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SAMMANFATTING 
2011 slutade man i Sverige att använda det nationella regelverket, Boverkets 

konstruktionsregler (BKR) och tillhörande Boverkets handbok om betongkonstruktioner 

(BBK 04) vid dimensionering av bärande konstruktioner, då de ersattes av 

Eurokonstruktionsstandard (EKS) som är en europeisk standard och skall användas av 

EU:s medlemsländer. 

Även om Eurokoder (EK) skall används av företag vid dimensionering av bärande 

konstruktioner, behandlar inte någon av eurokoderna kombinationsarmerad betong. 

Armeringsmetoden innefattar användandet av både armeringsjärn och fiberarmering.  

Med hänsyn till detta publicerade Swedish Standards Institute 2014 en standard för 

fiberbetong (SS 812310) som samverkar med eurokoder, med syftet att underlätta 

dimensionering av dessa konstruktioner. Då det tidigare inte har funnits någon nationell 

standard använder vissa företag fortfarande dimensioneringsmetoder som inte utgår från 

eurokoder och svensk standard.  

Syftet med studien är att undersöka skillnader av beräkningar, parametrar och resultat 

mellan en icke aktuell dimensioneringsmall för en kombinationsarmerad pålunderstödd 

platta enligt BKR, BR4 och BR13 och en som bygger på EK och svensk standard (SS). 

I SS 812310 finns två olika metoder för att beräkna momentkapaciteten, en förenklad och 

en generell metod. I studien används den förenklade metoden, på grund av den generella 

metodens komplexitet.  

Efter att respektive dimensioneringsmetod för en kombinationsarmerad pålunderstödd 

platta har granskats, skapades dimensioneringsmallen enligt EK och SS. Mallen krävde en 

ny statikberäkningsmetod med hänsyn till SS 812310. Konsekvensen blev att 

konstruktionen påverkades av en större tvärkraft vid stöd, men erhöll en mindre 

nedböjning i fält. Även jämförelsen av beräkningsmetoder och parametrar blev på grund 

av statiken begränsad. Total utnyttjandegrad av momentkapaciteten blev densamma i båda 

dimensioneringsmallarna vid samma armeringsinnehåll, men på grund av ett icke uppfyllt 

töjningsvillkor i fält enligt SS 812310 krävdes här ett högre armeringsinnehåll. Ett högre 

armeringsinnehåll medför en lägre utnyttjandegrad, vilket inte är eftertraktat då det 

innebär att armeringen inte kommer att utnyttjas fullt ut.  

Slutsatsen blev att tillämpbarheten är begränsad för den förenklade metoden i SS 812310 

om töjningsvillkoret inte uppfylls och att man istället måste använda den generella 

metoden för fortsatt dimensionering. Konsekvenserna om villkoret inte uppfylls kan vara 

att större sprickor uppkommer än dem som erhölls vid balktester.  

Nyckelord: Eurokod, SS 812310, BKR, fiberbetong, stålfiber, kombinationsarmerad 

konstruktion, pålad platta. 
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ABSTRACT 
In 2011 Sweden stopped using the national legal framework, Boverkets Design 

Regulations (BKR) and associated Building and Planning manual on concrete structures 

(BBK 04) in the design of supporting structures, when they were replaced by Euro 

Design Standard (EDS) which is a European standard to be used by the EU member 

countries. 

Even though the Eurocodes (EC) is used by companies in the design of supporting 

structures, does no Eurocode address combined reinforced concrete. The reinforcement 

method includes the use of both rebar and fiber reinforcement. 

In view of that Swedish Standards Institute published a standard for fiber reinforced 

concrete (SS 812310) in 2014, which interacts with Eurocodes with the aim to facilitate 

the design of these structures. Previously there has not been a national standard, and 

because of that does some companies still use design methods that are not based on EC 

and Swedish Standard (SS). 

The purpose of the study is to investigate the differences of calculations, parameters and 

results between a non-current design template for a combined reinforced piled slab 

according to BKR, BR4 and BR13, and one based on EC and SS. 

There are two different methods in SS 812310 to calculate the moment capacity, a 

simplified and a general approach. In the study the simplified method is applied, because 

of the complexity of the general method. 

After each design method for a combination reinforced piled slab has been reviewed, was 

a design template according to EC and SS created. The template required a new statics 

calculation method according to SS 812310. The consequence was that the support of the 

structure was influenced by a greater shear force, but received a reduced deflection in the 

field. The comparison of calculation methods and parameters were also limited, due to 

the statics calculation difference. Total utilization of moment capacity was the same in 

both design templates with the same reinforcement content, but because of an unfulfilled 

tensile strain term is higher reinforcement content in the field required according to SS 

812310. A higher reinforcement content resulting in lower utilization, which is not 

desirable since it means that the reinforcement will not be fully utilized. 

It was concluded that the applicability is limited with the use of the simplified method 

according to SS 812310 if the tensile strain term is not met, and the general method must 

be applied for further dimensioning if so occur. If the term is not fulfilled the 

consequences might be that larger cracks arise than the cracks obtained in the beam tests. 

Keywords: Eurocode, SS 812310, BKR, fiber concrete, steel fiber, combined reinforced 

construction, piled slab. 
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TERMINOLOGI 
Gemensamma �頂 Betongtvärsnittsarea. �鎚 Erforderlig armeringsarea. 決  Tvärsnittets bredd. 穴 Effektiv höjd/djup. 継鎚 Armeringens elasticitetsmodul. 血頂痛 Dimensioneringsvärde för betongens draghållfasthet. 血椎 Pålens diameter eller kvadratiskt tvärsnitt. 罫賃 Plattans karakteristiska egentyngd. ℎ Plattans tvärsnittshöjd. ℎ捗 Pålvotens (Fördelningsplattans) höjd. 荊 Tröghetsmomentet i stadium I 荊態  Tröghetsmomentet i stadium II 警帳鳥 , 兼  Dimensionerande moment. 警眺鳥 Momentkapacitet. 圏帳鳥  Dimensionerande last i brottgränstillstånd. 芸帳鳥  Dimensionerande punktlast. 圏賃 Karakteristisk utbredd last. 芸賃 Karakteristisk last. 憲怠 Grundkontrollsnittets längd. 撃帳鳥  Dimensionerande tvärkraft. 撃眺鳥 Tvärkraftskapacitet. 桁痛墜痛 Total nedböjning. 紘捗 Partialkoefficient med hänsyn till lasteffekt. ∆警  Reduktion av stödmoment. 貢 Betongens densitet. 
 
BBK, BKR och BR4 決勅 Effektiv balkbredd. 潔痛 Täckande betongskikt Ö.K. 潔長 Täckande betongskikt U.K. 経捗 Diameter fiber. 穴掴 剣潔ℎ 穴槻 Effektiv höjd för armering i x-led resp. y-led. 継荊長 Balkstyvhet. 継荊鎚鎮 Plattstyvhet. 継勅捗 Betongens effektiva E-modul (Young’s modul). 結掴 剣潔ℎ 結槻 Excentricitet (pålavvikelse) i x-led resp. y-led. 血頂長 Dimensionerande böjdraghållfasthet för stålfiberbetong. 血頂頂賃 Betongens karakteristiska tryckhållfasthet. 繋捗 Fiberfaktor. 血捗鎮頂陳 Medelböjdraghållfasthet (fiberbetong). 
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血鎚痛賃 Armeringens karakteristiska draghållfasthet. 健怠 Reducerad längd. 健捗 Fiberlängd. 兼通鎚,痛 Momentkapacitet i överkant. 兼通鎚,長 Momentkapacitet i underkant. 兼通,鳥�鎚痛追 Momentkapaciteten för den fiberarmerade fördelningsplattan. 圏銚 Tillåten last med hänseende till balkverkan. 芸陳銚掴 Maximal punklast utifrån verklig punklast eller ekvivalent  
 dimensionerande utbredd last. 迎怠待.戴待 Residualhållfasthet. 堅賃 ”Radie” för kvadratisk fördelningsplatta. 権 Fördelningsfaktor. φ勅捗 Effektivt kryptal. 紘津 Säkerhetsfaktor. 紘陳鎚 Armeringens partialsäkerhetsfaktor. 紘陳頂 Betongens partialsäkerhetsfaktor. 考 Excentricitetsfaktor. 航捗 Vidhäftningsfaktor. 貢捗 Fiberinnehållet i procent. �捗 Vidhäftningshållfasthet mellan fiber och betong. 降鎚,痛掴 Mekaniskt armeringsinnehåll. 閤 Reduktionskoefficient för övrig variabel last. Bestäms utifrån lastens 

varaktighet. 
 
Eurokod och Svensk standard �頂痛 Snittarean för betongens dragzon vid böjning. �勅捗捗  Arean hos medverkande betong mellan sprickor. �鎚痛 Dragarmeringsarea. 継頂陳 Dimensioneringsvärde för betongens medelelasticitetsmodul. 継頂,勅捗  Betongens effektiva elasticitetsmodul vid långtidslast. 血頂痛陳  Böjdraghållfasthetens medelvärde för betongen. 血頂鳥 Dimensionerande värde för betongens tryckhållfasthet. 血頂痛賃 Karakteristiskt värde för betongens cylinderdraghållfasthet sätts in i MPa. 血頂賃 Karakteristiskt värde för betongens cylindertryckhållfasthet (28 dagar) sätts 

in i MPa. 血槻賃 Karakteristisk värde för armeringens sträckgräns. 血槻鳥 Dimensioneringsvärde för armeringens sträckgräns. 血頂痛,勅捗捗 Medelvärde på betongens draghållfasthet vid den tidpunkt då första sprickan 

förväntas uppkomma. 血頂痛,勅捗捗 = 血頂痛陳 eller lägre, 岫血頂痛陳岫建岻岻, om 
sprickbildningen förväntas tidigare än 28 dagar efter gjutningen. 血捗痛,眺怠 Karakteristisk residualdraghållfasthet för fiberbetong av klass 迎怠. 血捗痛,眺戴 Karakteristisk residualdraghållfasthet för fiberbetong av klass 迎戴. 繋捗痛鳥,眺怠 Dimensionerande residualdraghållfasthet för fiberbetong av klass 迎怠. 
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1 INLEDNING 

1.1 Problembeskrivning 
I Sverige slutade man den 1 januari 2011 att använda det nationella regelverket, Boverkets 

konstruktionsregler (BKR) och tillhörande Boverkets handbok om betongkonstruktioner 

(BBK 04) vid dimensionering av bärande konstruktioner, då de ersattes av eurokoder 

(EK) som är en europeisk standard och skall användas av EU:s medlemsländer. Målet 

med eurokoderna är att skapa ett enhetligt dimensioneringsförfarande inom Europa för 

att underlätta konkurrens mellan företag i olika länder. Detta har lett till en ökad möjlighet 

för byggentreprenörer att expandera utomlands. Genom att en större andel företag 

använder sig av samma dimensioneringsmetoder har kompetensen inom området ökat 

(Swedish Standards Institute, 2015a). 

Även om EK skall används av företag vid dimensionering av bärande konstruktioner, 

behandlar inte någon av eurokoderna kombinationsarmerad betong. Armeringsmetoden 

innefattar användandet av både armeringsjärn och fiberarmering. Begränsningen av EK 

inom detta område har medfört en uppsjö av olika beräkningsmetoder, där några av dem 

varit felaktiga och där konstruktörerna själva valt vilken metod de vill använda angivna ur 

Svenska Betongföreningens rapport nummer 13 (Svenska betongföreningen, 2008) och 

materialdata har hämtats från stålfiberleverantörer och balkprover (Wesley & Sandberg, 

2014).  

Sedan 2004 har en kommitté, SIS/TK 566/AG1 FRC Design arbetat med att ta fram en 

svensk standard (SS) som behandlar dimensionering av fiberbetongkonstruktioner. Denna 

standard blev förra året färdigställd, fastställd: 2014-03-21 (Swedish Standards Institute, 

2015b). Standarden SS 812310 samverkar med EK, men saknar som de andra metoderna 

förankring i bygglagen och ses endast som rekommendationer vid dimensionering av 

fiberbetongkonstruktioner. 

På grund av att den nya standarden nyligen släpptes, har den inte hunnit implementeras av 

många företag i Sverige (Wesley & Sandberg, 2014). Därför är det fortfarande många 

konstruktörer som använder äldre dimensioneringsmetoder med dimensioneringsunderlag 

utifrån nationella konstruktionsregler (BKR, BBK 04). För eller senare måste en övergång 

till EK genomföras med SS som komplement för att dimensionera 

fiberbetongkonstruktioner. Om företagen inte uppdaterar sina dimensioneringsmetoder 

till aktuell standard kan konkurrenssvårigheter uppstå, då beställaren kan komma att 

stället krav på att beräkningar skall ske enligt EK och eventuellt SS. Därför finns det ett 

intresse att undersöka vilka förändringar en övergång medför och hur 

dimensioneringsmetoden kan ser ut. 
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1.2 Nulägesbeskrivning 
Examensarbetet kommer att genomföras i samarbete med AB Linotol som är 

Skandinaviens ledande leverantör av golventreprenader, med bland annat kompletta 

produktionslösningar för nygjutning och renovering av betonggolv för industriell, 

offentlig och kommersiell verksamhet. Företaget grundades 1929 i Göteborg. 2011 

bildades koncernen AB Linotol som idag har ca 140 anställda och en årlig omsättning på 

350 miljoner kronor. Bolaget har kontor i Malmö, Göteborg, Kungsör och Norrköping, 

där även huvudkontoret ligger (AB Linotol, 2015). 

I dagsläget använder Linotol en dimensioneringsmall som utgår från BKR, BR4, BR13 

och delvis EK vid dimensionering av kombinationsarmerad pålunderstödd platta, dock är 

användandet av EK så pass begränsat att den inte kommer att tas med vid benämning av 

mallen. Företaget vet inte i detalj vilka skillnader en förändring till endast EK och SS 

kommer att innebära för dimensioneringsmallen, dessutom är de skeptiska till om dessa 

förändringar nämnvärt kommer att påverka konstruktionen i sin helhet. 

 

AB Linotol:s logotyp (AB Linotol, 2015)  

1.3 Syfte mål och frågeställningar 

1.3.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att åskådliggöra skillnaderna mellan att dimensionera med en 

gammal och en ny dimensioneringsmetod. Den gamla metoden består av beräkningar 

enligt BKR och Svenska betongföreningens betongrapporter, nummer 4 och 13. Den nya 

dimensioneringsmetoden är tänkt att bygga på EK och SS 812310. Jämförelsen utförs 

genom att granska dimensioneringsmetodernas beräkningar, parametrar och resultat. 

1.3.2 Mål 
Målet med studien är att skapa ny dimensioneringsmall som baseras på Eurokod och den 

Svenska Standarden SS 812310, Fiberbetong - Dimensionering av 

Fiberbetongkonstruktioner. 

1.3.3 Frågeställningar 
1. Hur kan en dimensioneringsmall utformas för en kombinationsarmerad pålunderstödd 

platta som utgår från Eurokod och den Svenska Standarden SS 812310? 

 

2. Vad skiljer den gamla dimensioneringsmetoden från den nya i bruksgränstillstånd och 

brottgränstillstånd för en kombinationsarmerad pålunderstödd platta?  

 

2.1. På vilket sätt påverkas betongkonstruktionen av dessa skillnader?  
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1.4 Metod 

1.4.1 Typ av studie 

Frågeställningen är teknisk och frågar efter skillnaden av mätbar data. Denna 

frågeställning medför att den vetenskapliga studien utgår från befintlig teori för att 

förklara hur olika variabler påverkar de ingående dimensionerna av konstruktionen, vilket 

klassas som deduktivt arbetssätt. Teorin har hög validitet och reliabilitet vilket innebär att 

resultat från studien går att replikera över tid. Ovanstående leder till att studien tar en 

kvantitativ ansats som bygger på statistiska analyser.  

Studien har främst skett genom litteratursökning med hjälp av Linköping 

universitetsbiblioteks sökverktyg och SIS E-NAV som är ett onlinebibliotek för 

standarder. Aktuella sökord för vetenskapliga artiklar och standarder har varit “Eurokod”, 
“BKR”, “BBK 04”, ”betongkonstruktion” och “fiberbetong”. Detta har kompletterats med 

tidigare skrivna examensarbeten och doktorsavhandlingar för att få en tydlig bild av 

arbetsgången och avgränsningar. Även litteratur och interna dokument samt en 

dimensioneringsmall för pålunderstödda plattor från Linotol har undersökts och 

bearbetats. 

