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Förord 

Med detta examensarbete avslutar vi en era av studier för att påbörja en ny ute i arbetslivet. 
Arbetets ämne har varit en perfekt övergång från en teoretisk utbildning till de mer 
produktionsanpassade problemen som nu också väntar. Ett stort tack till Christian Söderkvist 
på Skanska Stora Projekt och Claes Bergsten på Skanska Teknik som utarbetat förslaget till 
vårt examensarbete och som under arbetets gång alltid ställt upp att svara på frågor. Vi vill 
också tacka Anders Ansell, vår handledare på KTH, för hjälpen att avgränsa arbetets 
omfattning och för att alltid ha varit hjälpsam som bollplank.  
 
En som vi vill rikta ett särskilt tack till är Bo Westerberg som hjälpt oss att tolka Eurocode 
samt hur vi ska tänka för att dimensionera våra olika utformningar. Vi uppskattar den tid du 
tagit dig för att träffa oss samt att besvara våra mail. Tack också till Mikael Hallgren som 
hjälpte oss att förstå tvärkraftsarmeringens funktion och dess problematik.  
 
När det kommer till monteringsutförande och den problematik som yrkesarbetarna ställs inför 
ute på projekten har vi fått många hjälpande händer. Skanskas etablering i Värtahamnen, där 
de arbetar på en etapp av Norra Länken, har varit vår bas när det kommer till 
produktionsbitarna. Yrkesarbetarna har snällt ställt upp på små intervjuer, både i tid och otid. 
Ett särskilt tack till Jonny Engström som tog sig lite extra tid för att hjälpa oss. Ett tack går 
också till Per Svensson, som hjälpt oss att förstå hur monteringen går till ute på plats. 
 
Vi vill också tacka alla på Skanska Tekniks Bro och Anläggningsavdelning som också har fått 
frågor då och då om alla möjliga problem som vi har stött på. Till sist vill vi tacka alla som 
visat intresse för vårt arbete, vilket har uppmuntrat oss att göra det så bra som möjligt.  
 
Bra teamwork, effektivt arbete, härligt stöd och lagom många fikapauser har hjälp oss att 
avsluta vår utbildning på bästa sätt.  
 
 
Stockholm, december 2010 
 
 

 
 
  

Caroline Lundqvist Hanna Olsson



 

 



 

Sammanfattning 

Ett av de mest tidskrävande armeringsmomenten i plattor är monteringen av tvärkrafts-
armering. För att korta ner monteringstiden är det viktigt att försöka produktionsanpassa 
armeringen. Syftet med detta examensarbete är att hitta en tvärkraftsarmeringsutformning som 
förenklar armeringsutförandet. Detta antas leda till förbättrad arbetsmiljö, kortare byggtider 
och minskade kostnader. Prefabricerad armering såsom rullarmering används allt mer 
frekvent och det är därför viktigt att tvärkraftsarmeringen möjliggör användandet av denna.  
 
När en tvärkraft gör sig gällande i konstruktionen blir ofta sprickorna som slår upp lutande. 
Tvärkraftsarmeringen ger tillsammans med böjarmeringen en kraftresultant som kan ta upp 
den lutande dragspänningen som orsakar dessa sprickor. Som tvärkraftsarmering används 
traditionellt byglar vilka omsluter längsgående böjarmering och tryckzon, varav två stycken 
C-byglar används mest frekvent. Monteringen av dessa försvårar dock användandet av 
rullarmering och ger också en dålig arbetsmiljö för yrkesarbetarna. I examensarbetet studeras 
därför fyra alternativa utformningar till denna tvärkraftsarmering. En av dessa består av G-
byglar vars montering kan ske på två olika sätt. Antingen placeras de innan 
överkantsarmeringen monteras eller så förs de ner ovanifrån när all böjarmering ligger på 
plats. G-byglar som kompletteras med C-byglar är en annan utformning. G-byglarna kan 
monteras ihop till enheter som sedan placeras på plattans underkantsarmering. Enheten 
används sedan som monteringsstöd för överkantsarmeringen. Tillsist sticks C-byglar ner vilka 
då omsluter böjarmeringen. Ett annat alternativ är skjuvankare vilka består av armerings-
stänger med ankarhuvuden fästa i båda ändar. Monteringen sker efter det att all övrig 
armering har monterats. Den sista utformningen som studerats är shearband. Denna 
utformning består av en stålremsa som böjts till önskad profil. Om plattan är dragen i dess 
översida monteras shearbandet sist av all armering genom att föras ner ovanifrån. 
 
De armeringsutformningar som möjliggör användandet av rullarmering är skjuvankare, G-
byglar som träs i ovanifrån, G-byglar med kompletterande C-byglar och shearband om plattan 
är dragen i överkant. Utformningarna som monteras sist i monteringsutförandet möjliggör 
också en bra arbetsmiljö för yrkesarbetarna, då de inte tar upp plats på plattan innan den 
övriga armeringen är färdigmonterad. Dessa utformningar är skjuvankare, G-byglar och 
shearband. 
 
Alla valda utformningar har dimensionerats enligt Eurocode (2008) för ett valt referensobjekt. 
Referensobjektet möjliggör dock inte ett fullt utnyttjande av tvärkraftsbärförmågan och det 
som istället blev styrande var tvärkraftsarmeringens minimikrav. G-byglar var den utformning 
som erhöll störst centrumavstånd följt av skjuvankare. C-byglarna och G-byglar med 
kompletterande C-byglar behöver för referensobjektet lika stor mängd armering. Shearband 
har en högre dimensionerande sträckgräns än övriga utformningar och fick därför ett lägre 
krav på armeringsinnehåll. Trots detta krävdes centrumavstånd som var mindre än hälften av 
de övrigas. Shearband är den utformning som är svårast att analysera. Då ekvationerna i 
Eurocode (2008) bygger på att armeringen består av stänger är det svårt att bedöma om dessa 
kan tillämpas för ett stålband.  
 
 



 

 

 

 



 

Abstract 

“Shear reinforcement adapted to the construction of concrete slabs” 
When assembling the reinforcement in a concrete slab the most time consuming activity is 
placing of the shear reinforcement. It is therefore important to adapt the reinforcement to the 
construction to reduce the installing time. The purpose of this master thesis is to find a shear 
reinforcement solution that will enable an easier installing procedure. This will lead to an 
enhanced work environment, less man hours and a more cost-effective construction. 
Prefabricated reinforcement, such as carpets of reinforcement, is nowadays used more 
frequently. The shear reinforcement solutions should therefore enable the use of carpets of 
reinforcement.  
 
When a shear force acts in the slab the cracks will be inclined. Reinforcement needs to resist 
the forces causing these cracks to prevent the slab from failure. The traditional way of 
achieving this is by using links enclosing the flexural reinforcement. Two C-links are most 
commonly used, but their assembling prevents the usage of reinforcement carpets and is also a 
safety risk for the construction workers. This master thesis will examine four alternative shear 
reinforcement systems. One of these systems consists of G-links, which can be installed in 
two separate ways. They are either placed before or after all the flexural reinforcement in the 
upper part of the slab have been placed. G-links with supplementary C-links is another 
system. G-links are assembled to a unit which is placed on the reinforcement in the lower part 
of the slab. This unit will then act as a support for the carpets of flexural reinforcement. The 
C-links are then installed from above, enclosing the flexural reinforcement. Another system 
consists of double-headed studs. These are installed after all other reinforcement has been 
assembled. The last shear reinforcement system to be examined is the shearband. It consists of 
a steal strip bent to a requested profile. If the tensile forces appear at the top of the slab the 
strip will be installed from above through the other reinforcement layers.  
 
The shear reinforcement systems that enable the use of carpets of reinforcement are double-
headed studs, G-links that are installed from the top, G-links with supplementary C-links and 
shearband if the tensile forces appear at the top of the slab. The systems that are installed last, 
when all the other reinforcement are in place, creates a good environment for the workers 
since they enable a large working area. The systems achieving this are double-headed studs, 
G-links and shearband.  
 
All the systems have been used in the design of a reference object according to Eurocode 
(2008). The reference object does not allow the shear reinforcement to develop its yield 
strenght. The minimum requirement of shear reinforcement has instead determined the 
amount of reinforcement. The G-links is the system that allows the longest distance between 
centres followed by double-headed studs. C-links and the G-links with supplementary C-links 
require the same amount of shear reinforcement. Shearband has a higher yield strength, 
compared to the other systems, which leads to a lower minimum requirement of shear 
reinforcement. Despite this it requires a distance between centres that is less than half, 
compared to the other systems. Shearband is the most difficult system to analyze because the 
regulations in Eurocode (2008) are based on reinforcement bars. That makes it difficult to 
decide whether or not the equations can be applied on a steal strip. 
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Beteckningar 

 är betongtvärsnittets area [m2] 
 är arean hos en skarvad armeringsstång [m2] 
 är arean för den böjarmering som sträcker sig minst (lbd + d) bortom det 

betraktade snittet [m2] 
 är tvärkraftsarmeringens tvärsnittsarea [m2] ,  = 0,18 /  [-] 

 är dragkraften i stången vid bockens början i dess brottgränstillstånd [N] 
 är tryckkraften i den tryckta zonen [N] 

 är tryckkraften i den sneda betongtrycksträvan [N] 
 är dragkaften i armeringen som skärs av skjuvsprickan [N] 

 är dragkraften i dragarmeringen [N] 
 är normalkraft orsakad av yttre last eller förspänning [N] 
 är den dimensionerande tvärkraften i betraktat tvärsnitt [N] ,  är den bärförmåga som tvärsnittets har då det saknar tvärkraftsarmering [N] ,  är tvärsnittets maximala tvärkraftsbärförmåga med hänsyn till betongens 

hållfasthet [N] ,  är tvärsnittets bärförmåga med hänsyn till tvärkraftsarmeringens kapacitet [N] 

 är tvärkraften som uppstår i snitt 1 i Figur 4.4 [N] 
 

 är halva centrumavståndet vinkelrätt mot bockningsplanet mellan den studerade 
bockade stången och parallella stänger [m] 

 plattans bredd [m] 
 är den minsta tvärsnittsbredden [m] 

 är plattans effektiva höjd [m] 

 är den effektiva höjden vid positivt moment [m] 

 är den effektiva höjden vid negativt moment [m] d  är en punkts sidlängd i x-riktningen [m] d  är en punkts sidlängd i y-riktningen [m] d  är en punkts sidlängd i z-riktningen [m] 
 är dimensioneringsvärdet på vidhäftningshållfastheten [Pa] 
 är betongens dimensionerande tryckhållfasthet [Pa] 
 är betongens karakteristiska tryckhållfasthet [Pa] 

 är dimensioneringsvärdet för betongens draghållfasthet, fctk,0,05 [Pa] 
 är karakteristiskt värde för armeringens sträckgräns [Pa] 

 är tvärkraftsarmeringens dimensionerande sträckgräns [Pa] ℎ är plattans tjocklek [m] 

 = 1 + ≤ 2,0, d sätts in i mm [-] 



 

 = 0,15 [-] 
 är förankringslängden [m] ,  är minsta tillåtna förankringslängd [m] ,  är grundförankringslängden [m] 

 är plattans effektiva längd [m] 

 är skarvlängden [m] ,  är den minsta tillåtna skarvlängden [m] 

 är höjden på G-bygelns liv [m] 
 är avståndet mellan tvärkraftsarmeringsenheterna [m] ° är vinkeln som beskriver lutningen på G-bygelns liv [°] ,  maximalt avstånd i längdled mellan upp- eller nedbockade stänger [m] ,  maximalt avstånd i längdled mellan enheter av tvärkraftsarmering [m] ,  maximalt avstånd i tvärled mellan tvärkraftsarmeringens skänklar [m] 

 är avståndet i längdled mellan tvärkraftsarmeringens skänklar [m] 

 är avståndet i tvärled mellan tvärkraftsarmeringens skänklar [m] 
 är shearbandets tjocklek [m] 

 = 0,035 /   [-] 

 tar hänsyn till avvikelserna med avseende på dragspänningarna i betongen och 
dess plasticering [-]  

 är den inre hävarmen svarande mot aktuellt böjmoment, detta värde 
approximeras med ekvationen z = 0,9d för betong utan normalkraft [m] 

 
 är den ökning av dragkraft som tvärkraftsarmeringen leder till [N] 

  är sammanlagda tvärsnittsarean av alla stänger i de skarvade stängernas plan 
[m2] 

 
 är tvärkraftsarmeringens lutning [rad/ °] 

 är en koefficient som tar hänsyn till längsgående tryckkrafter i plattan [-] 
 beaktar effekten av stängernas form under förutsättning att de har tillräckligt 

täckskikt [-] 
 beaktar det täckande betongskiktets effekt [-] 
 tar hänsyn till omslutningseffekten av den tvärgående armeringen [-] 
 tar hänsyn till inverkan av en eller flera svetsade tvärstänger inom lbd [-] 
 tar hänsyn till inverkan av tryck som verkar vinkelrätt mot spjälkningsplanet 

inom den dimensionerande förankringslängden [-] 

