 (2005, avsnitt 5) genom ekvation: 
 

w i  = q p (z i ) c pi×  (6) 

 
“Nettovindlast på en vägg, ett tak eller en bärverksdel är skillnaden mellan trycken mot ytorna               
på ömse sidor med hänsyn tagen till tecken. Tryck, riktat mot ytan räknas som positivt, och                
sug, riktat från ytan räknas som negativt.” Exempel ges i figur 10 (Eurocode 1 2005, avsnitt                
5). 
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Figur 10 - Vindlast på ytor (Eurocode 1 2005, avsnitt 5). 
 
Formfaktorn för invändig vindlast, c pi , är enligt Eurocode 1 (2005, avsnitt 5) +0,2 för positivt               
inomhustryck samt -0,3 för negativt inomhustryck. Vid dimensionering så beräknas det mest            
ogynnsamma av dessa värden, Se figur 10.  
 
Den dimensionerande vindlasten är kombinationen av invändiga och utvändiga vindlasten          
med de mest ogynnsamma värdet på c pi för den dimensionerande vindlasten, då kontrollen i              
rapporten är på bjälklaget inuti byggnaden adderas först alla de vindlaster som påverkar             
väggarna, för att i sin tur tas upp i bjälklaget horisontellt. Eftersom krafterna från              
inomhustrycket globalt sett i byggnaden påverkar väggarna åt motsatt riktning så tar de ut              
varandra. Ekvationen för den totala vindlasten är en kombination av ekvation 5 och ekvation              
6, där i detta fall w i  = 0: 
 

w= w i  + w e  = q p (z i ) c pi  + q p (z e ) c pe× ×  (7) 

 
 
Detta resulterar i dimensionerande vindlaster till: 
w D  =  0,92 kN/m 2 
w E  = 0,65 kN/m 2 
 
w e  = w D  + w E  (se figur 9 och 10). 
 
w = 1,565 kN/m 2 
 
Vindlasten per våning på 3 meter, q p  = 4,69  kN/m 
 
Beräkning av vindlasten i bilaga 1.1. 
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Beräkning av last på grund av snedställning: 
 
Lasten av snedställningen beräknas för att ta hänsyn till att de bärande väggarna i              
konstruktionen eventuellt kan bli sneda vid uppställning, vilket bidrar till att den vertikala             
lasten på dem bidrar till en permanent horisontallast enligt Eurocode 2 (2004, Avsnitt 5).              
Vinkeln på väggarnas lutning ger upphov till att den vertikala kraften får både en horisontell               
och vertikal komponent. 
 
Lasten beräknas med hjälp av en lutning θ i  (Eurocode 2 2004 , sid 51): 
 

θ i  = θ 0 α h α m× ×  (8) 

 
Värdet på θ 0  rekommenderas till 1/200 enligt Eurocode 2 (2004 , sid 51): 
 
α h  = 2/ ; 2/3 ≤ α h  ≤ 1 √l  
α m  =  √0, (1 m)5 + 1/  
 
 
I detta fallet görs beräkningen av snedställningslasten på ett stabiliserande system, vilket            
innebär att l = byggnadens höjd och m = antalet vertikala delar som bidrar till               
horisontalkraften på det stabiliserande systemet. Antalet vertikala delar på typbyggnaden är 4            
per våning, antalet på hela byggnaden blir då 32 st, se figur 7. Byggnadens höjd är 24 m. 
 
Typbyggnadens lutning, θ i , beräknas till 2,39 10 -3  grader, se bilaga 1.1 för beräkning.×  
 

 
Figur 11 - Moment och tvärkraftsdiagram. 
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För bärverk får inverkan av lutningen, θ i , representeras av sidokrafter, som inkluderas i             
analysen tillsammans med andra laster. Inverkan på stabiliserande system beräknas enligt           
Eurocode 2 (2004, sid 53): 
 

H i  = θ i  (N b  - N a ) (9) 

 
Figur 11 visar krafterna N b , N a och H i . N b är stödreaktionen på bjälklaget och N a är                
belastningen ovanifrån på bjälklaget. Enligt ekvation 9 vid beräkning av den horisontella            
komponenten av snedställning H i , multipliceras lutningen θ i med (N b - N a ). Stödreaktionen N b             
kommer ifrån väggen under bjälklaget och subtraheras med kraften N a vilket kommer            
ovanifrån. Detta resulterar i att enbart tyngden från det bjälklag som H i beräknas på är               
relevant för uträkningen. 
 
Beräkning av den totala kraft som verkar på bjälklaget kontrolleras genom lastkombinationer            
med den nyttiga lasten på bjälklaget, bjälklagets permanenta last samt vindlasten. Permanenta            
och nyttiga lastens påverkan på bjälklaget av snedställningslasten beräknas separat, genom           
ekvation 9. Dessa två laster beräknas per meter längst långsidan av bjälklaget precis som              
vindlasten där horisontallasten är som störst, permanenta och nyttiga lasten multipliceras med            
kortsidan för att få ut kraften som verkar per meter löpande längst långsidan, enligt figur 7. 
 
Permanenta lastens påverkan: 
 
H i  = 0,094 kN/m 
 
Nyttiga lastens påverkan: 
 
H i  = 0,050 kN/m 
 
Beräkning av H i  i bilaga 1.1. 
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Beräkning av totala horisontallasten: 
 
Genom ekvation 2 och ekvation 3 beräknas den utbredda lasten längs bjälklaget med de olika               
lastkombinationerna till: 
 
 q d  = 7,203 kN/m 
 
 
Vindlasten beräknas med reduktionsfaktorn Ψ 0 som för vinden är 0,3 enligt tabell 2 och              
säkerhetsfaktor 3 vid dimensionering av stomstabiliserande element, vilket ger ett värde på γ Sd             
= 1,0. 
 
 
Högsta värdet på moment och tvärkraft beräknas genom att se väggen som en fritt upplagd               
tvåstödsbalk enligt ekvation 10 och ekvation 11. 
 
Beräkning av max tvärkraft samt max moment för fritt upplagd tvåstödsbalk från Vretblad             
(2011): 
 

M Ed  = (q d L 2 )/8×  (10) 

 

V Ed  = (q d L)/2×  (11) 

 
Ekvation 10 och ekvation 11 ger maximala momentet och tvärkraften: 
 
M Ed  = 319,45 kNm 
 
V Ed  = 67,84 kN 
 
Moment- och tvärkraftsdiagram redovisas i figur 12. 
 
För beräkning av M Ed , V Ed  och q d , se bilaga 1.1. 
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Figur 12 - Moment och tvärkraftsdiagram över typbyggnaden.  
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4.1.2 Beräkning av vertikallast 
 
Beräkning av utbredda lasten på bjälklaget: 
 
Bjälklagets moment och tvärkraft beräknas per meter. Spännvidd på 6 m. 
Nyttig last på bjälklag för kategori A är 2,0 kN/m 2 , Reduktionsfaktorn Ψ 0  = 0,7 se tabell 2. 
Permanent last på 3,72 kN/m 2 , se bilaga 1.2 för beräkning av permanent last. 
 
Vertikala lasten beräknas i säkerhetsklass 3 med partialkoefficienten γ d = 1,0 (EKS 10 2016, s.               
11). 
 
Permanenta lasten beräknas genom egentyngden på betongen, träbjälkarna och innergolvet.          
Bjälkarna ligger på ett centrumavstånd på 600 mm, för att förstärka bjälklaget kan 4 st bjälkar                
placeras bredvid varandra, det innebär att det kan tillämpas 16 st bjälkar per element på 2400                
mm, tyngden av maximalt antal bjälkar dimensioneras för.  
 
 
 
Genom största värdet av ekvation 2 och ekvation 3 beräknas lasten till: 
 
q d  =    7,47 kN/m 
 
 
Moment och tvärkraft beräknas enligt ekvation 10 och ekvation 11 till: 
 
M Ed  = 33,60 kNm 
 
V Ed  = 22,40 kN 
 
För beräkning av M Ed , V Ed  samt q d  för bjälklaget, se bilaga 1.2. 
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Lastnedräkning i bärande ytterväggar: 
 
Utöver belastningen på bjälklaget så uppkommer även en last i de bärande ytterväggarna som              
står på bjälklagets ändar och bidrar till en inklämning av bjälklaget.  
 
Lasten som bärande ytterväggarna bidrar till beräknas per meter. För att göra en             
lastnedräkning i de bärande väggarna behövs lasterna som bjälklagen, taket och ytterväggarna            
bidrar till med dess permanenta samt variabla laster.  
 
Egentyngden för en yttervägg är valt till 0,9 kN, vilket är ett uppskattat värde per meter för en                  
yttervägg som är 3 m hög enligt träguiden (Svenskt trä 2018). 
 
Den största belastningen av ytterväggen som söks är den som påverkar det första bjälklaget i               
byggnaden, det vill säga bjälklaget för våning 2, ytterväggen som står på detta bjälklag tar upp                
krafterna som kommer från tyngden av taket, tyngden av 7 st ytterväggar samt 6 st bjälklag.                
Lasten från denna yttervägg benämns N Edt  och har värdet på: 
 
N Edt  = 161,01 kN 
 
I N Edt ingår permanenta och nyttiga laster från 6 st mellanbjälklag, yttertaket samt 7 st               
ytterväggar. Huvudlast i detta fall är nyttiga lasten på mellanbjälklagen. 
 
För mer utförliga beräkningar se bilaga 1.2. 
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4.2 Stomstabilisering av bjälklag påverkat av horisontallast 
 
Utav vindlasten uppkommer en tvärkraft på 67,84 kN samt ett moment på 312,14 kNm, från               
kapitel 4.1.1. 
 
De styva skivorna påverkas av tvärkraften och momentet som uppkommer av horisontallasten            
vilket bidrar till att bjälklagselementen vill separera. Dessa krafter tas upp i fogen och i tryck-                
och dragarmering för att bibehålla stomstabiliteten (fib 2008). 
 
Tvärkraften som uppkommer av horisontallasten bidrar till en skjuvspänning i fogarna, därav            
kontrolleras vidhäftningen mellan fogen och betongelementen.  
 
Skjuvkapaciteten i betongfogen beräknas ur empiriskt framtagna ekvationer enligt fib (2008),           
då skjuvkapaciteten inte bara kan bestämmas av en ren skjuvkapacitet utan även beror på              
ballastblockering i fogen. 
 
Momentet som uppkommer av horisontallasten tas upp i tryck- och dragarmering med ett             
bidrag av den dragkraft som uppkommer på grund av ballastblockeringen vid           
skjuvspänningen. 
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4.2.1 Skjuvkraftskapacitet för vidhäftning 
 
Skjuvkapaciteten på fogens vidhäftning innebär kapaciteten som vidhäftningen mellan det          
prefabricerade elementets betong och fogens betong har för att ta upp skjuvspänning. 
 
 
Krav på fogens vidhäftning enligt Eurocode 2 (2004, avsnitt 6.2): 
 

v Edi  ≤ v Rdi (12) 

 
Dimensioneringsvärdet på skjuvspänningen, v Edi , i fogen enligt Eurocode 2 (2004): 
 

v Edi  = β V Ed  / (z b i )× ×  (13) 

 
β är kvoten mellan längsgående kraft i fogens betong och total längsgående kraft, i tryckt eller                
dragen zon för aktuellt snitt för att få ut hur stor andel av skjuvkraften som beräknas tas upp i                   
fogen. Kraften divideras med vidhäftningsarean på fogen som är foglängden z, som beskriver             
vidhäftningens längd multiplicerat med b i , vidhäftningens bredd. b i förtydligas i figur 13, där             
fogens utformning redovisas. 
 
Kontroll av fogens utformning för att uppnå högst vidhäftningsyta mellan de geometriska            
formerna triangel, kvadrat eller cirkel beräknades i bilaga 2.1. 
 
Triangeln visar sig ge största vidhäftningsyta i fogen. 
 
v Edi  = 0,093 MPa 
 
Se beräkning av v Edi  i bilaga 2.1. 

44 



2019-01-31 Examensarbete - ändringar efter kommentarer - Google Dokument

https://docs.google.com/document/d/1sSzW1zOW1edR9ZhgPJZHwNsWPVRMwR3Rz7DmqVSo4RI/edit 46/142

 

 
Figur 13 - Fogens utformning, sektions- och planritning i bjälklag. Mått i millimeter. 
 
 
 
 
 
Den dimensionerande bärförmågan vid fogskjuvning, v Rdi  enligt Eurocode 2 (2004): 
 

v Rdi  = c f ctd  + μ σ n  + ρ f yd (μ sin(α) + cos(α)) ≤ 0,5  v f cd× × × × × × ×   (14) 

 
 
Enligt fib (2008, avsnitt 8.4.3) bör skjuvkraftskapaciteten för fogskjuvning begränsas till 0,1            
MPa för släta ytor och 0,15 MPa för skrovliga ytor. Värdet på 0,15 MPa nämns även av                 
Betongelementföreningen (2000). 
 
Skjuvkapaciteten v Rdi  består av tre olika termer som adderas, där den första termen c f ctd             ×  
beskriver betongens draghållfasthet med en faktor c som bestäms av råheten på fogytan. Nästa              
term μ σ n  behandlar en eventuell normalkraft som kan verka gynnsamt på grund av friktion i ×               
vidhäftningen, där μ är en friktionskoefficient som även den beror på fogytans råhet. Den sista               
termen ρ f yd (μ sin(α) + cos(α)) beskriver ett eventuellt armeringsjärns inverkan på × × ×          
vidhäftningens bärförmåga inom järnets elasticitetsområde och där ρ är kvoten mellan           
mängden armering som korsar fogen, A s och fogens area, A i . Förtydligande av de tre termerna               
som påverkar skjuvkapaciteten, se figur 14. 
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Figur 14 - Gjutfog med förtagningar (Eurocode 2 2004). 
 
Summan av dessa tre termer får inte överstiga 0,5 v f cd som beror på betongens        ×   ×      
dimensionerande tryckhållfasthet med en reduktionsfaktor av hållfastheten, v som bestäms          
enligt Eurocode 2 (2004, s. 187) av: 
 

v = , 1 )0 6 × ( −
fck
250  (15) 

 
Då fogen på typbyggnaden inte påverkas av någon tryckande kraft vinkelrätt mot fogen eller              
någon armering dimensioneras för att ta upp skjuvkrafterna så sätts både termen μ σ n och ρ            ×   

f yd (μ sin(α) + cos(α)) till 0, förkortade ekvationen blir då enligt Eurocode 2 (2004):× × ×   
 

v Rdi  = c f ctd  ≤ 0,5  v f cd× × ×   (16) 

 
c beror av fogytans råhet, fogytan som räknas på anses vara mycket slät, vilket ger ett c-värde                 
på 0,1-0,025 där medelvärdet av dessa beräknas, vilket blir 0,0625. 
 
Med kravet enligt ekvation 12, där v Edi = 0,093 MPa, så kan betongkvaliteten C40/50              
användas som betong i fogen utan att vidhäftningen mellan fogen och elementet går till brott. 
 
Värden på v Rdi  beräknade enligt ekvation 16: 
 
v Rdi  [MPa] C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 

v Rdi  (c   f ctd )×  0,046 0,054 0,063 0,075 0,083 0,092 0,104 

 
Beräkning av v Rdi  presenteras i tabellform i bilaga 2.1 
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Vid kortare fogar kan minsta längden på fogen för att vidhäftningen skall hålla             
beräknas enligt: 
 
Värdet för den dimensionerande skjuvspänningen v Edi på 0,093 MPa, enligt ekvation 13 är             
beräknat på fogens maximala längd, som är hela bjälklagets bredd på 10,537 m. I              
typbyggnaden finns en håltagning i bjälklaget enligt figur 7 vilket ger ett ökat värde på v Edi då                 
foglängden är kortare. Vid eventuella håltagningar i bjälklaget som bidrar till att fogens längd              
minskar och i sin tur ökar skjuvspänningen i fogen, v Edi kan fogen behöva en högre               
bärförmåga vid fogskjuvning, v Rdi . I ekvation 17 har z brutits ut ur ekvation 13 för att beräkna                 
kortaste foglängd för att klara av kravet enligt ekvation 12, där typbyggnadens aktuella             
bärförmåga v Rdi  för de olika betongkvaliteterna användes. 
 

z ≥ β V Ed  / (v Rdi b i )× ×  (17) 

 
Beräkning av minsta foglängd z med typbyggnadens c-värde för samtliga betongkvaliteter vid 
fogskjuvning i bilaga 2.1. 
 
 
Värdet v Rdi på typbyggnaden kan förbättras genom att antingen öka skrovligheten på fogen             
eller förse fogen med förtagningar för ett ökat c-värde eller eventuellt placera ett             
armeringsjärn genom fogen, enligt figur 14.  
 
I avsaknad av mer detaljerad information om vidhäftningsytan, får ytorna enligt Eurocode 2             
(2004, avsnitt 6.3) klassas som mycket släta, släta, skrovliga eller försedda med förtagningar             
enligt följande exempel: 

- Mycket slät:  en yta gjuten mot formar av stål, plast eller specialbehandlat trä: c =               
0,025 till 0,10. 

- Slät:  en glidformsgjuten eller strängpressad yta eller en fri yta som inte behandlats             
ytterligare efter vibrering: c = 0,20. 

- Skrovlig: en yta med ojämnheter på minst 3 mm på cirka 40 mm avstånd,              
åstadkommen genom krattning, friläggning av ballast eller andra metoder som ger           
likvärdiga egenskaper: c = 0,40. 

- Försedd med förtagningar : en yta med förtagningar i överensstämmelse med figur 14.            
c = 0,50. 
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4.2.2 Skjuvkapacitet i fogens betong samt elementens separation 
 
Tvärkraften och momentet som uppkommer av horisontallasten bidrar till att          
bjälklagselementen vill separera enligt figur 15 där det visas två olika krafter, F tM  samt F tV . 
 

  
Figur 15 - Bjälklagets påverkan av vindlasten (fib 2008, avsnitt 8.5). 
 
F tM är den kraft som uppkommer av momentet som verkar på bjälklaget, kraften bidrar till               
ihoptryckning av bjälklaget vid den vindbelastade sidan samt separation av bjälklagen vid            
motsatt sida. F tM  beräknas enligt ekvation 18. 
 
Skjuvkraften som bidrar till förskjutning av elementen, blockeras av ballasten i fogen enligt             
figur 16.  
 