Hållfasthetsvärden för fiberarmering erhålls av fibertillverkaren och baseras på företagets 

interna dokument och balktester. 

1.4.2 Metod vid olika delmoment 

Hur kan en dimensioneringsmall utformas för en kombinationsarmerad pålunderstödd platta som utgår 

från Eurokod och den Svenska Standarden SS 812310? 

För att besvara denna fråga var beräkningsmetoden för kombinationsarmerad 

pålunderstödd platta i behov av att analyseras noggrant och föras in i ett datorprogram, 

exempelvis Excel. Där skapades den nu nämnda dimensioneringsmallen som utgår från 

EK och SS 812310.  

Vad skiljer den gamla dimensioneringsmetoden från den nya i bruksgränstillstånd och brottgränstillstånd 

för en kombinationsarmerad pålunderstödd platta?  

För att besvara denna fråga kontrollerades först dimensioneringsmallen från Linotol för 

att belysa de parametrar som har använts vid dimensionering och vilken typ av regelverk 

eller standard dessa utgått från. Ur denna data kunde avgränsningar göras för att arbetet 

inte skulle bli för omfattande. När parametrarna var fastställda kunde en genomgång ske 

av befintlig litteratur för att undersöka de parametrar som påverkar dimensionering av 

kombinationsarmerad pålunderstödd platta som berörs i BKR, BR4, EK och SS. Nästa 

steg blev att sortera respektive dimensioneringsmetod i avsnitt, för att enkelt kunna följa 

lösningsgången. Detta för att kunna en jämförelse av de ingående parametrarna.  
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På vilket sätt påverkas betongkonstruktionen av dessa skillnader?  

Denna fråga besvarades genom att skapa ett beräkningsexempel där vi utgått från ett 

referensobjekt för att påvisa skillnaderna av beräkningsmetoderna i form av 

beräkningsresultat och på vilket sätt dessa påverkar dimensionerna av 

konstruktionen. Beräkningsexemplet har dock endast redovisats genom att 

dimensioneringsförutsättningarna i bilaga 1 förts in i dimensioneringsmallen som utgår 

från EK och SS. Detta på grund av tidsbrist och avgränsningar i arbetet. Vid val av värden 

som inte förklaras i bilaga 1, se beräkningsmetod, avsnitt 6.2 ”Beräkningsmetod enligt 

Eurokod och Svensk Standard”. 

1.5  Avgränsningar 

 Studien kommer endast att omfatta kombinationsarmerade pålunderstödda 

plattor.  

 Studien kommer endast att omfatta plattor gjutna på kvadratisk och cirkulär 

pålvot.  

 Studien kommer endast att omfatta plattor gjutna på pålar i ett kvadratiskt 

mönster. 

 Dimensioneringsmallen enligt EK och SS kommer inte behandla 

fördelningsplattan momentkapacitet. 

 Studien är behandlar enbart den förenklade metoden O.1 som finns i den svenska 

standarden SS 812310 för beräkning av momentkapaciteten. 
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2 REGELVERK OCH DIMENSIONERINGSSTANDARDER 

2.1 BBK och BKR 
Boverkets konstruktionsregler (BKR) började gälla år 1994 och är en regelsamling av 

författningar, d.v.s. lagar, förordningar och föreskrifter. Den användes vid uppförandet av 

bärande konstruktioner i byggnader och andra anläggningar d.v.s. byggnadsverk, vad 

gäller egenskaperna bärförmåga, stadga och beständighet. BKR upphävdes den 1 januari 

2011 och ersattes då helt av Eurokonstruktionsstandard (EKS), eurokoder (EK) 

(Boverket, 2004).  

Boverkets handbok om betongkonstruktioner (BBK 04) är en samling som innehåller 

exempel på dimensionering, utförande och kontroll av betongkonstruktioner och används 

som ett komplement till BKR. Precis som BKR upphörde BBK 04 att gälla vid samma 

datum och ersattes istället med Eurokod 2, men eftersom eurokoderna inte innehåller 

information om utförande och kontroll hänvisas man istället till utförandestandarden SS-

EN 13670. 

I rapporten kommer BKR och BBK 04 endast hänvisas till BKR, om inget annat anges. 

 

2.2 Svenska betongföreningens betongrapporter nummer 4 och 13 

Svenska betongföreningen en sammanslutning av personer, företag och institutioner som 

tillsammans går ihop för att främja utvecklingen av betongtekniken, praktisk som 

teoretisk. Deras publikationer ges ut för att underlätta för verksamma i branschen att följa 

rekommendationer och bestämmelser (Svenska betongföreningen, 2015).  

Betongrapport nummer 4 (BR4) – Stålfiberbetong, gavs ut 1997 och innehåller 

rekommendationer för dimensionering, utförande och provning av stålfiberbetong. 

Betongrapport nummer 13 (BR13) – Industrigolv, gavs ut 2008 och innehåller 

rekommendationer för projektering, materialval, produktion, drift och underhåll. 

 

2.3 Eurokod 

”Eurokoder är samlingsnamnet på standarder för beräkningsregler för dimensionering av bärverk. Bygg- 
och anläggningsverksamheten har alltid varit nationellt orienterad men eurokoder öppnar för en mer 

global marknad, vilket ger en positiv effekt på konkurrensen och priserna. 

Den ökade globaliseringen innebär att eurokoderna ger stora fördelar för export- och tjänsteföretagen. 

Eurokoderna ger ökade möjligheter att konkurrera om uppdrag i andra länder. Det kan i sin tur betyda 

att kostnaderna för byggprojekt minskar. Genom standardisering ökar tillgången på kompetens vilket 

bidrar till högre kvalitet på byggandet”(Swedish Standards Institute, 2015). 
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Alla medlemmar i EU (även 5 icke EU-medlemmar) är anslutna till den europeiska 

standardiseringsorganisationen European Committee for Standardization (CEN) som 

också är utgivaren av eurokoderna (European Committee for Standardization, 2015). 

Swedish Standards Institute (SIS) är den nationella organisationen i Sverige som är 

ansluten till CEN och svarar för översättning av eurokoderna (Swedish Standards 

Institute, 2015).  

En europeisk standard betecknas med EN och en europeisk standard som gäller i Sverige 

betecknas med SS-EN. 

 

2.4 Svensk standard 

2014 gav Swedish Standards Institute (SIS) ut ”Fiberbetong - Dimensionering av 

fiberbetongkonstruktioner”, som är nationella riktlinjer för hur man dimensionerar 
fiberbetongkonstruktioner i samverkan med SS-EN 1992-1-1 (Eurokod 2). SS 812310 är 

inte en EK, utan endast ett komplement till EK för berörda konstruktioner. Båda 

dokumenten ska användas tillsammans för att få full förståelse av ämnet. 

Standarden kan användas vid utformning av byggnader och andra anläggningar i betong 

med stål- eller polymerfibrer enligt SS-EN 14.889-1 och SS-EN 14.889-2. Dock bygger 

den vetenskapliga grunden för standarden på testresultat och litteratur av främst 

stålfiberbetong och i andra hand, i mycket mindre grad, polymerfiberbetong. Standarden 

omfattar inte glas, kol, basalt eller någon annan typ av fibrer. (Swedish Standards Institute, 

2014, p.4) 
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3 MATERIALET STÅLFIBERBETONG 

3.1 Historik 

1874 tog amerikanen A Berard patent på fiberarmerad betong. Under andra världskriget 

utvecklades materialet och användes framförallt till landningsbanor för flygplan. Genom 

att blanda i stålfiber i betongbeläggningen erhöll landningsbanan ett bättre skydd mot 

splitter och utstötningsskador än traditionell betong vid bombningsräder (Svenska 

Betongföreningen, 1997, p.15).  

Då stålfibrer gav uppenbara fördelar vid användning i landningsbanor sökte man efter 

andra tillämpbara områden för stålfiberarmerad betong. I början av 1970-talet blandade 

man i stålfibrer i sprutbetong som användes till bergförstärkning. Stålfibrerna ersatte då 

det armeringsnät man tidigare använt för att stabilisera och bära bergpartier (Svenska 

Betongföreningen, 1997, p.19).   

De största användningsområdena för stålfiberbetong är: 

 Sprutbetong för bergförstärkning 

 Betongvaror och element 

 Golv och pågjutningar 

 

3.2 Stålfiberbetong 

Stålfiberbetong är ett tvåkomponentsmaterial, som består av betong och stålfiber. 

Stålfibrerna är fördelade i hela tvärsnittet och deras funktion i betongen är att minska 

sprickutvecklingen och efter en första uppsprickningen uppta den dragspänning som 

uppkommer (Svenska Betongföreningen, 1997). Stålfibrerna ger alltså betongen ett segare 

böj- och dragbrottsförlopp än betong utan stålfibrer. Således blir de viktigaste 

funktionerna att den relativa segheten ökar och att överbrygga sprickbildning i betongen. 

Dessa är dock beroende av fibrernas hållfasthet, förankring till betongen, fiberinnehållet 

och fibrernas orientering i konstruktionen. Ökad fiberslankhet förstärker förankringen 

tillsammans med fiberändarnas utformning och ytprofilering. Vid ett slutligt böj- 

dragbrott i ett stålfiberarmerat tvärsnitt kan antingen fibrerna gå av eller dras ur betongen, 

den sista är att föredra eftersom man oftast söker ett segt brottförlopp. Betongens 

mekaniska egenskaper förbättras med ökat fiberinnehåll, men endast till en viss gräns, 

möjlig ”arbetbarhet”. Vilket menas med att man vill kunna få en homogen och 
komprimerad betongkonstruktion. Minskad fiberslankhet och maximal stenstorlek ökar 

det maximala fiberinnehållet och arbetbarheten. Vanligen används ett fiberinnehåll på 40-

80 倦訣 兼戴⁄ . Under vissa förutsättningar kan även högre fiberinnehåll utnyttjas. (Svenska 

betongföreningen, 1997). 
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För att kunna utnyttja fibrernas funktion maximalt är det en fördel om de är förankrade i 

betongen i samma riktning som dragspänningen och ligger vinkelrätt mot sprickan. En 

sned orientering innebär att fibern inte blir lika effektiv. Det finns tre olika 

fiberorienteringar, 1D, 2D och 3D enligt figur 1. Vid gjutning av tunna konstruktioner 

eller användning av sprutprocessen erhålls oftast en tvådimensionell fiberorientering. 

Används ett magnetfält samtidigt som betongen vibreras kan man istället få en 

endimensionell fiberorientering. För pumpad, gjuten och vibrerad betong utan inverkan 

från magnetfält fås en tredimensionell fiberorientering (Wesley & Sandberg, 2014). 

 

 

Figur 1: Möjliga fiberorienteringar. 3- och 1-dimensionell för pumpad-, gjuten- och vibrerad betong och 2-dimensionell 
för sprutbetong (Maidl, 1995, p. 45).  

 

3.3 Stålfiber 
Det finns många olika typer av fibrer, med olika längd, form och tjocklek. De vanligaste 

typerna består av dragen tråd med sträckgräns 500-1500 MPa, längd mellan 15-60 mm 

och tjocklek på 0,4-1,0 mm, dessa varierar beroende på framställningssätt. Det finns även 

fibertyper som är urklippta från stålband eller huggna ur stålstycken. Formen kan variera 

mellan vågformighet, ändböj, ändförtjockning eller ändplattning som förankring enligt 

figur 2. (Svenska betongföreningen, 1997). Linotol använder vanligtvis stålfiber med 

ändkrokar (Holstenson, 2015). 
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Figur 2: Stålfibrer i olika former (Svenska Betongföreningen, 1997, p. 14).  

 

3.4 Residualhållfasthet 

Residualhållfasthet är ett värde på böjdraghållfastheten i fiberbetongen efter 

uppsprickning, en så kallad resthållfasthet. Stålfiberbetong har i princip samma 

tryckhållfasthet som oarmerad betong vilket medför att residualhållfastheten endast 

används vid beräkningar i den dragna zonen av det valda tvärsnittet (Silfwerbrand, Johan, 

2014). 

Enligt Wesley & Sandberg (2014) är det konstruktören som väljer vilken kvarvarande 

hållfasthet man vill ha för sin konstruktion efter uppsprickning. Denna specificerar och 

anger man sedan till stålfiberleverantören i form av en residualklass.  

  



10 
 

4 KONSTRUKTION: PÅLUNDERSTÖDD PLATTA 
Stålfiberarmering används i många olika typer av konstruktioner, i denna rapport 

behandlas konstruktionen pålunderstödd platta. Pålunderstödda plattor används där 

markens bärighet är svag och där stora laster förekommer. Industrigolv är typexempel på 

golv som oftast tar upp stora laster, därför används pålar för att föra ner dessa laster i 

marken, oftast ner till berggrund (Svenska betongföreningen, 2008). 

Det har tidigare diskuterats om den pålunderstödda plattan ska dimensioneras som 

bärande eller inte (Svenska betongföreningen, 2008). En tid efter gjutning bibehåller 

marken sin bärighet och bidrar på så sätt till konstruktionens bärförmåga (Hinders, 2011). 

Men efter en längre tid antas pålarna ta upp en större del av lasten, detta på grund av att 

marken under plattan kommer att sätta sig, genom uttorkning av marken under plattan. 

Vattnet dräneras bort med tiden vilket till slut leder till att plattan blir frihängande mellan 

pålarna (Hedebratt, 2012). Därför bör golvet dimensioneras efter dessa förutsättningar, 

alltså som en bärande konstruktion, likt ett pelardäck (Svenska betongföreningen, 2008).  

I Sverige har det blivit allt vanligare att uppföra pålunderstödda golv med 

kombinationsarmering. Alltså en kombination av stångarmering och stålfiber. Vid 

användning av kombinerad armering får konstruktionen en ökad tvärkraft- och 

genomstansningskapacitet jämfört med motsvarande enbart konventionellt armerad 

betong (Svenska betongföreningen, 1997). Utomlands förekommer dock konstruktioner 

med endast stålfiber. (Svenska betongföreningen, 2008). 

För att få en klar bild över hur en pålunderstödd platta vanligtvis armeras illustreras en 

planritning enligt figur 3 och en sektion som visar att plattan är upplagd på pålar med 

pålvot enligt figur 4. En pålvot kan även benämnas som fördelningsplatta eller kapitäl och 

dess funktion är att öka tvärkraftskapaciteten enligt avsnitt 6.2.4.3.   
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Figur 3: Armeringsplan pålunderstödd platta.  

Figur 4: Tvärsnitt av pålunderstödd platta. 
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5 BEGREPP OCH FÖRKLARINGAR 
I detta kapitel kommer begrepp att förklaras för att få en bättre förståelse över beräkningsmetoderna i 

kapitel 6. 

5.1 Dimensionerande laster 

Laster delas in i två kategorier i lastkombinationer: 

 Permanenta laster, 罫賃, är konstruktionens egentyngd. 

 Nyttiga laster, 芸賃, är belastningar som kan variera med tiden, exempelvis inredning 

och personer.  

Lastkombinationer är en samverkan mellan laster där man, genom partialkoefficienten 紘捗, 

beaktar lastens osäkerhet och även dess osäkerhet i beräkning av lasteffekten. En 

lastkombination är, i detta avseende, en dimensionerande last (Engström, 2007, p.2-12). 

Dimensionerande laster används vid beräkningar i brottgränstillstånd där man tar hänsyn 

till de krav som främst ställs på hållfasthet (Johannesson & Vretblad, 2011, p.53). Denna 

last används för att beräkna dimensionerande moment och tvärkraft som sedan jämförs 

med moment- och tvärkraftskapaciteten i konstruktionen. 

 

5.2 Dimensionerande lasteffekter 

Dimensionerande moment och tvärkraft är den effekt som dimensionerande laster tillför 

konstruktionen. Det generella villkoret är att den dimensionerande lasteffekten, 継穴, ska 

vara mindre än den dimensionerande bärförmågan, 迎穴, så att inte brott uppstår i 

konstruktionen (Johannesson & Vretblad, 2011, p.53): 継穴 判 迎穴 

 Villkoret används endast i brottgränstillstånd och man tar där hänsyn till: 

 Människors säkerhet  

 Bärverkets säkerhet 

 Brott i konstruktionen 

 

5.3 Brottgränstillstånd 

Som tidigare nämnt ska dimensionerad bärförmågan, 迎穴, vara större än dimensionerande 

lasteffekten, 継穴, för brott inte ska uppstå i konstruktionen. 
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5.4 Bruksgränstillstånd 

Om konstruktionen klarar av villkoren som ställs i brottgränstillstånd ska kontroller göras 

i bruksgränstillstånd där man ser till de krav som ställs på deformationer och 

beständighet, exempelvis sprickbildning och nedböjning (Johannesson & Vretblad, 2011, 

p.53). Dessa beräkningar utför med hänsyn till karakteristisk lasteffekt och 

långtidsbelastning. Notera är att sprickbildning inte behandlas i dimensioneringsmallen 

enligt BKR, BR4 och BR13. 