 = /25  [-] 

 är vinkeln från x-axeln [rad/ °]  

 är huvudspänningens riktning [rad/ °] ∅ är armeringens stångdiameter [m]  ∅ ,  är den minsta tillåtna bockningsdiameter med hänsyn till brott i betongen [m]  

 är partialkoefficient för betong, endast beaktande osäkerheter i 
materialegenskapen [-] 



 

 är en koefficient relaterad till vidhäftningsförhållandena och stångens läge under 
gjutning [-]  

 är en koefficient relaterad till stångens diameter [-] 
 är trycksträvornas lutning [rad/ °]   =  ≤ 0,02 [-] 

 är tvärkraftsarmeringsinnehållet [-] ,  minimivärde för armeringsinnehåll av tvärkraftsarmering [-] 

 är andelen armeringstänger som skarvas inom avståndet 0,65 l0 från centrum av 
den skarv som ska dimensioneras [-] 

 normalspänning [Pa] 
 är medeltryckpåkänningen (positiv) i betongen på grund av den 

dimensionerande normalkraften [Pa] 
 är dimensioneringsvärdet på spänningen i stången i den punkt där överföringen 

antas börja [Pa] 
 är normalspänningen som verkar på yz-planet [Pa] 
 är normalspänningen som verkar på xz-planet [Pa] 

 är den maximala huvudspänningen [Pa] 
  är den minimala huvudspänningen [Pa] 

 skjuvspänning [Pa] 
 är skjuvspänningen som verkar på yz-planet i y-riktningen eller som verkar på 

xz-planet i x-riktningen [Pa] 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Som en del i Skanska Sveriges traineeprogram “Skanska 21” gjordes en studie av tre olika 
anläggningsprojekt. Detta resulterade i en intern rapport, “Industrialiserat Anläggnings-
byggande”, skriven av Arvidsson, Lundqvist och Olsson (2009). Där konstaterades att 
anläggningsbranschen är i behov av effektivisering för att öka produktiviteten och minska 
kostnaderna. Enligt tidigare rapport, Arvidsson et al. (2009), finns det anläggningsprojekt som 
har lyckats bra med att effektivisera sin produktion. Dessa har tagit sig tid i projektets början 
och tänkt igenom vad som ska göras och hur det ska genomföras. Därefter har de kunnat 
anpassa ritningarna efter valda produktionssätt och övriga önskemål från produktionen. En 
viktig del i denna produktionsanpassning är upprepade arbetsmoment och prefabricering, som 
leder till en högre effektivitet ute i produktionen. 
 
Ett av de mest tidskrävande momenten när det kommer till anläggningskonstruktioner i 
betong är att montera armering, enligt Söderkvist (2010). För att korta ner tiden det tar att 
armera är det viktigt att försöka produktionsanpassa armeringen. Armeringen bör utformas så 
att dess montering är enkel och snabb. Som ett steg i denna produktionsanpassning har så 
kallad rullarmering börjat användas. Detta har kortat ner tidsåtgången för monteringen 
avsevärt samt förbättrat yrkesarbetarnas arbetsmiljö. En ytterligare effektivisering har skett 
genom att använda prefabricerade armeringskorgar. Att flytta en del av produktionen från 
byggplatsen till en fast industri kortar byggtiden och sänker därmed totalkostnaderna. Detta 
förbättrar även yrkesarbetarnas arbetsmiljö.  
 
Ett av de mest komplicerade och tidskrävande armeringsmomenten som förekommer i plattor 
är monteringen av tvärkraftsarmering. Detta problem vill Skanska Sverige lösa och på 
uppdrag av Skanska Stora Projekt och Skanska Teknik har detta examensarbete initierats.  
Tvärkraftsarmeringen ska vara enkel att montera och möjliggöra att rullarmering kan 
användas i största möjliga utsträckning.  
 
Tidigare studier har till den största delen behandlat armering som ska förhindra 
genomstansning i pelarunderstödda plattor. Detta har bland annat studerats av Hegger et al. 
(2008) där olika typer av prefabricerad armering har beskrivits. I ämnet finns också 
Sundquists publikation “Användning av prefabricerad skjuvarmering för plattor på pelare – 
anpassning av beräkningsmetod enligt Betonghandboken” (2004) som behandlar en viss typ 
av prefabricerad tvärkraftsarmering som kan hantera genomstansningsproblematiken. 
Westerberg har studerat tvärkraftsarmering i plattor vilket bland annat resulterade i 
internrapporten “Skjuvarmering i plattor” (1995) som initierats av Skanska Sverige. Han har 
även beskrivit hur tvärkraftsarmering dimensioneras enligt Eurocode i flertalet publikationer.  
 



Produktionsanpassad tvärkraftsarmering för betongplattor 
 

 2 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete är att hitta en tvärkraftsarmeringsutformning som förenklar 
armeringsutförandet och möjliggör att rullarmering kan användas.  
 
Examensarbetets mål är att beskriva hur tvärkraftsarmering utformas och monteras i dagsläget 
och vad som är dess problematik, samt att hitta mer produktionsanpassade alternativ till den 
traditionella tvärkraftsarmeringen. Arbetets mål är även att visa om och hur de olika 
utformningarna som tagits fram kan dimensioneras i brottgränstillstånd enligt Eurocode 
(2008).  

1.3 Metodval och metodbeskrivning 

Examensarbetet har omfattat litteraturstudie, intervjuer, dimensioneringsberäkningar samt 
visualisering. I litteraturstudien har det undersökts vad som orsakar skjuvsprickor och olika 
tvärkraftsbrott samt hur armeringsutförandet ser ut. Vidare har studien inkluderat sökande 
efter olika typer av tvärkraftsarmering samt om de funna utformningarna har dimensionerats 
tidigare. I litteratursökningen användes KTH:s bibliotek samt dess referensdatabaser, 
Skanskas databas och bibliotek, artiklar från Internet samt vetenskapliga publikationer. Även 
intervjuer har legat till grund för faktainsamling, framförallt för monteringsutförande och 
tolkning av Eurocode. Dessa har genomförts med yrkesarbetare och tjänstemän på Skanskas 
entreprenad NL52, en etapp av Norra Länken som byggs i Värtahamnen, konstruktörer på 
Skanska Tekniks broavdelning samt experter inom Eurocode och betongkonstruktioner.  
 
Dimensioneringen av de olika tvärkraftsarmeringsutformningarna har utförts enligt Eurocode 
(2008). Då Sverige är mitt inne i implementeringen av denna nya norm har stor vikt lagts på 
att förstå vilka regler som gäller för tvärkraftsarmering och hur dessa ska tolkas. För 
dimensioneringsberäkningar har beräkningsprogrammet Mathcad använts. Mer information 
om detta program finns på PTC’s (2010) hemsida.  
 
För visualisering av 3D-modeller har programmet Autodesk Revit Structure använts. Detta för 
att på ett tydligt sätt beskriva monteringsutförandet av de olika utformningarna. AutoCAD har 
använts för visualisering av 2D-modeller. Närmare beskrivning av dessa program hittas på 
hemsidan för Autodesk (2010). 
 
Detta examensarbete börjar med att klarlägga varför det initierats och vad som är dess syfte 
och mål. Det beskriver sedan vilka konsekvenser produktionsanpassning medför, samt hur 
armeringsutförandet ser ut för att bättre förstå dess problematik. Tvärkraftsbrotten kommer 
därefter att beskrivas och även hur tvärkraftsarmering ökar tvärkraftskapaciteten. Vidare går 
arbetet in på hur tvärkraftsarmering dimensioneras enligt Eurocode (2008). Efter detta 
kommer utformningen av traditionell tvärkraftsarmering samt fyra alternativa typer att 
beskrivas och deras monteringsgång visas. För att få använda dessa utformningar måste de 
kunna dimensioneras enligt Eurocode. Dimensioneringsutförandet beskrivs utförligt för varje 
vald utformning av tvärkraftsarmering och dimensionering av ett referensobjekt genomförs. 
Till sist kommer de olika utformningarna att utvärderas och jämföras, både vad gäller hur väl 
monteringsutförandet är anpassat till produktion samt vilka resultat respektive utformning fick 
vid dimensioneringen. 
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2 Produktionsanpassning 

Produktionsanpassning avses då projekteringen anpassas till rådande produktionsförhållanden 
med sikte på optimerad kvalitet, totalekonomi och arbetsmiljö, vilket beskrivs av Sandberg & 
Hjort (1998). Vidare förklaras att produktionsanpassning kräver ett bra samspel från alla 
inblandade parter vid de olika skedena i byggprocessen. Det finns två viktiga bitar att ha i 
åtanke för att produktionsanpassningen ska bli lyckad. Först och främst måste utformningen 
av anläggningen eller byggnaden vara genomtänkt, en för stor variationsrikedom försvårar 
produktionen. För det andra bör konstruktören vara insatt i de produktionsmetoder och 
produktionsförutsättningar som råder. Anpassar konstruktören sina utformningar efter 
produktionens önskemål leder det ofta till en kortare byggtid.  

2.1 Industrialiserat byggande 

Industrialiserat byggande kan definieras som en byggverksamhet med inslag av 
industrialiserade komponenter och delprocesser, enligt Landin (2009). Vidare förklaras att 
processen på byggarbetsplatsen ska sträva mot att efterliknas det som sker i en fabrik. En av 
huvudidéerna för industrialiserat byggande är att utforma standardiserade byggsystem med 
återkommande arbetsmoment. Ett sätt att åstadkomma detta är att i så hög grad som möjligt 
använda prefabricerade element. Då infinner sig möjligheten att flytta produktionen från 
byggplatsen till en fast industri.  Att bygga med prefabricerade element ger också goda 
förutsättningar för en bra arbetsmiljö, enligt Betongvaruindustrin (2010).  
 
Ökad grad av industrialisering ger, enligt Landin (2009): 
 

• sänkta produktionskostnader och högre standard,   
• färre antal timmar per kvadratmeter konstruktion, 
• kortare byggtid (på plats), 
• sjuknande platsomkostnader, 
• totalt sänkta byggkostnader. 

2.2 Prefabricerad armering 

Armering har i allt större utsträckning börjat prefabricerats. Det finns tre nivåer av 
förtillverkningsgrad enligt Ljungkrantz et al. (1992):  
 

• Armering i lagerlängder, vilket är armeringsstänger som levereras i längder på         
10-12 m och därefter klipps och bockas på byggplatsens armeringsstation, se 
Figur 2.1. 

 
• Inläggningsfärdig armering (ILF) där armeringsstängerna levereras klippta och 

bockade för direkt montering på arbetsplatsen. Figur 2.1 visar vilka steg som utförs på 
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arbetsplatsen om man går från att köpa in armering i lagerlängder till att istället 
använda sig av inläggningsfärdig armering. 

 
• Monteringsfärdiga armeringsenheter som är helt färdiga att placeras i form och gjutas. 

Armeringen har klipps, bockats och sammanfogats i en armeringsverkstad och sedan 
transporterats till byggplatsen. Till detta kan armeringsnät och armeringskorgar till 
balkar och pelare räknas.  

 Figur 2.1 De olika momenten vid hantering av armering då armeringen 
klipps och bockas på arbetsplatsen eller köps in färdigklippt och 
färdigbockad. Från Sandberg & Hjort (1998). 

 

 
 
Rullarmering 
En av de senaste innovationerna som kommit är så kallad rullarmering. Detta är en metod där 
armeringen monterats samman och kan sedan rullas ut på plats, se Figur 2.2. Det finns två 
olika typer av rullarmering enligt Celsa Steel Service (2010). Ena typen utgörs av 
huvudarmering som lättsvetsas fast, med rätt inbördes avstånd mellan stängerna, på ett tunt 
monteringsband av plåt. Den andra metoden innebär att armeringsstängerna hålls på plats 
genom att najtråd tvinnas runt dem, vilket visas i Figur 2.3. Båda typer av rullar tillverkas på 
fabrik och transporteras sedan till arbetsplatsen. Där lyfts de på plats av en kran till sin rätta 
utrullningsposition för att sedan rullas ut av byggarbetarna.  
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 Figur 2.2 Montering av rullarmering. Från BE Group (2010).  

 
 

 
 Figur 2.3 Tillverkning av rullarmering som består av armeringsstänger och 

tvinnad najtråd. Från Celsa Steelservice (2010). 
 