 

 
Figur 16 - Blockering av skjuvkraft på grund av ballasten i fogen (fib 2008, avsnitt 8.3). 
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Blockeringen på grund av ballasten bidrar till att fogen kommer behöva separera innan någon              
vidare förskjutning av elementen kan ske. F tV är den kraft som uppkommer av den påtvingade               
separationen i fogen. Utav ballastblockeringen uppkommer en friktionsfaktor μ′ som minskar           
ju större separationen blir. Separationen bidrar till en sprickbildning i fogen, med            
sprickbredden w enligt figur 17. Så länge sprickbredden w inte överstiger 0,5 mm så kan               
friktionsfaktorn sättas till μ′ ≥ 5. Om w blir större än 0,5 mm blir friktionsfaktorn μ′ ≪ 5, att                   
friktionsfaktorn får ett så lågt värde beror på att ballaststenarna inte längre blockerar             
förskjutningen i fogen utan ballastkornen påverkas endast av den friktion som uppkommer då             
de glider mot varandra. Detta resulterar i att fogen mellan bjälklagselementen inte längre kan              
ta upp någon skjuvspänning, utan järnet som placerats delvis för att ta upp F tV -kraften              
kommer påverkas av dymlingsverkan (fib 2008). 

 
Figur 17 - Ballastblockeringens påverkan i fogen; skjuvförflyttningen och friktionsfaktorn μ′ (fib            
2008, avsnitt 8.5). 
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Beräkning av F tM : 
 
Kraften F tM  som uppkommer av momentet räknas ut genom att ta momentet genom hävarmen: 
  

F tM = M / z (18) 

 
z är hävarmen för momentet. Förhållandet mellan längden L och bredden på elementen             
bestämmer förhållandet mellan B och z. Då B/L < 0,5 blir förhållandet mellan z/B = 0,9 och                 
för 0,5 < B/L < 1,0 blir z/B = 0,8. Typbyggnadens förhållande ligger på 0,56 och z/B = 0,8                   
(Elliott 2017, s. 405):  
 

z = 0,8  B×  (19) 

 
I tillverkningen av de prefabricerade bjälklagselementen är en avgränsning att          
armeringsjärnen mellan plattorna inte placeras närmare än 1 m från ytterväggen på grund av              
att det skall underlätta i praktiken, denna avgränsning hålls genom beräkningen av avståndet             
mellan armeringsjärnen enligt ekvation 19. Avståndet mellan ameringsjärnen enligt ekvation          
19 håller sig även inom normen för fortskridande ras, som enligt Eurocode 2 (2004, s. 167)                
kräver att de yttre dragbanden som löper som en ram runt bjälklaget håller sig inom avståndet                
1,2 m från bjälklagets kant. 
 
 
Beräkning av F tV  enligt fib (2008): 
 
För att värdet på μ′ skall gälla behöver kravet enligt ekvation 23 hållas, vilket innebär att                
sprickbredden w enligt figur 16 inte får överstiga 0,5 mm för då är F tV inte längre relevant                 
eftersom friktionen mellan ballasten då är så liten att den kan försummas. F tV beräknas enligt               
ekvation 20 (fib 2008, s. 260) med friktionsfaktorn μ′ ≥ 5, där μ′ = 5 beräknas då det är det                    
ogynnsammaste och därmed dimensioneras för.  
 

F tV  = V / μ′ (20) 

 
 
 
 
Med hjälp av ekvation 18 för beräkning av F tM och ekvation 20 för kraften F tV kan summan av                  
krafterna beräknas genom ekvation 21. 
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 Beräkning av F t,max : 
 
F tV och F tM , enligt ekvation 18 och 17, bidrar båda till att plattorna vill separera och adderas                 
därför ihop vid dimensionering av armeringsjärnet som skall hålla tillbaka denna dragkraft.            
Eftersom F tV beror på tvärkraften och F tM beror på momentet som bjälklaget påverkas av              
genom vindlasten, så har de inte sitt maximala värde vid samma punkt i bjälklaget, se figur                
12. Störst bidrag av tvärkraften och momentet sammanfaller på avståndet x 0 från någon av              
ytterväggarnas stödreaktioner. För att få fram det maximala värdet på summan av krafterna,             
F t,max , som verkar i den punkten adderas först ekvationen för tvärkraft och moment enligt              
ekvation 21. Sedan deriveras ekvationen för att få ut maxvärdet på avståndet, x o där              
riktningskoefficienten är lika med noll. Därefter kan F t,max  beräknas med värdet på  x 0 . 
 

F t,max  = F tM,x0  + F tV,x0  (21) 

där: 
 
F tM,x0 = M x0 / z, enligt ekvation 18, på avståndet x 0  från stödet. 
 

M x0 / z = (V Ed  x 0  - (x o 
2 q d /2))/z× ×  

 
F tV,x0 = V x0 /μ′ , enligt ekvation 20, på avståndet x 0  från stödet. 
 

V x0 /μ′ = (V Ed  - q d   x 0 )/μ′×  
 
Utveckling av ekvation 21 ger: 
 
F t,max  = (V Ed  x 0  - (x 0 

2 q d /2))/z + (v max  - q d   x 0 )/μ′× × ×   
 
Beräkning av x 0 : 
 
F´ t,max  = (V Ed  - x 0 q d )/z - q d /μ′ = 0×  
 
x 0   q d /z= V Ed  /z - q d /μ′×  
 
x 0  = V Ed  /q d  - z/μ′  
 
Värdet på x 0  stoppas sedan in i ekvation 21. 
 
F tM,x0  = 36,68 kN 
 
F tV,x0  = 2,43 kN 
 
F t,max  =  39,11 kN 
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För beräkning av F t,max  se bilaga 2.2. 
 
Trovärdigheten på att beräkningen av x 0 är korrekt förstärks genom ekvationen enligt Elliott             
som säger att: 
 

X = L/2  − z
(n+1)×μ′  (22) 

 
I ekvation 22 är n antalet plattor som inte påverkas av skjuvkraften, Då alla plattor i bjälklaget                 
påverkas av skjuvkraften är n = 0 (Elliott 2017, s. 405). Genom ekvation 11 kan L/2 brytas ut                  
till följande ekvation L/2=V Ed /q d , vilket innebär att ekvation 22 kan skrivas som V max /q - z/μ′,                
vilket stämmer överens med uträkningen av x 0  enligt ekvation 21. 
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Kravet enligt fib (2008) som måste uppnås för att μ′ ≤ 5 vid beräkning av F tV skall                 
kunna tillgodoräknas: 
 
F t,max beräknas enligt ekvation 21. Kraften F t,max är den maximala sammanlagda dragkraften i             
armeringsjärnet från F tV och F tM . w max är satt som det maximala avståndet som fogen mellan               
elementen får separera på 0,5 mm, för att friktionsfaktorn μ′ ≥ 5 skall gälla som ett lägsta                 
värde på inre friktionsfaktor. Om armeringsjärnet mellan elementen klarar ta upp kraften F t,max             
utan att en separation på mer än 0,5 mm uppkommer så kommer fogen klara skjuvspänningen,               
se figur 17. Formel för att beräkna separationen w enligt fib (2008, avsnitt 8.5): 
 

w = + w i  ≤ w maxKt
F t,max  (23) 

 
 
w i uppkommer på grund av uttorkningen i de prefabricerade betongelementen som resulterar            
till en krympning som beror på betongens ålder. Denna krympning bidrar till en initiell              
sprickbredd i fogen, se tabell 11. w i beräknas genom linjär interpolering samt extrapolering             
för att få fram värden på initiala sprickbredden för det specifika bjälklagselementet och den              
specifika fogen, se bilaga 2.2. 
 
 Tabell 11 - Initial crack widths w i  to be used in the calculation of diaphragm strength and stiffness                   

(Elliott 2017, s. 258). 

 
 
Den axiella styvheten K t   beräknas enligt fib (2008):  
 

K t  = A s   E s  / l t,eq×  (24) 
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Styvheten, K t beror på tvärsnittsarean på armeringsjärnen, A s med elasticitetsmodulen E s för            
armeringsjärn, som är 200 kN/mm 2 för stänger. l t,eq är den motsvarande överföringslängden            
som beräknas enligt fib (2008) med det minsta värdet av följande: 
 

 
l t,eq  = 30  ⌀  σ s  / f y× ×   

 
 
 

l t,eq  = 0,8  b×  

(25a) 
 
 
 

(25b) 

 
Förhållandet mellan spänningen som armeringsjärnet påverkas av, σ s och armeringens          
dimensionerande draghållfasthet f y samt 30⌀ enligt ekvation 25a är i detta fallet det minsta              
värdet på l t,eq . 
 
Beräkning av w, K t  och l t,eq  i bilaga 2.2. 
 
Beräkning av spänningen σ s  för ekvation 25a enligt fib (2008, avsnitt 7.2): 
 
Spänningen σ s beräknas utifrån följande ekvation, som ger ett förhållande mellan spänningen            
och armeringsjärnets uttöjning ur betongen, S end  (fib 2008): 
 

S end  = 0,288 +   2× ( ø×σs
2

τ ×Eb,max s
)0,714 σs

Es
× ø  

 

(26) 

Ekvation 26 är en beräkning på hur mycket spänningen σ s påverkar uttöjningen av             
armeringsjärnet S end . Uttöjningen S end beskriver det avstånd som ameringsjärnet dras ut från            
betongen på respektive sida om sprickbildningen, vilket uppkommer på grund av           
skjuvspänningen i fogen. 
 
Den första termen i ekvation 26 motsvarar den påverkan som vidhäftningen mellan            
armeringsjärnet och betongen har på armeringsjärnets uttöjning ur betongen, denna term           
benämns S end,net  och beräknas enligt fib (2008): 
 

S end,net  = 0,288 × ( ø×σs
2

τ ×Eb,max s
)0,714

  
(27) 

 
𝜏 b,max  är den maximala vidhäftningsspänningen som är beroende av vidhäftningsförhållandet          
mellan betongen och armeringsjärnet samt betongens dimensionerande tryckhållfasthet (fib         
2008). Värdet på 𝜏 b,max  utläses ur tabell 12 där förankringens vidhäftningsförhållande anses            
vara goda samt att betongen är okonsoliderad för typbyggnaden.  
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Tabell 12 - Parametrar för beräkning av 𝜏 b,max för okonsoliderad betong. f cd är betongens              
dimensionerande tryckhållfasthet i MPa (fib 2008). 

 
 
Den sista adderade termen i uträkningen av s end från ekvation 26 tar hänsyn till effekten av ett                 
lokalt betongkonbrott i betongens ände, enligt figur 18. 
 

 
Figur 18 - Lokalt betongkonbrott i betongens ände (fib 2008). 
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Då kravet enligt ekvation 23 är att w inte får överstiga 0,5 mm, så betyder det att                 
armeringsjärnet inte får glida ut mer än halva denna sträcka på respektive sida av              
sprickbildningen. Då en initiell sprickbildning w i kommer ske på grund utav krympningen i             
prefabricerade bjälklagens betong, anses denna sprickbildning redan bidragit till en initiell           
separation. S end  beräknas då enligt fib (2008) som: 
 

s end  =   2
w  wi−  (28) 

 
För att räkna ut spänningen σ s bryts den först ut ur ekvation 27, som ger spänningen som                 
uppkommer utan hänsyn till effekten av det lokala betongkonbrottet i betongens ände enligt             
figur 18, denna spänning benämns som σ s0  och beräknas enligt fib (2008): 

 
 

σ s0  = 2,39  √  ø
τ ×Eb,max s × s1,4

end   

 
 
 

(29) 

 
S end,net beräknas för att få fram uttöjningen av järnet i betongen med hänsyn effekten av det                
lokala betongkonbrottet i betongens ände (FiB 2008): 
 

s end.net  = S end  - σ s0  / E s  2⌀×  (30) 

 
 
Med s end,net  enligt ekvation 30 kan sedan spänningen σ s  beräknas enligt fib (2008): 
 

 
 

σ s  =   2,39  √  ø
τ × Eb,max s × s1,4

end,net   

 
 

(31) 

 
 
Beräkningen av σ s  i bilaga 2.2.  
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Förankringslängd 
 
Den dimensionerande förankringslängen l bd beräknas enligt Eurocode 2 (2004, avsnitt 8.4)           
genom formeln: 
 

l bd  = α 1 α 2 α 3 α 4 α 5 α 6 l b,rqd   ≥× × × × × ×    l b,min  (32) 

 
Produkten av α 2 α 3 α 5  ≥ 0,7× ×   
α 1 är beror av formen av stängerna, värdet enligt tabell 13. 
α 2 är beror av mängden täckande betongskikt, värdet enligt tabell 13. 
α 3 är omslutningen av tvärkraftarmering som inte är fastsvetsad till huvudarmeringen, då           
denna gäller byglar och inte dragarmeringen för bjälklaget sätts den till 1,0, enligt tabell 13. 
α 4 är omslutning av tvärkraftarmering som är fastsvetsad, då denna gäller byglar och inte             
för dragarmeringen sätts det till 1,0, enligt tabell 13. 
α 5 är omslutning genom tvärgående tryck, då dragarmeringen inte tar upp denna kraft            
sätts det till 1,0, enligt tabell 13. 
α 6  är bestämd av andelen area som skarvas i förhållande till total armeringsarea, enligt             
tabell 14. Då hela dragarmeringen skarvas mot den totala armeringsarean sätts denna till 1,5              
(Eurocode 2 2004). 
 
l b,min är minsta förankringslängden om inga andra begränsningar tillämpas. 
 
Längden l b,min  för dragna förankringar beräknas som maximala värdet av (Eurocode 2): 
 

l b,min  = max (10 ø, 0,3 l b,rqd , 100mm)× ×  (33) 

 
 
 
Beräkningen av l bd  redovisas i bilaga 2.2. 
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Tabell 13 - Värden på koefficienterna α 1 , α 2 , α 3 , α 4  och α 5  (Eurocode 2 2004). 
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Tabell 14 - Värdet på koefficienten α 6  (Eurocode 2 2004). 

 
 
 
Erforderliga grundförankringslängden l b,rqd för att överföra kraften σ sd A s i en rak stång när       ×       
man antar konstant vidhäftningsspänning beräknas enligt Eurocode 2 (2004) som: 
 

l b,rqd  = (ø / 4) (σ sd / f bd )×   (34) 

 
där: 
 
Spänningen σ sd  som järnet påverkas av och beräknas genom att  kraften F t,max divideras   
med armeringens tvärsnittsarea, A s och f bd är det dimensionerande värdet för           
vidhäftningshållfastheten för kamstänger som beräknas enligt Eurocode 2 (2004) genom          
ekvationen: 
 

f bd  = 2,25 n 1 n 2 f ctd× × ×  (35) 

 
Där n 1  beror på vidhäftningsförhållande, där “goda” sätts till 1,0 och 0,7 i alla övriga fall,                
fallen bestäms av vidhäftningsförhållande och läge under gjutningen enligt figur 19. n 2            
bestäms av stångdiametern där ø ≤ 32 mm sätts till 1,0 och för ø > 32 mm bestäms av (132 -                     
ø)/100 (Eurocode 2 2004). 
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Figur 19 - Beskrivning av vidhäftningsförhållanden (Eurocode 2 2004). 
 
 
Det är ingen av betongkvaliteterna och dimensionerna av armeringsjärn som klarar av den             
dimensionerande förankringslängen l bd på 250 mm, vilket skulle passa bra ur           
produktionssynpunkt. Om dubbla järn istället sätts in så klarar sig samtliga. 
 
Se bilaga 2.2 för mer utförliga beräkningar på l bd , l b,rqd  och f bd .  
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4.2.3 Infästning i väggen 
 
För att byggnaden skall vara stabil krävs att bjälklaget skall kunna föra ner både horisontal-               
och vertikalkrafter genom ytterväggarna i valda anslutningar. 
Valet av anslutning mellan bjälklaget och ytterväggen som beräknas på V/S/B Jetting skruv             
T6SF ø10-140 med egenskaper enligt bilaga 4. HEDAs krav på virkeskvaliten på            
hammarbandet i ytterväggarna skall minst vara av kvaliteten C14 men brukar ligga på             
kvaliteten C24, därför har beräkningar gjorts på både C14 som ett minsta värde och C24 som                
ett dimensionerande. Väggstommens bredd och upplagslängden för bjälklaget är minst 95           
mm enligt bilaga 4.  Minsta kantavstånd enligt Eurocode 5 (2004) är 4d från tyngdpunkten i               
skruven till ytterkanten på hammarbandet se figur 20. 
 

 
Figur 20 - Minsta inbördes avstånd och änd- och kantavstånd för axiellt belastade träskruvar              
(Eurocode 5 2004, avsnitt 8.7).  
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Skruvens diameter är 10 mm och upplagslängden med VP-rör placerade på 40 mm enligt              
ritning EW-INF D1 i bilaga 2.3 uppfyller dessa minimikrav. 
 
 
Beräkning av kapaciteten i ett förband kan göras på olika sätt. Då det inte finns brottmoder för                 
att beräkna kapaciteten i förband mellan trä mot betong i Eurocode. Görs en jämförelse i               
rapporten mellan två olika modeller, där den första är enligt kapaciteten av ett förband med               
sex olika brottmoder i ett skjuvningsplan mellan trä mot trä (Eurocode 5 2004, avsnitt 8.1).  
 
Sedan görs en jämförelse med den andra modellen med kapaciteten av ett förband med tre               
olika brottmoder med stål mot trä, då betongbjälklaget kan antas uppföra sig som en tjock               
skiva i stål i jämförelse med det mjuka träet. Denna jämförelse går att göra med antagandet                
om att förhållandet mellan bäddhållfastheten i betong och trä är i samma proportion som              
β-kvoten av förhållandet mellan bäddhållfastheterna som kan beräknas enligt Eurocode 5           
(2004, avsnitt 8.2): 
 

β =  f ×t ×dh,2,k 2

f ×t ×dh,1,k 1  
(36) 

 
 
 
Brottmoderna i första fallet med trä mot trä kommer av att man jämför sex olika potentiella                
fall till brott enligt figur 21 där: 
fall a, går till brott i t 1  och förbindaren är hel. 
fall b, går till brott i t 2  och förbindaren är hel. 
fall c, går till brott i både t 1  och t 2  och förbindaren är hel. 
fall d, går till brott i både  t 1  och t 2  och att det bildas en flytled i förbindaren i  t 2 . 
fall e, går till brott i både  t 1  och t 2  och att det bildas en flytled i förbindaren i  t 1 . 
fall f, går till brott i både t 1 och t 2 och att det bildas två flytleder i förbindaren i vardera av t 1                      
och t 2 . 
 
 

 
Figur 21 - Brottmoder (a) - (f) mellan trä mot trä i ett skjuvplan (Eurocode 5 2004, avsnitt 8.2). 
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Definitionen av vad som räknas som t 1  respektive t 2  bestäms av figur 22. 

 
Figur 22 - Definition av t 1  och t 2  i ett förband med ett skjuvplan (Eurocode 5 2004, avsnitt 8.3). 
 