Sprickbildning: 

För konstruktionen som påverkas av böjning, skjuvning, vridning eller dragspänningar 

som orsakas av laster, är sprickor i betongen vanligt förekommande. Om sprickorna blir 

för stora kan vatten eller andra ämnen tränga in och orsaka korrosionsskador på 

armeringen vilket bidrar till en minskad bärförmåga. Krav kan även ställas på sprickor 

med hänsyn till utseendet av konstruktionen (Engström, 2007, p.10-23).  

Nedböjning: 

Nedböjning (deformationer) är av stor betydelse vid dimensionering av en bärande 

byggnad, då den inte får påverka bärverkets funktion eller gör dess utseende oacceptabel. 

Nedböjningar som uppkommer efter uppförandet av byggnaden beror delvis på lasterna 

som påverkar konstruktionen, men även på grund av betongens krypning och krympning 

(Engström, 2007, p.9-1). 
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6 DIMENSIONERINGSMETODER FÖR EN PÅLUNDERSTÖDD PLATTA 
För att kunna beräkna en konstruktions förmåga att tåla påfrestningar (hållfasthet) med hänsyn till 

mekaniska laster (drag-, tryck-, och böjhållfasthet osv.) kommer vi att redovisa hur man beräknar de 

laster, moment och tvärkrafter som konstruktionen faktiskt utsätts för vid den dagliga verksamheten.  

6.1 Dimensioneringsmetod enligt BKR, BR4 och BR13 

Med hänsyn till dimensioneringsmetodens komplexitet utförs endast redovisningar, utan 

förklaringar och beskrivningar, för vissa delar av lösningsgången. 

6.1.1 Beräkningsmetod för dimensionerande laster 

Nedan redovisas den metod för dimensionering av laster som sker utifrån BKR. Enligt 

dimensioneringsmall är lastkombination 1 dimensionerande. 

 

Tabell 1: Lastkombinationer 1-4 med tillhörande 誌讃 för brottgränstillstånd (Boverket, 2003, p.41) 

Last Lastkombination 
1 2 3 4 

Permanent last 
Tyngd av 
byggnadsverksdelar 
-bunden last, 訣賃 
-fri last, ∆訣賃 

1,0罫賃 
- 

0,85罫賃 
- 

1,15罫賃 
- 

1,0罫賃 
-0,1罫賃 

Tyngd av jord och vatten 
vid medelvattenstånd 訣賃 1,0罫賃 1,0罫賃 1,0罫賃 1,0罫賃 
Variabel last     
En variabel last, 圏賃 1,3芸賃 1,3芸賃 - - 
Övriga variabla laster, 
vanligt värde 閤圏賃 1,0 閤芸賃 1,0 閤芸賃 - - 
  

 な岻 芸帳鳥 = 紘捗 ∗ 罫賃" + "紘捗 ∗ 芸賃" + "紘捗∑閤� ∗ 芸賃,� (6.1.1-1) 

 

Där: 紘捗 Partialkoefficient med hänsyn till lasteffekt, enligt tabell 1. 罫賃 Plattans karakteristiska egentyngd. 

 罫賃 = 貢 ∗ ℎ 

 Där: 

 貢 Betongens densitet. 
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  貢 = にね 倦軽/兼戴 

 ℎ Plattans tvärsnittshöjd. 芸賃 Karakteristisk utbredd last. 閤 Reduktionskoefficient för övrig variabel last. Bestäms utifrån lastens 
varaktighet. 

6.1.2 Beräkningsmetod av dimensionerande lasteffekter 

Dimensioneringsunderlag enligt BKR, BR4 och BR13.  

6.1.2.1 Dimensionerande moment för stångarmerad balkstimma mellan två 

pålar 

Totalt dimensionerande moment över stöd beräknas genom summan av stöd- och 

fältmoment för en triangulär last. I denna modell är det den skrafferade ytan i figur 5 som 

är belastad av 圏鳥. Det dimensionerande momentet i denna beräkning jämförs endast mot 

momentkapaciteten i avsnitt 6.1.3.1 som endast tar hänsyn till stångarmering och inte 

stålfiberinnehåll (Hedebratt, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Belastningsförutsättningar (Hedebratt, 2009). 

Figur 6: Reduktion av stödmoment med hänsyn till fördelningsplattans bredd 
(Hedebratt, 2009). 
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Enligt figur 6 blir det en reduktion av stödmoment med hänsyn till fördelningsplattans 

bredd, där 警鎚 är det reducerande stödmomentet. Engström (2007) förklarar det som 

inträffar på följande sätt:  

”Kontinuerliga balkar och plattor, får analyseras under antagandet att upplagen inte ger någon 

inspänning vid mellanstöd. När en balk eller platta har kontinuerlig uppläggning och spännvidden har 

beräknats till upplagens centrum blir upplagen punktformigt i den globala modellen. Detta leder till en 

spetsig momentkurva med ett onödigt stort stödmoment. De beräknade stödmomenten kan då korrigeras 

med hänsyn till mellanstödets utbredning” (Engström, 2007, p.3-16.) 

 

Summan av reducerat stöd- och fältmoment med hänsyn till triangulär last beräknas enligt 

följande ekvation (Hedebratt, 2009): ∑警帳鳥,追勅鳥 = 警帳鳥 ∗ 健 − ∆警 (6.1.2.1-1) 

 

där: 警帳鳥 Stöd- och fältmoment moment utifrån utbredd triangulär last. 

警帳鳥 = 圏帳鳥 ∗ 健態なに  (6.1.2.1-2) 

 ∆警  Reduktion av stödmoment. 

∆警 = 芸陳銚掴に ∗ 決ね (6.1.2.1-3) 
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Där: 

 芸陳銚掴 Maximal punklast utifrån verklig punklast eller ekvivalent 

  dimensionerande utbredd last. 

 決 Fördelningsplattans (pålvotens) bredd eller diameter. 

 

För att hela fördelningsplattans bredd ska kunna utnyttjas i ekvation 6.1.2.1-4 får inte 

fördelningsplattans momentkapacitet överskridas enligt villkoret: 兼通,鳥�鎚痛追 半 警  

 

Där: 兼通,鳥�鎚痛追 Momentkapaciteten för den fiberarmerade fördelningsplattan. 

兼通,鳥�鎚痛追 = などどど ∗ 血頂長 峭ℎ捗態は 嶌 (6.1.2.1-4) 

 

Där: 

 ℎ捗 Fördelningsplattans höjd. 

 血頂長 Enligt ekvation 6.1.3.2-4. 警 Moment med reducerad bredd av fördelningsplattan. 

 警 = 岾町�尼猫態 峇 岾長−待,腿泰∗捗�替 峇 
Där: 

 血椎 Pålens diameter eller kvadratiskt tvärsnitt. 
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6.1.2.2 Dimensionerande moment för brottlinjemodell med raka brottlinjer 

Det dimensionerande momentet i denna beräkning jämförs endast mot 

momentkapaciteten i kapitel 6.1.3.2 som tar hänsyn till stångarmering och stålfiberinnehåll 

(Hedebratt, 2009). Plattan belastas av den skrafferade ytan enligt figur 7 och 

momentfördelningen illustreras i figur 8. 

 

 

 

 

 

 

Det reducerande stödmomentet beror på att den utbredda lasten motverkar momentet 

över stödet. Detta leder till att totalt böjmomentet beräknas enligt följande ekvation 

(Hedebratt, 2009). 

∑警帳鳥,追銚賃銚 長追墜痛痛 = 圏帳鳥 ∗ 健怠態ぱ ∗ 健 (6.1.2.2-1) 

 

 

Figur 7: Globalt brottlinjemönster, skrafferad yta är belastad 
(Hedebratt, 2009). 

Figur 8: Reducerat stödmoment (Hedebratt, 2009). 
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Där: 健怠 Reducerad längd. 

 健怠 = 健 − 決′ 
Där: 

 決′ = 岾ね ∗ 陳祢,匂�濡禰認町�尼猫 峇 + ど,ぱの ∗ 血椎 

  Där: 兼通,鳥�鎚痛追 Fördelningsplattans momentkapacitet, enligt 

ekvation 6.1.2.1-4. 

 

6.1.2.3 Effekt av koncentrerad last 

Momentberäkningar med hänsyn till dimensionerande punklast och egentyngd beräknas 

för att kontrollera så att dessa inte ger ett dimensionerande moment (Hedebratt, 2009). 

Plattverkan: 警帳鳥 Dimensionernade moment med hänsyn till dimensionerade koncentrerad last 

och plattans egentyngd. 

警帳鳥 = 芸帳鳥なは + 訣帳鳥 ∗ 健態ねぱ  

 

Balkverkan: 

Reducerat dimensionerande stödmoment: 

∑警帳鳥,追勅鳥 = 芸帳鳥 ∗ 健ね + 訣帳鳥 ∗ 健戴なに − ∆警怠 
 

Där:  ∆警怠 Reduktion av stödmoment med hänsyn till koncentrerad last. 

 ∆警怠 = 岾町迭態 峇 岾長替峇 
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Där: 

 芸怠 Dimensioneringsvärde av påförd koncentrerad last.  

  芸怠 = 町�匂態 + 直�匂∗鎮鉄態  

 

6.1.2.4 Beräkning av dimensionerande tvärkraft 

Den dimensionerande tvärkraften är den totala kraft som verkar över en påle. Alternativt 

om konstruktionen påverkas av en större punktlast, blir då denna dimensionerande för 

tvärkraften enligt figur 9. 

 

Figur 9: Yta av en platta som belastar en påle 

Belastningsytan leder till en dimensionerande tvärkraft enligt ekvation 6.1.2.3-1: 撃帳鳥 = 圏帳鳥 ∗ 健態 (6.1.2.3-1) 
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6.1.3 Beräkningsmetod i Brottgränstillstånd 

Dimensioneringsunderlag för metoden i brottgränstillstånd är BKR, BR4 och BR13.  

6.1.3.1 Momentkapacitet för stångarmerad balkstimma mellan två pålar 

Det första steget för att beräkna momentkapaciteten för en kombinationsarmerad 

balkstrimma är att beräkna dess momentkapacitet med enbart stångarmering. I detta 

avsnitt beräknas momentkapacitet vid stöd och vid fält (Hedebratt, 2009). 

Följande dimensionerande värden för betongens tryckhållfasthet, armeringens 

draghållfasthet och mekaniskt armeringsinnehåll används för beräkningarna av 

momentkapacitet vid stöd och fält (Hedebratt, 2009). 

 

Dimensionerande tryckkraft i betongen: 

血頂頂鳥 = 血頂頂賃紘兼潔 ∗ 紘券 (6.1.3.1-1) 

 

Där: 血頂頂賃 Betongens karakteristiska tryckhållfasthet. 紘陳頂 Betongens partialsäkerhetsfaktor (Boverket, 2004, p.29) 

 紘陳頂 = な,の 紘津 Säkerhetsfaktor för enligt tabell 2. 

 

Tabell 2: Säkerhetsfaktor 誌仔 med hänsyn till säkerhetsklass (Johannesson & Vretblad, 2005, p.55). 

Säkerhetsklass Definition 誌仔 
1 Liten risk för allvarliga personskador 1,0 
2 Någon risk för allvarliga personskador 1,1 
3 Stor risk för allvarliga personskador 1,2 

  

 

Dimensionerande dragkraft i armeringen: 

血鎚痛鳥 = 血鎚痛賃紘兼嫌 ∗ 紘券 (6.1.3.1-2) 
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Där: 血鎚痛賃 Armeringens karakteristiska draghållfasthet. 紘陳鎚 Armeringens partialsäkerhetsfaktor. (Boverket, 2004, p.29) 

 紘陳鎚 = な,なの 

 

Mekaniskt armeringsinnehåll: 

降鎚,痛怠 = �鎚,痛 峭 血鎚痛鳥決勅 ∗ 穴怠,痛 ∗ 血頂頂鳥嶌 (6.1.3.1-3) 

 降鎚,長怠 = �鎚,長 峭 血鎚痛鳥決勅 ∗ 穴怠,長 ∗ 血頂頂鳥嶌 

 

(6.1.3.1-4) 

降鎚,痛態 = �鎚,痛 峭 血鎚痛鳥決勅 ∗ 穴態,痛 ∗ 血頂頂鳥嶌 

 

(6.1.3.1-5) 

降鎚,長態 = �鎚,長 峭 血鎚痛鳥決勅 ∗ 穴態,長 ∗ 血頂頂鳥嶌 

 

(6.1.3.1-6) 

 

Där: 決勅 Effektiv balkbredd. 

 決勅 = 決 + に 岾待,泰∗鎮怠待 峇 穴怠,痛 Effektivt höjd för negativt moment i medel för två riktningar. 

 穴怠,痛 = ℎ − 潔痛 − ∅銚追陳,Ö.� 

 潔痛 Täckande betongskikt Ö.K. ∅銚追陳,Ö.�  Armeringens diameter Ö.K. 穴怠,長 Effektivt höjd för negativt moment i medel för två riktningar. 

 穴怠,長 = 潔長 + ∅尼認�.�.�態  

 潔長 Täckande betongskikt U.K. ∅銚追陳.腸.� Armeringens diameter U.K. 
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穴態,痛 Effektivt djup för positivt moment i medel för två riktningar. 

 穴態,痛 = 潔痛 + ∅尼認�.Ö.�態   穴態,長 Effektivt djup för positivt moment i medel för två riktningar. 

 穴態,長 = ℎ − 潔長 − ∅銚追陳,腸.� 

   

 

Figur 10: Effektivt djup för armering i tryckzon. 

Enligt figur 10 samverkar överkants- och underkantsarmering vid böjning över stöd och 

fält i momentkapacitetsberäkningar. 

 

Momentkapacitet vid stöd: 

Momentkapaciteten vid stöd beräknas som summan av överkants- och 

underkantskapaciteten enligt följande (Hedebratt, 2009): 兼通鎚 = 兼通鎚,痛 +兼通鎚,長 (6.1.3.1-7) 
 

Där: 兼通鎚,痛 Momentkapacitet i överkant.  

 兼通鎚,痛 = などどど ∗ �鎚,痛 ∗ 血鎚痛鳥 ∗ 穴怠,痛 岾な − �濡,禰迭態 峇  
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兼通鎚,長 Momentkapacitet i underkant.  

 兼通鎚,長 = などどど ∗ �鎚,長 ∗ 血鎚痛鳥 ∗ 穴怠,長 岾な − �濡,弐迭態 峇 
Där:  �鎚,痛 Armeringsarea överkant. �鎚,長 Armeringsarea underkant. 降鎚,痛怠 Mekaniskt armeringsinnehåll i överkant, enligt ekvation    

6.1.3.1-3. 降鎚,長怠  Mekaniskt armeringsinnehåll i underkant, enligt ekvation 

6.1.3.1-4. 

 

Momentkapacitet vid fält: 

Momentkapaciteten i fält beräknas som summan av överkants- och underkantskapaciteten 

enligt följande (Hedebratt, 2009): 兼通捗 = 兼通捗,痛 +兼通捗,長 (6.1.3.1-8) 
 

Där: 兼通捗,痛 Momentkapacitet i överkant.  

 兼通捗,痛 = などどど ∗ �鎚,痛 ∗ 血鎚痛鳥 ∗ 穴態,痛 岾な − �濡,禰鉄態 峇  兼通捗,長 Momentkapacitet i underkant.  