 

 
En av fördelarna med rullarmering är att det leder till ett effektivare arbetssätt med minskad 
monteringstid. Ur arbetsmiljömässiga perspektiv är det också en fördel att arbetarna slipper 
stå i påfrestande arbetsställningar, enligt Söderkvist (2010). En armeringsrulle väger cirka 
1,5 ton och inpassning och utrullning av rullarmering tar ca 5-10 min per rulle, enligt BE 
Group (2010). De monteringsanordningar som behövs för att rulla ut överkantsarmeringen 
måste dock vara tillräckligt starka för att kunna bära upp denna last. Detta kan vara en 
nackdel, då mycket arbete går åt till att tillverka dessa. Armeringsrullarna är ibland också så 
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tunga så att armerarna inte orkar rulla ut dem, enligt Engström (2010). En annan nackdel med 
rullarmering är att rullarna måste hamna i rätt position då de lyfts på plats. På grund av dess 
vikt är de svåra att justera i efterhand.   
 
De två olika metoderna att tillverka rullarmeringen har också sina skilda 
användningsområden. Trafikverket har regler gällande svetsad armering i broar. I Bro 2004, 
Vägverket (2004), tillåts inte svetsad armering då spänningsvidden i utmattningsstadiet 
överstiger 60 MPa, enligt Söderkvist (2010). Därför är metoden där armeringsstängerna är 
sammanbundna med tvinnad najtråd ett måste i vissa konstruktioner. En annan fördel med den 
tvinnade metoden är att armeringsstängerna faktiskt går att rubba på om det skulle behövas, 
vilket i den svetsade metoden inte är möjligt, enligt Engström (2010). Dock föredras den 
svetsade metoden då centrumavstånden är mer precisa, enligt Söderkvist (2010).  

2.3 Montering av armering 

Montering av armering är ofta komplicerad och tidskrävande. Enligt Sandberg & Hjort (1998) 
är det många krav som måste uppfyllas för att konstruktionen ska fungera som förutsatt. Att 
armeringen måste utföras enligt konstruktörens ritningar är självklart ett av dessa krav. 
Avståndet stängerna emellan, både centrumavstånd och avstånd mellan olika armeringslager, 
måste stämma överrens med ritningarna. Det är också viktigt att armeringen får det täckande 
betongskikt som specificerats. För att armeringen sen ska behålla sin sitt rätta läge, beskriver 
Sandberg & Hjort (1998), att den måste fixeras ordentligt eftersom gjutningen innebär stora 
påfrestningar på armeringen. För att kunna gjuta och vibrera ordentligt måste det också finnas 
gjutluckor mellan armeringen för att få ner betong och sedan vibreringsverktyg.  
 
Distansanordningar används för att säkerhetsställa armeringen i höjd- och sidled, enligt 
Svensson (2010). I en platta krävs distansklossar i botten som försäkrar att armeringen får det 
rätta täckskiktet. Dessa består av betong och kan se ut på varierande sätt, se Figur 2.4. På 
klossarna kan najtråd vara ingjuten för att enkelt kunna fästa armeringen. Skulle distansen 
vara på en synlig yta finns krav på hur stora klossarna får vara på grund av estetiken. Är det 
en bottenplatta som gjuts är kraven inte lika strikta.  
 
 
 

 

 

 Figur 2.4 Distansklossar av betong. Från Harsco Infrastructure Sverige 
AB (2010). 
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Mellan de olika armeringslagrena krävs också distansanordningar, enligt Svensson (2010). 
Som höjddistans mellan de olika armeringslagrena i underkant eller de i överkant används så 
kallade T-järn, se Figur 2.5. För att överkantsarmeringen ska hamna på rätt nivå används 
monteringsstöd. Dessa kan levereras färdiga eller tillverkas på plats. I Figur 2.5 har dessa 
tillverkats på plats och svetsats fast på T-järnen. En annan utformning på monteringsstöd som 
istället har tillverkats på fabrik visas i Figur 2.6. Distansanordningar bör ha ett 
inläggningsavstånd på högst 0,7 meter, enligt Sandberg & Hjort (1996). 
 
 

 
 Figur 2.5 T-järn som distans mellan armeringslagrena i underkant och på 

plats tillverkade monteringsstöd för överkantsarmeringen.  
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Under gjutning kommer, som tidigare nämnts, armeringen att utsättas för stora påfrestningar 
av betongen, vibreringsverktyg och betongarbetare. Det är därför viktigt att monteringsstöd 
och distansklossar är tillräckligt många samt att armeringen är tillräckligt robust, enligt 
Sandberg & Hjort (1996). För att detta ska uppfyllas behöver armeringsstängerna fixeras både 
stängerna emellan samt till monterings- och distansstöd. Detta sker genom najning, förutsatt 
att de najas fast i tillräckligt många punkter. Till najning används ståltråd, oftast 1-2 mm i 
diameter samt avbitartång eller speciell najtång. Även speciella najningsapparater finns 
tillgängliga.  
 
En färdigarmerad platta kan innehålla väldigt mycket armering och distansanordningar, enligt 
Sandberg & Hjort (1996). Över- och underkantsarmering kan bestå av flertalet lager och ofta 
finns även tvärkraftsarmering i stora delar av plattan. I Figur 2.7 visas hur mycket armering 
som kan förekomma. Som nämnts ovan är det mycket viktigt att allt najas ordentligt så att 
armeringen behåller sin rätta position. Det kan därför bli väldigt besvärligt och trångt för 
byggarbetarna att utföra all najning som krävs och arbetet innebär ofta en dålig arbetsmiljö för 
dem. Behövs mycket tvärkraftsarmering och monteringsstöd blir det också ont om plats att 
arbeta på vid najning och montering av övrig armering, vilket förklaras av Engström (2010). 
Konstruktören bör därför vara medveten om dessa problem och ta hänsyn till 
distansanordningarna som måste användas och se till att lämna utrymme för dessa och för 
arbetarna, enligt Sandberg & Hjort (1996). 

 

 

 

 Figur 2.6 Förtillverkade armeringsstöd för överkantsarmeringen. Från  
GLH Byggdetaljer (2010). 
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 Figur 2.7 En platta färdig för gjutning. 
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3 Tvärkraftsbrott och armeringens funktion 

Betong spricker då det uppstår dragspänningar som överstiger dess draghållfasthet. När en 
tvärkraft gör sig gällande i konstruktionen blir ofta sprickorna som slår upp lutande. I detta 
kapitel kommer det att beskrivas hur sprickornas lutning beror av skjuvspänningens storlek 
samt vilka olika brott som kan uppstå på grund av tvärkraftens inverkan. Vidare förklaras 
varför tvärkraftsarmeringen ökar betongen tvärkraftsbärförmåga. 

3.1 Spänningar i en punkt 

Spänningar kan finnas i alla riktningar. För ett generellt fall beskriver Tibert (2010) att en 
punkt i 3D kan studeras. Punkten ses som en liten kub som snittats ut ur en konstruktionsdel, 
där dess sidor, dx, dy, dz, är parallella med axlarna. De spänningar som kan uppstå i punkten 
är normalspänningar, σ, och skjuvspänningar, τ, i axelriktningarna, se Figur 3.1. I ett plant 
spänningstillstånd, till exempel i plattor och höga balkar, kan dock spänningsförhållandet 
förenklas till att studeras i 2D. Detta visas i Figur 3.1.  

 
 Figur 3.1 Normalspänningar, σ, och skjuvspänningar, τ, som verkar på en 

punkt studerad i 3D och i 2D.  
 

 

 
 
Skulle spänningarna studeras i en riktning som inte är parallell med axelriktningarna skulle 
värdet på spänningarna förändras, enligt Tibert (2010). Detta illustreras i Figur 3.2. 
Spänningarna kan alltså transformeras mellan olika koordinatsystem. Detta kan i 2D-fallet ses 
som om den studerade punkten vrids med vinkeln β från x-axeln. Storleken på spänningarna 
kan då öka eller minska. 
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Vid en viss vinkel β kommer den största och minsta normalspänningen att uppstå i den 
studerade punkten. Dessa kallas för huvudspänningar. Den maximala spänningen, σ1, och den 
minimala, σ2, beräknas enligt ekvation (3.1). 
 

 
Vinkeln mellan det ursprungliga koordinatsystemet och den riktning i vilken 
huvudspänningarna uppstår beräknas enligt ekvation (3.2). 

 
Riktningen, βp, som beräknats fram är den så kallade huvudriktningen och beskriver hur 
mycket punkten ska vridas från det ursprungliga koordinatsystemet för att nå sin maximala 
och minimala normalspänning, se Figur 3.3. En alternativ förklaring är att den anger vilken 
riktning huvudspänningarna har i förhållande till horisontalen. 
 
Huvudspänningarna och huvudspänningsriktningen beror på både normalspänningarna i x- 
och y-riktningen samt skjuvspänningen, τxy, som verkar i punkten, vilket ses i ekvation (3.1) 
och (3.2). I huvudriktningen, när punkten har vridits βp från x-y-koordinatsystemet, är 
skjuvspänningen noll, se Figur 3.3.  
 
 
 
 

 Figur 3.2 Koordinatsystemet x’-y’ skiljer sig med en vinkel β från x-y-
koordinatsystemet. Spänningarnas värde skiljer sig då mellan de 
olika systemen. 

 

 , = +2 ± −2 +  (3.1) 

 = 12 arctan 2 − ± ∙2  (3.2) 
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3.2 Tvärkraftsbrott 

Sprickor uppstår i betongen genom att det uppstår dragspänningar som överstiger betongens 
draghållfasthet. Där tvärkraften är låg, det vill säga där skjuvspänningarna är nära noll, så 
kommer huvudriktningen att vara nära noll (βp ≈ 0) vilket beskrivs i Peabody (1946). Detta 
betyder att huvuddragspänningen kommer att vara riktade nästan helt horisontellt och att 
sprickan kommer att slå upp nära vertikalt och bli en så kallad böjspricka enligt Figur 3.4. I 
andra snitt där τxy ≠ 0 beskriver Peabody (1946) att huvuddragspänningarna kommer att ha en 
huvudriktning som är skild från noll, vilket kan förklaras med ekvation (3.2) i avsnitt 3.1. Där 
visas hur huvudriktningen beror på både σx, σy och τxy. Peabody (1946) förklarar även att 
balkar och plattor som bär i en riktning kan förenklas genom att σy ofta kan approximeras till 
noll. Detta gör att endast σx och τxy styr huvudriktningen.  
 
Där vi har stora skjuvspänningar och små normalspänningar, vilket vi vanligtvis har nära stöd, 
så kommer huvudriktningen, vinkeln βp, att öka. Och där normalspänningen är noll, 
exempelvis i det neutrala lagret får vi, enligt Peabody (1946), en huvudriktning på 45º. Det 
betyder att huvuddragspänningarna kommer att ligga i en 45º vinkel mot horisontalen och att 
sprickan i betongen kommer att slå upp vinkelrät mot denna riktning. Vidare beskrivs att det 
är just denna sneda spricka som kallas för skjuvspricka eftersom den inte skulle kunna uppstå 
utan skjuvspänningar. Både livskjuvsprickor och böjskjuvsprickor kan uppstå i 
konstruktionen, se Figur 3.4. 
 
 
 
 

 Figur 3.3 Huvudspänningen uppstår en vinkel βp från x-axeln. 
Huvudspänningarna är de största och minsta 
normalspänningarna som kan uppstå i den studerade punkten. 
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Brott i plattor som orsakas på grund av skjuvspänningar kan delas in i tvärkraftsbrott och 
genomstansning. Det brott som kommer behandlas i detta arbete är tvärkraftsbrottet. 
Tvärkraften orsakas då av laster som verkar vinkelrätt mot konstruktionens längdaxel, vilket 
beskrivs av Ljungkrantz et al. (1990). Lasten antas angripa så att tvärkraften är jämnt fördelad 
över konstruktionens hela bredd. Vid mer koncentrerad last inom en relativt liten area på 
plattor kan så kallad genomstansning inträffa, vilket visas i Figur 3.5. Detta kan beskrivas 
som ett tredimensionellt tvärkraftsbrott. I BBK 04, Boverket (2004), beskrivs genomstansning 
som:  

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

inträffa, vilket innebär att en stympad kon stansas ur plattan vid pelaren.” 
 

 

 
Tvärkraftsbrottet har ett komplicerat funktionssätt vilket har lett till att det ännu inte finns 
någon accepterad fysikalisk beräkningsmodell för detta, enligt Ljungkrantz et al. (1990). Det 
finns alltså ingen modell som på ett riktigt sätt beskriver en konstruktionsdels funktion under 
inverkan av tvärkraft och dess beteende vid slutligt tvärkraftsbrott. Dock har man observerat 
olika brottsförlopp och har kommit fram till olika huvudtyper av tvärkraftsbrott. Livskjuvbrott 

 Figur 3.4 Olika typer av sprickor som kan uppkomma i en 
betongkonstruktion. Från Engström (2008). 