 
Kapaciteten av förbandet mellan trä mot trä beräknas av det minsta värdet av de sex olika                
brottmoder enligt ekvation 37 (Eurocode 5 2004, avsnitt 8.2): 
 
Förbindare med ett skjuvningsplan: 

 
(37) 

 
(a) 
(b) 
 
 
(c) 
 
 
(d) 
 
 
(e) 
 
 
(f) 
 
 

 
 
Där och är bäddhållfastheter i respektive sida av förbandet, som är den kapacitet f h,1,k   f h,2,k            
som materialet klarar hålla emot från den kraft som ligger utbredd längst förbindarens yta.  
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Den sista termen (F ax,Rk / 4) är det karakteristiska värdet för axiell utdragningsförmåga i en               
förbindare (Svenskt trä 2015) som kommer från bidraget av linverkan enligt Johansens            
flytteori (Eurocode 5 2004, avsnitt 8.2). Värdet av F ax,Rk  begränsas till en andel som bestäms               
av vilken typ av förbindare som används där andra förbindare än träskruv reduceras, träskruv              
har värdet 1,0 medan andra typer som t.ex runda spikar reduceras med 0,15 och skruv med                
0,25.  
 
Bäddhållfastheten i betong kan sättas till antingen 3 eller 2  (Elliott 2017, s. 472)       × f cd   × f ck      
vilket ger samma värde då partialkoefficienten sätts till 1,5. 
  
Beräkningar görs parallellt fibrer och vinkelrätt fibrer då hammarbanden i två olika riktningar             
tar upp tvärkraften av vinden när vinden ligger an på en sida av byggnaden. 
  
Träkvaliteter som jämfördes var av hållfasthetsklasserna C14 då det är den lägsta kvaliteten             
samt C24 som vanligtvis föreskrivs av HEDA. 
 
Resultatet av beräkningar i lägsta träkvaliteten C14 jämfördes mot olika betongkvaliteter där            
C40/50 är den vanligast använda betongkvaliteten i bjälklagen främst på grund av hög             
korttidshållfasthet för att kunna lyfta elementen tidigt. För mer utförligt resultat se bilaga 2.3. 
 
Trä av kvaliteten C14 belastat parallellt fiberriktningen mot betongkvaliteten C40/50 visade           
sig behöva 17 st skruvar för att klara maximal tvärkraft från vinden med en maximal kapacitet                
i förbindaren på 4,05 kN. Brottmod f enligt figur 21 blir dimensionerande där det går till brott                 
i både  t 1  och t 2  och att det bildas två flytleder i förbindaren i vardera av t 1  och t 2 . 
 
Medan trä av kvaliteten C14 belastat vinkelrätt fiberriktningen mot betongkvaliteten C40/50           
visade sig behöva 20 st skruvar för att klara maximal tvärkraft från vinden med en maximal                
kapacitet i förbindaren på 3,43 kN. Brottmod f blir dimensionerande enligt figur 21. 
 
trä av kvaliteten C24 belastat parallellt fiberriktningen mot betongkvaliteten C40/50 visade           
sig behöva 16 st skruvar för att klara maximal tvärkraft från vinden med en maximal kapacitet                
i förbindaren på 4,36 kN. Brottmod f blir dimensionerande enligt figur 21. 
 
Medan trä av kvaliteten C24 belastat vinkelrätt fiberriktningen mot betongkvaliteten C40/50           
visade sig behöva 19 st skruvar för att klara maximal tvärkraft från vinden med en maximal                
kapacitet i förbindaren på 3,71 kN. Brottmod f blir dimensionerande enligt figur 21. 
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Brottmoderna i andra fallet med stål mot trä kommer av att man jämför tre olika potentiella                
fall till brott enligt figur 23 där: 
fall c, går till brott i  t 1  och förbindaren är hel. 
fall d, går till brott i  t 1  och det bildas en flytled i förbindaren i  t 1 . 
fall e, går till brott i  t 1  och att det bildas två flytleder i förbindaren i  t 1 . 
 
 

 
Figur 23 - Brottmoder (a) - (e) mellan stål mot trä i ett skjuvnigsplan och (f) - (m) i två (Eurocode 5                      
2004, avsnitt 8.2). 
 
 
 
Kapaciteten av förbandet mellan stål mot trä beräknas av det minsta värdet av de tre olika                
brottmoder enligt ekvation 38 (Eurocode 5 2004, avsnitt 8.2): 

 
 

(38) 
 
(c) 
  
 
(d) 
 
 
(e) 
 
 

 
 
Ekvation 38 bygger på att stålet är så styvt att brott kommer ske i träet, därför har också                  
ekvation 38 lägre antal brottfall än ekvation 37. Därför räknas endast bäddhållfastheten för             
träet med i formlerna och inte hållfastheten för betong, tillsammans med förbindarens f h,1,k             
karakteristiska flytmoment M y,Rk . 
 
Utförligt resultatet av dessa beräkningar mellan träkvaliteter C14 - C24 finns i bilaga 2.5. 
Beräkning enligt ekvation 38 görs både parallellt och vinkelrätt fibrerna i hammarbandet för             
de tre olika brottmoderna enligt figur 23. 
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Förbindarkapaciteten i C14 parallellt fiberriktningen ligger på 4,99 kN per förbindare vilket            
gör att det krävs 14 st skruvar för att ta upp denna kraft. Brottmod e enligt figur 23 blir                   
dimensionerande i detta fallet där t 1   går till brott och det bildas två flytleder i förbindare. 
 
Förbindarkapaciteten i C14 vinkelrätt fiberriktningen ligger på 4,06 kN per förbindare vilket            
gör att det krävs 17 st skruvar för att ta upp denna kraft. Brottmod d blir dimensionerande i                  
detta fallet där  t 1  går till brott och det bildas en flytled i förbindare. 
 
Förbindarkapaciteten i C24 parallellt fiberriktningen ligger på 5,49 kN per förbindare vilket            
gör att det krävs 13 st skruvar för att ta upp denna kraft. Brottmod e blir dimensionerande i                  
detta fallet där t 1   går till brott och det bildas två flytleder i förbindare. 
 
Förbindarkapaciteten i C24 vinkelrätt fiberriktningen ligger på 4,48 kN per förbindare vilket            
gör att det krävs 16 st skruvar för att ta upp denna kraft. Brottmod e blir dimensionerande i                  
detta fallet. 
 
 
En jämförelse av resultatet mellan dessa två olika modeller med trä mot trä och trä mot stål                 
visar att modellen trä mot trä ger en lägre kapacitet i förbindare. Störst skillnad blir parallellt                
mot fibrerna och brottmoden som blir dimensionerande i modell trä mot trä är brottmod f               
enligt figur 21 i alla fallen. I modellen trä mot stål blir brottmoden e enligt figur 23                 
dimensionerande i alla fall utom C14 vinkelrätt fiberriktningen, där d blir dimensionerande.            
Skillnaden mellan modellerna blir: 
 
Mellan C14 trä parallellt fiberriktningen mot stål och C14 trä parallellt fiberriktningen mot             
C40/50 betong och skiljer det sig, (4,99 - 4,05)  = 0,94 kN och 3 extra skruvar. 
 
Mellan C14 trä vinkelrätt fiberriktningen mot stål och C14 trä parallellt fiberriktningen mot             
C40/50 betong och skiljer det sig, (4,06 - 3,43)  = 0,63 kN och 3 extra skruvar. 
 
Mellan C24 trä parallellt fiberriktningen mot stål och C24 trä parallellt fiberriktningen mot             
C40/50 betong och skiljer det sig, (5,49 - 4,36)  = 1,13 kN och 3 extra skruvar. 
 
Mellan C24 trä vinkelrätt fiberriktningen mot stål och C24 trä parallellt fiberriktningen mot             
C40/50 betong och skiljer det sig, (4,48 - 3,71)  = 0,77 kN 3 extra skruvar 
 
 
Se bilaga 2.5 för beräkningar av krafter och kapaciteter som ingår i kapitlet. 
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4.3 Dimensionering av bjälklag påverkat av vertikallast 
 
Utav vertikalt utbredda laster som verkar på bjälklaget uppkommer en tvärkraft i stödet på              
22,40 kN samt ett moment på 33,60 kNm, från kapitel 4.1.2. Tvärkraften kommer             
inledningsvis att beräknas tas upp i det relativt tunna betongtvärsnittet (se figur 24) för att               
kontrollera om tvärkraftsarmering behövs. Sedan kontrolleras momentkapaciteten av        
ofrivilligt inspänningsmoment.  
 
Nedböjning och fältmoment med dess påverkan på bjälklaget måste dimensioneras          
tillsammans med träbalkarna då varken betongens tvärsnitt eller armeringsmängden är          
tillräcklig för att ta upp dessa krafter. Beräkningar som ett sammansatt tvärsnitt av trä och               
betong kommer inte behandlas i denna rapport. 
 
Momentet, tvärkraften och kapaciteterna i detta kapitel är beräknade per meter av bjälklaget. 
 
 

 
Figur 24 - Sammansatt betong och träbjälklag som tillverkas av Hedareds sand och betong              
(HEDA). 
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4.3.1 Bjälklagets tvärkraftskapacitet utan tvärkraftsarmering 
 
Den tvärkraft som uppkommer på grund av bjälklagets belastning behöver att dimensioneras            
för. Bjälklagets tvärkraftskapacitet utan tvärkraftsarmering kontrolleras genom       
dimensionering enligt (Eurocode 2 2004, avsnitt 6.2).  
 
Tvärkraften i bjälklaget bidrar till sneda sprickor, då ingen tvärkraftsarmering finns för att upp              
de krafter och spänningar som uppkommer av dessa sprickor kommer underkantsarmeringen i            
bjälklaget att ta upp det genom en dragkraft. 
 
Dimensioneringsvärdet för tvärkraftskapaciteten, V Rd,c , enligt Eurocode 2 (2004): 
 

V Rd,c  = [C Rd,c k(100 ρ l f ck ) 1/3 
  +k 1 σ cp ] b w d× × × × ×  (39) 

 
Rekommenderade värden enligt Eurocode 2 (2004): 
 
C Rd,c = 0,18/ɣ c , där ɣ c =1,5 
 
dock minst: 
 

V Rd,c  = (v min +k 1 σ cp ) b w d× ×  (40) 

 
Rekommenderade värden enligt Eurocode 2 (2004): 
 
v min =0,035 k 3/2 f ck 

1/2× ×  
 
k 1  = 0,15 
 
 
Beräkning av ekvationer som ingår i ekvation 39 och ekvation 40, där A si definieras av figur                
25: 
 

k = 1+  ≤ 2,0 med d i mm √ d
200  (39a) 

 

ρ l  = A si /(b w d) ≤ 0,02×  (39b) 

 
 

σ cp  = N Ed /A c  < 0,2 f cd×  (39c) 
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Figur 25 - Definition av A si  (Eurocode 2 2004, avsnitt 6.2). 
 
Tvärkraften som påverkar bjälklaget är som störst vid stöden och det är vid denna punkt som                
tvärsnittet kontrolleras, i detta fall är det den stödjande väggens kant som är stödet. I               
dimensioneringen av tvärkraften ingår arean på dragarmeringen A si , som är den sammanlagda            
arean på de armeringsjärn som har en förankringslängd på minst l bd + d bortom de tvärsnitt där                
tvärkraften dimensioneras för, se figur 25.  
 
Förankringslängden l bd beräknas enligt ekvation 32, där spänningen σ sd i detta fall beräknas             
genom dragkraften F td som uppkommer på grund av tvärkraften V Ed enligt figur 26 samt              
momentet som verkar i bjälklaget, där F td fördelas på dragarmeringen A si . I Eurocode 2 (2004,               
avsnitt 8.4) beskrivs att l b,min enligt ekvation 33 skall för dragna stänger vara det största värdet                
av 10 ø, 0,3 l b,rqd och 100 mm, vilket ignoreras i detta fall då det anses vara konservativt för ×  ×                
denna beräkning, men det bör has i åtanke. Dragkraften F td i stången som beräknats enligt               
ekvation 47 används i beräkningen av l bd . 
 

 
Figur 26 - Dragkraft i armeringen som uppkommer från sprickbildning av tvärkraft. 
 
 
(l bd +d) samt V Rd,c redovisas i bilaga 3.1, armeringsjärnen i beräkningarna ligger på            
centrumavståndet s100. 
 
Då förankringslängden (l bd  + d) är längre än den sträcka som bjälklaget är förankrat in i                
väggen på 95 mm, behöver armeringsjärnet bockas upp, se bilaga 3.1.  
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Beräkning av dragkraften som uppkommer av tvärkraften och momentet beräknas på           
följande sätt: 
 
 

 
Figur 27 - Fackverksmodell för en del av en betongbalk (Engström 2011, s. B307). 
 
Dragkraften, N, som uppkommer på grund av tvärkraften, se figur 27. Beräknas enligt             
(Engström 2011, s B307): 
 

N = V Ed  / tan( θ)  (41) 

 
 
Då det inte finns någon yttre dragkraft i snittet så måste de inre krafterna korrigeras för att det                  
horisontella jämviktskravet skall uppfyllas. Med hänsyn till momentjämvikt måste tryck- och           
dragresultanten korrigeras lika mycket, det vill säga med N/2 åt vänster. Dragtillskottet ∆F td i              
tvärsnittets dragzon beräknas då enligt  Engström (2011, s B307) : 
 

∆F td  = N/2 = V Ed /(2 tan( θ))×  (42) 

 
Dragarmeringens totala dragkraftsbehov blir således  (Engström 2011, s B307) : 
 

F td  = M Ed /z + ∆F td  = M Ed /z + V Ed /(2 tan( θ))×  (43) 
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Figur 28 - Förhållandet mellan dragkraftstillskottet  ∆F td och tvärkraften V Ed  som funktion av             
trycksträvornas lutning    θ  (Engström 2011, s. B308). 
 
Som framgår i figur 28 så ökar förhållandet mellan dragkraftstillskottet och tvärkraften med             
minskad lutning på trycksträvorna.  
 
Engström (2011) skriver att Eurocode 2 har konservativa regler. För konstruktioner som inte             
är försedda med tvärkraftsarmering antas trycksträvornas lutning  θ  enligt figur 27 vara 24,2°. 
 
I Eurocode 2 används en förenklad beräkningsmodell för att beskriva dragkraften ∆F td som             
uppkommer i armeringen på grund av tvärkraften. Beräkningsmodellen är uppbyggd på att            
momentkurvan förskjuts med sträckan ɑ l i ogynnsam riktning. Värdet på ɑ l varierar beroende             
på vart i konstruktionen man kollar, vilket illustreras i figur 29. 
 

 
Figur 29 - Eurocodes beräkningssätt av dragkraftstillskottet med momentförskjutning (Engström          
2011, s. B309). 
 
Sträckan ɑ l  beskrivs enligt ekvationen (Engström 2011, s. B309): 
 

ɑ l  =  ∆F td /V Ed z×  (44) 
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Vid inverkan av sneda sprickor i konstruktioner utan tvärkraftsarmering skall momentkurvan           
enligt figur 29 förskjutas med sträckan (Engström 2011, s. B309): 
 

ɑ l  =  d (45) 

 
Där d är tvärsnittets effektiva höjd, men hjälp av  ekvation  44, ekvation 45 och med z  ≈ 
 0,9 d (Engström 2011, s B309). Dragkrafttillskottet genom kan då skrivas som:×  
 

∆F td  = V Ed d/(0,9 d) =  V Ed /0,9 = 1,11 V Ed× × ×  (46) 

 
För att kontrollera  θ kan ekvation  46  jämföras med ekvation  42 : 
 
1,11 V Ed = V Ed / (2 tan( θ)) → θ = arctan(0,5/1,11) = 24,2°, vilket stämmer överens med det×   ×             
konservativa värdet, som Engström (2011) beskriver det, på trycksträvornas lutning θ. 
 
Beräkningen av d ragarmeringens totala dragkraftsbehov enligt ekvation  43 med ∆F td för           
konstruktioner utan tvärsnittsarmering enligt ekvation  46  ger: 
 

F td  = M Ed /z + 1,11 V Ed×  (47) 

 
Då tvärsnittet där dragkraften i stången söks befinner sig i elementets ände, där momentet M Ed               
lika med noll, det är alltså bara 1,11 V Ed  som verkar i detta tvärsnitt.×   
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Bockning av armeringsjärn i betongplattan (Pyykkö 2016): 
 
Vid bockning av armeringsjärn gäller det att bockningsradien för stången ska vara så stor att               
sprickor i stången samt brott i betongen på insidan av kröken inte sker. Förtydligande av               
bockningsradien i figur 30. 
 

 
Figur 30 - Bockat armeringsjärn. 
 
Det anliggningstryck som uppkommer mellan ett bockat armeringsjärn och omgivande betong           
kan medföra att betongen spjälkas vinkelrätt mot bockens plan, se figur 31.  
 

 
Figur 31 - Spjälkning av betong vid bockad stång. 
 
Risken för spjälkning av betongen ökar med större dragkraft i armeringsjärnet samt mindre             
bockningsradie. Risken för spjälkning är dessutom beroende på tätskiktets tjocklek, avståndet           
mellan stängerna samt betongens hållfasthet, i ekvation 48 beräknas minsta dorndiameter med            
hänsyn till spjälkning av betongen (Pyykkö 2016): 
 

⌀ m,min  ≥ F bt ((1/a b ) + 1/(2⌀))/f cd (48) 

 
För att undvika risken för spjälkning av betongen så kan ett armeringsjärn med minst samma               
diameter som det bockade järnet placeras vinkelrätt på insidan av det bockade järnet.  
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Sprickbildning i armeringsjärnet beror på dess bockbarhet vilket varierar beroende på vilken            
stålsort armeringsjärnet har, med armeringsjärnets bockbarhet avses dess förmåga att klara av            
återbockning samt bockningsradien med vilken armering kan bockas i en riktning utan att             
skadas. Faktorer som påverkar armeringsjärnets bockbarhet är segheten och töjbarheten i           
järnet, stångdiametern och temperatur. Svetsbara stålsorter har bättre bockbarhet än ej           
svetsbara. Stålet har sämre bockbarhet vid lägre temperatur. Det vanliga armeringsstålet           
K500C-T är seghärdat och har låg kolhalt och låg kolekvivalent, vilket ger mycket goda bock-               
och svetsegenskaper. Seghärdade ståltyper bockas därför alltid i kallt tillstånd. Enligt           
Boverkets och Trafikverkets regler om tillämpning av Eurocodesystemet i Sverige gäller           
generellt att bockning av armeringsjärn ska ske vid temperatur över 0°C, vilket tabell 15 tar               
hänsyn till. 
 
För att bestämma ett armeringsjärns bockbarhet måste stålet bockprovas. För att bestämma            
minsta möjliga bockradie med hänsyn till stålets bockbarhet säger de svenska reglerna från             
Boverket respektive Trafikverket att den minsta bockningsradie som får användas är 0,75            
gånger den dorndiameter som har använts vid bockprovning av det aktuella stålet. Enligt             
standarden SS 212540 varierar dorndiametern med provstångens diameter mellan 1,5 - 4            
gånger stångdiametern. Då denna är känd, kan minsta tillåtna bockningsradie med hänsyn till             
stålets bockbarhet bestämmas. Tabell 15 visar standardiserade bockningsradier för olika          
stångdiametrar. 
 