 兼通捗,長 = などどど ∗ �鎚,長 ∗ 血鎚痛鳥 ∗ 穴態,長 岾な − �濡,弐鉄態 峇 
Där:  �鎚,痛 Armeringsarea överkant. �鎚,長 Armeringsarea underkant. 降鎚,痛態 Mekaniskt armeringsinnehåll i överkant, enligt ekvation   

6.1.3.1-5. 降鎚,長態  Mekaniskt armeringsinnehåll i underkant, enligt ekvation 

6.1.3.1-6. 
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Total dimensionerande momentkapacitet: 

Summan av momentkapaciteten vid stöd och fält ger den totala momentkapaciteten för 

plattan. Notera dock att detta värde endast tar hänsyn till ett innehåll av stångarmering 

och inte inkluderande stålfiber (Hedebratt, 2009). ∑警通,帳鳥 = 兼通鎚 +兼通捗 (6.1.3.1-9) 

 

Om momentkapaciteten i balkstrimlorna understiger det dimensionerade momentet, ∑警通,帳鳥 < ∑警継穴,堅結穴, kommer plastiska flytleder att utvecklas, alltså armering kommer att 

börja flyta. Ett globalt brottlinjemönster med raka brottlinjer kommer då troligtvis att 

utvecklas. Det kommer att medföra en samverkan mellan traditionell armering och 

stålfiberarmering (Hedebratt, 2009). Dimensionerande moment beräknas då enligt kapitel 

6.1.2.2. 

6.1.3.2 Momentkapacitet för brottlinjemodell med raka brottlinjer  

Total böjmomentkapacitet för stångarmering och stålfiber enligt följande ekvation 

(Hedebratt, 2009): ∑警通鳥 =∑兼通鳥 + に ∗ 健 ∗ 兼通,捗�長勅追 (6.1.3.2-1) 

 

Där: ∑兼通鳥 Beräknas enligt ekvation 5.2.1.1-9. 健 Pålavstånd. 兼通,捗�長勅追 Tvärsnittets dimensionerande momentkapacitet för stålfiberbetong, enligt 

ekvation 6.1.3.2-3. 

Villkor: ∑警通鳥 半∑警継穴,堅欠倦欠 決堅剣建建 (6.1.3.2-2) 
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Momentkapacitet för stålfiberbetong: 

Tvärsnittets dimensionerande momentkapacitet för en meter bred plattsektion med 

endast stålfiber beräknas enligt följande (Hedebratt, 2009): 

兼通,捗�長勅追 = などどど ∗ 血頂長 峭ℎ態は 嶌 (6.1.3.2-3) 

 

Där: ℎ Tvärsnittshöjden. 血頂長 Dimensionerande residual böjdraghållfasthet för stålfiberbetong enligt 

ekvation 6.1.3.2-4. 

 

Residual böjdraghållfasthet bestäms genom multiplikation av medelböjdraghållfasthet 

med en lämplig residualhållfasthetsfaktor 迎怠待,� (uttryckt i %) som i sin tur beräknas med 

hjälp av provningsbestämda värden på seghetsindex 荊怠待 och 荊�, alltså erhålls dessa värden 

av fibertillverkaren (Svenska betongföreningen, 1997). Dimensionerande residual 

böjdraghållfasthet beräknas enligt:  

血頂長 = 迎怠待.� 峭 血捗鎮頂陳紘陳頂 ∗ 紘津嶌 (6.1.3.2-4) 

 

Där: 

 迎怠待.� Residualhållfasthetsfaktor, värde erhålls av stålfiberleverantören. 

 血捗鎮頂陳 Medelböjdraghållfasthet, värde erhålls av stålfiberleverantören. 

 

Valet av X styrs av verkningssättet (rotationsbehovet i brottlinjen). För golv, beläggningar 

och pågjutningar sätts 隙 = にど. 隙 är inget värde, utan anger endast för vilken residualklass 

man beräknar den dimensionerande böjdraghållfastheten. För andra tillämpningar bör 

helst en särskild utredning göras. X bör dock i sådana fall inte sättas lägre än 隙 = ぬど. 

Ungefärliga värden på residualhållfasthetsfaktorerna 迎怠待,� kan t ex hämtas från 

fibertillverkarnas översiktliga redovisningar (Svenska betongföreningen, 1997). 
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6.1.3.3 Kontroll med hänsyn till genomstansning 

Genomstansning kontrolleras med hänsyn till formen av fördelningsplattan (Hedebratt, 

2009).  

Villkor: 撃眺鳥,頂 + 撃眺鳥,捗 半 撃帳鳥 
 

 

Villkoret låter användaren beräkna en tvärkraftskapacitet för betong med traditionell 

armering, 撃眺鳥,頂, och en för det bidragande fiberinnehållet, 撃眺鳥,捗, vilket ger en total 

tvärkraftskapacitet, 撃眺鳥,痛墜痛. 撃眺鳥,痛墜痛 = 撃眺鳥,頂 + 撃眺鳥,捗 
 

(6.1.3.3-1) 

Där: 撃眺鳥,頂 Bärförmåga betong och traditionell armering. 撃眺鳥,頂 = 考 ∗ 憲怠 ∗ 穴 ∗ 血塚怠 (6.1.3.3-2) 
 

Där: 考 Excentricitetsfaktor. 

 考 = 怠怠+鉄|賑|弐+匂  Cirkulär fördelningsplatta. 

  考 = 怠怠+怠,泰∗|賑猫|+|賑熱|√弐猫∗弐熱  Kvadratisk fördelningsplatta. 

  Där: 結掴 剣潔ℎ 結槻 Excentricitet (pålavvikelse) i x-led resp. y-led. 穴掴 剣潔ℎ 穴槻 Effektiv höjd för armering i x-led resp. y-led. 憲怠 Grundkontrollsnittets längd. 

 憲怠 = 講岫に堅 + 穴岻 Cirkulär fördelningsplatta. 憲怠 = 講岫に堅賃 + 穴岻 Kvadratisk fördelningsplatta. 

 Där: 堅賃 ”Radie” för kvadratisk fördelningsplatta där a och 
b är snittytans längd i respektive riktning. 



28 
 

 堅賃 = 岫欠 + 決岻講 血塚怠  Formel skjuvhållfasthet.  血塚怠 = � ∗ 岫な + のど貢岻 ∗ ど,ねの ∗ 血頂痛 
  Där: �  = な,ね 剣兼 穴勅捗捗 < ど,の 貢  Armeringsinnehåll. 

  貢 = √貢掴 ∗ 貢槻 判 ど,どな 

  Där: 貢掴 剣潔ℎ 貢槻 Innehåll av överkantsarmering i x-led 

resp. y-led. 血頂痛 Dimensioneringsvärde för betongens 

draghållfasthet. 

  血頂痛 判 血頂痛賃 = に,ば 警鶏欠 撃眺鳥,捗  Bärförmåga fiber. 撃眺鳥,捗 = 考 ∗ 憲怠 ∗ 穴 ∗ 血塚捗 (6.1.3.3-3) 
 

 Där: 血塚捗 Formel skjuvhållfasthet för fiber. 血塚捗 = ど,ねな ∗ �捗 ∗ 繋捗 

Där: �捗 Vidhäftningshållfasthet mellan fiber och betong. 

 �捗 = ね,なの 警鶏欠 繋捗 Fiberfaktorn. 

繋捗 = 健捗経捗 ∗ 貢捗 ∗ 航捗 
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Där: 鎮肉帖肉 Slankhetstal för fiber. 

  Där: 

  健捗 Fiberlängd. 

  経捗 Diameter fiber. 

  貢捗 Fiberinnehållet i procent. 

  航捗 Vidhäftningsfaktor. 

   航捗 = な,どど 
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6.1.4 Beräkningsmetod i bruksgränstillstånd 

Dimensioneringsunderlag för metoden i bruksgränstillstånd är BKR, BBK 04, BBK 94 

samt EK. 

6.1.4.1 Nedböjning av fördelad last i osprucket tillstånd 

 桁痛墜痛 Total nedböjning.  桁痛墜痛 = 桁長怠 + 桁鎚鎮 (6.1.4.1-1) 
 

 Där: 桁長怠 Balkens nedböjning av belastning i osprucket tillstånd. 桁長怠 = ななにど ∗ 継荊長 ∗ 圏長 ∗ 健替 − なぱ ∗ 継荊長 ∗ 警鎚,賃長 ∗ 健態 

  Där: 継荊長 Balkstyvhet. 継荊長 = 決勅 ∗ 継荊鎚鎮 
Där: 決勅 Effektiv balkbredd, se avsnitt 6.1.3.1 

(Boverket, 1994. Kap. 6.2.4.1). 継荊鎚鎮 Plattstyvhet.  

継荊鎚鎮 = 継勅捗 ∗ ℎ戴なに 

Där: 継勅捗 Betongens effektiva E-

modul (Young’s modul). 警鎚,賃長 Stödmoment i en kontinuerlig balk. 

警鎚,賃長 = ( などなひに) 圏長 ∗ 健態 

  

  



31 
 

Där: 圏長 Maximal intensitet av triangulär last 

på balken. 

    圏長 = 岫訣 + 圏岻 ∗ 健 桁鎚鎮 En kontinuerlig plattstrimlas nedböjning. 

桁鎚鎮 = ( ど,のぬぱね ∗ 継荊鎚鎮) 岫訣 + 圏岻 ∗ 健替 

   

6.1.4.2 Nedböjning enligt förfinad analys 

Med en mer förfinad analys kan den gradvisa övergången från osprucket till sprucket 

beteende betänkas. Följande modell är baserad på den i EK (Hedebratt, 2009). 桁 = 桁痛墜痛 ∗ [権 + 岫な − 権岻 ∗ (継荊態継荊長)] (6.1.4.2-1) 

 

Där: 桁痛墜痛 Total nedböjning. 桁痛墜痛 = 桁長態 + 桁鎚鎮 
 Där: 

 桁長態 Total nedböjning av balk i sprucket tillstånd. 桁長態 = 桁陳 + 桁銚 

  Där: 

  桁陳 Enligt ekvation 6.1.4.2-2. 

  桁銚 Enligt ekvation 6.1.4.2-3. 桁鎚鎮 En kontinuerlig plattstrimlas nedböjning i osprucket tillstånd. 

桁鎚鎮 = ( ど,のぬぱね ∗ 継荊鎚鎮) 岫訣 + 圏岻 ∗ 健替 

  Där: 継荊鎚鎮 Plattstyvhet.  
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継荊鎚鎮 = 継勅捗 ∗ ℎ戴なに 

Där: 継勅捗 Betongens effektiva E-modul 

(Young’s modul). 権 Fördelningsfaktor. 

権 = な − ど,の ∗ 峭血捗鎮嫌長鎚嶌態 
 Där: 血捗鎮 Böjdragspänning enligt EK2, andra remissutgåvan. 

 血捗鎮 = 血頂痛陳 ∗ 峭な + (ど,にℎ )待,泰嶌 

Där: 血頂痛陳 Böjdraghållfasthetens medelvärde för betong. 鯨長鎚 Böjdragspänning i balken vid stöd. 鯨長鎚 = 警鎚 ∗ は決 ∗ ℎ態 ∗ などどど 

  Där: 警鎚 Stödmoment i platta. 

警鎚 = ど,の岫訣 + 圏岻 ∗ 健態なに  

 

Nedböjning av medellast i sprucket tillstånd: 

桁陳 = 圏陳 ∗ 健替なにど ∗ 継荊態 −警鎚陳 ∗ 健態ぱ ∗ 継荊態  (6.1.4.2-2) 
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Där: 警鎚陳 Stödmoment i balk. 警鎚陳 = ( などなひに) 圏陳 ∗ 健態 
 Där: 

 圏陳 Medellast på balk med last i vart annat spann. 圏陳 = 健 ∗ 岾訣 + 圏に峇 継荊態 Böjstyvhet i sprucket stadium. 

 

Nedböjning för tilläggslast i sprucket tillstånd: 

桁銚 = 圏銚 ∗ 健替なにど ∗ 継荊態 (6.1.4.2-3) 

 

Där: 圏銚 Tilläggslast i spann med fördelad last. 圏銚 = 健 ∗ 圏に 
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6.2 Dimensioneringsmetod enligt Eurokod och Svensk Standard 

6.2.1 Beräkningsmetod för dimensionerande laster 

Vid dimensionering av laster utifrån EK beräknas två olika lastkombinationer. Det högsta 

värdet av de två är den dimensionerande lasten. Lastkombinationerna enligt ekvation 

5.1.1.2-1 och 5.1.1.2-2 beräknas med 紘捗 utifrån STR/GEO, A (lastkombination 1) 

respektive STR/GEO, B (lastkombination 2).  

Dimensionerande utbredd last i brottgränstillstånd: な岻 芸帳鳥 = 紘捗 ∗ 紘鳥 ∗ 罫賃" + "紘捗 ∗ 紘鳥 ∗ 閤待,怠 ∗ 芸賃,怠" + "紘捗 ∗ 紘鳥∑閤待,i ∗ 芸賃,� (6.2.1-1) に岻 芸帳鳥 = 紘捗 ∗ 紘鳥 ∗ 罫賃" + "紘捗 ∗ 紘鳥 ∗ 芸賃,怠" + "紘捗 ∗ 紘鳥∑閤待,i ∗ 芸賃,� (6.2.1-2) 

 

Där: 紘捗 Partialkoefficient med hänsyn till lasteffekt, enligt tabell 3. 紘鳥 Partialkoefficient med hänsyn till säkerhetsklass (SK), enligt tabell 4. 罫賃 Plattans karakteristiska egentyngd. 

 罫賃 = 貢 ∗ ℎ 

 Där: 

 貢 Betongens densitet. 

  貢 = にの 倦軽/兼戴 

 ℎ Plattans tvärsnittshöjd. 芸賃 Karakteristisk last. 閤待 Reduktionsfaktor för nyttig last, enligt tabell 5. 
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Tabell 3: Partialkoefficienter för last 誌讃 (Johannesson, Paul & Vretblad, Bengt, 2011, p.54) 

Brottgränstillstånd Permanent last, 罫賃 Variabel last, 芸賃 
Ogynnsam Gynnsam Huvudlast Övrig variabel last 

EQU, A 1,1 0,9 1,5 な,の閤待 
STR/GEO, A 1,35 1,0  な,の閤待 
STR/GEO, B 1,20 1,0 1,5 な,の閤待 
STR/GEO, C 1,0 1,0 1,3 な,ぬ閤待 
Bruksgränstillstånd Permanent last, 罫賃 Variabel last, 芸賃 

Huvudlast Övrig variabel 
last 

Karakteristisk 
lastkombination 

1,0 1,0 閤待 
 EQA avser förlorad statisk jämvikt (t.ex. stjälpning). 

 STR avser inre brott eller (för) stor deformation. 

 GEO avser i brott eller (för) stor deformation i undergrund. 

 

Tabell 4: Säkerhetsklass och dess partialkoefficienter, som väljs med hänsyn till konsekvenserna av brott i 
konstruktionen (Rehnström, Börje & Carina Rehnström, 2012, pp.B3) 

Säkerhetsklass Definition 紘鳥 
1 Liten risk för allvarliga personskador 0,83 
2 Någon risk för allvarliga personskador 0,91 
3 Stor risk för allvarliga personskador 1,00 

 
 
 
Tabell 5: Reduktionskoefficient för nyttiga laster i lagerutrymmen, �宋, bestäms med utgångspunkt för lastens varaktighet 
(Rehnström, Börje & Carina Rehnström, 2012, pp.B11) 

Kategori 圏賃岫倦軽/兼態岻 芸賃岫倦軽岻 閤待 閤怠 閤態 
E: Lagerutrymmen 
- E1: Lagrade varor 
- E2: Industriell verksamhet 

 
5,0 

 
7,0 

1,0 0,9 0,8 
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6.2.2 Beräkningsmetod av dimensionerande lasteffekter 

Dimensionerande moment för pålunderstödda plattor beräknas med hjälp av 

brottlinjeteori eller strimlemetoden. I den nya dimensioneringsmallen används 

strimlemetoden (Nylander, 1990, p.639). Vid beräkning av dimensionerande lasteffekter 

används alltså endast statikberäkningar, vilket inte omfattas av EK eller SS. 

Enligt strimlemetoden kan man vid beräkningar bortse från pelarmoment i randen och 

anta att plattan är fritt upplagd på pelaren. Detta gäller dock endast vid beräkning av 

innerpelare i regelbundna pelardäck (Nylander, 1990, p.641).  

Plattan som används vid belastning är uppbyggd enligt figur 11. 

 

 

Figur 11: Illustration av en platta med 4*4 pelare 

 

Genom att göra beräkningar för en platta med 16 pelare erhålls ett maximalt fält- och 

stödmoment vid ytterdelen av den. Dessa moment kommer sedan att användas vid 

fortsatt dimensionering. Konstruktionen ses som frihängande. 