 

 Figur 3.5 Stansningsbrott i en platta. Från BBK 04, Boverket (2004).  
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och böjskjuvbrott uppkommer då tvärkraftsarmering inte förkommer, samt livtryckbrott och 
flytning i tvärkraftsarmering som förekommer då tvärkraftsarmering används, enligt 
Westerberg (2010b). 
 
Livskjuvbrott 
Detta brott sker endast i konstruktioner utan verksam tvärkraftsarmering och då 
konstruktionen inte är påverkad av böjsprickor, enligt Holmgren et al (1999). Sneda 
skjuvsprickor kommer då att uppstå i livet när huvuddragpåkänningen uppnår betongens 
draghållfasthet. Om konstruktionen skulle vara försedd med tvärkraftsarmering kan denna ta 
upp mer last även efter det att livskjuvsprickorna uppkommit, och inget livskjuvbrott uppstår, 
enligt Ljungkrantz et al.(1990). Detta brott blir avgörande i ospruckna delar av förspända 
balkar, framförallt de med tunt liv som till exempel en I-balk, enligt Holmgren et al (1999). 
Dessa kan nämligen nå hög last utan att böjsprickor uppstår. För det mesta inträffar 
böjskjuvbrottet vid en lägre last och blir därför avgörande för bärförmågan.  
 
Böjskjuvbrott 
Om en betongkonstruktion utsätts för ökande last erhålls böjsprickor, varför brottsprickan fått 
namnet böjskjuvbrott, enligt Holmberg et al. (1999). Denna spricka utvecklas vid en viss last 
och där momentet är stort, se Figur 3.6a. Då lasten ökar bilas nya sprickor, men då närmare 
upplagen. De tidigare sprickorna drar sig även högre upp i tryckzonen. Sprickorna nära 
upplagen, där tvärkraften är stor, böjer av mot balkens mitt, vilket illustreras i Figur 3.6b. När 
själva brottlasten uppnås utvecklas en spricka från dragarmeringen upp i tryckzonen, där den 
blir nära horisontell, se Figur 3.6c. Det slutgiltiga brottet kommer bero på lokal krossning i 
betongtryckzonen ovanför skjuvsprickan vilket visas i Figur 3.7.  
 

 

a)

c)

b)

 
 
 
 Figur 3.6 Utvecklingen av ett böjskjuvbrott i en betongkonstruktion. Från 

Holmgren et al. (1999). 
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I en böjskjuvspricka finns tre olika bidrag till tvärkraftsbärförmågan, vilket visas i Figur 3.8. 
En del av tvärkraften tas upp av den ospruckna betongen i tryckt zon. Själva sprickan hjälper 
till att ta upp en del av tvärkraften genom friktion då de skrovliga sprickytorna griper tag i 
varandra. Den sista komponenten är den så kallade dymlingskraften. Detta är kraften som 
uppstår i längsarmeringen när den deformeras i tvärled och ger en hophållande effekt, enligt 
Holmberg et al (1999). 
 

 Figur 3.7 Slutligt böjskjuvbrott. Från Engström (2008).  

 
 Figur 3.8 Betongens och längsarmeringens bidrag till tvärkraftskapacitet. 

Från Engström (2008). 
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Livtryckbrott 
Vid livtryckbrott uppstår tryckbrott i de sneda betongprismorna, vilket visas i Figur 3.9. Detta 
brott kan uppstå på grund av att tvärkraftsarmeringen är överdimensionerad, enligt 
Ljungkrantz et al. (1990). Betongens tryckhållfasthet kommer att uppnås innan armeringen 
börjar flyta. Då sprickor uppkommer antas tryckkraften gå i sneda trycksträvor. Det är i dessa 
som brottet sker då betongens tryckhållfasthet överskrids. En ökning av tvärkraftsarmering 
skulle därför inte öka konstruktionens tvärkraftskapacitet utan det är konstruktionens 
livbredd, höjd och betongens tryckhållfasthet som bestämmer dess bärförmåga.  
 
 

 

 
 
Flytning i tvärkraftsarmering 
Detta brott är en typ av böjskjuvbrott, enligt Westerberg (2010b).  Det utvecklas på samma 
sätt som böjskjuvbrottet beskrivet ovan. Skillnaden är att konstruktionen nu går till brott på 
grund av att tvärkraftsarmeringen börjar flyta, enligt Figur 3.10. 
  

 Figur 3.9 Livtryckbrott på grund av krossning av betongen. Från Engström 
(2008). 
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3.3 Tvärkraftsarmeringens funktion 

För att undvika att betongkonstruktionen går till brott på grund av dragspänningar läggs 
armeringsstänger in. Deras uppgift är att ta upp de dragkrafter som orsakar sprickor i 
betongen, vilket beskrivs i Peabody (1946). För att armeringen ska kunna fungera på detta sätt 
måste den kunna föra tillbaka spänningarna till betongen någonstans längs dess längd. Detta 
uppnås genom att armeringsstängerna får en tillräcklig förankringslängd i betongens tryckzon.   
 
Som tidigare nämnts bildas nästan vertikala sprickor där skjuvspänningarna är små, enligt 
Peabody (1946). För att förhindra att konstruktionen går till brott placeras armeringsstänger 
horisontellt, det vill säga vinkelrätt mot sprickans riktning, och tar upp de dragkrafter som 
uppstår. Där även skjuvspänningar gör sig gällande får huvuddragspänningen en vinkel mot 
horisontalplanet, enligt vad som beskrivits ovan. Den horisontella stången som lagts in för att 
ta upp de horisontella dragspänningarna kan nu inte ensamt ta upp den sneda 
huvuddragspänningen. Huvudspänningen har då både en horisontell och en vertikal 
komposant. Enligt Peabody (1946) behöver armeringen placeras så att de kan ta upp denna 
lutande dragspänning. Detta kan uppnås genom att bocka upp armeringsstänger så att 
armeringen ligger i huvuddragspänningens riktning. Ett annat alternativ är att lägga in helt 
vertikal armering som tillsammans med den horisontella armeringen ger en kraftresultant i 
huvudspänningens riktning och tillsammans kan ta upp den sneda dragkraften.  

 Figur 3.10 Flytning i tvärkraftsarmeringen leder till brott. Från Engström 
(2008). 
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4 Eurocode 

Eurocode (2008) är det nya standarden för dimensioneringsregler för bärverk, enligt SIS 
(2010). Denna ersätter från och med 1 januari 2011 Boverkets konstruktionsregler (BKR) 
vilket även inkluderar Boverkets Handbok om Betongkonstruktioner (BBK). Även 
Trafikverkets bronormer kommer fortfarande existera men med hänvisningar till Eurocode 
(2008), enligt Söderkvist (2010). Normerna tas fram på uppdrag av EG-kommissionen och 
Europeiska frihandelssammanslutningen, enligt SIS (2010). I och med Eurocode (2008) 
kommer alla europeiska länder få ett gemensamt sätt att arbeta efter. Förhoppningen är att 
detta ska leda till ökad konkurrens och minskade byggkostnader. Tanken är att få en mer 
enhetlig säkerhetsnivå i Europa. För att kunna anpassa dimensioneringen länderna emellan 
har en nationell bilaga utarbetats. Vissa värden samt metoder är där valbara för varje land. 
Enligt Westerberg (2005) är motiven till de valbara parametrarna bland annat klimatskillnader 
samt ett sätt att komma vidare vid oenigheter mellan experter. I Sverige är det Boverket och 
Trafikverket som tagit fram de nationella parametrarna inom sina respektive ansvarsområden.  
 
Eurocode (2008) är uppdelad i tio olika områden.  
 
EN 1990: (Eurocode 0) Grundläggande dimensioneringsregler,  
EN 1991: (Eurocode 1) Laster på bärverk,  
EN 1992: (Eurocode 2) Dimensionering av betongkonstruktioner,  
EN 1993: (Eurocode 3) Dimensionering av stålkonstruktioner,  
EN 1994: (Eurocode 4) Dimensionering av samverkanskonstruktioner stål/betong,  
EN 1995: (Eurocode 5) Dimensionering av träkonstruktioner,  
EN 1996: (Eurocode 6) Dimensionering av murverkskonstruktioner,  
EN 1997: (Eurocode 7) Dimensionering av geokonstruktioner,  
EN 1998: (Eurocode 8) Dimensionering av konstruktioner med hänsyn till jordbävning,  
EN 1999: (Eurocode 9) Dimensionering av aluminiumkonstruktioner. 
 
De delar som vi tagit del av i detta examensarbete är som följer:  
 
EN 1990:2008  
 Kapitel 1: Allmänt 
 Kapitel 2: Krav 
 Kapitel 3: Principer för dimensionering av gränstillstånd 
EN 1992:2008, Del 1:1 Allmänna regler och regler för byggnader (1992-1-1) 
 Kapitel 6: Brottgränstillstånd (ULS) 
 Kapitel 8: Detaljutformning av armering och spännarmering – allmänt 
 Kapitel 9: Detaljutformning av bärverksdelar samt särskilda regler 
EN 1992:2008, Del 2 Broar (1992-2) 
 Kapitel 6: Brottgränstillstånd (ULS) 
 Kapitel 8: Detaljutformning av armering och spännarmering – allmänt 
 Kapitel 9: Detaljutformning av bärverksdelar samt särskilda regler 
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Brodelen, 1992-2, bygger på 1992-1-1 och inleds med att hänvisa till vilka avsnitt i denna 
som gäller även för broar. Sedan följer de avsnitt som är modifierade för brokonstruktioner. 
Styckena i de olika avsnitten är indelade i principer och råd. Principerna markeras med ett P 
efter styckets nummer, till exempel 6.2.1 (1) P. Dessa utgörs av definitioner, krav och 
analytiska modeller där inga alternativ tillåts. Råd består av allmänt vedertagna regler som 
stämmer överens med principerna och som uppfyller kraven i dessa. Det är dock tillåtet att 
använda alternativa dimensioneringsmetoder under förutsättning att det påvisas att de 
alternativa metoderna uppfyller kraven i de aktuella principerna. Samma säkerhetsnivå, 
brukbarhetsnivå och beständighet måste då uppnås som kan förväntas vid användning av 
råden, enligt Eurocode, 1990 (2008).  

4.1 Utformning av tvärkraftsarmering i plattor 

I kapitel 9.3 i Eurocode 1992-1-1 (2008) behandlas enkelspända och flersidigt upplagda 
massiva plattor. Plattan ska ha en bredd, b, och effektiv längd, leff, som är minst fem gånger 
plattans tjocklek för att räknas som en massiv platta. Plattor med tvärkraftsarmering bör ha en 
tjocklek på minst 200 mm. 
 
För tvärkraftsarmering av massiva plattor gäller samma konstruktiva utformning som för 
balkar vad gäller minimivärde och armeringsinnehåll. Dock finns det inga restriktioner vad 
gäller tvärkraftsarmeringens utseende. Tvärkraftsarmering kan bestå av: 
 

• byglar som omsluter längsgående dragarmering och tryckzon, 

• uppbockade stänger, 

• burar, stegar etc. som inte omsluter längsarmeringen men är ordentligt förankrad i 
tryck- och dragzonerna.  

 
Det vill säga att olika slags byglar och särskilda armeringsenheter får användas. Om |VEd| ≤ 
1/3 VRd,max får tvärkraftsarmeringen i plattor bestå av enbart upp- eller nedbockade stänger 
eller av särskilda armeringsenheter. VEd är den dimensionerande tvärkraften och VRd,max är 
tvärsnittets maximala tvärkraftsbärförmåga med hänsyn till betongens hållfasthet.  
Tvärkraftsarmeringen ska bilda en vinkel mellan 45° och 90° mot bärverkets längdaxel.   
 
I Eurocode, 1992-1-1 (2008), ges exempel på hur byglar kan se ut och dessa visas i Figur 4.1. 
Byglar bör vara effektivt förankrade. Detta sker normalt genom bockar, ändkrokar eller 
svetsad tvärarmering. En stång bör läggas in på insidan av bockar och ändkrokar, se Figur 4.2.  
Om mekaniska anordningar används, till exempel ankarhuvuden, bör produkten ha en ETA. 
ETA står för European Technical Approval och ges ut av European Organisation for 
Technical Approvals, (EOTA), som är en del av EU. En ETA är en produktcertifiering för 
produkter inom byggsektorn.  
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4.2 Fackverksmodell för dimensionering av tvärkraftsarmering 

Svenska Betongföreningen (2010) beskriver hur det i Eurocode, 1992-1-1 (2008), används en 
renodlad fackverksmodell för att dimensionera tvärkraftsarmering. Modellen utgår från att 
den armerade betongen fungerar som ett fackverk där tvärkraftsarmeringen och 
böjarmeringen tar upp dragkrafterna och betongen de tryckkrafter som uppstår. Detta gäller 
först efter det att skjuvsprickor har bildats i betongen. Eftersom det inte finns några 
restriktioner för hur tvärkraftsarmeringen i plattor ska utformas är det, enligt Westerberg 
(2010b), viktigt att utgå från att effektiva knutpunkter kan skapas i det tänkta fackverket. I en 
knutpunkt möts krafterna från tvärkraftsarmeringen, längsarmeringen eller tryckzonen och 
trycksträvan. I knutpunkten ska en kraftjämvikt vara möjlig. Det är av betydelse att 
tryckkraften från trycksträvan kan tas upp direkt av armeringen, enligt Figur 4.3. Inga 

 

 

 

 Figur 4.1 Förslag på bygelutformning enligt Eurocode. Från Eurocode  
EN 1992-1-1 (2010). 