Tabell 15 - Minimiradier för bockning av stänger, bockningstemperatur  ≥  0°C. 
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För att uppnå den minsta standardiserade bockningsradie som krävs för armeringsjärnet så            
krävs det en motsvarande dorndiameter, vilket redovisas i tabell 16. När minsta dorndiameter             
enligt ekvation 48 beräknats fram så väljer konstruktören närmast övre värde för motsvarande             
dorndiameter ur tabell 16 för den aktuella bockningen och tillhörande bockningsradie kan            
införas i ritningsförteckningen. 
 
Tabell 16 - Standardiserad bockningsradie som uppnås av bockning med motsvarande           
dorndiameter. 

 
Det bör observeras att efter att armeringsjärnet har bockats kring dornet sker en viss elastisk               
återfjädring och av denna anledning är de dorndiametrar som ska användas i bockmaskinen             
för att åstadkomma en viss bockningsradie något mindre än 2 gånger radien. 
 
Resultatet av ekvation 48 visar att minsta dorndiameter som krävs för att undvika spjälkning              
av betongen inte överstiger 16 mm med minsta diameter på armeringsjärnet samt sämsta             
betongkvaliteten, detta innebär att minsta standardiserade bockningsradie i detta fall beräknas           
med hänsyn till sprickbildning i armeringsjärnet enligt tabell 15. 
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4.3.2 Ofrivillig inspänning 
 
 
Moment och tvärkraft på ett bjälklag kan beräknas traditionellt per meter på samma sätt som               
en 1 meter bred balk där krafter och moment beräknas på följande sätt enligt Vretblad (2011): 
Beräkningsmodell som fritt upplagd på två stöd se a) i figur 32. 

M a  =  - M b  =  - M f  = 8
qL2

 
 

V a  = 2
qL

V b  = 2
qL

x 0  = 0,5 L×  

 
 

(49) 

 
Beräkningsmodell som upplagd på ett stöd och fast inspänd på ena sidan se b) i figur 32. 

M a  = - 8
qL2

 M b  =  - M f  =   128
9qL2

 
 

V a  = 8
5qL

V b  = 8
3qL

x 0  = 0,625 L×  

 
 

(50) 

 
Beräkningsmodell som fast inspänd på båda sidor se c) i figur 32. 

M a  = - 12
qL2

M b  = - 12
qL2

M f  = 24
qL2

 
 

V a  = 2
qL

V b  = 2
qL

x 0  = 0,5 L×  

 
 

(51) 
 
 
 

 
Figur 32 - Reaktionskrafter av utbredd last på balk i a) fritt upplagd, b) Fast inspänd på ena sidan                   
och fritt upplagd på ena, c) Fast inspänd på båda sidor  (Nagy 2017a) .  
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Vanligtvis dimensioneras bjälklag ur beräkningsmodellen som fritt upplagd tvåstödsbalk. Med          
ett stort positivt moment i mitten och inget stödmoment som i figur 33. 
 
 
Då bjälklaget placeras på ytterväggen under, samt blir belastas av väggen ovan så uppkommer              
en ofrivillig inspänning som påverkar bjälklaget. Ofrivilliga inspänningen bidrar till ett           
negativt moment i bjälklagets ändar, momentet skapar ett tryck i bjälklagets underkant samt             
ett drag i bjälklagets överkant. För att klara denna dragkraft måste bjälklaget dimensioneras             
med överkantsarmering se figur 34. 
 
 

 
Figur 33 - Moment och tvärkraftsdiagram med fritt upplagd på båda sidor, spännvidd 6 meter och                
utbredd last på 7,47 kN/m. 
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Figur 34 - Moment och tvärkraftsdiagram med fast inspänd på en sidan och fritt upplagd på andra,                 
spännvidd 6 meter och utbredd last på 7,47 kN/m. 
 
Två olika fall av inspänningsmoment kan beräknas med Vretblad (2011) där antingen ett av              
bjälklagändarna är fast inspända i väggen och den andra fritt upplagd, fall b. Eller båda               
sidorna är fast inspända, fall c. 
Det mest ogynnsamma inspänningsmoment på spännvidden 6 m blir då fall b, ena stödet är               
fast inspänt och andra ligger fritt upplagd. Då erhåller typbyggnaden ett inspänningsmoment            
på = - ( )/8 enligt ekvation 50 vilket blir 33,60 kNm, se figur 35 och bilaga 3.2 för   q × L2                
beräkningar. Med en spännvidd på 6 meter och en utbredd last på 7,47 kN/m se bilaga 1.2.  
 
Spännvidden 6 meter sätts som en maximal spännvidd på grund av att över 6 meter blir                
krafter och moment för stora för att kunna dimensioneras i det relativt tunna betongtvärsnittet              
på 80 mm, över 6 meters spännvidd avväxlas bjälklaget av en bärande innervägg. Under 6               
meter blir bjälklaget inspänt i båda ändar och får ett lägre inspänningsmoment enligt c) i               
ekvationer 2.38. 
 
Detta inspänningsmoment på 33,60 kNm blir ett övre gränsvärde för vad ett potentiellt             
ofrivilligt moment kan uppnå. 

78 



2019-01-31 Examensarbete - ändringar efter kommentarer - Google Dokument

https://docs.google.com/document/d/1sSzW1zOW1edR9ZhgPJZHwNsWPVRMwR3Rz7DmqVSo4RI/edit 80/142

 

 
Figur 35 - Moment och tvärkraftsdiagram med fast inspänd på en sidan och fritt upplagd på andra,                 
spännvidd 6 meter och utbredd last på 4,72 kN/m. 
 
Ett ofrivilligt inspänningsmoment beräknas enligt standarden för prefabricerade        
betongprodukter - håldäcksplattor (SIS 2011a) enligt två olika modeller, den ena utgår från att              
en momentreduktion kan göras från antagandet att det inte uppkommer något           
inspänningsmoment från bjälklagets egentyngd. Då bjälklaget kan få sin största initiala           
nedböjning av egentyngden innan ytterväggar, innerväggar och annat belastar bjälklaget. 
 
Den andra modellen går ut på att tyngden av taket, ytterväggar och bjälklagen adderas för               
varje våningsplan. Den adderade tyngden N Edt , tillsammans med friktionen mellan bjälklaget           
och ytterväggarna ger ett högsta värde på hur stort ett inspänningsmoment kan bli. Över detta               
värdet klarar inte den sammanlagda tyngden tillsammans med friktionen att hindra en            
nedböjning. 
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Inspänningsmomentet i bjälklaget vid kanterna beräknas av ekvation 52 och det           
dimensionerande inspänningsmomentet M Edf , det minsta värdet utav ekvation 52 och 53 (SIS            
2011a, s. 43): 
 

 
M Edf  = M Eds /3 

 
(52) 

 

 

M Edf  =   N Edt a + ΔM3
2 ×  (53)  

 
 
Inspänningsmomentet M Eds i bjälklaget enligt ekvation 52 bestäms utifrån fallet med           
antagandet att momentet som uppkommer är till följd av belastning på bjälklaget av             
ytterväggar, innerväggar, installationer i bjälklaget och nyttiga lastet och inte av egentyngden            
på bjälklaget. Maximalt fältmoment av variabel last M qs adderas med skillnaden av momentet             
av permanent last M gs  och momentet av egentyngden M ws för att erhålla ett totalt fältmoment               
M Eds  enligt SIS (2011a, Bilaga E). 
 

M Eds = ɣ G  (M gs -M ws ) + ɣ Q  M qs ; (54)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 36 - Ofrivillig inspänning i vägg (SIS 2011a, Bilaga E). 
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Inspänningsmoment vid väggen enligt ekvation 53, består av två delar. 
 
Den första delen kommer av kraften N Edt , den sammanlagda tryckande normalkraft från            
antalet våningsplan med hävarmen (2 / 3) av upplagslängden av bjälklaget på längden a,              
enligt figur 36. N Edt  utifrån beräkningar i bilaga 1.2. 
 
ΔM i slutet av ekvation 53 kan beräknas på två olika sätt, antingen genom det största värdet                 
av ekvationerna  (SIS 2011a, sid 43): 
 
ΔM 1  = f ctd  W×  
och 
ΔM 1  = f yd A y d + μ b N Edt h× × × ×  
 
eller utifrån det lägsta värdet av följande ekvationer (SIS 2011a, sid 44): 
 
ΔM 2  =  μ b N Edt h× ×  
och 
ΔM 2  = μ 0 N Edb h× ×  
 
 
De första två ekvationerna för ΔM 1 utgår från att bjälklaget har fyllda kanter och att               
betongfogen i änden är större än 50 mm. Den första tar hänsyn till betongens draghållfasthet               
f ctd i en betongfog med böjmotståndet W, av anslutningens bruttotvärsnitt inklusive eventuella            
hål om tvärsnittet är fyllt med betong och kan antas vara osprucket (fib 2008, avsnitt 3.7).  
Den andra består av två delar som dels tar hänsyn till ett armeringsjärnets kapacitet med en                
hävarm av den effektiva höjden d som förankras eller löper vidare genom bjälklaget, se figur               
36. Den andra termen i ekvationen är tillägget från det moment som uppstår av              
friktionskoefficienten vid bjälklagets överkant som uppstår av den sammanlagda tryckande          
normalkraft med hävarmen av hela bjälklagets höjd , h.  
 
Typbyggnaden i rapporten har inte någon betongfog i kanterna av bjälklaget eller något             
genomlöpande armeringsjärn därför används bara de två sista ekvationerna för ΔM 2 i            
rapporten. 
 
De två sista ekvationerna tar hänsyn till om bjälklaget har två olika friktionskoefficienten             
mellan under- och överkant av bjälklaget samt att i N Edb  även adderar bjälklagets tyngd. 
 
 
Friktionskoefficienten μ b  kan väljas till: 
 
0,8 mellan betong - betong (SIS 2011a, Bilaga E). 
0,6 mellan betong - murbruk (SIS 2011a, Bilaga E). 
0,25  mellan betong - gummi eller  neoprene (SIS 2011a, Bilaga E). 
0,7 mellan grov betong - sågad träregel (SIS 2010). 
0,55 mellan slät betong - sågad träregel (SIS 2010). 
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ΔM bestäms av det lägsta värdet från ΔM 2 , där det erhålls ur den första ekvationen: 
 
ΔM 2  = 7,08 kNm 
ΔM 2  = 8,07 kNm 
 
 
Utan betong i kanten på bjälklaget och utan armeringsjärn blir ΔM = 7,08 kNm och               
inspänningsmomentet M Eds med beräkning utan moment av egentyngden beräknas till: 21,26           
kNm, se bilaga 3.2 för mer utförliga beräkningar. Därmed kunde det dimensionerande            
inspänningsmomentet beräknas till det lägsta värdet av ekvationerna 2.39 och 2.40 till: 
 
M Edf   (2.39) = 7,09 kNm 
M Edf   (2.40) = 17,28 kNm 
 
 
Största dimensionerande inspänningsmomentet i hybridbjälklaget beräknas till M Edf = 7,09          
kNm. 
 
Detta inspänningsmoment på 7,09 kNm är det som skall dimensioneras för som ett omvänt              
moment från fältmomentet med armeringsjärn i ovankant. Resultatet av beräkningar visade att            
från 6e våning, når bjälklaget sitt högsta inspänningsmoment på 7,09 kNm, se tabell 17.              
Momentet når aldrig maxmomentet på 33,60 och blir därmed aldrig fast inspänt. 
 
 
 
Tabell 17 - Inspännigsmoment i bjälklag och momentkapacitet i vägg. 
 
Våning M Ed  [kNm] M Edf  [kNm] 

8 2,16 2,16 

7 4,68 4,68 

6 7,20 7,09 

5 9,72 7,09 

4 12,24 7,09 

3 14,76 7,09 

2 17,28 7,09 
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För att bjälklaget skall klara det negativa momentet måste betongen armeras i ovankant             
Förankringslängden för det negativa momentet blir till avståndet x där momentet blir 0.             
Avståndet x kan beräknas genom stödreaktioner och moment enligt ekvationer 2.37.  
M insp  = M Edf  genom att beräkna x = 0,625 L = (5 L /8) Vretblad (2011).× ×  
 

M insp     ー  =   ー  (L - x)   +    2
q×x2

8
5×q×L × x 2

q×(L  x)− 2 

8
3×q×L

×  
 

M insp  ー =  ー (L - (5 L +  2
q×(5×L 8)/ 2

 8
5×q×L×(5×L 8)/  2

q×(L  (5×L 8))− / 2 

 8
3×q×L

×   ×  
/8)) 
 

M insp   ー =  ー   8
5×q×L ×( )2

8
5

   2
q×L2 

8
8×q×L ×( )2

8
5

 
 

M insp   =   ー   2
q×L2 

8
3×q×L ×( )2

8
5

 

 
 
 
 
 

(55)  

 
M insp  beräknas genom L = 6 meter och q = 4,72 kN/m till 7,09 kNm = (M Eds  /3)  
Med inspänningsmomentet kan därefter förankringslängden, x avståndet beräknas ur ekvation          
55: 
 

M insp     ー  =   ー  (L - x)   +    2
q×x2

8
5×q×L × x 2

q×(L  x)− 2 

8
3×q×L

×  
 

M insp    ( )  ー2 ×    + q ×  x2
8

10×q×L × x  
 
0  =   ( )    x2 −  8

10 × L × x +     q
2×M  

 
x 1  = 1,5 meter x 2  = 6,0 meter. 
 
 
Momentkapacitet i bjälklaget beräknas utifrån beräkningsmodellen i figur 37 där avståndet d            
räknas från ovankant på tvärsnittet till mitten på armeringsjärnet (Eurocode 2 2004, avsnitt             
5.4). 
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Figur 37 - Kraftjämnvikt på enkelarmerat tvärsnitt  (Nagy 2017b) . 
 
 
 
 
Antagen armeringsmängd av armeringsstänger från dimensionen ⌀, 6 - 12 mm på ett s-avstånd              
av 100 mm med beräknat x bal från ekvation 56 som beräknas utifrån töjningen med E-modulen               
för stål med förhållandet att stålet når flytgränsen f yd , tillsammans med töjningsförhållandet i             
betongen enligt dess E-modul i tabell 2. 
 

x bal  = (  )εcu
ε  + εcu syd

× d  (56)  

 
där ε syd  är töjningen för K500C-T och ε cu  är töjningen i betongen, se tabell 2. 
Armeringsmängden A s, min beräknas sedan utifrån ett känt värde på x bal och momentet M              
beräknas på det dimensionerande inspänningsmomentet M Edf . 
 
 
 

A s , min  =   M
f ×(d  0,4x)yd −  (57)  
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Förankringslängden l bd på armeringsjärnen i ovankant på bjälklaget blir därför 1,5 m plus l bd              
enligt beräkningar av ekvation 32 i tabell 18. 
 
 
Tabell 18 - förankringslängd l bd  av negativt inspänningsmoment i millimeter. 
 
ø [mm] C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 

     6 316,24 284,62 258,74 227,70 210,83 

8 287,84 259,06 235,51 207,25 191,90 

10 257,15 231,44 210,40 185,15 171,43 

12 254,68 229,21 208,38 183,37 169,79 

16 238,32 214,49 194,99 171,59 158,88 

 
 
 
Stångavståndet i ett betongtvärsnitt bestäms av det minsta värdet av 2  ø , största stenstorlek          ×    
d g  + 5 mm eller 20 mm, se figur 38. 

 
Figur 38 - Minsta avstånd mellan armerningsstänger (Eurocode 2 2004, avsnitt 8.10) . 
 
 
Om beaktande tas till stångavståndet på grund av att armeringen kan ligga parallellt i ett               
tvärsnitt kan bara armeringsjärn med diameter 6 - 10 mm få plats. Utan hänsyn till detta får                 
diameter 6 - 16 mm plats, se bilaga 3.2 för beräkningar. 
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Armeringsmängd som behövs A s,min för att ta upp inspänningsmomentet M Edf , se tabell 19.             
Uträkningar och värden på kraft per stång och minsta s-avstånd och se bilaga 3.2. 
 
Tabell 19 - Erforderlig armeringsmängd. 
 
ø [mm] s-avstånd [mm] A s  [mm 2 ] A s /m [mm 2 /m] x bal  [mm] A s,min  (x bal ) [mm 2 ] 

6 100 28,27 282,74 35,19 379,68 

8 100 50,27 502,65 34,57 386,46 

10 100 78,54 785,40 33,95 393,49 

12 100 113,10 1130,97 30,25 441,67 

16 100 201,06 2010,62 25,93 515,29 

 
 
 
Momentkapaciteten M kap enkelarmerat, se tabell 20 med materialvärden av stålkvalitet          
K500C-T och betongkvalitet C40/50, med f cd i kapitel 4 enligt tabell 2. Armeringsjärn med              
diameter 8 mm och över, klarar inspänningsmomentet på 7,09 kNm. Kontroll av att stålet              
flyter se bilaga 3.2. 
 
 
Tabell 20 - Momentkapacitet, överkantsarmering.  
 

ø [mm] M kap  (x bal ) [kNm] 

6 5,277 

8 9,216 

10 14,143 

12 18,145 

16 27,656 

 
 
 
 
Brott på grund av detta inspänningsmoment kan antingen ske i bjälklaget, se figur 5. Att               
genom dymlingsverkan i bottenarmeringen spjälkar av täckskiktet (fall a). Eller av att            
skjuvkraften överförs med dymlingsverkan och balanseras av upplagskraften (fall b), vilket är            
ett mer fördelaktigt brott. 
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Eller så sker brott i väggen, se figur 39. Där i fall B, trycker bjälklaget upp i väggen av det                    
negativa momentet. Detta tvingar en omledning av kraftbanan från N Edt som kan riskera att              
skjuva av väggen på båda sidor enligt figur 39. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 39 - Brott i vägg på grund av inspänningsmoment (fib 2008, avsnitt 3.7).  
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4.3.3 Kraftfördelning och mothållande moment i samverkanselement 
 
Bjälklaget och träbalkarna sätts samman med förbindare så kallade kramlor för att kunna             
verka som ett samverkande element, se figur 40.  

 
Figur 40 - Förbindare mellan trä och betong för att få en kompositverkan (Svenskt trä 2018). 
 
 
Olika typer av förbindare och deras placering har olika egenskaper med dess för- och              
nackdelar. Ett flertal studier har gjorts på förbindartyper bland annat av  Lindstén & Öberg              
(2015). Förbindande i typbyggnadens bjälklag är kramlor av plattvalsad, kvadratisk tråd enligt            
SIS (2011b). Kramlorna har ett nominellt kantmått på 5,1 mm, se figur 41 och figur 42. Deras                 
materialvärden återfinns i kapitel 4 i tabell 2. 
 