Längder runt den valda pelaren ska bestämmas med hjälp av lastfördelning. Är det en 

pelare mot ändstöd ska pelaren belastas med 岫ど,は ∗ 健 ∗ 圏帳鳥岻. Om pelaren är mot ett 
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innerstöd ska den belastas med 岫ど,の ∗ 健 ∗ 圏帳鳥岻 enligt figur 12. Följande längder kommer 

att användas vid samtliga momentberäkningar: Fältmoment kommer att vara densamma 

för AB, CD, EF och GH. Stödmoment kommer att vara densamma för alla innerpelare 

(Nylander, 1990, p.663). 

 

 

Figur 12: Belastningslängd på pelare mot änd- och innerfält 

 

Vidare kommer två olika metoder att tillämpas för att beräkna det maximala stöd- och 

fältmomenten, där det största värdet i respektive del används som det dimensionerande 

moment (Nylander, 1990, p.6.5:349): 

 Brottlinjetyp B beräknas som en kontinuerlig balk med jämnt fördelad last eller 

punktlast. 

 Brottlinjetyp A beräknar moment genom att en belastningsyta över en pelare tas 

hänsyn till. 

Nyttiga laster i byggnader skall bestå av utbredda laster 圏 eller koncentrerade laster 芸. En 

koncentrerad last behöver inte kombineras med andra nyttiga laster (Rehnström & 

Rehnström, 2012, p.B7). 

  



38 
 

Momentberäkning för utbredd last vid brottlinjetyp B  

Moment i kontinuerliga balkar med samma spännvidd och böjstyvhet i alla fack kan 

beräknas med hjälp av tabell 6. Då plattan har 16 pelare fördelat i ett kvadratiskt mönster 

erhålls tre fack i x- respektive y-riktning enligt figur 13.   

 

 

Figur 13: Momentfördelning 

 

Moment enligt brottlinjetyp B (Nylander, 1990, p.663): 

Stödmoment och fältmoment: 兼 = 倦 ∗ 圏帳鳥 ∗ 健態 [倦軽兼/兼]  
 

(6.2.2-1) 

 

Där: 倦 Tabellkonstant enligt tabell 6. 健 Lastpåverkade längd. 

 

Samtliga moment ska utföras i både x-led och y-led. 

x-riktning: 兼鎚痛�鳥,掴 = 倦鎚痛�鳥 ∗ 圏帳鳥 ∗ 捲′態 兼凋喋 = 兼寵帖 = 倦捗ä鎮痛 ∗ 圏帳鳥 ∗ 健凋喋態 
y-riktning: 兼鎚痛�鳥,槻 = 倦鎚痛�鳥 ∗ 圏帳鳥 ∗ 検′態 兼弔張 = 兼帳庁 = 倦捗ä鎮痛 ∗ 圏帳鳥 ∗ 健弔張態 
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Tabell 6: Belastningsfall och tabellkonstanter för moment, stödreaktioner (Langesten, Bengt, 1995, p.207).  
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Momentberäkning för utbredd last vid brottlinjetyp A 

Moment enligt brottlinjetyp A (Nylander, 1990, p.664): 

Fältmoment: 兼捗ä鎮痛 = 蝶�匂態替  [倦軽兼/兼]  
 

(6.2.2-2) 

Där: 撃帳鳥 Last som överförs till innerpelare från en jämnt utbredd last beräknas som 

verklig total pelarlast enligt följande ekvation (Nylander, 1990, p.664): 撃帳鳥 = 圏帳鳥 ∗ 捲′ ∗ 検′ [倦軽] (6.2.2-3) 
 

Där:  捲′ Längd som påverkar pelaren i x-led. 検′ Längd som påverkar pelaren i y-led. 

 

Stödmoment: 兼鎚痛�鳥 = −ど,なの ∗ 撃帳鳥 [倦軽兼/兼]  

För en balk eller platta som är kontinuerlig över ett stöd som inte antas uppta moment 

(fritt upplagd), får dimensionerande stödmoment reduceras enligt följande (Swedish 

Standards Institute, 2008, p.56): 兼鎚痛�鳥,追勅鳥 = 兼鎚痛�鳥 + ∆警潔  [倦軽兼/兼] (6.2.2-4) 

 

Där:  ∆警 Reduktion av stödmoment. 

 ∆警 = 蝶�匂∗長腿  

 Där: 

 決 Fördelningsplattans bredd. 

 潔 = ど,の√蝶�匂槌�匂 = ど,の√捲′検′ 
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Fördelning av moment i fält 

Fältmoment enligt brottlinjetyptyp B ska fördelas över strimlans hela bredd, eftersom alla 

plattfält är kvadratiska enligt (Nylander, 1990, p.665): 

警凋喋 = 兼凋喋 ∗ 捲′健凋喋  

 
(6.2.2-5) 

Fördelning av moment vid stöd 

Genom beräkningar som följer kontrolleras behov av extra armering inom c-området 

med hänsyn till fördelningen av stödmoment. Fördelning av moment ges av skillnaden 

mellan summan av stödmoment enligt brottlinjetyp B och A, multiplicerat med Strimlans 

bredd respektive c-värde och fördelat jämnt över hela strimlans bredd (Nylander, 1990, 

p.665): 

∆兼鎚痛�鳥 = −峭兼鎚痛�鳥,痛槻椎喋 ∗ 岫捲′, 検′岻 − 兼鎚痛�鳥,痛槻椎凋 ∗ 潔岫捲′, 検′岻 嶌 

 

(6.2.2-6) 

 

Anm. 1: Val av strimlebredd är aningen 捲′ eller 検′ i ekvationen och beror på vilken riktning man vill 

beräkna.  

Anm. 2: Då det är en skillnad av stödmoment som ska beräknas sätts dessa till positiva värden. 

Om ∆兼鎚痛�鳥 < ど ska stödmomentet fördelas inom området 捲′ eller 検′med hänsyn till 

reducerat stödmoment enligt ekvation 6.2.2-4. Fördelat stödmoment beräknas enligt: 警帳鳥,鎚痛�鳥 = 兼鎚痛�鳥,追勅鳥 − ∆兼鎚痛�鳥 

 

Momentberäkning beroende av punklast och egentyngd 

Beräkning av dimensionerande punklast mittspann och egentyngd löses som tidigare men 

med följande ändringar för punktlastsberäkning: 

För brottlinjetyp B 

Tabellkonstant 倦 enligt tabell 7 兼鎚痛�鳥,岫掴,槻岻 = 倦 ∗ 芸帳鳥 ∗ 健 [倦軽兼/兼] 
 

(6.2.2-7) 兼捗ä鎮痛,岫掴,槻岻 = 芸帳鳥 ∗ 健ね + 兼鎚痛�鳥,怠 +兼鎚痛�鳥,態に  [倦軽兼/兼] 
 

(6.2.2-8) 
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För brottlinjetyp A 撃 beräknas utifrån stödreaktionerna punklast enligt tabell 6. Detta multipliceras sedan 

med två då både x- och y-riktning påverkar stödreaktionen i en platta. Denna del kommer 

inte att ge ett högre värde av stöd- och fältmoment av påverkande punklast vilket leder till 

att moment från brottlinjetyp B används för fortsatt dimensionering. 

Anm: Denna beräkning ska även ta hänsyn till plattans egentyngd som beräknas som utbredd last som 

tidigare. Summan av moment utifrån punktlast och egentyngd blir det dimensionerande stöd- respektive 

fältmoment.  

 

Tabell 7: Kontinuerlig balk med punklast i mittspann (Johannesson, Paul & Vretblad, Bengt, 2011, p.43). 

 

Beräkning av tvärkraft 撃帳鳥 enligt ekvation 6.2.2-3. 
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6.2.3 Val av residualklass 

Enligt Swedish Standards Institute (2014) måste residualhållfastheten för fiberbetongen 

först bestämmas då den använd både i brottgräns- och bruksgränstillstånd. 

Residualklasserna finns i fyra nivåer för residualhållfasthet, 血,怠, 血眺,態, 血眺,戴 剣潔ℎ 血眺,替, vardera 

med sex steg och intervallet 1 MPa, totalt ね ∗ は = にね klasser enligt tabell 8, dock har klass 迎態 felaktigt fallit bort. Residualhållfastheten skall bestämmas genom provning enligt SS-

EN 14651 efter 28 dygn (Silfwerbrand, 2014).  

Tabell 8: Residual böjdraghållfasthetens R-klasser för fiberbetong (Swedish Standards Institute, 2014, p. 9) 

 

För beräkningar i brottgränstillstånd används klass 迎怠 och 迎戴, förutom i en förenklad 

metod då endast 迎戴 används. I bruksgränstillstånd behövs endast 迎怠 tas fram. I de flesta 

fall har 血,怠 ett högre, eller lika stort värde, för residualhållfastheten som 血眺,戴 enligt figur 14 

(Swedish Standards Institute, 2014, p.9)

 

Figur 14: Schematisk beteende från balktester i enlighet med SS-EN 14651 (Swedish Standards Institute, 2014, p. 9) 
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6.2.4 Beräkningsmetod i Brottgränstillstånd 

6.2.4.1 Minimiarmering med hänsyn till böjande moment 

Den minsta armeringsarean som krävs för att undvika ett sprött brott vid beräkningar 

med kombinationsarmering eller endast fiberarmering används följande ekvation (Swedish 

Standards Institute, 2014, p.20): 

�鎚,陳�津 = �頂痛岫倦頂 ∗ 血頂痛陳 − 考捗 ∗ 考鳥勅痛 ∗ 血捗痛,眺戴岻血槻賃  
(6.2.4.1-1) 

 

Denna ekvation tar endast hänsyn till fibrernas hållfasthet för att undvika ett sprött brott, 

vilket innebär att: 

 Ett negativt värde på minimiarmering betyder att det inte finns något krav för 

minsta armeringsarea för att undvika ett sprött brott.  

 Ett positivt värde betyder att det krävs en minsta armeringsarea för att undvika ett 

sprött brott. 

Alltså kan man sammanfatta denna beräkning som ett villkor, för minimiarmering i 

konstruktionen för böjande moment. 

De ingående parametrarna är: �頂痛 Snittarean för betongens dragzon vid böjning. 

 �頂痛 = 決 ∗ ℎ頂痛 
 Där: ℎ頂痛  Snitthöjd för betongens dragzon vid böjning. 

  ℎ頂痛 = ℎ態 倦頂  Koefficient för spänningsfördelningen i betongen inom tvärsnittet före 

sprickbildning vid böjning och inre hävarmens ändring. 

 倦頂 = な,ど vid ren dragning. 倦頂 = ど,ね ∗ [な − �迩賃迭∗(ℎ ℎ∗⁄ )捗迩禰,賑肉肉] 判 な för rektangulära balkar och liv i låd- 

och T-tvärsnitt. 

 倦頂 = ど,ひ ∗ 庁迩認凋迩禰∗捗迩禰,賑肉肉 半 ど,の för flänsar i låd- och T-tvärsnitt. 
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Där: 

 �頂 Medelspänning i betongen inom betraktad tvärsnittsdel. 

  �頂 = 朝�匂長∗ℎ  

Där: 軽帳鳥 Normalkraft i bruksgränstillstånd i betraktad tvärsnittsdel 

(tryckkraft positiv). 軽帳鳥 bör bestämmas för karakteristiska 

värden på förspänning och normalkraft under aktuell 

lastkombination. ℎ∗ ℎ∗ = ℎ 血�堅 ℎ < な,ど 兼 

  ℎ∗ = な,ど 兼 血�堅 ℎ 半 な,ど 兼 倦怠 Koefficient som beaktar inverkan av normalkraft på 

spänningsfördelningen. 

  倦怠 = な,の om 軽帳鳥 är en tryckkraft. 

  倦怠 = 態∗ℎ∗戴∗ℎ  om 軽帳鳥 är en dragkraft. 繋頂追 Absolutvärde på dragkraften inom flänsen omedelbart före 

uppsprickning beräknad för sprickmoment med 血頂痛,勅捗捗. 血頂痛陳  Böjdraghållfasthetens medelvärde för betongen. 考捗  Faktor som tar hänsyn till fiberriktningen där 考捗 半 ど,の. För horisontella 

konstruktioner 岫決堅結穴穴 > の ∗ 建倹剣潔倦健結倦結券岻 kan faktorn sättas till 考捗 = な,ど. För 

andra konstruktioner kan ett högre värde (の < 考捗 判 な,ど) väljas med hänsyn till 

konstruktionens dimensioner, fiberlängd och gjutningsmetod. 考鳥勅痛  Faktor som tar hänsyn till graden av statisk bestämning, se tabell 9. 血捗痛,眺戴 Karakteristisk residualdraghållfasthet för fiberbetong av klass 迎戴. 血槻賃 Karakteristisk värde för armeringens sträckgräns. 
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Tabell 9: Förslagna �纂蚕嗣 värden för olika konstuktionsfall (Swedish Standards Institute, 2014, p.10) 

  

 

 

  

Case 
No.  

Type of structural member  
Magnification factor 考鳥勅痛 

1 Statically determinate beams  1 

2 Statically indeterminate beams  1.4 

3 
Rectangular slabs with two opposite edges simply supported and the other two 
edges free  

1 

4 

(a) Simply supported circular slabs  

(b) Rectangular slabs with at least three edges simply supported  

1.4 

5 

(a) Circular slabs with clamped edges  

(b) Rectangular slabs with at least one edge clamped and the other edges 
simply supported  

(c) Slabs-on-grade 
(d) Interior spans of pile-supported slabs 
(e) Interior spans of column-supported slabs 
(f) Interior spans of simply supported continuous slabs  

2 
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6.2.4.2 Beräkning av momentkapacitet 

Följande beräkningar kommer från den svenska standarden för 

fiberbetongkonstruktioner. Det finns två tillvägagångssätt att beräkna 

momentkapaciteten, en generell (O.3) och en förenklad (O.1) beräkningsmetod. I denna 

rapport redovisas endast den förenklade metoden O.1 på grund av den generella 

metodens komplexitet (Swedish Standards Institute, 2014, pp. 21-22, Annex O). 

 

Figur 15. Kraft- och Spänningsfördelning i ett rektangulärt tvärsnitt (Swedish Standards Institute, 2014, pp. 21, Annex 
O). 

Enligt figur 15 utgår man från ett sprucket tvärsnitt där stång- och fiberarmeringen tar all 

dragspänning i tvärsnittet och betongen tar all tryckspänningen. 

Horisontell kraftjämnvikt: 

Horisontell jämnvikt måste råda, för att därefter kunna beräkna ett korrekt värde för 

tryckzonshöjden, 捲. ∑茎 = ど 槻�勅鎮鳥鎚→   繋頂頂 = 繋捗怠 + 繋捗態 + 繋鎚痛 + 軽鳥 
 (6.2.4.2-1) 

 

Där: 繋頂頂 Enligt ekvation 6.2.4.2-3. 繋捗怠 Enligt ekvation 6.2.4.2-4. 繋捗態 Enligt ekvation 6.2.4.2-5. 繋鎚痛 Enligt ekvation 6.2.4.2-6. 
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軽鳥 Dimensionerande normalkraft. 

Samtidigt måste även töjningsvillkoret uppfyllas enligt: 綱捗痛 判 綱捗痛通 

Där: 綱捗痛 Dragtöjning i fiberbetongen. 綱捗痛 = ℎ−掴掴 ∗ 綱頂  
Där: 綱頂 Betongens stukning. 

  綱頂 = 綱頂通戴  綱捗痛通 Dragbrottstöjning i fiberbetongen. 綱捗痛通 = 綱頂痛 + 拳通健頂鎚  
Där: 綱頂痛 Töjning i betongen. 

  綱頂痛 = 捗迩禰匂帳迩� 拳通 Maximal sprickbredd. 

  拳通 = に,の 兼兼, enligt figur 16 健頂鎚 Karakteristiskt sprickavstånd: 

  健頂鎚 = 兼件券 {嫌追陳検 } 
  Där: 

En konservativ förenkling ger 健頂鎚 = ど,ぱ ∗ ℎ. 嫌追陳 Medelvärde av sprickavståndet. 検 Avståndet mellan det neutrala lagret 

och den extremt dragna sidan i 

tvärsnittet. 
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Om töjningsvillkoret inte uppfylls kan det uppkomma större sprickor än de som bildades 

vid balktester (Löfgren, 2015). 