 

 Figur 4.2 Förankring av byglar enligt Eurocode.  Från Eurocode  
EN 1992-1-1 (2010). 
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dragkrafter ska överföras av betongen. Detta blir då ett villkor för att tvärkraftsarmeringen ska 
kunna dimensioneras med denna metod. Nedan kommer fackverksmodellen att återges som 
en sammanfattning av beskrivningen i Svenska Betongföreningen (2010). 

 
 
I Figur 4.4 visas en bild på en tvärkraftsarmerad balk. De heldragna linjerna visar balkens 
dragna armering, medan de streckprickade linjerna föreställer trycksträvor som uppstår i 
betongen. Trycksträvorna antas luta med vinkel θ och tvärkraftsarmeringen med en vinkel α 
enligt Figur 4.4. För att dimensionera tvärkraftsarmeringen sätts jämviktsvillkor upp för 
balken. De tre jämviktsvillkor som kan ställas upp visas i Figur 4.4 som a, b och c.   
  

 

 

 

 Figur 4.3 En effektiv knutpunkt bildas om tryckkraften från trycksträvan 
kan tas upp direkt av armeringen. 
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a) Vertikal jämvikt i ett snitt parallellt med trycksträvorna  
 
Om ett snitt läggs parallellt med trycksträvorna resulterar det i att endast tvärkraftsarmeringen 
mellan snitt 1 och 2 bär tvärkraften, se Figur 4.4a. Detta snitt kan ses som en skjuvspricka 
som har slagit upp i balken och därför verkar inga betongspänningar där. 
Tvärkraftsarmeringen i snittet måste kunna bära upp tvärkraften som uppstår i snitt 1, det vill 
säga V1. Utöver detta ska tvärkraftsarmeringen samtidigt bära egentyngden av den triangel 
som uppstår under den sneda sprickan och även eventuell yttre last som påförs balkens 

 Figur 4.4 Fackverksmodellen för en tvärkraftsarmerad balk och dess 
jämviktsvillkor. Från Holmgren et al (2009).  
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underkant mellan snitt 1 och 2, se Figur 4.5. Egentyngden försummas om den är liten i 
förhållande till övrig last. Anledningen till att dessa laster måste komplettera V1 är för att de 
inte finns medräknade i denna snittkraft då snittet är lutande. Tvärkraften som finns i snitt 1 
gäller för ett vertikalt snitt i balken. Dessa två bidrag visas inte i Figur 4.4, utan där 
försummas egentyngden och all yttre last påförs istället på konstruktionens översida.  

 

 
 
Tvärsnittets bärförmåga med hänsyn till tvärkraftsarmeringens kapacitet benämns i Eurocode, 
1992-1-1 (2008), som VRd,s och beräknas enligt ekvation (4.1); 

 
där 

 är tvärkraftsarmeringens tvärsnittsarea [m2], 
 är avståndet mellan tvärkraftsarmeringsenheterna [m], 
 är den inre hävarmen svarande mot aktuellt böjmoment [m]. Detta värde 

approximeras med ekvationen z = 0,9d för betong utan normalkraft. 
 är tvärkraftsarmeringens dimensionerande sträckgräns [Pa], 

 är trycksträvornas lutning enligt Figur 4.4, begränsas enligt 1,0 ≤ cotθ ≤ 2,5.  
 är tvärkraftsarmeringens lutning enligt Figur 4.4, begränsas enligt 45° ≤ α ≤ 90°. 

 
  

 Figur 4.5 Lasten (V1, egentyngd och eventuell last i underkant) som verkar 
i ett snitt parallellt med trycksträvorna. Från Svenska 
Betongföreningen (2010).  
 

 

 , = (cot + cot )sin  (4.1) 



KAPITEL 4. Eurocode 
 

 

 25 

b) Vertikal jämvikt i ett snitt parallellt med tvärkraftsarmeringen  
 
Om snittet istället läggs parallellt med tvärkraftsarmeringen, se Figur 4.4b, bärs tvärkraften 
endast av trycksträvorna. Ur jämviktvillkor fås tvärsnittets maximala tvärkraftsbärförmåga 
med hänsyn till betongens hållfasthet, VRd,max; 

  
där 

 är en koefficient som tar hänsyn till längsgående tryckkrafter i konstruktionen, 
vilka kan öka bärförmågan och väljs enligt ekvation (4.3) [ - ], 

 är den minsta tvärsnittsbredden mellan de längsgående ramstängerna i 
fackverket [m], 

 tar hänsyn till avvikelserna med avseende på dragspänningarna i betongen och 
dess plasticering och beräknas enligt ekvation (4.5) [ - ],  

 är betongens dimensionerande tryckhållfasthet [Pa], 
 är medeltryckpåkänningen (positiv) i betongen på grund av den 

dimensionerande normalkraften och beräknas enligt ekvation (4.4) [Pa], 
 är normalkraft orsakad av yttre last eller förspänning, är positiv vid tryckkraft, 

[N], 
 är betongtvärsnittets area [m2], 
 är betongens karakteristiska tryckhållfasthet. Sätts in i ekvation (4.5) i [MPa]. 

 

 

 

  
Den maximala tryckspänningen som får utnyttjas i trycksträvan baseras på betongens 
tryckhållfasthet, fcd. Hela detta värde får dock inte användas utan måste reduceras. Detta görs 
bland annat på grund av att tvärkraftsarmeringen ger dragspänningar i tvärled i trycksträvorna. 
Dessa dragspänningar reducerar betongens tryckhållfasthet. Beräkningsmodellen förutsätter 
även att betongen har ett idealplastiskt beteende, trots att betong har begränsad förmåga att 
plasticeras. Yttre last i form av tryckkraft eller tryck från förspänning kan däremot bidra till 
en högre bärförmåga i betongen än om denna skulle uteslutas. 
 

 , = (cot + cot )/(1 + cot ) (4.2) 

 

=
1 ;    = 0 1 +  ;                                 0 < ≤ 0,251,25 ;                             0,25 < ≤ 0,52,5 1 − ; 0,5 < ≤ 1,0  

 
 
 

(4.3) 

 = /  (4.4) 

 = 0,6 · (1 – /250) (4.5) 
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Ekvation (4.2), VRd,max, ger tvärsnittets övre gräns för tvärkraftsbärförmågan. Oberoende av 
mängden tvärkraftsarmering som finns i balken så är det här den maximala 
tvärkraftsbärförmågan som betongen har. Detta kan även beskrivas som tvärsnittets 
bärförmåga för livtryckbrott. 
 
c) Horisontell jämvikt för balken  
 
Tryckkraften i den sneda betongtrycksträvan, Fcw, och dragkraften i tvärkraftsarmeringen som 
skärs av skjuvsprickan, Fsw, har båda en vertikal kraftkomposant som är lika stor som 
tvärkraften i snittet, se Figur 4.4. Dessa krafter har också en varsin horisontell komposant. 
Skillnaden mellan dessa ger oss en längsgående kraft som också måste tas omhand av 
tvärsnittet, se Figur 4.4c. Det blir ramstängerna som får hjälpa varandra att ta upp den kraften. 
Det antas att de tar upp hälften var. Dragkraften i dragarmeringen, Ft, kommer att öka med 
detta värde och tryckkraften, Fc, minska med samma värde.  

 
Ökningen av dragkraft som tvärkraftsarmeringen leder till skrivs i Eurocode, 1992-1-1 
(2008), som; 

 
där 

 är den dimensionerande tvärkraften i betraktat tvärsnitt [N]. 

4.3 Dimensioneringsgång för tvärkraftsarmering 

Följande avsnitt är baserat på Eurocode 1992-1-1 och 1992-2 (2008) och förklarar hur 
dimensioneringsgången för tvärkraftsarmering går till. Som hjälp för att förstå 
dimensioneringsgången finns ett flödesschema i Figur 4.6. 
 
Till att börja med beräknas den dimensionerande tvärkraften i det studerade snittet, VEd. 
Denna ska jämföras med den bärförmåga som tvärsnittets har då det saknar 
tvärkraftsarmering, VRd,c. I de områden i betongen där VEd ≤ VRd,c krävs ingen 
tvärkraftsarmering. Då finns inte heller något krav på minimiarmering på grund av att 
lastfördelning i sidled är möjlig. Betongen klarar själv av att bära den dimensionerande 
tvärkraften. 
 
För bärverksdelar som inte fodrar tvärkraftsarmering är dimensioneringsvärdet för 
tvärkraftskapaciteten, VRd,c, enligt Eurocode, 1992-1-1 (2008); 

 
med ett minimum av  

 

 = 0,5 (cot + cot ) (4.6) 

 , = ,  (100 ) +   (4.7) 

 , = ( + )  (4.8) 
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där ,  = 0,18 /  [-], 
 är partialkoefficient för betong, endast beaktande osäkerheter i 

materialegenskapen [-], 

 = 1 + ≤ 2,0, d sätts in i mm [-], 

  =  ≤ 0,02 [-], 

 är arean för den böjarmering som sträcker sig minst (lbd + d) bortom det 
betraktade snittet, där lbd är den dimensionerande förankringslängden [m2], 

 är tvärsnittets minsta bredd i dragzonen [m], 
 är betongens karakteristiska tryckhållfasthet, sätts in i ekvation (4.7) som [MPa], 

 = 0,15, 
 = / < 0,2  [Pa], 

 = 0,035 /  [-]. 

 
Inom de områden där VEd > VRd,c krävs tvärkraftsarmering. Den övre gränsen för 
tvärkraftskapaciteten, VRd,max, i tvärsnittet kontrolleras då för det största tillåtna värdet på cotθ. 
Detta infinner sig när θ är nära 22°, då cotθ = 2,5. Detta värde skulle ge minsta mängd 
tvärkraftsarmering. Skjuvsprickan skulle på grund av sin flacka lutning skära genom fler 
stänger tvärkraftsarmering än en brantare skjuvspricka. Därmed kan en större armeringsarea 
tillgodoräknas i tvärkraftsarmeringens kapacitet, VRd,s. Om VRd,max ≥ VEd kan 
tvärkraftsarmeringen dimensioneras enligt formeln för VRd,s enligt Eurocode, 1992-1-1 (2008), 
med cotθ = 2,5. Anledningen att cotθ har begränsats till att maximalt uppgå till 2,5 är för att 
trycksträvorna inte kan antas ha en alltför flack lutning. 
 
Skulle det istället bli så att VRd,max ≤  VEd  då cotθ = 2,5 måste ett nytt värde på θ antas. Genom 
att välja det θ som ger VRd,max = VEd fås den lutning på skjuvsprickan som ger minsta möjliga 
mängd tvärkraftsarmering. Om inte VRd,max ≥ VEd på det enligt Eurocode, 1992-1-1 (2008), 
givna intervallet 1,0 ≤ cotθ ≤ 2,5 måste plattans tvärsnitt förstoras tills detta blir möjligt. 
Ligger däremot den nya vinkeln på θ mellan 22° och 45° beräknas erforderlig 
tvärkraftsarmering med detta värde i formeln för VRd,s.  
 
För att VRd,s ska kunna beräknas måste tvärkraftsarmeringens tvärsnittsarea i det betraktade 
tvärsnittet antas samt dess centrumavstånd. Värden på tvärkraftsarmeringens tvärsnittsarea, 
Asw, och avståndet mellan tvärkraftsarmeringsenheterna, s, itereras sedan fram till dess att 
VRd,s ≥ VEd. Tvärkraftsarmeringen har då dimensionerats. 
 
Centrumavstånden måste sedan kontrolleras mot de maximalt tillåtna avstånden enligt 
ekvation (4.9) - (4.11). Maximalt avstånd i längdled mellan enheter av tvärkraftsarmering 
beräknas enligt ekvation (4.9). 

 
där 

 är plattans effektiva höjd [m], 
 är tvärkraftsarmeringens lutning, se Figur 4.4. Begränsas enligt 45° ≤ α ≤ 90°. 