 
Figur 41 - Kramlor och en kramlad regel för samverkanselement, före gjutning, från HEDA. 

88 



2019-01-31 Examensarbete - ändringar efter kommentarer - Google Dokument

https://docs.google.com/document/d/1sSzW1zOW1edR9ZhgPJZHwNsWPVRMwR3Rz7DmqVSo4RI/edit 90/142

 

 
Figur 42 - Till vänster, kramlans dimensioner gjuten betong. Till höger kramlans tvärsnitt, från              
HEDA. 
 
 
Vid pålastning kommer betongen och träet att vilja separera. Förskjutningen mellan betongen            
och träet är som störst i kanterna och noll i mitten, se figur 43. Detta resulterar i en skjuvkraft                   
mellan elementen, som förbindaren skall hålla emot. Förbindaren i sig bidrar därmed också             
till att en tryckande och dragande normalkraft uppstår i betong respektive trä delen.  
 

 
Figur 43 - Pålastningseffekt på förskjutning mellan två sammansatta material . 
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Det finns tre olika fall av samverkan mellan betongbjälklaget och träbalkarna. Ingen            
samverkan, partiell samverkan och full samverkan, se figur 44 - 46.  
 

1. Ingen samverkan. Betongen och träet jobbar helt oberoende av varandra, och vid            
påverkan av laster fördelas tryck- och dragspänningar mot respektive mekaniskt          
tyngdpunkt, se figur 44. 

 
Figur 44 - Ingen interaktion mellan elementen. Neutrallagret, NA i respektive mekanisk tyngdpunkt             
(W, Sebastian 2018). 
 

2. Partiell samverkan. Betongen och träet jobbar delvis oberoende av varandra, och vid            
påverkan av laster fördelas tryck och dragspänningar med en förskjutning av           
neutrallagret, NA mot varann vid ökad överföring av förbindaren, se figur 45. 

 
Figur 45 - Delvis interaktion mellan elementen. Neutral lagren i respektive element förflyttas mot              
varandra (W, Sebastian 2018). 
 

3. Full samverkan. Betongen och träet arbetar som ett och samma material som ett             
kompositmaterial där fördelningen av tryck- och dragspänningarna varierar över ett          
gemensamt neutrallager, se figur 46. 

 
Figur 46 - Full interaktion mellan elementen. Spänningsfördelningen sker över ett gemensamt            
neutrallager, NA (W, Sebastian 2018). 
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Figur 47 visar ett diagram över förhållandet mellan böjstyvheterna i en samverkande            
konstruktion, beräkningar enligt ekvation 58 mellan trä kvaliteten D60 med E 0,mean 16 GPa ,              
betongkvaliteten C40/50 med 28-dygnshållfasthet och medelvärdet av elasticitetsmodulen        
E cm på 35 GPa. Diagrammet illustrerar hur de två materialens sammanlagda effektiva            
böjstyvhet ändras med styvheten i förbindaren, försjutningsmodulen mellan materialen och          
därmed hur bra materialen samarbetar. 

 
Figur 47 - Förhållandet mellan full interaktion och ingen interaktion på böjstyvheten (W, Sebastian              
2018). 
 
 
Det inte finns några beräkningsmodeller för att kunna räkna på samverkan mellan            
sammansatta balkar av trä och betongen då träet är överst som typbyggnadens hybridbjälklag i              
Eurocode. I rapporten har beräkningar utförts dels enligt de modeller som finns i Eurocode 5               
(2004 Bilaga B, sid 118). Samt med hjälp av Johan Pyykkö forskning på högskolan i Borås                
som tagit fram ekvationer för att kunna räkna på ett omvänt fall, där träet istället är ovanpå                 
betongen. Med antagandet om att likvärdig kraft- och spänningsfördelning och          
beräkningsmodeller går att applicera. 
 
Beräkningar på samverkan mellan trä och betong har i rapporten först beräknats med             
Eurocode 5 för att därefter beräknas och med Johan´s formler. För att kunna undersöka hur               
stor skillnaden blir på beräkningsmodeller och hur stor potentiell mothållande kraft kramlorna            
kan ge upphov till som i sin tur kan motverka inspänningsmomentet vid väggen.  
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Beräkningsmodellen enligt figur 48 av förhållandet mellan töjning i ett kompositmaterial           
utgår från Eurocode och har använts i båda beräkningsfallen. 
 

 
Figur 48 - Beräkningsmodellen mellan glidningen i ett samverkande element (W, Sebastian 2018). 
 
 
Generellt förhållande i en linjärelastisk analys mellan töjning och spänning beräknas genom            
Hookes lag och Euler-Bernoulli´s balkteori för E-modulen, där den elastiska modulen är            
spänning dividerat på töjning: 
 
E = ε

σ  
 
 
Förskjutning mellan betong och trä kan beräknas från att den sammanlagda töjningen ε i en               
godtycklig punkt i tvärsnittet, som beror av trycktöjningen i toppen av betongbjälklaget ε ct             
och ε s är förskjutningstöjningen mellan tvärsnittsdelarna med en reduktion av töjningen på            
grund av böjningen k y som visas i figur 48.×  
 
 ε   = ε ct   k y   ε s− × +   
 
 
där k = och M, är momentet över hela samverkanstvärsnittet och EI eff är det effektiva   M

EIef f
             

böjmotståndet i det samverkande materialet. 
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Spänningsfördelningen i ett EW-element sker utifrån någon av de tre modellerna där betongen             
är överst, enligt figur 49. Sannolikheten för varje fall måste undersökas i en dimensionering.              
Vilket av fallen bestäms av styvheten i anslutningen och det relativa förhållandet av betongen              
och förbindande. 
 
 

 
 
Figur 49 - Spänningsfördelning i ett hybridbjälklag mellan betong och trä (W, Sebastian 2018). 
 
Gamma-metoden är ett beräkningssätt för att beräkna hur stor del av kraften som överförs              
mellan elementen med hjälp av den effektiva böjstyvheten EI eff och förbindarens           
förskjutningsmodul K (Eurocode 5 2004, Bilaga B).  
 
Förskjutningsmodulen i brott K u , kan beräknas enligt Eurocode 5 till (2004, sid 22):  
 
K u  =  K ser3

2 ×  
 
K ser är förskjutningsmodulen i bruksgränstillståndet. Hur styv förbindaren är beror på           
medeldensiteten av trämaterialet och förbindarens diameter. Förband mellan stål och trä, samt            
mellan trä och betong får även multipliceras med en faktor 2,0. Klammer kan beräknas med               
följande formel med tillägget för mellan trä och betong och för två ben (2004, sid 55): 
 
K ser  = (2   𝜌 m 

1,5 /80) × × d 0,8 ,  × 2 0  
 
 
Följande antaganden måste göras innan beräkning, betongen skall antas vara osprucken,           
linjärt beteende av alla material, två stöd med en spännvidd, sinusformad momentvaration,            
konstant förskjutningsmodulen K längst hela spannet. 
 
Dessa antaganden kan göras i båda beräkningsfallen med Eurocode och med Johans formler,             
förutsatt att kontroll av dragkapaciteten i betongen görs och om behövligt, armerar betongen             
på ett sådant sätt att styvheten är densamma i sprucket som osprucket.  
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Beräkning med Eurocode formler: 
 
 
Beräkningar enligt Eurocode är enligt gamma-metoden och utifrån modell i figur 50. 
 
 

 
Figur 50 - Beräkningsmodell för beräkning av gamma metoden (W, Sebastian 2018). 
 
 
Gamma-faktorn  beräknas ur Eurocode 5 (2004, Bilaga B):Ɣ  
 

 = Ɣ
1

1+
K×L2

π ×E A ×s2 c× c
 (58)  

 
Samverkande böjstyvhet EI Eff  beräknas ur Eurocode 5 (2004, Bilaga B): 
 

EI eff  = I ƔA a ) E I A a )Ec × ( c +  c
2
c +  t × ( t +  t t

2  (59)  
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Det effektiva förbindaravståndet s, kan beräknas från s min och s max ur figur 51. Eller från ett                
givet avstånd mellan förbindarna om de ligger på lika avstånd från varann. 
 

Figur 51 - effektiv förbindaravstånd (W, Sebastian 2018). 
 
 

s = 0,75 0,25 × smin +  × smax  (60)  

 
Excentriciteten i träet a t och excentriciteten i betongen a c beräknas genom följande ekvation             
(Eurocode 5 2004, Bilaga B): 
 
 

a t = 
Ɣ×E ×A ×(h +h )c c c t

2×(Ɣ×E ×A +E ×A )c c t t
 (61)  

 

a c  =   a t2
h +hc t −  (62)  

 
 
Störst spänning i betongen erhålls ur (Eurocode 5 2004, Bilaga B): 
 

σ nm,c  = ± EIef f

Ɣ×E ×a ×Mc c
EIef f

0,5×E ×h ×Mc c  (63)  

 
 
Störst spänning i träet erhålls ur (Eurocode 5 2004, Bilaga B): 
 

σ mn,t  = ± EIef f

E ×a ×Mt t
EIef f

0,5×E ×h ×Mt t  (64)  
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Maximal nedböjning Δ beräknas genom (Eurocode 5 2004, Bilaga B): 
 

Δ = 
5×q×L4

384×EIef f
 

(65)  

 
 
Skjuvkraften F, som verkar på förbindarna beräknas genom (Eurocode 5 2004, Bilaga B): 
 

F = EIef f

Ɣ×E ×A ×a ×s×Vc c c  (66)  

 
 
där V är den vertikala skjuvkraften som uppkommer vid stöden i bjälklaget. 
 
Den totala spänningen som uppkommer i ett samverkanstvärsnitt mellan betong σ mn,c och trä              
σ mn,t  är en summa av de spänningar som uppkommer i de yttersta delarna i respektive               
tvärsnittet av böjningen σ m  och spänningar som uppkommer av normalkraften från klamrorna            
σ n . Böjspänningen σ m ökar eller minskar med spänningen som uppkommer av förskjutningen            
mellan delarna, se figur 52. 
 
 
 

 
Figur 52 - Spänningsfördelning i ett samverkanstvärsnitt mellan trä och betong.  
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Resultatet av beräkningar på typbyggnaden gav följande värden, för beräkningar se bilaga 3.3: 
 
 
EI eff = 1533228,89  6  kNmm 20× 1  

 
Ɣ = 0,152 
 
s = 85 mm 
 
a t  = 53,74 mm 
 
a c  = 93,76 mm 
 
σ mn,c1  = 8,77 MPa, dragspänning då spänning från böjning och normalkraft har adderats 
 
σ mn,c2  = - 4,17 MPa, tryckspänning då spänning från böjning och normalkraft har subtraheras 
 
σ mn.t1  = 5,22 MPa, dragspänning då spänning från böjning och normalkraft har adderats 
 
σ mn,t2  = - 1,74 MPa, tryckspänning då spänning från böjning och normalkraft har subtraheras 
 
Δ = 82,19 mm nedböjning 
 
F = 9 272,75 N  där V är beräknat på utbredd last med egentyngd q = 7,47 kN/m 
 
Kraften F s  är den kraft F som varje förbindare får ta upp som en utbredd kraft per meter. 
 
F s  = 109,09 kN/m 
 
 
 
Momentreduktionen M Red , beräknas på det moment som uppkommer från skjuvkraften per           
meter F s mellan elementen, med dess hävarm ner till armeringsjärnet i ovankant. M Red             
reducerar det dimensionerande inspänningsmomentet M Edf och ger följande minsta         
armeringsmängd enligt tabell 21. 
 
 
Tabell 21 - Momentreduktion. 
 
ø [mm] M Red  [kNm] As_min (x bal) 

6 2,51 245,25 

8 2,62 243,68 

10 2,73 242,05 

12 3,38 230,89 

16 4,15 213,84 
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Beräkning med Johan Pyykkö´s formler: 
 
 
Beräkningar med Johan Pyykkö´s formler och modeller utgår från Eurocode. Med antagandet            
om att töjning- och spänningsförhållanden är på samma sätt som Eurocode se figur 50. Med               
skillnaden att materialvärden från trä har bytts ut mot betong i ekvationer 2.45 - 2.53.               
Modellen som används är enligt figur 53. 
 
 

 
Figur 53 - Beräkningsmodell för beräkning av gamma metoden där trä är överst. 
 
 
Gamma-faktorn i ekvation 59 kan därför skrivas om till:Ɣ  
 

 = Ɣ
1

1+
K×L2

π ×E A ×s2
t× t

 (67)  

 
Den effektiva böjstyvheten EI eff  i ekvation 58 blir därmed: 

EI eff  = I ƔA a ) E I A a )Et × ( t +  t t
2 +  c × ( c +  c

2
c  (68)  

 
Effektiva förbindaravståndet s, med tillhörande s min och s max beräknas på samma sätt som i              
ekvation 60, se figur 51 
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Excentriciteten i träet a t och excentriciteten i betongen a c beräknas med omvända tecken från              
ekvation 61 och 62 till: 
 

a c = 
Ɣ×E ×A ×(h +h )t t t c

2×(Ɣ×E ×A +E ×A )t t c c
 (69)  

 
och 

a t  =   a c2
h +ht c −  (70)  

 
Störst spänning erhålls i betongen σ mn,c , samt träet σ mn,t  ur ekvation 63 och 64 med justerade                
materialvärden: 
 

σ mn,c  = ± EIef f

E ×a ×Mc c
EIef f

0,5×E ×h ×Mc c  (71)  

och 

σ mn,t  = ± EIef f

Ɣ×E ×a ×Mt t
EIef f

0,5×E ×h ×Mt t  (72)  

 
Maximal nedböjning Δ beräknas på samma sätt som genom ekvation 65: 
 

Δ = 
5×q×L4

384×EIef f
 

(73)  

 
Skjuvkraften F, som verkar på förbindarna beräknas genom ekvation 66 med ombytta            
materialvärden: 
 

F = EIef f

Ɣ×E ×A ×a ×s×Vt t t  (74)  

 
där V är den vertikala skjuvkraften som uppkommer vid stöden i bjälklaget. 
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Resultatet av beräkningar, se bilaga 3.4 för mer utförliga beräkningar. 
 
 
EI eff =  1533228,89  6  kNmm 20× 1  

 
Ɣ =  0,403 
 
s = 85 mm 
 
a t  =   133,28 mm 
 
a c  =   14,22 mm 
 
σ mn,c1  = 8,77 MPa, dragspänning då spänning från böjning och normalkraft har adderats 
 
σ mn,c2  = - 4,17 MPa, tryckspänning då spänning från böjning och normalkraft har subtraheras 
 
σ mn.t1  = 8,20 MPa, dragspänning då spänning från böjning och normalkraft har adderats 
 
σ mn,t2  = - 2,73 MPa, tryckspänning då spänning från böjning och normalkraft har subtraheras 
 
Δ = 82,19 mm nedböjning 
 
F =   9 272,75 kN  där V är beräknat på utbredd last med egentyngd q =  7,47 kN/m 
 
Kraften F s  är den kraft F som varje förbindare får ta upp som en utbredd kraft per meter. 
 
F s  =   109,09 kN/m 
 
Då kraften är densamma som beräkningar med Eurocodes beräkningsmodeller blir          
momentreduktionen och erforderlig armeringsmängd samma som i tabell 21. 
 
 
Tryck- och dragspänningar i betong och trä måste dimensioneras för respektive kapacitet i             
båda beräkningsfallen. 
För att kunna beräkna bärförmågan på ett korrekt sätt behövs för det första alla aspekter på                
vilka krafter som påverkar förbindarna tas hänsyn till. Dessa är krafter är bland annat, krafter               
som uppkommer av krympning och krypning i betong och trä. Därför har bärförmågan för              
klamrerna har i rapporten inte kontrollerats. 
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5 DISKUSSION 
 
I kapitel 4.2.1 gjordes ett antagande om att vidhäftningsytan på materialen var mycket slät för               
att vara på den säkra sidan. Mycket slät yta enligt Eurocode 2 (2004) har ett c-värde på mellan                  
0,1 och 0,025, då definitionen av mycket slät inte var helt självklar så användes medelvärdet               
för detta vid beräkningarna av vidhäftningens kapacitet.Optimala utformningen av fogen har           
undersökts och redovisats, vilket visade att den utformning på fogen som används redan idag              
är optimal för störst vidhäftningsyta. Vilka betongkvaliteter på betongen i fogen som klarar av              
skjuvspänningen har beräknats i kapitel 4.2.1. Ett problem som uppmärksammades var då            
fogens längd blev begränsad på grund av till exempel håltagningar i bjälklaget, därför gjordes              
en beräkning på minsta längd av fogen med det värdet på c som typbyggnaden ansågs ha, för                 
samtliga betongkvaliteter inom avgränsningsområdet. Det redovisades även hur man kan          
förbättra vidhäftningens kapacitet i kapitlet.  
 
I kapitel 4.2.2 beräknades skjuvkapaciteten i fogens betong samt separationen av elementen            
under samma kapitel då skjuvkapaciteten är beroende av separationen. I kapitlet används            
beräkningsmodeller enligt fib (2008) som var empiriskt framtagna då beräkning på detta            
ansågs vara en bristvara i Eurocode. En begränsning i ekvationen var att de olika bidragen till                
kapaciteten i armeringsjärnen inte framgår tydligt och tolkning på tänkbara åtgärder blir            
svårare. När värdet på w i enligt tabell 11 som kommer från fib skulle tas fram, så skriver fib                  
att det tillåts att göra en linjär interpolering av de värden som framgår i tabellen, då elementen                 
som dimensioneras hade en större bredd än de som redovisades så gjordes även en linjär               
extrapolering, vilket inte nämns något om. Kravet på att w inte får överstiga 0,5 mm visade                
sig vara en rimlig begränsning, då kravet hålls med armeringsjärn över 12 mm i diameter för                
samtliga betongkvaliteter.  
 
Det finns ingen beräkningsmodell för kontroll av ett förband mellan betong och trä. Eftersom              
skillnaden mellan de olika beräkningsmodellerna i kapitel 4.2.3 för att kontrollera ett förbands             
kapacitet skiljde sig relativt lite åt mellan trä mot trä och trä mot stål, kan det finnas en tids-                   
och slutligen kostnadsvinst för att använda modellen trä mot stål. Resultatet av            
beräkningsgången visade vara överdimensionerat då det gav någon extra skruv men har en             
betydligt kortare beräkningsgång och minskar risken för felberäkningar. Den modellen som           
förmodligen ligger närmare verkligheten är de med trä mot trä då det är mekaniskt oriktigt att                
kunna anta att betongen uppför sig som stål. Det kan finnas utrymme för mer utförliga               
provningar för att se vilken modell som är närmast verkligheten.  Beräkning med hänsyn till               
linverkan i ekvation 37 och ekvation 38 skall 100% av linverkan tillgodoräknas för träskruv,              
men definitionen av skillnaden på en träskruv och andra skruvar framgår inte tydligt i              
Eurocode. 
 