Böjmomentsjämvikt: 

När horisontell kraftjämnvikt råder beräknas momentkapaciteten enligt: 

警眺鳥 = 繋頂頂 ∗ 捲 (な − 膏に) + 繋捗怠 (ℎ − 捲に ) + 繋捗態 (ℎ − 捲ぬ ) + 繋鎚痛岫穴 − 捲岻 + 軽鳥 (ℎに − 捲)  

(6.2.4.2-2) 
Där: 繋頂頂 = 膏 ∗ 捲 ∗ 考 ∗ 血頂鳥 ∗ 決 (6.2.4.2-3) 
 

繋捗怠 = 決岫ℎ − 捲岻 (繋捗痛鳥,眺怠 − 綱捗痛綱捗痛通 (血捗痛鳥,眺怠 − 血捗痛鳥,眺戴)) (6.2.4.2-4) 

 繋捗態 = なに ∗ 決岫ℎ − 捲岻 ∗ 綱捗痛綱捗痛通 (血捗痛鳥,眺怠 − 血捗痛鳥,眺戴) (6.2.4.2-5) 

 繋鎚痛 = �鎚痛 ∗ �鎚痛 = �鎚痛 ∗ 継鎚 ∗ 綱鎚痛 = �鎚痛 ∗ 継鎚 ∗ 穴 − 捲捲 ∗ 綱頂 (6.2.4.2-6) 

 

Där: 膏 Tryckzonens effektiva höjd (Swedish Standards Institute, 2008, kap. 3.1.7). 

 
膏 = ど,ぱ 血�堅 血頂賃 判 のど 警鶏欠膏 = ど,ぱ − 岫捗迩�−泰待岻替待待  血�堅 のど < 血頂賃 判 ひど 警鶏欠  

捲 Tryckzonshöjd. Korrekt värde då kraftjämnvikt uppfylls. 穴 Effektivt djup, enligt figur 10. 考  Effektiva hållfastheten (Swedish Standards Institute, 2008, kap. 3.1.7). 

 
考 = な,ど 血�堅 血頂賃 判 のど 警鶏欠考 = な,ど − 岫捗迩�−泰待岻態待待  血�堅 のど < 血頂賃 判 ひど 警鶏欠  

血頂鳥 Dimensionerat värde för betongens tryckhållfasthet. 決 Tvärsnittets bredd. 
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ℎ Tvärsnittets höjd. 繋捗痛鳥,眺怠 Dimensionerande residualdraghållfasthet för fiberbetong av klass 迎怠. 
 繋捗痛鳥,眺怠 = 考捗 ∗ 考鳥勅痛 ∗ 血血建,迎な�肉  

 Där: 

 血捗痛,眺怠 Karakteristisk draghållfasthet för klass 迎怠 
  血捗痛,眺怠 = ど,ねの ∗ 血眺,怠 
  Där: 血眺,怠 Karakteristisk böjdraghållfasthet för klass 迎怠 

(bestäms av fibertillverkaren genom baltester). 

 紘捗 = な,の , enligt tabell 10. 血捗痛鳥,眺戴 Dimensionerande residualdraghållfasthet för fiberbetong av klass 迎戴. 
 繋捗痛鳥,眺戴 = 考捗 ∗ 考鳥勅痛 ∗ 血血建,迎ぬ�肉  

 Där: 

 血捗痛,眺戴 Karakteristisk draghållfasthet för klass 迎戴. 
  血捗痛,眺戴 = ど,ぬば ∗ 血眺,戴 
  Där: 血眺,戴 Karakteristisk böjdraghållfasthet för klass 迎戴 

(bestäms av fibertillverkaren genom balktester). 綱鎚痛 Töjning i armeringen. �鎚痛 Dragarmeringsarea. �鎚痛 Spänningen i dragarmeringen. 

 �鎚痛 判 血槻鳥 
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Tabell 10: Partialkoefficienter för material (Swedish Standards Institute, 2014, pp.8) 

 

 

 

Figur 16: Schematisk representation av spänning-töjning förhållande med ett linjär fallande förhållandet i spänning 
(Swedish Standards Institute, 2014, p. 12). 

Figur 16 visar spänning-töjningsförhållandet i brottgränstillstånd när 血捗痛鳥,眺怠 > 血捗痛鳥,眺戴. 
Denna metod ger en mer exakt beräkning av lasteffekten än den förenklade metoden där 

man antar att  血捗痛鳥,眺怠 = 血捗痛鳥,眺戴. 
 

Design 

situations 

γC for 

concrete 

γS for reinforcing 

steel 

γS for 

prestressing steel 

γf for fibre 

concrete 

Persistent & 

Transient 
1,5 1,15 1,15 1,5 

Accidental 1,2 1,0 1,0 1,2 

SLS 1,0 1,0 1,0 1,0 
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6.2.4.3 Kontroll med hänsyn till genomstansning 

En last angriper oftast inte en pelares mittaxel (centrisk belastning) utan har 

angreppspunkten utanför denna (excentrisk belastning). Avståndet från pelarens mittaxel 

till den excentriska angreppspunkten beter sig som en momentarm för lasten, vilket 

medför ett extra böjmoment att ta hänsyn till över pelaren. 

Om upplagsreaktionen är excentrisk med hänsyn till kontrollsnittet bör dimensionerande 

skjuvspänning sättas till: 懸帳鳥 = 紅 撃帳鳥憲怠穴 

 
(6.2.4.3-1) 

 

Villkor: 懸帳鳥 = 紅 撃帳鳥憲怠穴 判 懸眺鳥,頂捗 

 
(6.2.4.3-2) 

Där: 懸眺鳥,頂捗 skjuvspänningskapaciteten vid genomstansning för kombinationsarmerade 

plattor (Swedish Standards Institute, 2014, p.15). 

 

Förenkling av villkoret utförs genom att föra över 紅, 憲怠 剣潔ℎ 穴 till högerledet. Detta ger 

tvärsnittskapacitet vid genomstansning enligt följande ekvation: 

撃眺鳥,頂捗 = {ど,なぱ紘潔 倦 [などど ∗ 貢怠 峭な + ば,の ∗ 血捗痛,眺戴血頂痛賃 嶌血頂賃]怠 戴⁄ + ど,なの ∗ �頂椎}⏟                                    塚�匂,迩肉
憲怠穴紅  

 

(6.2.4.3-3) 

 

Där: 紅 Excentricitetsfaktor. Approximativt värde enligt (Swedish Standards 

Institute, 2008, p.101): 

 Innerpelare: 紅 = な,なの 

 Kantpelare: 紅 = な,ね 

 Hörnpelare: 紅 = な,の 
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憲怠 Grundkontrollsnittets längd. 

 憲怠 = に講堅頂墜津痛  

 Där: 

 堅頂墜津痛 Kontrollsnittets radie enligt ekvation 5.2.2.1.3-4 och 5.2.2.1.3-5. 穴 Effektiv höjd för ÖK-armering. 紘潔   Partialkoefficient för betong (endast beaktande osäkerheter i 

materialegenskapen). 

 紘潔 = 1,5 för varaktiga och tillfälliga dimensioneringssituationer. 

 紘潔 = 1,2 för exceptionella dimensioneringssituationer (olyckslast). 

倦 = な + √態待待鳥 判 に,ど  med 穴 i mm. 

Där: 

 穴 Effektiv höjd för ÖK-armering 貢怠  Armeringsinnehåll. Avser vidhäftande dragarmering i x- respektive y-riktning 

(Swedish Standards Institute, 2008, p.102). 

 貢怠 = √貢掴貢槻 = √凋濡猫長∗鳥 ∗ 凋濡熱長∗鳥 判 ど,どに 

Där: �鎚  Arean hos dragarmering som når minst 岫健長鳥 + 穴岻 bortom 

betraktat snitt. Förenklar så att �鎚掴 = �鎚槻 . 

 決 Tvärsnittets minsta bredd inom dragen zon. 

  決 = 潔 + ぬ穴  

  Där: 潔 Pelarens bredd eller diameter, enligt 

figur 8. 血頂痛賃 Karakteristiskt värde för betongens cylinderdraghållfasthet sätts in i MPa. 血頂賃  Karakteristiskt värde för betongens cylindertryckhållfasthet (28 dagar) sätts 

in i MPa. 
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�頂椎  Tryckspänningen i betongen av normalkraft eller förspänning. 

 �頂椎 = 朝匂凋迩 判 ど,に ∗ 血頂鳥 

Där: 

 軽鳥  Dimensionerande axialkraft. 

 �頂 Betongtvärsnittsarea. 

 血頂鳥 Dimensionerande tryckhållfasthet. 

 

Kontrollsnittets radie 

En kombinationsarmerad pålunderstödd platta kommer i detta fall endast grundläggas 

med kapitäl (pålvot/fördelningsplatta). Detta leder till att 憲怠 endast beräknas med radien 堅頂墜津痛 enligt figur 17 och 18. 

För plattor med cirkulär pelare med cirkulär pelarkapitäl med 健茎 < に,どℎ茎 (se figur 17) 

behöver skjuvspänningarna vid genomstansning endast kontrolleras för snittet med radien 堅頂墜津痛 från pålens centrum enligt ekvation: 堅頂墜津痛 = に穴 + 健張 + ど,の潔 (6.2.4.3-4) 
 

För plattor med rektangulär pelare med rektangulär pelarkapitäl med 健茎 <に,どℎ茎 (se figur 

17) och yttermåtten 健怠 och 健態 behöver skjuvspänningarna vid genomstansning endast 

kontrolleras för snittet med radien 堅頂墜津痛 från pålens centrum enligt ekvation: 

堅頂墜津痛 = 兼件券 {に穴 + ど,のは√健怠健態に穴 + ど,はひ健怠  (6.2.4.3-5) 

 

Där: 健怠 = 潔怠 + に健張怠 健態 = 潔態 + に健張態 
Villkor för att genomstansning inte ska inträffa:  撃帳鳥 判撃眺鳥,頂捗 
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Figur 18: Plan av platta med kapitäl där 残� < 匝, 宋�� (Swedish Standards Institute, 2008, p.94) 

Figur 17: Sektion av platta med kapitäl där 残� < 匝, 宋�� (Swedish Standards Institute, 2008, p.96) 
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6.2.5 Beräkningsmetod i bruksgränstillstånd. 

6.2.5.1 Beräkning av sprickbredd 

I EK ställs krav på sprickbredd, 拳陳銚掴, med hänsyn till vilken miljö konstruktionen är 

avsedd att befinna sig i, så kallad exponeringsklass enligt tabell 11. 

 

Tabell 11: Rekommenderade värden på 始仕�姉 (mm) (Swedish Standards Institute, 2008, p.117) 

 

 

Den karakteristiska sprickbredden, 拳賃 , ska vara mindre än 拳陳銚掴 för att konstruktionen 

ska uppfylla kraven för maximal tillåten sprickbredden. Värt att notera är att dessa krav 

kan ändras eller bortses ifrån om beställaren beslutar det. 拳賃 beräknas enligt: 拳賃 = 鯨追,陳銚掴岫綱鎚陳 − 綱頂陳岻 (6.2.5.1-1) 
 

där: 鯨追,陳銚掴  Största avståndet mellan sprickor 

 鯨追,陳銚掴 = 倦戴 ∗ 潔 + 賃迭賃鉄賃填∗岫怠−賃肉岻∗��濡,賑肉肉  

Där: 

 潔  Täckande betongskikt hos längsgående armering. 

 倦怠  Faktor som beaktar armeringens ytegenskaper. 

  倦怠 = ど,ぱ för kamstänger. 

  倦怠 = な,は för släta stänger (t.ex. spännstål) 
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倦態  Faktor som beaktar inverkan av töjningsgradienten och 

beräknas enligt: 

  倦態 = ど,の �迭+�鉄�迭  

Där: 綱怠  Tvärsnittets största dragtöjning. 綱態  Tvärsnittets minsta dragtöjning. 

Vid ren dragning blir 倦態 = な,ど. 

Vid ren böjning blir 倦態 = ど,の. 倦戴 = ぬ,ね (nationell parameter, rekommenderat värde). 倦替 = ど,ねにの (nationell parameter, rekommenderat värde). 倦捗  Faktor som beaktar förhållandet mellan 

residualdraghållfastheten och draghållfastheten. 

倦捗 = 血捗痛鳥,眺怠血頂痛陳 判 な,ど 

Där: 

  血捗痛鳥,眺怠 Residualdraghållfasthet i bruksgränstillstånd. 貢鎚,勅捗捗 Effektivt armeringsinnehåll. 

  貢鎚,勅捗捗 = 凋濡凋賑肉肉 
Där: �勅捗捗  Arean hos medverkande betong mellan sprickor. 

   �勅捗捗 = ℎ頂,勅捗捗 ∗ などどど 

där: ℎ頂,勅捗捗  Höjden ℎ頂,勅捗捗 på effektiv betongarea. 

    ℎ頂,勅捗捗 = 兼件券 {に,の岫ℎ − 穴岻, ℎ−掴戴 , ℎ態} �鎚 Erforderlig armeringsarea. 
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   �鎚 = 降鎚 ∗ 決 ∗ 穴 ∗ �捗迩匂捗熱匂  

   Där: 降鎚  Det mekaniska armeringsinnehållet. 

    降鎚 = な − √な − に兼̅ 

    Där: 兼̅  Det relativa momentet 

enligt ekvation: 

 5.2.2.2.1-2. 考  Effektiva hållfastheten. 

    考 = な,ど f�� 血頂賃 判 のど MPa 
    考 = な,ど − 岾捗迩�−泰待態待待 峇  f�� のど < 血頂賃 判 ひど MPa 血頂鳥  Dimensioneringsvärde för betongens 

tryckhållfasthet. 血槻鳥 Dimensioneringsvärde för 

armeringens sträckgräns. 

 

Det relativa momentet 兼̅ skall jämföras med 兼̅長銚鎮 för vald armeringskvalitet. Tvärsnittet 

är underarmerat då 兼̅ < 兼̅長銚鎮. 兼̅ = 警決 ∗ 穴態 ∗ 考 ∗ 血頂鳥 (6.2.5.1-2) 

Där: 警  Moment i brottgränstillstånd. 

 

Det finns två sätt att beräkna töjningsskillnaden. Antingen räknar man med 

stålspänningen som tar hänsyn till effekten av fibrerna eller med den som försummar 

effekten av fibrerna. Beräkningen utfördes enligt det senare fallet, med en fiktiv 

stålspänning. (Swedish Standards Institute, 2014, pp. 17-18) 
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Töjningsskillnaden beräknas enligt: 

岫綱鎚陳 − 綱頂陳岻 = 岫な − 倦捗岻 (�鎚,捗�頂痛 − 倦痛 ∗ 血頂痛,勅捗捗貢鎚,勅捗捗 岫な + 糠勅捗 ∗ 貢鎚,勅捗捗岻)継鎚 半 ど,は岫な − 倦捗岻 �鎚,捗�頂痛継鎚  
(6.2.5.1-3) 

 

Där: �鎚,捗�頂痛 Fiktiv spänning i dragarmeringen vid antagandet av ett sprucket tvärsnitt 

som försummar effekten av fibrerna 岫血捗痛鳥,眺怠岻. 倦痛 Faktor som beror av lastens varaktighet. 

 倦痛 = ど,は för korttidslast. 

 倦痛 = ど,ね för långtidslast. 血頂痛,勅捗捗 Medelvärde på betongens draghållfasthet vid den tidpunkt då första sprickan 

förväntas uppkomma. 血頂痛,勅捗捗 = 血頂痛陳 eller lägre, 岫血頂痛陳岫建岻岻, om 

sprickbildningen förväntas tidigare än 28 dagar efter gjutningen. 継鎚 Dimensioneringsvärde för armeringens elasticitetsmodul. 継頂陳 Dimensioneringsvärde för betongens medelelasticitetsmodul. 糠勅捗 Stålspänningsfaktor (Engström, 2007, p.8-31) 

 糠勅捗 = 帳濡帳迩� ∗ 岫な + �岫∞, 建待岻 
Där: �岫∞, 建待岻 = �眺張ど,な + 建待待,態 ∗ なは,ぱ√血頂陳 

Där: �眺張 enligt ekvation 6.2.5.1-4 迎茎 Relativa fuktigheten angivet i % 
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�眺張 = {  
  な + な − 迎茎 などど⁄ど,な ∗ √ℎ待典 , 血�堅 血頂陳 判 ぬの 警鶏欠                              
[ ぬの血頂陳]待,態 + な − 迎茎 などど⁄ど,な ∗ √ℎ待典 ∗ [ ぬの血頂陳]待,苔 , 血�堅血頂陳 > ぬの 警鶏欠  (6.2.5.1-4) 

 

Den relativa fuktigheten är vanligtvis mellan 40 % och 100 % i utomhusmiljöer. 100 % 

gäller för konstruktioner som är utsatta för konstant markfukt, exempelvis platta på mark 

(Swedish Standards Institute, 2008, p.27). 