 
  

 , = 0,75 (1 + cot) (4.9) 
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Det maximala avståndet i längdled mellan upp- eller nedbockade stänger beräknas enligt: 

 
 

Avståndet i tvärled mellan tvärkraftsarmeringens skänklar ska inte överstiga:  

 
Även innehållet av tvärkraftsarmeringen måste kontrolleras så det överstiger minimivärdet. 
Armeringsinnehåll definieras enligt ekvation (4.12) och minsta tillåtna armeringsinnehåll 
beräknas enligt ekvation (4.13). 

 
 

 , = . (4.10)

 , = 1,5 . (4.11)

 = ( ∙ ∙ )⁄  (4.12)

   

 , = 0,08  (4.13)
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 Ja 

Nej 

 Ja 

Nej 

Beräkna VRd,C Beräkna VEd 

Är  
VRd,C < VEd 

Ingen tvärkraftsarmering 
krävs 

Nej 

Tvärkraftsarmering 
krävs 

    
Ja 

Beräkna VRd,max med 
cotθ=2.5 

Är  
VRd,max> VEd 

Beräkna nytt θ där 
VRd,max = VEd 

Nej 

Beräkna 
tvärkraftsarmering med 

cotθ=2.5 

Är 
22°<θ<45° 

Välj större 
betongtvärsnitt 

Beräkna VRd,s 

Beräkna 
tvärkraftsarmering med 

valt θ 

Är  
VRd,s> VEd 

Antag Asw 

och s 

START

OK! 

    
Ja 

  

 Figur 4.6 Flödesschema som visar dimensioneringsgången för tvärkraftsarmering. 
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4.4 Dimensionering av förankringslängd och skarvlängd 

Tvärkraftsarmeringens skarvlängd måste ofta dimensioneras och ibland även dess 
förankringslängd. Detta beror på vilken utformning som ska användas. 
Dimensioneringsgången för att beräkna dessa längder är i princip densamma. Följande avsnitt 
baseras på Eurocode, 1992-1-1 (2008), avsnitt 8.4 och 8.7.  
 
Till att börja med beräknas dimensioneringsvärdet på vidhäftningshållfastheten, fbd. För 
kamstänger får denna sättas till: 

 
där   

 är dimensioneringsvärdet för betongens draghållfasthet, fctk,0,05 [Pa], ƞ  är en koefficient relaterad till vidhäftningsförhållandena och stångens läge under 
gjutning, se Figur 4.7, η1 = 1,0 vid goda vidhäftningsförhållanden och 0,7 för 
övriga fall, samt för stänger i glidformsgjutna bärverksdelar,  ƞ  är relaterad till stångens diameter, η2 = 1,0 då ∅ ≤ 32 mm och η2 = (132- ∅)/100 
då ∅> 32 mm. 

 

 
  

 = 2,25ƞ ƞ  (4.14)

 Figur 4.7 Goda respektive dåliga vidhäftningsförhållanden enligt 
Eurocode. Från Eurocode 1992-1-1 (2008). 
 

 



KAPITEL 4. Eurocode 
 

 

 31 

Efter det beräknas den grundförankringslängd, lb,rqd, som behövs. För en rak stång beräknas 
detta enligt ekvation (4.15): 

 
där ∅ är stångdiametern på armeringen [m],  

 är dimensioneringsvärdet på spänningen i stången i den punkt där överföringen 
antas börja [Pa]. 

 
Förankringslängden, lbd, beräknas därefter enligt ekvation (4.16): 

 
där 

 beaktar effekten av stängernas form under förutsättning att de har tillräckligt 
täckskikt [-], 

 beaktar det täckande betongskiktets effekt [-], 
 tar hänsyn till omslutningseffekten av den tvärgående armeringen [-], 
 tar hänsyn till inverkan av en eller flera svetsade tvärstänger inom lbd [-], 
 tar hänsyn till inverkan av tryck som verkar vinkelrätt mot spjälkningsplanet 

inom den dimensionerande förankringslängden [-]. 
 
Värden på , , ,  och  beräknas enligt Tabell 8.2 i Eurocode, 1992-1-1 (2008), se 
Bilaga B. Produkten ( ) ≥ 0,7.  
 ,  är den minst tillåtna förankringslängden och är  , ≥ max{0,6 ,  ; 10 ∅; 100 mm} för tryckta stänger [m], , ≥ max{0,3 , ; 10 ∅; 100 mm}för dragna förankringar [m]. 
 
Om skarvlängd ska dimensioneras görs det enligt ekvation (4.17): 

 
där 

 = /25 , dock ska 1,0 ≤ α6 ≤ 1,5 [-].  är andelen armeringstänger som 
skarvas inom avståndet 0,65 l0 från centrum av den skarv som ska 
dimensioneras och ska föras in i procentenheter, se Figur 4.8. ,  ≥ max {0,3 α6 , ; 15 ∅; 200 mm}, är den minsta tillåtna skarvlängden [m]. 

 

 , = (∅ 4⁄ )( )⁄  (4.15)

 = , ≥ ,  (4.16)

 = , ≥ ,  (4.17)
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4.5 Tillåten bockningsdiameter för armeringsstänger 

Bockningsdiametern på armeringsstänger ska vara så stor att skador i stångmaterialet undviks 
och att brott i betongen på krökens insida inte inträffar. I Eurocode, 1992-1-1 (2008), står det 
specificerat vilken bockningsdiameter som får användas för att inte skada armeringen. För 
vanliga armeringstänger med en stångdiameter, ∅, som är 16 mm eller mindre bör inte 
bockningsdiametern understiga 4∅. Stänger med en diameter som är större än 16 mm ska ha 
minst en bockningsdiameter på 7∅.  
 
Vidare anses att brott inte kommer att inträffa i betongen på grund av bockningsdiametern om 
kraven nedan uppfylls: 
 

- bockningsdiametern ska minst vara den som behövs för att undvika skador i 
armeringen, 

- stångens förankring ska inte kräva en längd som överstiger 5∅ bortom bocken, 
- bockens plan ska inte vara belägen nära betongytan och i bocken ska det finnas en 

tvärgående stång med en diameter minst lika stor som den bockade stången. 
 
  

 Figur 4.8 Andelen skarvade stänger som finns i ett snitt inom anståndet 
0,65 l0.  A: Betraktat avsnitt, B-E: Skarvar. Centrum för 
skarvarna C och D ligger utanför det betraktade avsnittet. ρ1 blir 
då 2 av 4, alltså 50 %. Från Eurocode 1992-1-1 (2008). 

 



KAPITEL 4. Eurocode 
 

 

 33 

Om inte kraven ovan kan uppfyllas så begränsas den minsta tillåtna bockningsdiametern med 
hänsyn till brott i betongen till: 

 
där  

 är dragkraften i stången vid bockens början i dess brottgränstillstånd [N], 
 är halva centrumavståndet vinkelrätt mot bockningsplanet mellan den studerade 

bockade stången och parallella stänger. Om stången ligger med bockningsplanet 
intill en betongyta ska  sättas till det täckande betongskiktet plus ∅/2, [m]. 

 ∅ , ≥ ((1 ) + 1 (2∅))⁄⁄ ⁄  (4.18)
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5 Tvärkraftsarmering 

Tvärkraftsarmering kan utformas på många olika sätt. De förslag på utformningar som ges i 
Eurocode, 1992-1-1 (2008), nämndes i avsnitt 4.1. Det här kapitlet kommer att ta upp flera 
olika utformningar av tvärkraftsarmering, vissa nämns i Eurocode, 1992-1-1 (2008), och 
andra inte. Till att börja med förklaras hur tvärkraftsarmering vanligtvis utformas idag, både 
hur den ser ut och monteras. Några specifika utformningar studeras sedan närmare, både vad 
gäller utformning och monteringsgång. Det är dessa som resterande arbete kommer att 
fokusera på. Anledningen till att några få utformningar valts ut är för att avgränsa arbetets 
storlek. De utvalda lämpar sig väl för att kombineras med rullarmering. Informationsmängden 
har också varit viktig vid urvalsprocessen, då de utformningar som studeras närmare även ska 
kunna dimensioneras. 

5.1 Traditionell tvärkraftsarmering 

Utformning 
Tvärkraftsarmering har traditionellt utförts på tre olika sätt, enligt Sandberg & Hjort (1996), 
vilka är: 
 

• vertikala byglar, enligt Figur 5.1a, 

• snedställda byglar, enligt Figur 5.1b, 

• ned- eller uppbockad längsgående dragarmeringen, enligt Figur 5.1c. 

 

 

 

 Figur 5.1 Tre utföranden av tvärkraftsarmering. Från Sandberg & Hjort 
(1996). 
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Byglar är den vanligaste typen av tvärkraftsarmering, enligt Pilakoutas & Li (2003).  
Snedställda byglar är mer effektiva än vertikala då de placeras vinkelrätt mot skjuvsprickan 
och därmed tar upp den sneda dragkraften mer effektivt. Snedställda byglar har tyvärr en mer 
komplicerad montering än de vertikala vilket gör att vertikala föredras. Ned- och uppbockade 
stänger används inte längre, enligt Ljunggren (2010).  

Den vanligaste utformningen av tvärkraftsarmering, enligt Sandberg & Hjort (2003), består av 
två stycken C-byglar. I Figur 5.2b är en av de två C-byglarna försedd med ändkrok. Om 
beräknad skarvlängd mellan de två C-byglarna får plats inom plattans tjocklek behöver ingen 
av de två C-byglarna förses med ändkrok. De skarvas då istället enligt Figur 5.2e. Vidare 
beskrivs i Sandberg & Hjort (2003) att C-byglarna i stor grad har ersatt slutna byglar, även 
kallade N-byglar, vilken visas i Figur 5.2a. Ett annat alternativ till N-bygeln är den så kallade 
L-bygeln som saknar ändkrokar och visas i Figur 5.2c. Man slipper då trä in de längsgående 
stängerna i ändkroken vilket underlättar monteringen. I Figur 5.2c är skarven förlagd i tryckt 
zon vilket är bra ur statisk synpunkt. Ännu ett alternativ som kan användas är en så kallad 
hattprofil, enligt Figur 5.2d, vilken består av en T-bygel enligt Bilaga A. Denna är öppen 
vilket gör det enkelt att montera underkantsarmeringen, enligt Sandberg & Hjort (2003). 
Vidare beskrivs att byglar enligt a och b i Figur 5.2 ovan inte bör utföras med stänger med en 
grövre stångdiameter än 16 mm. Armeringen utförs med kamstänger för att förbättra 
vidhäftningen. 
 

 
 

 
 
 

 Figur 5.2 Exempel på utformning av byglar. Hämtad ur BBK 04, Boverket 
(2004). 
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Montering 
Ett stort problem med de traditionella bygelutformningarna är monteringen, enligt Söderkvist 
(2010). Då dessa ska omsluta böjarmeringen används i de flesta fall två stycken C-byglar. 
Vidare i rapporten kommer endast C-byglar, av de traditionella utformningarna, att studeras 
då det är den vanligaste utformningen. Detta för att avgränsa arbetets storlek. 
Armeringsmontaget börjar med att tvärarmeringen kan rullas ut. Därefter monteras den undre 
C-bygeln först. Underkantsarmeringen placeras sedan ut. Meningen är att en av de 
längsgående stängerna ska placeras i en av C-bygelns bockar. I nästa steg ska 
överkantsarmeringen komma på plats. Detta kräver att monteringsstöd, som är 
överkantsarmeringens upplag, monteras innan. Problemet då är att C-byglarna, som redan 
monterats, sticker upp och är i vägen. Detta leder till att det är lätt att skada sig, enligt 
Söderkvist (2010). Yrkesarbetare kan riva sig och skulle någon ramla är de uppstickande 
stängerna en stor fara. Det blir också svårt att arbeta om C-järnen sitter tätt inpå varandra och 
bildar smala korridorer. Efter att längsarmeringen i överkant och den övre tvärgående 
armeringen ligger på plats, ska tillsist ska den övre C-bygeln monteras. Denna ska då stickas 
ner genom överkantsarmeringen och najas ihop med den undre C-bygeln. Problem kan dock 
uppstå då de två C-byglarna ska najas samman. Vid flera lager överkantsarmering är det svårt 
att nå ner med handen till dit där C-byglarna måste najas ihop. Samma problem uppstår också 
då C-byglarna används på tjocka plattor. Överkantsarmeringen kan inte heller placeras för 
tätt, utan det måste finnas tillräcklig plats att få ner armen och naja. I Figur 5.3a-f illustreras 
en normal arbetsgång för en platta. Monteringsgången är densamma både vid drag i över- och 
underkant. I Figur 5.4 visas en färdigmonterad platta med C-byglar. 
 
Montering av C-byglar vid drag i underkant 

 

 

 

 Figur 5.3a Monteringsjärn placeras ut och tvärarmering rullas ut.  
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 Figur 5.3b De undre C-byglarna placeras ut.  

 

 

 

 Figur 5.3c Böjarmeringen placeras ut, här två lager.  
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 Figur 5.3d Böjarmeringen i överkant monteras på distansanordningar.   