Då tvärkraftskapaciteten utan någon tvärkraftsarmering i bjälklaget beräknades i kapitel 4.3.1           
så ingick ett krav på att förankringen av underkantsarmeringen i bjälklaget behövde minst             
vara l bd  + d från det snitt som beaktas. För att räkna ut l bd krävs det att spänningen i armeringen                    
som skall förankras räknas ut. Beräkningen av denna förankringslängd gav en           
förankringslängd som var längre än vad bjälklaget stack in över stödet, vilket betyder att              
armeringsjärnet behöver bockas upp i bjälklaget om möjligt. När detta problem åtgärdats så             
kan bjälklaget anses klara av den skjuvspänning som uppkommer, med rätt betongkvalitet.            
Betongkvaliteter som klarar av skjuvspänningen redovisas i rapporten. 
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I kapitel 4.3.2 där det dimensionerande inspänningsmoment beräknats, reducerades det först           
en gång utan någon förklaring från bidraget av egentyngdens moment, vilket antas bero på att               
nedböjningen i bjälklaget tillåts i produktionsskedet innan pålastning av nyttiga laster och            
ytterväggar påverkar elementet. Därefter reduceras momentet ytterligare med en tredjedel          
utan att det fanns någon förklaring på detta heller, modell eller beräkningsgång för detta              
antagande, vilket ansågs vara konstigt. Att detta är konstigt beror även på att det              
dimensionerande värdet skiljer sig redan betydligt utifrån det traditionella sättet att beräkna            
inspänningsmoment. Friktionsfaktorn som bidrar tillsammans med den sammanlagda        
normalkraften från våningsplanen till momentkapaciteten i väggen saknade värden mellan          
betong och trä och ett antagande gjordes av friktionsfaktorn från en annan källa. Då bjälklaget               
ligger mellan ytterväggarna finns en risk för köldbryggor som kan vara ett område som kan               
behövas undersökas ytterligare. Bjälklaget i rapporten klarade av inspänningsmomentet men          
ingen kontroll av olyckslast som till exempel brand har beräknats. Ur brandsynpunkt kan trä              
som ett komplement till armeringsjärnen i betongen verka positivt. Momentet M f av             
momentkapaciteten i väggen betecknas inte som fältmoment brukar betecknas kan vara           
förvirrande för den som skall göra beräkningar. 
 
Förbindare i Kapitel 4.3.3 gav enligt beräkningar upphov till en mothållande kraft och ett              
mothållande moment i bjälklaget intill väggen som konstruktören kan välja att reducera            
inspänningsmomentet med, där fler förbindare kan tänkas vara ett sätt att kompensera för ett              
ofrivilligt inspänningsmoment. 
 
Dimensionering av bärförmågan av klammer av denna typ finns inte i Eurocode. En kontroll              
av kapaciteten och vilken brottmod som blir dimensionerande för förbindaren erfordrar           
värden på bland annat en karakteristiska utdragningsbärförmågan , samt ett       f ax,Rk    
karakteristiska flytmomentet M y,Rk vilket inte finns några beräkningsmodeller för. Det finns           
värden att tillgå från provningar, men detta kräver mer tid att bearbeta och är ett område för                 
vidare studie. Tillsammans med att vi inte känner alla krafter som verkar på bjälklaget i               
typbyggnaden, har vi valt att begränsa oss till att endast se på klamrornas potentiella förmåga               
att hålla emot ett ofrivilligt inspänningsmoment.  Antagandet om att formlerna i Eurocode 5             
om gamma-metoden går att manipulera på det sätt som gjorts tillsammans med Johan Pyykkö,              
måste kontrolleras ytterligare genom provningar och beräkningar. 
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6 SLUTSATS 
 
I kapitel 4.2.1 visade det sig att det rekommenderade högsta värdet på skjuvkapaciteten för              
vidhäftning på 0,15 MPa, givet av fib (2008) och betongelementföreningen (2000) som            
ansågs vara konservativt, var en realistisk avgränsning utifrån rapportens resultat, då värdet på             
skjuvkapacitetet för den allra bästa betongkvaliteten som kontrollerades hamnade på 0,104           
MPa. Skjuvspänningen som verkar i fogens vidhäftning beräknades till 0,093 MPa, med en             
betongkvalitet på C40/50 klarar vidhäftningen av den skjuvspänning som verkar, förutom i            
den fog som blev kortare på grund utav håltagningen i bjälklaget. Det beräknades en minsta               
längd som fogen kunde ha för att klara av spänningen med sin aktuella bärförmåga, denna               
längd blev 9,44 m med bästa betongkvaliteten, vilket den kortaste fogen i bjälklaget inte              
klarade hålla sig över.  
 
I kapitel 4.2.2 visade det sig att det gick att få en svetsfri anslutning mellan elementen för att                  
ta upp tryck- och dragkrafterna från skjuvkrafterna i fogen och momentet. Kravet att             
armeringsjärnen inte får vara över 500 mm långa för att kunna få plats mellan träbjälkarna kan                
inte hållas med de järn o betongkvaliteter som beräkningarna är gjorda med ifall de inte               
bockas eller att två järn används.  
 
Kontrollen av olika beräkningsmodeller av brottmoder i ett förband mellan trä mot trä och stål               
mot trä i kapitel 4.2.3 resulterade till att beräkningsmodellen för trä mot trä blev den               
dimensionerande och att det i genomsnitt behövdes 3 extra skruv i typbyggnaden för att ta upp                
krafterna.  
 
I kapitel 4.3.1 beräknas tvärkraftskapaciteten i bjälklaget som inte är försedd med någon             
tvärkraftsarmering, resultatet av beräkningarna var att om sämsta betongkvaliteten C25/30          
används så behöver förankringen av armeringsjärnen minst vara 104 mm för det smalaste             
järnet på 6 mm i diameter. En förankring på 104 mm kräver bockning av järnet, hur en                 
bockning av järnet beräknas har lagts till. 
 
Effekten av det ofrivilliga momentet måste tas i beaktning då bjälklaget inte dimensioneras             
för att ta upp ett negativt moment om bjälklaget ligger mellan bärverk som leder ner vertikala                
krafter till grunden då detta resulterar i en ihoptryckade kraft som resulterar i att bjälklaget               
blir förhindrat att rotera och riskerar att gå till brott. Det negativa inspänningsmomentet             
beräknas i typbyggnanden till 7,09 kNm vilket kan tas upp av en överkantsarmering på minsta               
dimensionen på armeringsjärn på 8 mm med ett s avstånd på 125 mm, 10 mm med ett s                  
avstånd på 165 mm, 12 mm med ett s avstånd på 250 mm eller 16 mm med ett s avstånd på                     
330 mm. Förankringslängden med tillägget för ekvation 55 ligger mellan 1 817 - 1 659 mm                
för järn med diametern 6 - 16 mm i betongkvaliteterna mellan C12/15 till C45/55. 
 
 
 
 
 
 
 

103 



2019-01-31 Examensarbete - ändringar efter kommentarer - Google Dokument

https://docs.google.com/document/d/1sSzW1zOW1edR9ZhgPJZHwNsWPVRMwR3Rz7DmqVSo4RI/edit 105/142

 

Förbindare mellan trä och betongbjälklaget får en mothållande kraft som är störst vid             
bjälklagets ände vid väggen på grund av att betong- och träelementen vill separera och hålls               
emot av klamror som ger upphov till ett mothållande normalkraft och moment. Konstruktören             
kan välja att ta hänsyn till denna mothållande kraft och moment vid dimensionering av              
överkantsarmeringen på grund av momentet vid ofrivilligt fast inspänning för att reducera            
armeringsmängden. Förutsatt att kontroll av bärförmåga utförs och att alla krafter som            
påverkar bjälklagets och förbindarna tas i beaktning. Storleken på kraften i typbyggnanden            
fick en storlek på 9,27 kN per klammer eller 109,09 kN/m utbredd kraft som resulterar i ett                 
mothållande moment M Red , beroende på hävarmen till överkantsarmeringen på mellan 2,61           
kNm med på hävarm på 24 mm för armeringsjärn på 8 mm i diameter till 4,15 kNm med en                   
hävarm på 38 mm på 16 mm i diameter.  
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BILAGA 1.1 -  Beräkning av horisontallast 
 
 
Byggnadens höjd: 
3 8 = 24 m×  
 
Vindlast: 
 
Tabell 9: 
 
Byggnadshöjd z 1 = 20m ➝ v b  = 1,10 kN/m 3  

Interpolerat värde q p (z)= 1,148 kN/m 3 
Byggnadshöjd z 2 = 25m ➝ v b  = 1,16 kN/m 3 
 
 

q p (z)= = 1,148 kN/m 2, 0  1 1 + (1, 6 , 0)1 − 1 1 × ( 25 20−
24 20− )    (4) 

 
 

 = = 2,278 ➝ c D,pe,10  = 0,8 (tabell 9), D-sidan enligt figur 9d
h 24

10,537  

 
 = 5, c pe10  = +0,8d

h  
 c D,pe10  = 0,8  

 = 1, c pe10  = +0,8d
h  

 
 

 = = 2,278 ➝ c E,pe,10  = -0,564 (tabell 9), E-sidan enligt figur 9d
h 24

10,537  

 
 = 5, c pe10  = -0,7d

h  

   c E,pe10  = - = -0,564,  0 7 + (2, 78 )2 − 5 × ( 1  5−
0,5  ( 0,7)− − − )    

 = 1, c pe10  = -0,5d
h  

 
 
 

w D  = 1,148 0,8 = 0,918 kN/m 2×  (7) 
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w E  = 1,148 0,564 = 0,647 kN/m 2×  (7) 

 
 

w = 0,918 + 0,647 = 1,565 kN/m 2 (7) 

Vindlasten per våning blir q p = 1,565 kN/m 2  3m =  4,692 kN/m×  
 
Snedställningslast: 
 

θ i  = 1/200 2/3 0,718 = 0,00239 = 2,39 10 -3× × ×  (8) 

α h  = 2/ = 0,4 ; 2/3 ≤ α h  ≤ 1 √24  
0,4 ligger inte inom intervallet 2/3 ≤ α h  ≤ 1 vilket gör att α h  = 2/3 
α m  = 0,718 √0, (1 32)5 + 1/ =  
 
Betongtjocklek 80 mm 
Tunghet betong 25 kN/m 3 

   
Antal bjälkar 4 st 
Bjälkens bredd 47 mm 
Bjälkens höjd 215 mm 
Bjälkarnas centrumavstånd 600 mm 
Tunghet trä 4,2 kN/m 3 

   
Total egentyngd (g_el), element 2,283 kN/m 2 

Total egentyngd (g_el), element exkl betong 0,283 kN/m 2 

Spånskivans tjocklek 22 mm 
Tunghet spånskiva 7,5 kN/m 3 

Spånets ytvikt 0,17 kN/m 2 

Spacklingens tjocklek 35 mm 
Spacklets tunghet 22 kN/m 3 

Spacklets ytvikt 0,77 kN/m 2 

   
Tillägg för lä�a väggar 0,5 kN/m 2 
Tillägg för installa�oner 0 kN/m2 
Tillägg för tunga övergolv 0 kN/m 2 
   
Totalt �llägg �ll egentyngden 1,44 kN/m 2 

Total permanent last (g) 3,718 kN/m 2 
 
Permanent last per meter löpande längst långsidan av bjälklaget: 
 
3,718 10,537 = 39,177 kN/m×  
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Nyttig last på bjälklaget per meter löpande längst långsidan av bjälklaget: 
 
2 10,537 = 21,074 kN/m×  
 
Snedställningslast på grund av permanenta lasten: 
 

H i  = 2,39 10 -3 39,177 = 0,094 kN/m× ×  (9) 

 
Snedställningslast på grund av nyttiga lasten: 
 

H i  = 2,39 10 -3 21,074 = 0,050 kN/m× ×  (9) 

 
 
 
 
 
Total horisontallast: 
 
Permanent: 0,094 kN7m 
Nyttig last på bjälklag: 0,050 kN/m 
Vindlast: 4,692 kN/m 

6.10a: 
Egentyngd HL 

q d  = 1,0 1,35 0,094 + 1,0 1,5  0,3  4,692 + 1,0× × × × ×  
1,5 0,7 0,050 = 2,291 kN/m× × ×  

             (2) 

 

6.10b:  
Vindlast HL 
 

q d  = 1,0 1,35 0,89 0,094 + 1,0 1,5  4,692 + 1,0 1,5 0,7× × × × × × ×  
0,050 =  7,203 kN/m×  

 

(3) 
 

 

6.10b:  
Nyttig last HL 

q d = 1,0 1,35 0,89 0,094 + 1,0 1,5 0,3 4,692 + 1,0 1,5  × × ×   × × ×   × ×
0,050 = 2,299 kN/m 
 

(3) 
 

 
 
Totalt moment och tvärkraft horisontellt: 

M max   = (7,203 18,836 2 )/8  = 319,45 kNm×  (10) 

 

V max   = (7,203 18,836)/2  = 67,84 kN×  (11) 
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BILAGA 1.2 -  Beräkning av vertikallast 
 
Beräkning av permanent last: 
 
Betongtjocklek 80 mm 
Tunghet betong 25 kN/m 3 

   
Antal bjälkar 4 st 
Bjälkens bredd 47 mm 
Bjälkens höjd 215 mm 
Bjälkarnas centrumavstånd 600 mm 
Tunghet trä 4,2 kN/m 3 

   
Total egentyngd (g_el), element 2,283 kN/m 2 

Total egentyngd (g_el), element exkl betong 0,283 kN/m 2 

Spånskivans tjocklek 22 mm 
Tunghet spånskiva 7,5 kN/m 3 

Spånets ytvikt 0,17 kN/m 2 

Spacklingens tjocklek 35 mm 
Spacklets tunghet 22 kN/m 3 

Spacklets ytvikt 0,77 kN/m 2 

   
Tillägg för lä�a väggar 0,5 kN/m 2 
Tillägg för installa�oner 0 kN/m2 
Tillägg för tunga övergolv 0 kN/m 2 
   
Totalt �llägg �ll egentyngden 1,44 kN/m 2 

Total permanent last (g) 3,718 kN/m 2 
 

6.10a : q d  = 1,0 1,35 3,718 + 1,0 1,5  0,7  2 = 7,119 kN/m× × × × ×                 (2)  

HL: EgenT 
 

6.10b: 
HL: Nyttig  q d  = 1,0 1,35 0,89 3,718 + 1,0 1,5  2 =  7,467 kN/m× × × × ×  

 
 

              (3) 

 

M max  = (7,467 6 2 )/8 = 33,60 kNm×  (10) 

 

V max  = (7,467 6)/2 = 22,40 kN×  (11) 
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Beräkning av lasten från taket:  
 
 
Laster på Taket, egentyngd och snö   

   
Taktäckning + Takstomme 0,6 kN/m 2 
Tillägg på egentyngden tak 0 kN/m 2 
   
   
Betongtjocklek 80 mm 
Tunghet betong 25 kN/m 3 
Antal bjälkar 4 st 
Bjälkens bredd 47 mm 
Bjälkens höjd 215 mm 
Bjälkarnas centrumavstånd 600 mm 
Tunghet trä 4,2 kN/m 3 

   
Total egentyngd (g_el), element 2,283 kN/m 2 
Total egentyngd (g_el), element exkl betong 0,283 kN/m 2 
   
Säkerhetsklass 3, γ Sd 1,0  

Total permanent last (g) 2,9 kN/m 2 
   
Ny�g last (snö) 2,723 kN/m 2 
Ψ 0 0,7  
 
Lastnedräkning för 6st bjälklag samt tak, bjälklagens last är beräknat per meter: 

Ekv 6.10a : 
Egt som HL 

q d = 1,0 1,35 (2,9 + 3,718 6) + 1,0 1,5 0,7 2  × ×   ×   × × ×  × 6  
+ 1,0 1,5 0,7 2,723 = 49,49 kN/m× × ×  

              (2) 

 
  

Ekv 6.10b: 
Bjk Nyttig HL 
 
Ekv 6.10b:  
Snö som HL 

q d = 1,0 1,35 0,89 (2,9 + 3,718 6) + 1,0 1,5 2 6 +  × × ×   ×   × × ×   
1,0 1,5 0,7 2,723 =  51,15 kN/m× × ×  
 
q d = 1,0 1,35 0,89 (2,9 + 3,718 6) + 1,0 1,5 0,7 2  × × ×   ×   × × ×

6 + 1,0 1,5 2,723 = 46,97 kN/m× × ×  

       (3) 
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Från bjälklagen: 
 

V max  = (51,15 6)/2 = 153,438 kN×  (11) 

 
Från ytterväggarna: 
 
1,35 0,89 (0,9 7) = 7,569 kN× × ×  
 
Belastningen från bjälklagen samt lasten från 7 st ytterväggar på nedersta bjälklaget, N Edt : 
 
N Edt  = 153,438 + 7,569  = 161,01 kN 
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BILAGA 2.1 -  Skjuvkraftskapacitet för vidhäftning 
 
 
 
Kontroll av fogens utseende för störst vidhäftningsyta: 
 

 
 
 
Omkretsen av formerna 1,2 och 3 ger att figur 2 har störst omkrets 
 

1) O = A+A+A = 3A 
2) O = A+B+B = A+ ( A)+( A) = A + 2A ( ) ≈  3,2361A √5 4/  √5 4/  √5 4/  
3) O =π A× =3,1415A 

 
O = omkrets 
 
 
Beräkning av det dimensioneringsvärdet på skjuvspänningen, v Edi , i fogen:  
 
Dimensionerande tvärkraft från horisontallast V Ed  = 67,84 kN 
I beräkningen ingår: 
 
β = 1.0 då all längsgående kraft går i den nya betongen. 
 

v Edi  = 1 67,84 / (10,537 0,069) =  93,30 kPa = 0,093 MPa× ×  (13) 
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Beräkning av v Rdi  för olika betongkvaliteter:  
 
I beräkningarna ingår: 
 
f ck  enligt tabell 2 
f cd  enligt tabell 2 
f ctd  enligt tabell 2 
c-värde för mycket slät vidhäftningyta på 0,0625 medelvärde mellan 0,1-0,025 (Eurocode 2). 
 