Där: 建待 Är betongens ålder vid pålastning (dagar). ℎ待 Är betongens ekvivalenta tjocklek. ℎ待 = に ∗ �頂憲  

Där: 憲 Omkretsen för den del som är exponerad för uttorkning. 

(Johannesson & Vretblad, 2011, pp.78-79). 
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6.2.5.2 Minimiarmering med hänsyn till sprickbredd 

Minimiarmering med hänsyn till sprickbredd är den minsta armeringsarean som krävs för 

att få en kontrollerad sprickning i områden där spänningen förväntas uppkomma. 

(Swedish Standards Institute, 2014, p.16) 

Om inte en mer noggrann beräkning visar att en mindre armeringsarea är tillräcklig 

beräknas minimiarmering på följande sätt (Swedish Standards Institute, 2014, pp.16-17): 

�鎚,陳�津 = 倦頂 ∗ 倦 ∗ 岫な − 倦捗岻 ∗ 血頂痛,勅捗捗 ∗ �頂痛�鎚  (6.2.5.2-1) 

 

Där: 倦  Koefficient som kompenserar för inverkan av ojämna egenspänningar som 

medför en minskning av tvångkrafter. 

  倦 = な,ど för liv med ℎ 判 ぬどど 兼兼 eller flänsar med 決 判 ぬどど 兼兼 

  倦 = ど,はの för liv med ℎ 半 ぱどど 兼兼 eller flänsar med 決 半 ぱどど 兼兼 血頂痛,勅捗捗 Medelvärde på betongens draghållfasthet vid den tidpunkt då första sprickan 

förväntas uppkomma. 血頂痛,勅捗捗 = 血頂痛陳 eller lägre, 岫血頂痛陳岫建岻岻, om 

sprickbildningen förväntas tidigare än 28 dagar efter gjutningen. �鎚 Största tillåtna armeringsspänningen efter uppsprickning. �鎚 = 倦戴 ∗ 繋槻賃 

 Där: 

  倦戴 = ど,ぱ 

Resterande parametrar förklaras i kapitel 5.2.4.1 ”Minimiarmering med hänsyn till böjande 
moment”.    
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6.2.5.3 Beräkningsmetod för deformationer 

För att beräkna den totala nedböjningen, 検痛墜痛, användas en förenklad metod där man 

viktar responsen för osprucken respektive fullständigt böjsprucken konstruktionsdel 

(Swedish Standards Institute, 2008, p.128). Beräkning av 検痛墜痛 utförs enligt: 検痛墜痛 = 耕 ∗ 検態 + 岫な − 耕岻 ∗ 検怠 
 

(6.2.5.3-1) 

 

Där: 耕 Är en fördelningskoefficient som beaktar dragspänningar i betongen mellan 

sprickor. �濡認�濡  kan ersättas med 
暢迩認暢  vid böjning (Swedish Standards Institute, 

2008, p.128). 耕 = ど   För ospruckna tvärsnitt. 耕 = な − 紅 ∗ 岾暢迩認暢  峇態 För spruckna tvärsnitt 

 Där: 紅 Är en koefficient som beaktar inverkan på medeltöjningen av 

lastens varaktighet eller upprepade belastningar. 紅 = な,ど För enstaka korttidslaster. 紅 = ど,の För långtidslast och frekventa korttidslaster. 警頂追 Moment då böjspricka uppkommer i maxmomentsnitt. (Nero, 

Kjell, 2012, p.40). 警頂追 = 捗迩禰�∗彫ℎ 態⁄   検態 Nedböjning beräknad under antagandet att alla tvärsnitt är i stadium II. 

検態 = 圏賃健替なぱの継荊態 
 

(6.2.5.3-2) 
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Där: 荊態  Tröghetsmomentet i stadium II (Engström, 2007, p.8-19). 

荊態 = 決 ∗ 捲戴ぬ + 糠 ∗ �鎚 ∗ 岫穴 − 捲岻態 

Där: 捲 Neutrallagret. För enkelarmerat tvärsnitt: 

   決 ∗ 捲 ∗ 岾掴態峇 = 糠勅捗 ∗ �鎚 ∗ 岫穴 − 捲岻 ⇒ 捲 

捲態 + 態∗�賑肉∗凋濡長 ∗ 捲 − 態∗�賑肉∗凋濡∗鳥長 = ど  

Resterande värden se kapitel 6.2.5.1   検怠 Nedböjning beräknad under antagandet att alla tvärsnitt är i stadium I. 

Konstruktionen ses som fast inspänd vid stöd A och fritt upplagd vid stöd B 

med fullt utbredd last (Johannesson & Vretblad, 2011, p.37). 

検怠 = 圏賃健替なぱの継荊 
 

(6.2.5.3-3) 

Där: 荊 Tröghetsmomentet i stadium I(Johannesson, & Vretblad, 2011, 

p.22). 荊 = 長∗ℎ典怠態   継 Betongens elactisitetsmodul. 継 = 継頂,勅捗  Betongens effektiva elasticitetsmodul vid 

långtidslast. 

Där: 継頂,勅捗 = 継頂陳な + �岫∞, 建待岻 
 

 

Resterande värden se kapitel 6.2.5.1 
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7 RESULTAT OCH ANALYS 
I detta kapitel besvaras frågeställningarna: 

1. Hur kan en dimensioneringsmall utformas för en kombinationsarmerad pålunderstödd 

platta som utgår från Eurokod och den Svenska Standarden SS 812310? 

 

2. Vad skiljer den gamla dimensioneringsmetoden från den nya i bruksgränstillstånd och 

brottgränstillstånd för en kombinationsarmerad pålunderstödd platta?  

 

2.1. På vilket sätt påverkas betongkonstruktionen av dessa skillnader?  

Frågeställning 1 besvaras i avsnitt 7.1.2 

Frågeställning 2 och 2.1 besvaras i avsnitt 7.2. 

7.1 Resultat 

I detta avsnitt redovisas båda dimensioneringsmallarna, därefter visas en tabell med 

beräkningsresultaten för att man sedan skall kunna jämföra dessa i analysen. 

Dimensioneringsförutsättningar enligt bilaga 1. 

7.1.1 Dimensioneringsmall enligt BKR, BR4 och BR13 

På grund av att den gamla dimensioneringsmallen är sekretessbelagd kan den inte 

redovisas som helhet i studien. Den bygger dock på den beräkningsmetod som har 

redovisat i rapporten, avsnitt 6.1. 

Beräkningsresultaten för dimensioneringsmallen enligt BKR, BR4 och BR13 redovisas i 

avsnitt 7.1.3 med hänvisning till texten ovan. 

7.1.2 Dimensioneringsmall enligt Eurokod och Svensk Standard 

Nedan redovisas den dimensioneringsmall som utgår ifrån EK och SS, ifylld med de 

värden som finns i bilaga 1.  Vid val av värden som inte förklaras i bilaga 1, se 

beräkningsmetod, avsnitt 6.2 ”Beräkningsmetod enligt Eurokod och Svensk Standard”. 

Dimensioneringsmallen har skapats i Excel, där parametrarna redovisas löpande med 

tillhörande ekvation. I sammanställningen (längst ner i mallen) erhåller användaren 

resultatet om konstruktionen är godkänd eller inte, med hänsyn till varje beräkningsdel. 

Om ett icke godkänt värde erhålls, måste konstruktionens indata ändras. 

Grön ruta = Indata (Ej ändringsbar i sammanställningen). 

Gul ruta = Beräknade värden som används vid fortsatt dimensionering. 

Blå ruta = Dimensionerande värden eller kapaciteter. 
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7.1.3 Sammanställning av resultat från dimensioneringsmallarna 

Redovisning av resultat enligt nedanstående tabell: 

Tabell 12: Redovisning av resultat av dimensioneringsmallar med samma armeringsinnehåll 

 Enligt EK och SS Utnyttjande 
grad 

Enligt BKR, BR4 och 
BR13 

Utnyttjande
grad 

Laster 圏帳鳥 = ねぱ,どな 倦軽/兼態 芸帳鳥 = はぱ,にの 倦軽 
 

 

 

 

圏帳鳥 = ねね,の 倦軽/兼態 芸帳鳥 = はの 倦軽 
 

 

 

 
Dimension-
erande moment 

兼帳鳥,鎚痛�鳥 = なにね,ひな 倦軽兼/兼 兼帳鳥,捗ä鎮痛 = ばど,どな 倦軽兼/兼 
 

 

 

 

∑兼帳鳥 = にのは,ぬ 倦軽兼/兼 

 

 

 

 
Moment-
kapacitet 

警眺鳥,鎚痛�鳥 = なねぱ,どの 倦軽兼/兼 警眺鳥,捗ä鎮痛 = ひは,はね 倦軽兼/兼 
ぱね% ばに% 

∑警眺鳥 = ぬには,ぱ 倦軽兼/兼 

 

ばぱ% 

Dragbrotts-
töjning i 
fiberbetongen 
 

Över stöd och i fält: 綱捗痛通 = 綱頂痛 + 拳通健頂鎚 = なぬ,は‰ 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Dragtöjning i 
fiberbetongen. 
(Töjnings-
villkor: �讃嗣 判 �讃嗣四). 

Över stöd: 綱捗痛 = ℎ − 捲捲 ∗ 綱頂 = ぱ,ぱ‰ 

 
I fält: 綱捗痛 = ℎ − 捲捲 ∗ 綱頂 = なね,はば‰ 

 

 
 はね% 
 
 
 などぱ% 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Dimension-
erande tvärkraft 

撃帳鳥 = ひにひ,のの 倦軽  

 

 

撃帳鳥 = ばなに,ぬ 倦軽  

 

 
Tvärkraft-
kapacitet 
(genom-
stansning) 

Kvadratisk pålvot: 撃眺鳥 = などなの,はぬ 倦軽 
 

 ひに% 
Kvadratisk pålvot: 撃眺鳥 = ひのは,ば 倦軽 

 ばね% 

Sprickbredd Över stöd: 激賃 = ど,なな 兼兼 
 
I fält: 激賃 = ど,なに 兼兼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedböjning 
(Med hänsyn 
till långtidslast) 

Maximal nedböjning i fält: 検痛墜痛 = なは,ぬば 兼兼 

 

 

 

Maximal nedböjning i 
fält: 検痛墜痛 = なぱ,はに 兼兼 

 

 

 

 

Eftersom töjningsvillkoret i fält, 綱捗痛 判 綱捗痛通, inte uppfylls i dimensioneringsmallen enligt 

EK och SS måste det armeras mer. 5 * ᴓ16 mm kommer nu att kontrolleras. 
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Tabell 13: Redovisning av resultat av ny DM som uppfyller �讃嗣 判 �讃嗣四. 

 Ny metod Utnyttjandegrad 

Momentkapacitet 警眺鳥,鎚痛�鳥 = なねぱ,どの 倦軽兼/兼 警眺鳥,捗ä鎮痛 = ななど,のぱ 倦軽兼/兼 
ぱね% はぬ% 

Dragbrottstöjning i 
fiberbetongen 
 

Över stöd och i fält: 綱捗痛通 = 綱頂痛 + 拳通健頂鎚 = なぬ,は‰ 

 

 

 

 

Dragtöjning i 
fiberbetongen. 
(Töjningsvillkor: �讃嗣 判 �讃嗣四). 

I fält: 綱捗痛 = ℎ − 捲捲 ∗ 綱頂 = なに,はの‰ 

 
 ひぬ% 
 
 

Nedböjning 
(Med hänsyn till 
långtidslast) 

Maximal nedböjning i fält: 検痛墜痛 = なね,にぱ 兼兼 

 

 

 

 

Töjningsvillkoret i fält 綱捗痛 判 綱捗痛通 är nu uppfyllt. 

Vid kontakt med en av författarna till den Svenska Standarden SS 812310, Ingemar 

Löfgren erhölls information om att istället för att öka armeringsinnehållet om 

töjningsvillkoret inte uppfylls, kan man modifiera den förenklade metoden, eller övergå 

till den generella metoden O.3 i SS 812310. 

Beräkning av momentkapaciteten med en modifierad förenklad metod utförs genom att 

använda tryckblockfaktorer som gäller för lägre töjning där 綱頂頂 < 綱頂通戴, enligt Bilaga 2. 

Men för att göra en sådan beräkning måste ett värde för 綱頂頂 bestämmas vilket inte tas upp 

i denna studie. 
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7.2 Analys 

7.2.1 Dimensionerande laster 

Faktorer som skiljer sig vid beräkning av dimensionerande last mellan BKR och EK för 

konstruktion på mark: 

 Densitet: Densiteten för betong är にね 倦軽/兼戴 enligt BKR och にの 倦軽/兼戴 enligt EK. 

 Säkerhetsklass: BKR tar inte hänsyn till säkerhetsklass i lastkombinationer. Denna 

koefficient läggs istället på materialet där det ger en reducerande effekt på dess 

hållfasthet.  

Enligt EK reduceras lastkombinationer med en partialkoefficient som tar hänsyn till 

säkerhetsklass, 紘鳥. Dock använder EK överlag en större partialkoefficient med hänsyn till 

lasteffekt, 紘捗, vilket medför att EK i de flesta fall ger ett högre värde på den 

dimensionerande lasten enligt figur 20 och 21. Värt att nämna är att dimensionerande last 

enligt BKR ger ett större värde än EK vid nyttig last som överstiger ca なぱ 倦軽/兼態 i SK1 

enligt figur 19.  

 

 

Figur 19: Dimensionerade last i SK1. 
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Figur 20: Dimensionerade last i SK2. 

 

Figur 21: Dimensionerade last i SK3. 
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7.2.2 Dimensionerande lasteffekter 

7.2.2.1 Dimensionerande moment 

I dimensioneringsmallen enligt BKR, BR4 och BR13 tas hänsyn till fördelningsplattan 

momentkapacitet, där man kontrollerar att den klarar belastningarna från platta. Detta för 

att se om hela fördelningsplattans bredd kan användas i fortsatt momentberäkning. I 

dimensioneringsmallen enligt EK och SS görs antagandet att denna fördelningsplatta 

redan är dimensionerad för de laster som kommer att påverka konstruktionen, vilket 

medför att beräkning av denna typ inte behöver inkluderas. 

Den största skillnaden för beräkning av dimensionerande moment är att 

dimensioneringsmallen enligt BKR, BR4 och BR13, beräknar ett totalt dimensionerande 

moment som inkluderar både stöd- och fältmoment. Ett totalt dimensionerande moment 

går inte att använda för att kontrollera om 警眺鳥 半 警帳鳥 då separata värden för 警眺鳥 vid 

stöd och fält måste beräknas enligt SS 812310. Genom att använda en momentberäkning 

enligt strimmelmetoden i dimensioneringsmallen enligt EK och SS erhålls istället ett 

dimensionerande moment för stöd och ett för fält, vilket underlättar dimensionering av 

armeringsinnehållet för respektive del i plattan.  

Eftersom dimensionerande moment har beräknats på så pass olika sätt är det därför svårt 

att jämföra resultaten av dimensioneringsmallarna.  

7.2.2.2 Dimensionerande tvärkraft 

Att den dimensionerande tvärkraften blir större i dimensioneringsmallen enligt EK och 

SS beror delvis på en större dimensionerande last (avsnitt 8.1.1), men även på grund av en 

större strimmelbredd i x- och y-led används. Pelare i dimensioneringsmallen enligt EK 

och SS tar upp en större last då 捲′, 検′ > 健. 
Dimensionerad tvärkraft i dimensioneringsmall enligt BKR, BR4 och BR13: 撃帳鳥 = 圏帳鳥 ∗ 健態 

Dimensionerad tvärkraft i dimensioneringsmall enligt EK och SS: 撃帳鳥 = 圏帳鳥 ∗ 捲′ ∗ 検′  
 

7.2.3 Residualhållfasthet 

Då residualhållfastheten bestäms av fibertillverkaren och inte har något med respektive 

standard att göra kommer detta värde vara samma för båda dimensioneringsmallarna. 

Skillnader erhålls istället i hur detta värde för residualhållfastheten används i respektive 

mall. I dimensioneringsmallen enligt BKR, BR4 och BR13 beräknas karakteristisk 

böjdraghållfasthet, medan dimensioneringsmallen enligt EK och SS beräknar 

karakteristisk draghållfasthet. 
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SS 812310 ges användaren möjlighet att beräkna residualdraghållfastheten för både bruks- 

och brottgränstillstånd. Detta leder till att beräkningar av sprickförhållanden för 

dimensioneringsmallen enligt EK och SS enkelt går att utföra.  