 

 

 

 Figur 5.3e Tvärarmering i överkant monteras.  
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Att tillverka bygelkorgar är ett rationellt sätt att montera armering i jämförelse med enskilda 
byglar, enligt Svensson (2010). Flertalet byglar svetsas då ihop med monteringsjärn. Byglarna 
blir då stabila när de ställs ut och najning blir inte nödvändigt. C-byglar och hattbygeln kan 

 

 

 

 Figur 5.3f C-byglar monteras ovanifrån och najas ihop med den undre C-
bygeln. 

 

 

 

 

 Figur 5.4 Färdigmonterade C-byglar. I detta fall har C-byglarna monterats 
omlott. 
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båda på ett enkelt sätt monteringssvetsas för att underlätta monteringsutförandet, se Figur 5.5. 
Första lagret underkantsarmeringen kan då rullas ut. Plats lämnas i armeringsmattan för de 
längsgående armeringsjärn som omsluts av C-byglarna. Då lösa C-byglar används är det svårt 
att få dessa att stå upprätt och ofta måste dessa korrigeras när denna ska najas ihop med den 
övre C-bygeln. Med korgar så elimineras detta problem, då byglarna hålls stabila. 
 

 

5.2 Produktionsanpassad tvärkraftsarmering 

5.2.1 Typer av prefabricerad tvärkraftsarmering 

Studrails 
Studrails består enligt Hegger et al. (2008) av släta eller profilerade armeringsstänger med ena 
änden fastsvetsade på en stålskena och med ett ankarhuvud i den andra, se Figur 5.6. Detta 
möjliggör att tvärkraftsarmeringen med hög precision hamnar på ett bestämt centrumavstånd. 
Skenan som används är solid och kan ge ett tillskott till bärförmågan. Enheterna kan monteras 
före eller efter övrig armering. 
 

 Figur 5.5 Bygelkorg av hattbyglar. Från Sandberg & Hjort (1998).  

 

 

 

 Figur 5.6 Studrails är stänger med ankarhuvuden i ena änden och svetsade 
till en stålskena i den andra. Från Post Tension Cables, 
Incorporated (2010). 

 



Produktionsanpassad tvärkraftsarmering för betongplattor 
 

 42 

Lattice girders (fackverksbalk) 
En Lattice girder består vanligtvis av tre horisontella stänger, två stycken placerade i 
underkant och en placerad i överkant. Dessa sammankopplas till en enhet med hjälp av två 
bockade stänger som svetsas ihop med en av de undre horisontella stängerna samt den övre, 
se Figur 5.7. Enligt Hegger et al. (2008) bör de bockade stängerna utformas med varannan 
stötta vertikal och varannan diagonal för att på ett effektivt sätt fungera som 
tvärkraftsarmering. Diagonalernas lutning bör öka i takt med att armeringen närmar sig 
upplaget. Den färdiga fackverksbalken placeras mellan tryckarmeringen och dragarmeringen i 
plattan. Hegger et al. (2008) beskriver att detta leder till att varken armeringen i dragen zon 
omsluts eller att ordentlig förankring uppnås i tryckt zon, vilket då gör att kraften inte 
överförs effektivt. 
 

 

 

 
Shear ladders 
Shear ladders består av traditionella byglar som fixeras till längsgående järn, se Figur 5.8. 
Detta leder till att det finns flera utformningar med olika typer av byglar. Montering sker 
genom att placera stegarna på underkantsarmeringen och efter det monteras 
överkantsarmeringen. En effektiv förankring av enheten uppnås enligt British Cement 
Association (2001) då de längsgående järnen i stegen placeras på samma nivå som 
böjarmeringen, se Figur 5.8. Byglarna i systemet dimensioneras precis som vanlig traditionell 
tvärkraftsarmering. Shear ladders kan både köpas in som prefabricerade enheter eller 
produceras på plats.  
 

 Figur 5.7 Utformning av en Lattice girder. Från Devoran Metals LTD (2010).  
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Inneslutna stålplattor 
I detta system består tvärkraftsarmeringen av stålplattor. Dessa förankras i underkant enligt 
Hegger et al. (2008) genom att två armeringsjärn som tillhör underkantsarmeringen förs 
igenom förborrade hål i stålplattan. Överkanten av stålplattan knyts samman med 
böjarmeringen genom att byglar med en liten tvärsnittsdiameter hakas fast i plattan ovanifrån 
och sedan fixeras till översta armeringslagret, se Figur 5.9.  
 
 

 

 
  

 Figur 5.8 Shear ladder-enheten placeras så att de horisontella 
monteringsjärnen hamnar i jämnhöjd med den inre armeringen. 
Detta är en av många utformningar på systemet. Från ROM (2010). 

 

 Figur 5.9 Innesluten stålplatta monterad till den horisontella armeringen. 
Från Hegger et al. (2008). 
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5.2.2 G-byglar 

Utformning 
Tvärkraftsarmeringen i det här systemet utgörs av G-byglar med valfri tvärsnittsdiameter. 
Dessa kan utformas både med eller utan lutning på ”livet”, enligt Figur 5.10. Vinkeln, s°, kan 
varieras mellan 45° och 90°. Längden p i Figur 5.10 ska vara lika stor som avståndet mellan 
det yttersta lagret överkantsarmering och underkantsarmering. Figur 5.11 visar hur en G-
bygel kan se ut.   

 

 
 

 

 Figur 5.10 Utformningen av en G-bygel. Från BE-Groups (2007).  

 Figur 5.11 G-bygel som provmonterats.   



KAPITEL 5. Tvärkraftsarmering 
 

 

 45 

Montering 
Denna tvärkraftsarmering kan monteras på två olika sätt. Tvärarmeringen i plattan monteras i 
båda fall utanför den längsgående armeringen. Efter att det understa lagret tvärarmering och 
den längsgående armeringen i underkant ligger på plats monteras sedan G-byglarna. Dessa 
kan då ställas ut en och en, monteras ihop till stegar eller till tredimensionella enheter som 
sedan placeras på tvärarmeringen. G-bygelns vertikala skänkel i underkant ska placeras intill 
en av de längsgående armeringsstängerna och därefter najas fast. Om bygeln lutar ska denna 
placeras så att den lutar in mot stödet. Efter G-byglarna monterats ska längsarmeringen i 
överkant monteras. Till detta behöver monteringsstöd användas. Om överkantsarmeringen 
består av ett lager kan denna rullas ut. Om flera lager krävs måste alla lager, förutom det 
översta, monteras som lösarmering. Detta är på grund av att G-bygelns övre horisontella 
skänkel ska ligga i samma lager som det översta böjarmeringslagret. G-bygeln kommer därför 
att sticka upp och hindra att rullarmering kan rullas ut i de undre överkantsarmeringslagren. 
G-bygelns övre horisontella skänkel ska också ligga intill en av de längsgående stängerna i 
plattans armering. Till sist kan tvärarmeringen i plattas övre kant rullas ut. Detta utförande 
illustreras i Figur 5.12a-e för drag i plattans underkant. Skulle plattan ha drag i dess översida 
skulle monteringsgången bli densamma. 
 
Det andra sättet att montera G-byglarna är i efterhand. Byglarna träs då ner en och en efter det 
att böjarmeringen i överkant är monterad. All längsgående armering kan då rullas ut på 
distansanordningar. G-byglarna ställs på tvärarmeringen i underkant, intill ett järn av den 
längsgående armeringen i både över och underkant. Bygeln ska därefter najas fast till dessa. 
Det är dock näst intill omöjligt att naja fast bygeln i underkant om det är en tjock platta. Detta 
utförande illustreras i Figur 5.13a-e där plattans undre kant är dragen. Monteringsutförandet 
blir detsamma om plattan är dragen i överkant. 
 
 
Montering av G-byglar vid drag i underkant 

  

 

 

 

 Figur 5.12a Monteringsjärn läggs på plats och tvärarmering rullas ut.  
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 Figur 5.12b Böjarmering, i detta fall två lager, kan rullas ut.  

 

 

 

 Figur 5.12c G-byglar placeras ut mellan böjarmeringen. G-byglarna kan 
vara hopmonterade till enheter vilket förenklar montaget. 
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 Figur 5.12d Böjarmeringen, i detta fall endast ett lager, i överkant monteras 
nu. Om flera lager krävs, kan endast det översta rullas ut.  

 

 

 

 

 Figur 5.12e Sist monteras tvärarmeringen i överkant, vilken kan rullas ut.    
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Montering av G-byglar i efterhand vid drag i överkant 

 
 
 
 
 
 

  

 Figur 5.13a Monteringsjärn läggs på plats och tvärarmering rullas ut.  

   

 Figur 5.13b Böjarmering kan rullas ut.  
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 Figur 5.13c Böjarmering i överkant, i detta fall i två lager, kan rullas ut.  

 

 

 

 Figur 5.13d G-byglarna träs ner och måste najas fast.  
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5.2.3 G-byglar med kompletterande C-byglar 

Utformning 
Denna utformning av tvärkraftsarmering består av två komponenter. Den undre delen består 
av G-byglar som sedan kompletteras med C-byglar. Hörnstänger placeras i G-bygelns bockar 
och är till för att motverka spjälkning, enligt Schagerström (2010). I och med att hörnstänger 
används tillåts en mindre bockningsradie än om bockarna var utan en tvärgående stång, vilket 
beskrevs tidigare i avsnitt 4.5. Hörnstången har också som funktion att hjälpa till att skapa 
effektiva knutpunkter, enligt Schagerström (2010). G-bygelns övre horisontella skänkel ska 
ligga i samma lager som det understa böjarmeringslagret i överkant. Finns det bara ett lager 
böjarmering behöver inte C-byglarna användas, utan utformningen blir istället som en 
utformning bestående av enbart G-byglar, enligt avsnitt 5.2.2. Då det finns flera lager 
böjarmering krävs C-byglarna för att binda ihop all verksam böjarmering med 
tvärkraftsarmeringen. C-byglarna behöver dock inte alltid passa ihop med G-byglarnas 
vertikala skänklar. Detta beror på hur man har valt att dimensionera denna 
armeringsutformning. G-byglarna kan monteras ihop till enheter både i längd och i tvärled, se 
Figur 5.14.  
 

 

 

 

 Figur 5.13e Sist monteras tvärarmeringen i överkant, vilken kan rullas ut.    
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. 

Montering 
Monteringen av tvärkraftsarmeringen sker då all horisontell armering i underkant är 
monterad. G-byglarna ställs då ner, gärna hopmonterade till större enheter, se Figur 5.16. 
Bygelns övre horisontella skänkel ska peka mot närmaste stöd. Om det är flera lager 
längsarmering i underkant måste dock G-byglarna stickas ner en och en till 
underkantsarmeringens undre lager. Överkantsarmeringen kan sedan rullas ut på den övre 
hörnstången som sitter i G-bygelns övre bock. Detta leder till att monteringsstöd inte behöver 
monteras. När all armering i överkant är färdigmonterad så monteras C-byglarna. Dessa måste 
najas fast till G-byglarna för att hållas på plats vid gjutning om de ska skarvas till varandra. 
Vid den utformningen där C-byglarna inte skarvas till G-byglarna, ska C-byglarna najas fast 
så de blir stabila i sin position. Monteringen av G-byglar med kompletterande C-byglar vid 
drag i överkant och med endast ett lager böjarmeringen i underkant illustreras i Figur 5.15a-f. 
Monteringsgången blir densamma om plattans undre kant är dragen. Som tidigare nämnts 
måste G-byglarna stickas ner till underkantsarmeringens undre lager då flera lager krävs.  
  

 Figur 5.14 G-järn monterade till stegar i längdled.   
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Montering av G-byglar med kompletterande C-byglar vid drag i överkant 

 

 

   

 Figur 5.15a Monteringsjärn läggs på plats och tvärarmering rullas ut.  

 

 

 

 Figur 5.15b Längsgående armering rullas ut.   
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 Figur 5.15c Prefabricerade tvärkraftsarmeringsenheter placeras i samma 
lager som den längsgående armeringen. G-byglarna ska 
placeras så att den övre horisontella bygeln ska peka bort mot 
närmaste stöd. Se även Figur 5.16. 
 
 

 

 

 

 

 Figur 5.15d Böjarmeringen i överkant kan nu rullas ut på de övre 
hörnstängerna. 
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 Figur 5.15e Tvärarmeringen i överkant rullas ut.  