Värden på v Rdi samt maxvärdet för v Rdi för de olika betong kvaliteterna, beräknade enligt              
ekvation 16 med v beräknad enligt ekvation 15: 
 
v Rdi  [MPa] C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 

v Rdi  (c   f ctd )×  0,046 0,054 0,063 0,075 0,083 0,092 0,104 

v 0,571 0,562 0,552 0,540 0,528 0,516 0,504 

≤ V Rdi  (0,5  v   f_cd)× ×  2,285 2,995 3,680 4,500 5,280 6,020 6,720 

 
 
 
Beräknad minsta längd på fog för att ta upp skjuvspänningar enligt ekvation 17 med c-värdet               
0,0625: 
 
 C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 

z min  [m] 21,45 18,15 15,73 13,11 11,80 10,73 9,44 
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BILAGA 2.2 -  Skjuvkapacitet i fogens betong samt        
elementens separation 
 
Beräkning av F t,max : 
 
I beräkningarna ingår: 

z = 0,8 10,537 = 8,430 m×  (19) 

 
V Ed  = 67,84 kN 
q d  = 7,203 kN/m 
μ′ = 5 
 
x 0  = 67,84/7,203 - 8,430/5 = 7,732 
 
F tM,x0  = (67,84 7,732 - (7,732 2 7,203/2))/8,430 = 36,68× ×  
 
F tV,x0  = (67,84 - 7,203  7,732)/5 = 2,43 kN×  
 

F t,max  = 36,68 + 2,43 = 39,11 kN (21) 

 
 
 
Kontroll av betongkvalitet och diameter på armeringsjärn för att uppfylla kravet w ≤             
w max  = 0,5 mm: 
 
Beräkning av w i : 
 
Skivorna på referens byggnaden har en bredd på 2,4 m och en medelbredd på fogen: 
 
b m  = (60+30)/2 = 45 mm, se tabell 11. 
 
Tabell 11 är håldäcksbjälklag med en standardbredd på 600 mm respektive 1200 mm och med               
en fogbredd på 25 eller 50 mm. 
 
w i  = interpolering mellan 45 mm fog på 1200 mm bjälklagsskivor: 
w 45/1200  = 0,15 +(45-50) 25 50−

0,135 0,15− = 0,147 mm 
 
w i  = interpolering mellan 45 mm fog på 600 mm bjälklagsskivor: 
w 45/600  = 0,09 +(45-50) 25 50−

0,075 0,09− = 0,087 mm 
 

w i  = extrapolering mellan 45 mm fog på 2400 mm bjälklagsskivor: 
w 45/2400  = 0,147 +(2400-1200) 600 1200−

0,087 0,147− =  0,267 mm 
 
w i  = 0,267 mm 
Beräkning av w, K t , l t,eq  och σ s : 
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I beräkningarna ingår: 
 

s end  = = 0,117 mm2
0,5  0,267−  (28) 

enligt tabell 12τ b,max  
f cd  enligt tabell 2 
E s  som 200 kN/mm 2  enligt (FiB 2008) 
f y  enligt tabell 2 
A s  = (⌀/2) 2 ×  
F t,max  = 39,11 kN (ekvation 21) 
 
 
Värden på σ s0 för beräkning av S end,net för de olika betong kvaliteterna samt armeringsjärnen              
diametrar, beräknade enligt ekvation 29: 
 

σ s0  [MPa] C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 

ø   10 214,446 224,447 233,265 241,184 248,391 

ø   12 195,762 204,891 212,941 220,170 226,749 

ø   16 169,535 177,441 184,412 190,673 196,371 

 
 
Värden på S end,net för beräkning av σ s för de olika betong kvaliteterna samt armeringsjärnen              
diametrar, beräknade enligt ekvation 30: 
 
s end,net  [mm] C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 

ø   10 0,095 0,094 0,093 0,092 0,092 

ø   12 0,093 0,092 0,091 0,090 0,089 

ø   16 0,089 0,088 0,087 0,086 0,085 

 
 
Värden på σ s för beräkning av l t,eq för de olika betong kvaliteterna samt armeringsjärnen              
diametrar, beräknade enligt ekvation 31: 
 
σ s   [MPa] C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 

ø   10 185,983 193,221 199,493 205,036 210,009 

ø   12 167,211 173,564 179,054 183,894 188,226 

ø   16 140,825 145,929 150,316 154,164 157,590 

 
 
 
 
Värden på l t,eq för beräkning av K t för de olika betong kvaliteterna samt armeringsjärnen              
diametrar, beräknade enligt ekvation 25a: 
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l eq  [mm] C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 

ø   10 128,328 133,322 137,650 141,475 144,906 

ø   12 138,451 143,711 148,257 152,264 155,851 

ø   16 155,471 161,105 165,949 170,197 173,980 

 
 
Värden på K t för beräkning av w för de olika betong kvaliteterna samt armeringsjärnen              
diametrar, beräknade enligt ekvation 24: 
 
K t  [N/mm] C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 

ø   10 122404,364 117819,443 114115,341 111030,100 108401,102 

ø   12 163375,262 157395,769 152569,740 148553,833 145134,963 

ø   16 258649,205 249602,810 242318,204 236270,002 231132,321 

 
 
Värden på w för de olika betong kvaliteterna samt armeringsjärnen diametrar, beräknade            
enligt ekvation 23, med de värden som är acceptabla med hänsyn till kravet att w ≤ w max = 0,5                   
mm markerade i fetstil: 
 
w (max < 0,5mm) 
[mm] C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 

ø   10 0,587 0,599 0,610 0,619 0,628 

ø   12 0,506 0,515 0,523 0,530 0,536 

ø   16 0,418 0,424 0,428 0,433 0,436 
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Beräknad Förankringslängd: 
 
I beräkningen ingår: 
 
α 1  = 1 
α 2   enligt tabell 13 
α 3  = 1 
α 4  = 1 
α 5  = 1  
α 6  = 1,5 
σ sd  = F t,max /A s  
A s  = (⌀/2) 2 ×  
F t,max  = 39,11 kN (ekvation 21) 
f ctd  enligt tabell 2 
n 1  = 1 pga “goda” vidhäftningsförhållanden, enligt figur 19. 
n 2  = 1 för stänger med ø ≤ 32mm, enligt figur 19. 
 
 
Värden på f bd  för olika betong kvaliteterna enligt ekvation 35: 
 
f bd  [MPa] C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 

 2,700 3,000 3,300 3,750 4,050 

 
Värden på l b,rqd  för olika betong kvaliteterna samt armeringsjärnen enligt ekvation 34: 
 
l b,rqd  [mm] C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 

ø    10 461,062 414,956 377,233 331,965 307,375 

ø    12 384,218 345,797 314,361 276,637 256,146 

ø    16 288,164 259,347 235,770 207,478 192,109 

 
Värden på l bd  för olika betong kvaliteterna samt armeringsjärnen enligt ekvation 32: 
 
l bd  [mm] C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 

ø    10 484,115 435,704 396,094 348,563 322,744 

ø    12 446,654 401,989 365,444 321,591 297,769 

ø    16 375,514 337,962 307,238 270,370 250,342 

 
 
 
 
 
 

120 



2019-01-31 Examensarbete - ändringar efter kommentarer - Google Dokument

https://docs.google.com/document/d/1sSzW1zOW1edR9ZhgPJZHwNsWPVRMwR3Rz7DmqVSo4RI/edit 122/142

 

Värden på l b,min för olika betong kvaliteterna samt armeringsjärnen, med de värden som är              
gäller i fetstil: 
 
l b,min  (0,3 l b,rd ) [mm]×  C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 

ø    10 138,319 124,487 113,170 99,589 92,212 

ø    12 115,266 103,739 94,308 82,991 76,844 

ø    16 86,449 77,804 70,731 62,243 57,633 

 

l b,min  (10 ⌀) [mm]×  C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 

10 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

ø    ø    12 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 

ø    16 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 

 
 
 
Värden på l bd för olika betong kvaliteterna samt armeringsjärnen enligt ekvation 32 med             
dubbla järn: 
 
l bd  [mm] C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 

ø    10 242,058 217,852 198,047 174,281 161,372 

ø    12 223,327 200,994 182,722 160,795 148,885 

ø    16 187,757 168,981 153,619 135,185 125,171 
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BILAGA 2.3 -  Infästning i väggen 
 
Indata 
Tvärkraft V Ed 67,84 kN  
Kortsidan 10,537 m 
Långsida 18,836 m 
Tjocklek betongplatta 80 mm 
 
Materialegenskaper enligt tabell 2 och följande tabell: 
 
Betong C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 

Bäddhållfasthet 
3fcd [MPa] 24 32 40 50 60 70 80 

β  - C14(parallellt) 0,892 0,669 0,535 0,428 0,357 0,306 0,268 

β  - C24(parallellt) 1,076 0,807 0,646 0,517 0,431 0,369 0,323 

β  - C14(vinkelrät) 0,595 0,446 0,357 0,285 0,238 0,204 0,178 

β  - C24(vinkelrät) 0,718 0,538 0,431 0,344 0,287 0,246 0,215 

 
β förhållandet mellan bäddhållfastheter räknas ut med hjälp av formel 4.2 
 
Beräkning av kapaciteten i förband mellan C14 och olika betongkvaliteter enligt ekvation 38             
parallellt fibrerna i hammarbandet för de sex olika brottmoderna enligt figur 21. 
 
β  - C14 (parallellt) 
F v,Rk  (min av de 
sex) [N] C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 

(a) parallellt fiber 19200,0 25600,0 32000,0 40000,0 48000,0 56000,0 64000,0 

(b) parallellt fiber 12841,2 12841,2 12841,2 12841,2 12841,2 12841,2 12841,2 

(c) parallellt fiber 41485,8 37778,6 35763,7 34166,0 33067,2 32248,8 31609,5 

(d) parallellt fiber 6870,7 8572,9 10139,7 11948,6 13624,1 15191,5 16669,0 

(e) parallellt fiber 4970,7 5187,6 5335,1 5464,5 5557,3 5627,1 5681,7 

(f) parallellt fiber 3317,7 3532,0 3682,5 3817,8 3916,8 3992,4 4052,1 

        

Antal [st]        

(a) parallellt fiber 3,5 2,7 2,1 1,7 1,4 1,2 1,1 

(b) parallellt fiber 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 

(c) parallellt fiber 1,6 1,8 1,9 2,0 2,1 2,1 2,1 

(d) parallellt fiber 9,9 7,9 6,7 5,7 5,0 4,5 4,1 

(e) pararellt fiber 13,6 13,1 12,7 12,4 12,2 12,1 11,9 

(f) parallellt fiber 20,4 19,2 18,4 17,8 17,3 17,0 16,7 
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Beräkning av kapaciteten i förband mellan C14 och olika betongkvaliteter enligt ekvation 38             
vinkelrätt fibrerna i hammarbandet för de sex olika brottmoderna enligt figur 21. 
 
β  - C14 (vinkelrätt) 
F v,Rk  (min av de 
sex) [N] C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 

(a) vinkelrät fiber 19200,0 25600,0 32000,0 40000,0 48000,0 56000,0 64000,0 

(b) vinkelrät fiber 8560,8 8560,8 8560,8 8560,8 8560,8 8560,8 8560,8 

(c) vinkelrät fiber 24434,5 22957,9 22046,1 21275,3 20730,5 20321,9 20003,1 

(d) vinkelrät fiber 6330,6 7808,3 9153,2 10692,1 12107,4 13424,5 14661,0 

(e) vinkelrät fiber 3650,5 3915,9 4147,0 4408,6 4651,6 4882,1 5103,6 

(f) vinkelrät fiber 2951,1 3098,8 3198,9 3286,3 3348,8 3395,6 3432,1 

        

Antal [st]        

(a) vinkelrät fiber 3,5 2,7 2,1 1,7 1,4 1,2 1,1 

(b) vinkelrät fiber 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 

(c) vinkelrät fiber 2,8 3,0 3,1 3,2 3,3 3,3 3,4 

(d) vinkelrät fiber 10,7 8,7 7,4 6,3 5,6 5,1 4,6 

(e) vinkelrät fiber 18,6 17,3 16,4 15,4 14,6 13,9 13,3 

(f) vinkelrät fiber 23,0 21,9 21,2 20,6 20,3 20,0 19,8 

 
 
 
 
 
 
Beräkning av kapaciteten i förband mellan C24 och olika betongkvaliteter enligt ekvation 38             
parallellt fibrerna i hammarbandet för de sex olika brottmoderna enligt figur 21. 
 
C24 (parallellt) 
F v,Rk  (min av de 
sex) [N] C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 

(a) parallellt fiber 19200,0 25600,0 32000,0 40000,0 48000,0 56000,0 64000,0 

(b) parallellt fiber 12841,2 12841,2 12841,2 12841,2 12841,2 12841,2 12841,2 

(c) parallellt fiber 54470,8 48282,5 45167,0 42831,6 41278,9 40140,5 39256,9 

(d) parallellt fiber 7096,6 8901,6 10572,7 12511,2 14313,9 16005,3 17603,3 

(e) parallellt fiber 5732,8 6142,0 6475,9 6832,7 7148,1 7437,0 7707,4 

(f) parallellt fiber 3478,8 3728,5 3906,8 4069,6 4190,1 4283,1 4357,1 
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Antal [st]        

(a) parallellt fiber 3,5 2,7 2,1 1,7 1,4 1,2 1,1 

(b) parallellt fiber 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 

(c) parallellt fiber 1,2 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 

(d) parallellt fiber 9,6 7,6 6,4 5,4 4,7 4,2 3,9 

(e) parallellt fiber 11,8 11,0 10,5 9,9 9,5 9,1 8,8 

(f) parallellt fiber 19,5 18,2 17,4 16,7 16,2 15,8 15,6 

 
 
Beräkning av kapaciteten i förband mellan C24 och olika betongkvaliteter enligt ekvation 38             
vinkelrätt fibrerna i hammarbandet för de sex olika brottmoderna enligt figur 21. 
 
C24 (vinkelrätt) 
F v,Rk  (min av de 
sex) [N] C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 

(a) vinkelrät fiber 19200,0 25600,0 32000,0 40000,0 48000,0 56000,0 64000,0 

(b) vinkelrät fiber 8560,8 8560,8 8560,8 8560,8 8560,8 8560,8 8560,8 

(c) vinkelrät fiber 31009,6 28812,9 27520,6 26450,1 25698,3 25134,6 24693,8 

(d) vinkelrät fiber 6589,3 8171,1 9617,9 11279,8 12813,0 14242,9 15587,7 

(e) vinkelrät fiber 4212,2 4511,7 4767,0 5051,0 5311,1 5555,8 5789,4 

(f) vinkelrät fiber 3123,5 3300,4 3422,1 3529,8 3607,6 3666,4 3712,4 

        

Antal [st]        

(a) vinkelrät fiber 3,5 2,7 2,1 1,7 1,4 1,2 1,1 

(b) vinkelrät fiber 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 

(c) vinkelrät fiber 2,2 2,4 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 

(d) vinkelrät fiber 10,3 8,3 7,1 6,0 5,3 4,8 4,4 

(e) vinkelrät fiber 16,1 15,0 14,2 13,4 12,8 12,2 11,7 

(f) vinkelrät fiber 21,7 20,6 19,8 19,2 18,8 18,5 18,3 
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Beräkning enligt ekvation 38 parallellt och vinkelrätt fibrerna i hammarbandet för de tre olika              
brottmoderna enligt figur 23. 
 
F v,Rk  (min av de 
tre) [N] C14 C16 C18 C20 C22 C24 

(c) parallellt fiber 12841,2 13726,8 14169,6 14612,4 15055,2 15498,0 

(d) parallellt fiber 5835,0 6202,3 6385,9 6569,5 6753,1 6936,7 

(e) parallellt fiber 4995,4 5164,6 5247,2 5328,5 5408,5 5487,4 

(c) vinkelrät fiber 8560,8 9151,2 9446,4 9741,6 10036,8 10332,0 

(d) vinkelrät fiber 4058,5 4303,7 4426,3 4548,9 4671,4 4793,9 

(e) vinkelrät fiber 4079,6 4217,7 4285,1 4351,5 4416,9 4481,3 

       

Antal [st]       

(c) parallellt fiber 5,3 4,9 4,8 4,6 4,5 4,4 

(d) parallellt fiber 11,6 10,9 10,6 10,3 10,0 9,8 

(e) parallellt fiber 13,6 13,1 12,9 12,7 12,5 12,4 

(c) vinkelrät fiber 7,9 7,4 7,2 7,0 6,8 6,6 

(d) vinkelrät fiber 16,7 15,8 15,3 14,9 14,5 14,2 

(e) vinkelrät fiber 16,6 16,1 15,8 15,6 15,4 15,1 
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BILAGA 3.1 -  Bjälklagets tvärkraftskapacitet utan      
tvärkraftsarmering 
 
Tvärkraftskapacitet utan tvärkraftsarmering: 
V Ed  = 22,40 kN 
 
I beräkningen av V Rd,c  ingår: 
 
f ck  enligt tabell 2 
k = 2 för samtliga då k ≤ 2,0 
A si  = A s antal järn = ((⌀/2) 2 ) 10 (beräknat per meter med cc-avstånd 100 ger 10st)× × ×  
A si  kräver en förankringslängd på (l bd +d) som beräknas i denna bilaga. 
 