7.2.4 Brottgränstillstånd 

7.2.4.1 Momentkapacitet 

I likhet med beräkning av dimensionerande moment beräknar dimensioneringsmallen 

enligt BKR, BR4 och BR13 en total momentkapacitet. Även denna jämförelse lider av att 

dimensioneringsmallarna skiljer sig fundamentalt. En förenkling är att istället se på 

utnyttjandegraden av momentkapaciteten för att analysera skillnader. 

Jämförelse med samma armeringsinnehåll: 

 Dimensioneringsmallen enligt BKR, BR4 och BR13: 

Total utnyttjandegrad = 78 %. 

 Dimensioneringsmallen enligt EK och SS: 

Utnyttjandegrad vid stöd = 84 % 

Utnyttjandegrad i fält = 72 % 

Utnyttjandegrad medelvärde= 
岫腿替%+胎態%岻態 = ばぱ% 

Notera att dimensioneringsmallen enligt EK och SS inte uppfyller töjningsvillkoret i fält 綱捗痛 判 綱捗痛通. 

Jämförelse med olika armeringsinnehåll: 

 Dimensioneringsmallen enligt BKR, BR4 och BR13: 

Total utnyttjandegrad = 78 %. 

 Dimensioneringsmallen enligt EK och SS: 

Utnyttjandegrad vid stöd = 84 % 

Utnyttjandegrad i fält = 63 % 

Utnyttjandegrad medelvärde= 
岫腿替%+滞戴%岻態 = ばぬ,の% 

Dimensioneringsmallen enligt EK och SS uppfyller nu töjningsvillkoret i fält 綱捗痛 判 綱捗痛通. 

När samma armeringsinnehåll används erhålls samma utnyttjandegrad som 

dimensioneringsmallen enligt BKR, BR4 och BR13, men töjningsvillkoret uppfylls inte 

enligt avsnitt 6.2.4.2. Genom att armera mer i fält uppfylls detta villkor men 

utnyttjandegraden blir väsentligt lägre. 
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Dimensioneringsmallen enligt BKR, BR4 och BR13 beräknar bidraget av 

fiberarmeringens momentkapacitet genom ett tvärsnitt som är en meter brett: 

兼通,捗�長勅追 = などどど ∗ 血頂長 峭ℎ態は 嶌  

 

Där: ℎ Tvärsnittshöjden 血頂長 Dimensionerande residual böjdraghållfasthet för stålfiberbetong enligt 

ekvation 6.1.3.2-4 

 

Detta innebär att ingen hänsyn tas till tvärsnittets tryckzon. Ett konstant värde på 

momentkapaciteten för fiberarmeringen, som inte förändras oavsett 

stångarmeringsinnehåll, kan ge ett för stort eller för litet värde för dess inverkan på 

momentkapaciteten. Tryckzonshöjden skiljer sig i fält och vid stöd då den är beroende på 

stångarmeringsinnehållet, vilket dimensioneringsmallen enligt EK och SS beskriver 

(avsnitt 6.2.4.2). 

Enligt BKR läggs säkerhetsfaktor, 紘津, på materialet istället för på lasten enligt EK, vilket 

innebär att hållfastheten för betongen och armeringen räknas ner. Men vilken skillnad 

detta ger mellan mallarna med hänsyn till momentkapaciteten är svår att utläsa då det är, 

som tidigare nämnt, ett totalt värde på momentkapaciteten som beräknas. 

7.2.4.2 Tvärkraftskapacitet 

Enligt ovan nämnt läggs säkerhetsfaktor, 紘津, på materialet i BKR istället för på lasten 

enligt EK, vilket innebär att hållfastheten för betongen och armeringen räknas ner. En 

nedräkning av hållfastheten visar sig i att tvärkraftkapaciteten är något lägre i 

dimensioneringsmallen enligt BKR, BR4 och BR13 än dimensioneringsmallen enligt EK 

och SS.  

 

7.2.5 Bruksgränstillstånd 

7.2.5.1 Sprickbredd 

I dimensioneringsmallen enligt BKR, BR4 och BR13 finns det inga beräkningar för 

sprickbredd, detta beror troligtvis på att det i flesta fall inte finns något speciellt krav på 

sprickbredd för industrilokaler (Holstenson, 2015), eftersom dessa beräkningar endast 

sker i bruksgränstillstånd.  
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7.2.5.2 Nedböjning 

Då båda mallarna använder sig av beräkningsmetoder enligt EK finns ingen skillnad i det 

avseende. Storlekskillnaden i nedböjning mellan de olika metoderna ligger istället hur 

statiken tillämpas. I dimensioneringsmallen enligt BKR, BR4 och BR13 antas fältet vara 

fritt upplagt utan momenten i stöden och som påverkas av en triangulär last: 

検陳銚掴 = 圏 ∗ 健替なにど ∗ 継荊 
Medan dimensioneringsmall enligt EK och SS antar att plattan är fast inspänd i en pelare, 

då det är ett ytterfält som beräknas, och belastas av en jämt utbredd last: 

検陳銚掴 = 圏 ∗ 健替なぱの ∗ 継荊 
Båda mallarna beräknar sedan tvärsnittet som en gradvis övergång från osprucket till 

sprucket. Skillnaden av att beräkna 検陳銚掴 i sprucket respektive osprucket tillstånd medför 

en något mindre nedböjning för dimensioneringsmallen enligt EK och SS. 
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8 DISKUSSION 

8.1 Resultatdiskussion 

Eftersom dimensionering enligt SS 812310 kräver ett dimensionerande moment för stöd 

och fält, var metoden för att beräkna statiken tvungen att ändras. Detta medförde stora 

skillnader av mallarna och jämförelsen mellan dem blev lidande. Vi anser dock att 

metoden är riktig då utnyttjandegraden för momentkapaciteten, vid lika stor 

armeringsarea, var densamma i båda dimensioneringsmallarna och att beräkningarna 

bygger på erkända teorier. Vi var tyvärr tvingade till att öka armeringsarean i fält för att 

uppfylla töjningsvillkoret vilket medförde en allt för låg utnyttjandegrad. 

Genom konsultation av Ingemar Löfgren, adjungerad professor, bygg- och miljöteknik, 

konstruktionsteknik vid Chalmers Tekniska Högskola och som även är en av författarna 

till SS 812310, kom vi fram till att den förenklade metoden för momentkapacitet, O.1, 

inte är tillämpar om töjningsvillkoret inte uppfylls. När detta inträffar måste beräkningar 

utföras enligt den generella metoden i SS 812310, O.3. Enligt Ingemar kommer dock inte 

momentkapaciteten nämnvärt att förändras mellan de olika beräkningarna, men att 

töjningsvillkoret i O.3 kommer bli uppfyllt. Det medför, i vårt fall, att ett lågt 

armeringsinnehåll i tvärsnittet för fält inte kommer ge upphov till tryckbrott och istället är 

det töjningskapaciteten på dragsidan som blir begränsande.  

Beräkning av tryckzonshöjden, 捲, är mycket svår att beräkna för hand (avsnitt 6.2.4.2). Vi 

löste detta genom att ge användaren till dimensioneringsmallen möjlighet att ändra detta 

värde tills jämnvikt råder. För att nå ett exakt nollvärde för jämnvikten måste cellerna 

målsökas till 0. 

 

  



85 
 

8.2 Metoddiskussion 

Att utgå från befintlig litteratur, alltså eurokoder, standarder och formelsamlingar har gett 

oss en stadig grund att bygga upp vår rapport på. För att sedan få bättre förklarningar, en 

klar arbetsgång och mer kunskap om vissa specifika områden har vi använt oss av andra 

examensarbeten men även doktorsavhandlingar inom ämnet. Vi har svårt att se någon 

annan metod än litteraturstudie till denna typ av rapport. Eftersom rapporten egentligen 

bygger på information som redan finns, men inte är sorterat och förklarat på ett 

lättförståeligt sätt. Vilket vi har gjort ett försök med att göra i denna studie. 

De största svårigheterna med detta arbete har varit att försöka hitta de ursprungliga 

källorna till vissa av ekvationerna i Linotols dimensioneringsmall, vilket ledde till att vissa 

delar av den metoden inte kunde förklaras utan endast redovisas. Vi hade även stora 

svårigheter med att tyda vissa av ekvationerna i den svenska standarden SS 812310, vilket 

mynnade ut i att vi kontaktade Ingemar Löfgren för att kunna få svar på våra frågor. 

Validitet och reliabilitet 

Metoden för datainsamlingen till denna rapport är relevant med tanke på studiens ansats 

som är kvantitativ deduktiv, där all data samlas in genom litteratur grundad på kända 

teorier inom ämnet. Endast litteratur om dimensionering av betongkonstruktioner och 

materialegenskaper granskas, de interna dokumentet från Linotol som även de är 

grundade på kända teorier, vilket leder till en hög validitet. 

För att få en hög reliabilitet i den information som man granskar krävs det att den är 

relevant för studien, att man kan lita på de resultat som redovisas. Alltså krävs det är 

resultaten är mätbara och genom detta kan kontrolleras. För att kunna göra det, användes 

ett referensobjekt där både in och utgående data kan jämföras. Vilket i sin tur leder till en 

rimlighetsbedömning av svaren. 

Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet innebär att resultatet ska vara upprepningsbart, alltså att om någon 

implementerar samma metod som vi använder oss av ska utfallet i deras undersökning bli 

densamma. Därför krävs en grundligt förklarad metod med hög validitet och där 

resultaten har reliabilitet. Med tanke på datainsamlingsmetodens generaliserbarhet för just 

vår studie skulle den kunna användas av t.ex. andra företag som vill utföra en liknande 

studie. Dock kan företag använda sig av olika dimensioneringsmetoder som utgår från 

BKR, men kan vara förenklade och berör endast vissa parametrar vid dimensioneringen, 

vilket leder till andra resultat just vid jämförelsen av mätbara data mellan BKR och EK. 

Metoden för att ta fram en dimensioneringsmall enligt EK och SS är dock oberoende av 

vem som gör den, då teorierna bakom uträkningarna är tillförlitliga och välgrundade. 

Därför borde företag med intresse inom studiens ämnesområde kunna använda just 

denna del av rapporten för att kunna följa hur vi har gått till väga när vi skapat vår 

dimensioneringsmall. 
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9 SLUTSATSER  
Efter genomförda analyser kan vi dra slutsatsen att jämförelsen mellan 

dimensioneringsmallarna uppenbarligen blev lidande på grund av att olika metoder för att 

beräkna statiken används. Detta ser vi dock inte som ett allt för stort problem då vikten 

för jämförelsen istället behandlar plattans utnyttjandegrad.  

Dimensionering enligt SS 812310 ger ett mer korrekt värde för momentkapaciteten då 

den tar hänsyn till förändring av tryckzonshöjden vid olika delar av plattan. SS 812310 

kunde dock vara tydligare för hur detta värde beräknas och även förklara vad som 

inträffar om töjningsvillkoret inte uppfylls. 

Då tillämpbarheten för den förenklade metoden i SS 812310, O.1, beror på att 

töjningsvillkoret uppfylls, kommer dimensioneringsmallen enligt EK och SS inte vara ett 

korrekt dimensioneringsverktyg att använda i alla beräkningsfall. Det leder en minskad 

tillämpbarhet för dimensioneringsmallen, och eventuellt ett merarbete för användaren, då 

den generella metoden i SS 812310, O.3, måste användas eller att ett separat värde för 綱頂頂 
beräknas. 

En sista slutsats är att det går att göra en dimensioneringsmall enligt EK och SS för en 

kombinationsarmerad pålad platta. Vi anser även att det är bra med en svensk standard 

som samverkar med eurokod, då det ger företag i Sverige något att förhålla sig till vid 

dimensionering av stålfiberkonstruktioner. 
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10 REKOMMENDATIONER 
Vi rekommenderar att ett tillägg för att beräkna 綱頂頂 utformas för dimensioneringsmallen 

eller att den förenklade metoden, O.1, ersätts med den generella metoden, O.3. 

Som exempel på fortsatt arbete för kombinationsarmerande konstruktioner kan en 

lösningsgång och jämförelse mellan den förenklade metoden, O.1 och den generella 

metoden, O.3, i SS 812310 utförs och förklaras. 
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12 BILAGOR 
 

Bilaga 1 

Dimensioneringsförutsättningar 

Dimensioneringsmetoderna beräknas med samma förutsättningar. Dessa redovisas nedan: 

 SK2 - För bärande konstruktioner med någon risk för allvarliga personskador skall 

säkerhetsklass 2 användas (Swedish Standards Institute, 2008, p.84).  

o SK1= 紘鳥 = ど,ひな 

 

 XC1 – För val av exponeringsklass Ö.K. enligt tabell (Johannesson, Paul & 

Vretblad, Bengt, 2011). 

 XC3 – För val av exponeringsklass U.K. enligt tabell (Johannesson, Paul & 

Vretblad, Bengt, 2011). 

o Täckande betongskikt Ö.K. = 35 mm 

o Täckande betongskikt U.K. = 35 mm 

 

 L50 – Livslängdkategori enligt tabell (Johannesson & Vretblad, 2011). 

 

 C30/37 – Betongkvalitet. (Johannesson & Vretblad, 2011). 

 

*För varaktiga och tillfälliga dimensioneringssituationer. 

**För exceptionella dimensioneringssituationer (olyckslast). 
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 Betongens densitet 

o � = にね kN/兼戴 (BKR)  

o  � = にの kN/兼戴 (EK) 

 

 Residualhållfasthet 

Som tidigare beskrivet i avsnitt 5.1.3 Beräkning av residualhållfasthet, beräknas 

residualhållfastheten ut på olika sätt beroende på dimensioneringsmetod. För att kunna 

jämföra resultaten krävs det att vi använder samma residualvärden i båda metoderna. Vi 

kommer därför att utgå från det karakteristiska residualböjdraghållfasthetsvärdet från den 

gamla dimensioneringsmallen. Dock kommer vi att använda ett något högre värde för 血,怠 
för att få ett så korrekt resultat som möjligt. 

Karakteristisk residualböjdraghållfasthet enligt gamla metoden är: 

o 迎怠待,戴待 ∗ 血捗鎮頂陳 = ぬ,ななにの 警鶏欠 

Vilket leder till att vi väljer klasserna 迎怠ね, 迎戴ぬ i den nya metoden. 

o 迎怠ね = 血眺,怠 = ね 警鶏欠  

o 迎戴ぬ = 血眺,戴 = ぬ,ななにの 警鶏欠  

I de flesta fallen är 血,怠 större eller lika med 血眺,戴 (Swedish Standards Institute, 2014, p. 9) 

 

 Stångarmering. (Johannesson, Paul & Vretblad, Bengt, 2011) 
o 血槻賃 = のどど 警鶏欠 

o 血槻鳥 = ねぬの 警鶏欠 

o 継鎚 = になど 罫鶏欠 (BKR) 

o 継鎚 = にどど 罫鶏欠 (EK) 
 

 Laster 

o Karakteristisk utbredd last 

 圏賃 = ぬど 倦軽/兼態 
o Karakteristisk punktlast 

 芸賃 = のど 倦軽 
 

 Plattdimension. 

o ℎ = にぬど 兼兼 

o 決 = などどど 兼兼 
 

 Armering. 

o Över stöd: 
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 Ö� = ぱ 嫌建,ᴓ なは 兼兼 

 戟� = ね 嫌建,ᴓ なは 兼兼 
o I fält: 

 Ö� = ど 嫌建 
 戟� = ね 嫌建,ᴓ なは 兼兼 

 Pålavstånd (C/C). 

o 隙鎮勅鳥 = ねどどど 兼兼 

o 桁鎮勅鳥 = ねどどど 兼兼 
 

 Pålvot 

o Kvadratisk: 

 拳 = ばなの 兼兼 

o ℎ捗 = ねぱど 兼兼 
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Bilaga 2 

 

Figur 1: Beräkningsförutsättningar vid böjning i stadium III när brottstukning ej är uppnådd (Engström, 2007, p. 7-12). 

 

Figur 2: Faktorer 詩 och 試 för bestämning av tryckresultantens storlek och läge för idealiserad parabolisk rektangulära 

arbetskurva enligt EK 2, �算算[∗ 層宋−惣] (Engström, 2007, p. 7-13). 