Tvärkraftskapacitet utan tvärkraftsarmering, V Rd,c , för olika värden på betong samt          
dimensioner på armeringsjärn: 
V Rd,c  [kN] C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 

6 24,792 27,288 29,395 31,664 33,648 35,423 37,035 

8 29,682 32,669 35,191 37,909 40,284 42,408 44,338 

10 34,031 37,456 40,348 43,464 46,187 48,623 50,836 

12 37,962 41,783 45,009 48,485 51,523 54,239 56,708 

16 35,999 39,622 42,681 45,977 48,858 51,434 53,775 

 
ρ 1  ≤ 0,02  

6 0,005 

8 0,009 

10 0,014 

12 0,021 

16 0,020 

 
Dock minst: 
V Rd,c  [kN] C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 

6 19,547 22,571 25,235 28,214 30,906 33,383 35,688 

8 19,204 22,175 24,792 27,719 30,364 32,797 35,062 

10 18,861 21,779 24,350 27,224 29,822 32,211 34,435 

12 18,518 21,383 23,907 26,729 29,280 31,626 33,809 

16 17,832 20,591 23,021 25,739 28,195 30,454 32,557 

 
V min C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 

 0,3429 0,3960 0,4427 0,4950 0,5422 0,5857 0,6261 
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Beräkning av minsta förankringslängd (l bd +d) för att armeringsjärnen skall kunna beräknas           
med A si : 
 
I beräkningen behövs:  
 
α 1  = 1 
α 2   enligt tabell 13 
α 3  = 1 
α 4  = 1 
α 5  = 1  
α 6  = 1,5 
n 1  = 1 pga “goda” vidhäftningsförhållanden, enligt figur 19. 
n 2  = 1 för stänger med ø ≤ 32 mm, enligt figur 19. 
σ sd  = F td /A s  
A s  = (⌀/2) 2 ×  
F td  =  1,11 V Ed  = 24,864 kN enligt ekvation  47×  
V Ed  = 22,40 kN 
 
Värden på f bd  för olika betong kvaliteterna enligt ekvation 35: 
 
f bd  [MPa] C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 

 2,700 3,000 3,300 3,750 4,050 

 
 
Värden på l b,rqd  för olika betong kvaliteterna samt armeringsjärnen enligt ekvation 34: 
 
l b,rqd  [mm] C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 

6 48,855 43,969 39,972 35,175 32,570 

8 36,641 32,977 29,979 26,382 24,427 

10 29,313 26,382 23,983 21,105 19,542 

12 24,427 21,985 19,986 17,588 16,285 

16 18,321 16,488 14,990 13,191 12,214 

 
Värden på l bd  för olika betong kvaliteterna samt armeringsjärnen enligt ekvation 32: 
 
l bd  [mm] C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 

6 47,633 42,870 38,973 34,296 31,756 

8 42,595 38,336 34,851 30,669 28,397 

10 37,374 33,636 30,579 26,909 24,916 

12 32,977 29,679 26,981 23,743 21,985 

16 26,450 23,805 21,641 19,044 17,633 
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Värden på l bd  + d för olika betong kvaliteterna samt armeringsjärnen enligt ekvation 32: 
 
l bd  + d [mm] C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 

6 104,633 99,870 95,973 91,296 88,756 

8 98,595 94,336 90,851 86,669 84,397 

10 92,374 88,636 85,579 81,909 79,916 

12 86,977 83,679 80,981 77,743 75,985 

16 78,450 75,805 73,641 71,044 69,633 

 
 
Bockning: 
 
F bt = 2,486kN (F td /10, F td är kraften som verkar i stängerna per meter, stängerna har ett               
cc-avstånd på 100 mm, därav /10). 
a b  = 100/2 = 50 mm 
 
 
 
Minsta standardiserade bockningsradie med hänsyn till spjälkning av betongen enligt ekvation 
48: 
Minsta 
dorndiameter 
[mm] C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 

6 15,41568 12,8464 11,0112 9,6348 8,564266667 

8 12,30768 10,2564 8,7912 7,6923 6,8376 

10 10,44288 8,7024 7,4592 6,5268 5,8016 

12 9,19968 7,6664 6,5712 5,7498 5,110933333 

16 7,64568 6,3714 5,4612 4,77855 4,2476 

 
 
 
Minsta standardiserade bockningsradie med hänsyn till sprickbildning i armeringsjärn enligt 
tabell 15: 
Stångdiameter 
[mm] 

Minsta standardiserade 
bockningsradie [mm] 

6 12 

8 12 

10 12 

12 24 

16 24 
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BILAGA 3.2 -  Ofrivillig inspänning 
 
 
L (spännvidd) [mm] 6000 

q (permanent last) [kN/m 2 ] 3,718 

q (variabel last) [kN/m 2 ] 2 

q (egentyngd) [kN/m 2 ] 2,283 

M gs  (Max moment av permanent last) [kNm] 16,731 

M ws  (Max moment av egentyngden) [kNm] 10,274 

Partialkoefficient i brott (permanent last) SK3 1,2015 

M qs  (Max moment av variabel last) [kNm] 9 

Partialkoefficient i brott (variabel last) SK3 1,50 

q (utbredd last med egt tyngd bjk) [kN/m] 7,467 

q (utbredd last utan egt tyngd bjk) [kN/m] 4,724 

  

M Eds  [kNm] 21,259 

M Edf  [kNm] Skall dimensioneras för Neg M 7,086 

M_Edf= (E2) 17,281 

Delta M_1 7,084 

Delta M_2 8,070 

V (fast inspänt med egen tyngd bjk) [kN] 28,002 

V (fast inspänt utan egen tyngd bjk) [kN] 17,716 

Max inspänningsmoment [kNm]: q*l^2/8 33,602 

Max inspänningsmoment [kNm]: q*l^2 /12 22,402 
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Utan hänsyn till stångavståndet och förutsätter att armeringen inte hamnar parallellt mot            
varann med stångavstånd enligt figur 38. Erhålls följande värden där d beräknas utifrån figur              
37. 
 

ø [mm] Täckande betong [mm] d [mm] stångavstånd (stenstorlek 16) [mm] min höjd [mm] 

6 20 57 21 58 

8 20 56 21 60 

10 20 55 21 62 

12 25 49 21 69 

16 30 42 21 78 

 
 
 
Med hänsyn till stångavståndet på grund av att armeringsjärnen kan hamna parallellt mot             
varann med stång avstånd enligt figur 38. Erhålls följande värden där d beräknas utifrån figur               
37. 
 

ø [mm] Täckande betong [mm] d [mm] stångavstånd (stenstorlek 16) [mm] min höjd [mm] 

6 20 57 21 73 

8 20 56 21 75 

10 20 55 21 77 

12 25 49 21 84 

16 30 42 21 93 

 
 
Momentkapaciteten, enkelarmerat. Med ett givet s-avstånd på armerings stängerna på 100           
mm. Materialvärden av stålkvalitet, K500C-T och betongkvalitet C40/50, med f cd i kapitel 4             
enligt tabell 2. x bal  enligt ekvation 56, A s,min  uträknat enligt ekvation 57. 
 
 

ø [mm] 
Täckande 
betong [mm] d [mm] A s  [mm 2 ] A s /m [mm 2 /m] x bal  [mm] A s,min  (x bal ) [mm 2 ] 

6 20 57 28,27 282,74 35,19 379,68 

8 20 56 50,27 502,65 34,57 386,46 

10 20 55 78,54 785,40 33,95 393,49 

12 25 49 113,10 1130,97 30,25 441,67 

16 30 42 201,06 2010,62 25,93 515,29 
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Från momentet på 7,09 kNm, se ekvation 52 och ekvation 53, resulterar detta i en dragkraft per järn                  
och utifrån givet s avstånd erhålls minsta antal järn per meter och ett s- avstånd för att ta upp dessa                    
krafter. 
 

Kraft per meter (N) A s /m [mm 2 /m] 
min antal järn/m   
[st/m] s-avstånd [mm] 

kraft i stänger (N) per 
meter (s-avstånd100) 

150281,24 379,50 14 71 16508,04 

152964,84 386,27 10 125 16802,83 

155746,02 393,29 6 167 17108,33 

174816,96 441,45 4 250 19203,23 

203953,12 515,03 3 333 22403,77 

 
 
 
Momentkapacitet, enkelarmerat för järnet. 
 

ø [mm] d [mm] A s /m [mm 2 /m] 
f cd  (C40/50) 
[MPa] 

f yd     (KS500C-T) 
[MPa] x bal  [mm] Moment kap  (x bal ) [kNm] 

6 57 282,74 26,67 434,78 35,19 5276,97 

8 56 502,65 26,67 434,78 34,57 9216,69 

10 55 785,40 26,67 434,78 33,95 14143,91 

12 49 1130,97 26,67 434,78 30,25 18145,35 

16 42 2010,62 26,67 434,78 25,93 27650,06 

 
 
Kontroll om järnet flyter. 
 
x (uträknat) 
[mm] 

Moment (x uträk) 
[kNm /m] 

e s  (x uträk) 
[‰] 

e s  (x bal ) 
[‰] 

Hävarm 
[mm] 

Dragkraft i stålet 
[N] 

Stålspännin
g [MPa] 

5,76 6,72 31,13 2,17 54,7 122931,9 434,783 

10,24 11,34 15,63 2,17 51,9 218545,6 434,783 

16,00 16,60 8,53 2,17 48,6 341477,5 434,783 

23,05 19,56 3,94 2,17 39,8 491727,5 434,783 

40,97 22,39 0,09 2,17 25,6 874182,3 434,783 
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Beräkning av förankringslängd enligt ekvationer i kapitel 4.2.2: 
 
 
Kraft per meter i 
stängerna [N] 

ø 
[mm] C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 

16507,50647      6 316,24 284,62 258,74 227,70 210,83 

16802,28337 8 287,84 259,06 235,51 207,25 191,90 

17107,77943 10 257,15 231,44 210,40 185,15 171,43 

19202,60957 12 254,68 229,21 208,38 183,37 169,79 

22403,0445 16 238,32 214,49 194,99 171,59 158,88 

 

 
Med tillägg av 1,5 meter enligt ekvation 55 ger följande värde: 

 
ø [mm] C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 

     6 1816,24 1784,62 1758,74 1727,70 1710,83 

8 1787,84 1759,06 1735,51 1707,25 1691,90 

10 1757,15 1731,44 1710,40 1685,15 1671,43 

12 1754,68 1729,21 1708,38 1683,37 1669,79 

16 1738,32 1714,49 1694,99 1671,59 1658,88 

  

132 



2019-01-31 Examensarbete - ändringar efter kommentarer - Google Dokument

https://docs.google.com/document/d/1sSzW1zOW1edR9ZhgPJZHwNsWPVRMwR3Rz7DmqVSo4RI/edit 134/142

 

BILAGA 3.3 -  Kraftfördelning och mothållande moment i        
samverkanselement, betong överst 
 
Beräkningar av förbindare mellan betongbjälklaget och träbalkar görs utifrån spännvidden 6           
meter på bjälklaget, förskjutning modulen K u  = 1750[N/mm] och materialvärden:  
 
 
Betong    Trä   

Höjd [mm] 80   Antal [st] 16  

Eff_Bredd 
[mm] 150   Höjd [mm] 215  

    Bredd [mm] 47  

 C40/50    C14 C24 

E_ck/E_cm 
[GPa] 35   E_0 mean [GPa] 7 11 

A_c [mm^2] 12000   A_t [mm^2] 10105 10105 

I_c [mm^4] 6400000   I_t [mm^4] 38925302,08 38925302,08 

    Denistet_medel 350 420 

 
 
Beräkning av -faktorn:Ɣ  
 

 =   =  0,152Ɣ 1
1+

1750×60002
π ×35000×12000×852  (58)  

 
 
Excentriciteten i träet e t   beräknas: 
 

a t =  =  53,738 mm
0,152×35000×1200×(80+215)

2×(0,152×35000×12000+11000×10105)  (61)  

 
 
 
Excentriciteten i betongen e c : 
 

a c  =   53,738 =  93,762 mm2
80+215 −  (62) 
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EI eff  beräknas: 
 

EI eff = 35000 0,152 12000 93,762^2) + 11000 (38925302,08   6400000× ( + × ×   ×
 = 1533228886489 Nmm 210105 3, 38 )+  × 5 7 2  

(59) 

 
 
 
Maxspänningen i betongen  σ mn,c  med inspänningsmomentet M Edf . Där spänning från böjning och            
normalkraft har adderats i σ mn,c1  och subtraheras i σ mn,c2   : 
 
 

σ mn,c1 = + =  8,771 MPa 1533228886489
0,152×35000×93,762×7086229

 1533228886489
0,5×35000×80×7086229

 
 

(63) 

σ mn,c2 =  =  - 4,170 MPa 1533228886489
0,152×35000×93,762×7086229 −  1533228886489

0,5×35000×80×7086229  
 
 
Maxspänningen i träet  σ mn,t  med inspänningsmomentet M Edf . Där spänning från böjning och            
normalkraft har adderats i σ mn,t1  och subtraheras i σ mn,t2   : 
 
 
 

σ mn,t1  = +  =  5,216 MPa1533228886489
11000×53,738×7086229

1533228886489
0,5×11000×215×7086229

 (64)  

 σ mn,t2  =  = - 1,739  MPa1533228886489
11000×53,738×7086229 − 1533228886489

0,5×11000×215×7086229  
 
 
 
Nedböjningen  Δ beräknas: 
 

Δ =  =  82,185 mm
5×7,467×60004

384×1533228886489  
(65) 

 
 
 
Kraften F som påverkar förbindarna beräknas ur antagandet att q är den utbredda lasten med               
egentyngden av bjälklaget och att förbindare ligger på ett centrumavstånd sinsemellan på 85 mm och               
blir: 
 
 

F =  =  9 272,7 N1533228886489
0,152×35000×12000×93,762×85×28001,9

 (66) 
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Skjuvkraften F som verkar mellan betongbjälklaget och träbalkarna får en utbredd F s kraft per meter               
om F divideras med s avståndet: 
 

 =  =  109,091 kN/m85
9,2727

1533228886489
0,152×35000×12000×93,762×28001,9

 (2.52) 

Förankringen håller emot det negativa inspänningsmomentet i bjälklaget med en momentreduktion           
M Red beräknad med kraften F s dividerat på hävarmen till överkantsarmeringen som beror av täckskiktet              
och järnets diamter. Detta resulterar i ett nettomomet M Edf,net; och erforderlig armeringsmängd efter att              
M Edf  subtraheras med M Red  
 
 
 
 
 
M Red  [kNm] ø M_Edf,net A s  erforderlig från M Edf,net 

2,5091 6 4,577 245,25 

2,6182 8 4,468 243,68 

2,7273 10 4,359 242,05 

3,3818 12 3,704 230,89 

4,1455 16 2,941 213,84 
 
En kontroll av A s  från M Edf,net  konstaterar att stålet inte flyter och kan inte använda stålets 
E-modul för momentkapacitet på grund av att tvärsnittet är överarmerat utifrån dimensionerna 
6, 8, 10, 12 om samma s-avstånd används från dimensioneringen av armeringsmängd från 
M Edf . 
 

e_s (uträknat) Hävarm Dragkraft i stålet N Stålspänning från M Edf,net A s /m min s-avstånd 

0,54 37,233 122931,8864 501,2598545 282,743 115,3 

−1,30 20,444 218545,5759 896,8707703 502,655 206,3 

−1,68 12,765 341477,4623 1410,78176 785,398 324,5 

−1,85 7,533 491727,5458 2129,704611 1130,973 489,8 

−1,98 3,364 874182,3036 4087,972562 2010,619 940,2 
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BILAGA 3.4 -  Kraftfördelning och mothållande moment i        
samverkanselement, trä överst 
 
Beräkningar av förbindare mellan betongbjälklaget och träbalkar görs utifrån spännvidden 6           
meter på bjälklaget, förskjutning modulen K u  = 1750[N/mm] och materialvärden:  
 
 
Betong    Trä   

Höjd [mm] 80   Antal [st] 16  

Eff_Bredd 
[mm] 150   Höjd [mm] 215  

    Bredd [mm] 47  

 C40/50    C14 C24 

E_ck/E_cm 
[GPa] 35   E_0 mean [GPa] 7 11 

A_c [mm^2] 12000   A_t [mm^2] 10105 10105 

I_c [mm^4] 6400000   I_t [mm^4] 38925302,08 38925302,08 

    Denistet_medel 350 420 

 
 
Beräkning av -faktorn:Ɣ  
 

 =   =  0,403Ɣ 1
1+

1750×60002
π ×11000×101050×852  (67)  

 
 
 
Excentriciteten i betongen e c : 
 
 

a c =  =  14,222 mm
0,403×11000×10105×(80+215)

2×(0,403×11000×10105+35000×12000)  (69)  

 
 
 
Excentriciteten i träet e t   beräknas: 
 
 

a t  =    14,222  =  133,278 mm2
80+215 −  (70) 
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EI eff  beräknas: 
 

EI eff  = 11000 0,403 10105 133,278^2) + 35000 (640000038925302, 8  × ( 0 + × × ×
 = 1533228886489 Nmm 212000 4, 22 )  +  × 1 2 2  

(68) 

 
 
Maxspänningen i betongen  σ mn,c  med inspänningsmomentet M Edf . Där spänning från böjning och            
normalkraft har adderats i σ mn,c1  och subtraheras i σ mn,c2 : 
 
 

σ mn,c1  = + 1533228886489
35000×14,222×7086229

 1533228886489
0,5×35000×80×7086229

000000× 1  
= 8,771 MPa 

(71) 

σ mn,c2  =  1533228886489
35000×14,222×7086229 −  1533228886489

0,5×35000×80×7086229
000000× 1  

=  - 4,170 MPa 
 
 
Maxspänningen i träet  σ mn,t  med inspänningsmomentet M Edf . Där spänning från böjning och            
normalkraft har adderats i σ mn,t1  och subtraheras i σ mn,t2   : 
 
 
 

σ mn,t1  = +1533228886489
0,403×11000×133,278×7086229

1533228886489
0,5×11000×215×7086229

01 × 1 6  
= 8,197 MPa 

(72)  

σ mn,t2  = 1533228886489
0,403×11000×133,278×7086229 − 1533228886489

0,5×11000×215×7086229
01 × 1 6  

= -2,733 MPa 
 
 
 
Nedböjningen  Δ beräknas: 
 

Δ =  =  82,185 mm
5×7,467×60004

384×1533228886489  
(73) 

 
 
Kraften F som påverkar förbindarna beräknas ur antagandet att q är den utbredda lasten med               
egentyngden av bjälklaget och att förbindare ligger på ett centrumavstånd sinsemellan på 85 mm och               
blir: 
 
 

F =  =  9 272,7 N1533228886489
0,403×11000×10105×133,278×85×28001,9

 (74) 
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Skjuvkraften F som verkar mellan betongbjälklaget och träbalkarna får en utbredd F s kraft per meter               
om F divideras med s avståndet: 
 

 =  109,091 kN/m85
9,2727  

 
 

Förankringen håller emot det negativa inspänningsmomentet i bjälklaget med en momentreduktion           
M Red beräknad med kraften F s dividerat på hävarmen till överkantsarmeringen som beror av täckskiktet              
och järnets diamter. Detta resulterar i ett nettomomet M Edf,net; och erforderlig armeringsmängd efter att              
M Edf  subtraheras med M Red  . Vilket ger samma resultat som beräkningar med Eurocode. 
 
 
 
M Red  [kNm] ø M_Edf,net A s  erforderlig från M Edf,net 

2,5091 6 4,577 245,25 

2,6182 8 4,468 243,68 

2,7273 10 4,359 242,05 

3,3818 12 3,704 230,89 

4,1455 16 2,941 213,84 
 
En kontroll av A s  från M Edf,net  konstaterar att stålet inte flyter och kan inte använda stålets 
E-modul för momentkapacitet på grund av att tvärsnittet är överarmerat utifrån dimensionerna 
6, 8, 10, 12 om samma s-avstånd används från dimensioneringen av armeringsmängd från 
M Edf . 
 

e_s (uträknat) Hävarm Dragkraft i stålet N Stålspänning från M Edf,net A s /m min s-avstånd 

0,54 37,233 122931,8864 501,2598545 282,743 115,3 

−1,30 20,444 218545,5759 896,8707703 502,655 206,3 

−1,68 12,765 341477,4623 1410,78176 785,398 324,5 

−1,85 7,533 491727,5458 2129,704611 1130,973 489,8 

−1,98 3,364 874182,3036 4087,972562 2010,619 940,2 
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BILAGA 4.1 -  Tillverkningsdeklaration
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