 

 

 

 Figur 5.15f C-byglar monteras, som det sista momentet, så att de omsluter 
böjarmeringen. C-byglarna ska najas så de behåller sin position 
vid gjutning. 
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5.2.4 Skjuvankare 

Utformning 
Skjuvankare består av armeringsstänger med ankarhuvuden fästa i båda ändar vilket beskrivs 
av Hegger et al. (2008), se Figur 5.17. I tidigare rapporter (Sundquist, 2004) beskrivs hur flera 
ankarjärn kan sammanfogas i större enheter vid behov. Vidare förklaras att dessa då svetsas 
fast på ett plattjärn som fungerar som ett monteringsjärn. Plattjärnet ger enligt Sundquist 
(2004) inget bidrag till bärförmågan, utan är till för att underlätta montering och 
distanshållning mellan stängerna. I Figur 5.18 visas skjuvankare som sammanfogats och 
sedan monterats ovanifrån. 
  

 

 

 

 Figur 5.16 G-byglarna har placerats ut på underkantsarmeringen.   
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Skjuvankare finns med en stångdiameter på 10-40 mm enligt SINTEF Building and 
Infrastructure (2007). Ankarhuvudenas utformning kan vara antingen rektangulära, 
kvadratiska och cirkulära och storleken beror på hur stor stångdiameter som behöver 

 Figur 5.17 Ett exempel på utformning av skjuvankare. Från HRC (2010a).  

 Figur 5.18 Skjuvankare som svetsas fast på monteringsjärn innan montering. 
Från Halfen Deha AB (2010c). 
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användas på stängerna. Skjuvankarets längd anpassas till plattans tjocklek. Ankaret ska 
sträcka sig mellan den yttre kanten av överkantsarmeringen till den yttre kanten av 
underkantsarmeringen vilket beskrivs i Hegger et al. (2008), se Figur 5.18. 
 
Montering 
Skjuvankare monteras enligt Halfen Deha AB (2010b) vanligtvis genom att man för in dessa 
ovanifrån efter att både under- och överkantsarmeringen är på plats, se Figur 5.19. I vissa fall, 
till exempel om överkantsarmeringen är väldigt tät, så beskrivs det i Halfen Deha AB (2010a) 
att de även kan monteras underifrån. De ställs då på distanshållare som placerats i formen. 
Skjuvankarna uppnår sin fulla kapacitet oavsett vilket håll de monteras från. Om ankarjärnen 
består av enstaka stänger så kan dessa stöttas upp av tvärarmeringen och najas ihop med 
böjarmeringen, se Figur 5.20. Distansanordningar är nödvändiga för att längs- och 
tvärarmering ska hamna på rätt nivå.  
 
 

 

 

 Figur 5.19 Montering av ankarjärn ovanifrån, genom det övre 
armeringsskiktet. Från HRC (2010a). 
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Är skjuvankarna monterade på en distansskena till enheter kan utförandet se ut på två olika 
sätt enligt Halfen Deha AB (2010a). Om enheterna placeras så att distansskenan är parallell 
med det översta armeringslagret används klämbleck för att lyfta upp enheten till rätt nivå, se 
Figur 5.21. Klämbläcken kan fästas på valfri plats längs skenan. Det andra sättet är att 
montera enheten med distansskenan vinkelrätt mot det övre armeringslagret. Skjuvankarna 
hamnar då på sin rätta nivå utan att klämbläck behöver användas, se Figur 5.21. Som tidigare 
nämnts är detta viktigt då ankarna ska ligga i nivå med yttre kanten av både över- och 
underkantsarmeringen. Vid montering rekommenderas att ankarhuvudena najas fast till 
armeringen så att de är ordentligt fixerade under gjutningen. I Figur 5.22a-e illustreras 
monteringsgången, som är densamma både vid drag i plattans övre och undre kant. 
Distansskenor och klämbläck är inte med i figuren. 

 Figur 5.20 Skjuvankare som monteras en och en kan stöttas upp av 
tvärarmeringen och najas ihop med böjarmeringen. Från HRC 
(2010a). 
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Montering av skjuvankare vid drag i underkant 

 Figur 5.21 T.v. visas montering av enheten när klämbläck krävs. T.h. visas 
montering när klämbläck inte behöver användas. Från Halfen 
Deha AB (2010a). 

 

 

 

 

 Figur 5.22a Monteringsjärn monteras och böjarmering, i detta fall två lager, 
kan rullas ut. 
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 Figur 5.22b Tvärarmeringen i underkant rullas ut.  

 

 

 

 Figur 5.22c Tvärarmeringen i överkant rullas ut på monteringsstöd.  
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 Figur 5.22d Böjarmeringen i överkant rullas även den ut.  

 

 

 

 Figur 5.22e Skjuvankare förs ned ovanifrån, genom alla armeringslager, 
och najas fast. 
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5.2.5 Shearband 

Utformning 
Shearband består av en kontinuerlig stålremsa med hål i dess centrum, se Figur 5.23. 
Stålremsan är böjd till önskad profil så att denna passar in i konstruktion vilket beskrivs av 
Pilakoutas & Li (2003). Stålremsan kan formas efter oregelbundna armeringsjärn vilket gör 
den lättanpassad. Armeringen kan vara både vertikal och snedställd. Hålen i stålremsan är 5 
mm i diameter. Experiment som utförts har visat att dessa förbättrar vidhäftningen mellan 
armeringen och betongen. Vid drag i överkant omsluter systemet böjarmeringen i överkant 
och den undre delen ligger i samma nivå som yttre kanten av det undre armeringslagret i 
tryckzonen. Vid drag i underkant är utformningen den motsatta. Den omsluter då 
böjarmeringen i underkant och ligger i samma nivå som ytterkanten av det övre 
armeringslagret i tryckt zon.  Stålremsans tjocklek kan vara mellan 1,0 till 1,6 mm och dess 
bredd mellan 10 och 30 mm. Standardmått på stålremsan är 1,6 mm tjock och 25 mm bred, 
enligt Erico Lenton Steel Fortress (2010b), men andra varianter kan specialbeställas. I och 
med att armeringen är tunn krävs ett material med hög hållfasthet för att motverka 
utvecklingen av skjuvsprickor. Shearband kan enligt US Patent (1999) tillverkas av stål med 
en hållfasthet mellan 460 N/mm2 till 1500 N/mm2. Eurocode, 1992-1-1 (2008), tillåter dock 
endast flytgränser mellan 400-600 MPa. 
 
Tvärkraftsarmeringssystemet kan användas till plattor av alla tjocklekar, men är framförallt 
framtagen och testad för tunnare konstruktioner med en tjocklek mellan 10 och 80 cm, enligt 
US Patent (1999). Fördelen med denna tvärkraftsarmering för tunna plattor är att den kan 
uppnå sin sträckgräns på en kortare längd, vilket kan vara svårt för vertikal armering i form av 
vanliga byglar i tunna element, enligt Pilakoutas & Li (2003). Pilakoutas (2010) tillägger 
dock att produkten inte är begränsad till dessa plattjocklekar. Alla typer av betong går att 
använda med denna utformning, enligt US Patent (1999). 
 

 

 

 

 

 Figur 5.23 Utformning av shearband. Från Erico Lenton Steel Fortress 
(2010a). 

 



KAPITEL 5. Tvärkraftsarmering 
 

 

 63 

Montering 
Shearband togs ursprungligen fram för att användas som armering för att motverka 
genomstansning. Där risk för genomstansning ligger är plattan dragen i överkant. Shearband 
är därför framtagen för att monteras då all övrig armering är monterad. De ställs då ner över 
den övriga armeringen vilket gör att den kommer omsluta längsarmeringen i överkant, vilket 
då är den dragna armeringen. Najning i överkant är nödvändigt för att säkerhetsställa enhetens 
position vid gjutning. Vid drag i underkant måste shearbandet ställas ner innan övrig 
armering. Detta leder till att all övrig armering måste lösarmeras. Distansanordningar krävs 
för att den längsgående armeringen ska hamna i rätt höjd, både om plattan är dragen i över- 
eller underkant. Monteringsutförandet vid drag i överkant kan följas i Figur 5.24a-e och för 
drag i underkant i Figur 5.25a-e. I Figur 5.26 visas då shearbandet är färdigmonterat.  
 
Montering av shearband vid drag i överkant 

 

 

 

 Figur 5.24a Monteringsjärn monteras och böjarmering kan rullas ut.  

 

 

 

 Figur 5.24b Tvärarmeringen i underkant rullas ut.  
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 Figur 5.24c Tvärarmeringen i överkant rullas ut på monteringsstöd.  

 

 

 

 Figur 5.24d Böjarmeringen i överkant rullas även den ut.  
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Montering av shearband vid drag i underkant  
 

  

 

 

 

 Figur 5.24e Shearband kan nu ställas ner över den övriga armeringen.   

 

 

 

 Figur 5.25a Monteringsjärn monteras och shearband ställs ut .  
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 Figur 5.25b Böjarmeringen måste lösarmeras, i detta fall i två lager.  

 

 

 

 Figur 5.25c Tvärarmeringen i underkant lösarmeras.  
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 Figur 5.25d Tvärarmeringen i överkant lösarmeras även den och läggs på 
monteringsstöd. 

 

 

 

 

 Figur 5.25e Böjarmeringen i överkant monteras.  
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 Figur 5.26 Färdigtmonterat shearband som omsluter överkantsarmeringen 
och är najad till denna. Från Erico Lenton Steel Fortress (2010c). 
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6 Dimensioneringsexempel 

För att dimensionera de valda utformningarna av tvärkraftsarmering med realistiska laster 
används ett referensobjekt. Resultaten för dimensionerande tvärkraft, mängd böjarmering och 
mängd tvärarmering från det valda referensobjektet används för att beräkna erforderlig mängd 
tvärkraftsarmering. I det här kapitlet kommer först referensobjektet att beskrivas och hur det 
ursprungligen dimensionerats. Vidare kommer de olika tvärkraftsarmeringsutformningarna att 
dimensioneras för detta objekt. Referensobjektet har tidigare dimensionerats enligt Bro 2004, 
Vägverket (2004), men tvärkraftsarmeringen kommer att dimensioneras enligt Eurocode 
(2008). 

6.1 Referensobjekt: Bro över gång- och cykelväg 

Objektbeskrivning 
Bron som kommer att utgöra grunden för dimensioneringen är en fritt upplagd ändskärmsbro. 
Denna tillhör upprustningen av väg E4 mellan Töre och Kalix, Trafikverket (2010). För att 
öka trafiksäkerheten ska Europavägen bli en mötesfri 2+1 väg. Trafiken på E4:an kommer att 
passera på bron och under bron går en gång- och cykelväg. Den totala brolängden är 21,8 m 
och dess spännvidd är 12,0 m, se Figur 6.1. Referensobjektet har dimensionerats av Skanska 
Teknik, avdelning Bro och Anläggning. 

 

 
Tvärkraftsarmeringen kommer att dimensioneras för farbaneplattan. Denna har en bredd på 
12,5 m mätt mellan kantbalkarnas insidor och vinkelrätt mot E4:ans stakade linje, se 
Figur 6.2. Broplattans tjockleksvariation visas också i Figur 6.2. Den största plattjockleken är 
0,78 m och utifrån detta värde avtar sedan tjockleken med 2,5 % ut mot kantbalkarna på bron. 
Brons farbaneplatta har även en viss snedhet, se Figur 6.3. Det vill säga att den stakade linjen 
för E4:an och den för gång- och cykelvägen inte skär varandra med en rät vinkel. Vinkeln 
mellan dessa är 95,5°.  
 

 Figur 6.1 Överbyggnadens spännvidd och totala brolängd. Måtten på 
bilden är i mm. 
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 Figur 6.2 Överbyggnadens breddmått och tjockleksvariation.  

 

 Figur 6.3 Brons överbyggnad i plan.  
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Geometrisk modell 
Den geometriska modellen som används för att beskriva brons statiska system visas i 
Figur 6.4. Överbyggnaden anses vara fritt upplagd med ett visst överhäng på båda sidor. I 
Figur 6.4 visas hur ändskärmar och farbaneplatta antas vara kopplade till varandra. Plattans 
snedhet har försummas då denna är liten. 

 

 
 
För att ta hänsyn till tjockleksvariationerna i brons farbaneplatta har dess bredd delats upp i 
två olika delar, se Figur 6.5. Dessa delar kallas här för ytterstrimla respektive innerstrimla. 
Båda strimlorna är tre meter breda. Denna bredd är densamma som den för ett körfält enligt 
Bro 2004, Vägverket (2004). En medeltjocklek för var och en av de båda strimlorna har 
beräknats och används sedan i vidare beräkningar. Medeltjockleken för ytterstrimlan i 
Figur 6.5, den prickmarkerade, antas även gälla ytterstrimlan längs den andra kanten. I och 
med att den maximala tjockleken ligger närmare den vänstra kantbalken i Figur 6.5 och 
lutningen från denna är 2,5 % åt bägge håll så kommer detta antagande att vara på säkra sidan. 
Den beräknade plattjockleken kommer vara den minsta möjliga och kommer därför kräva 
mest armering. På samma sätt blir det för den inre plattstrimlan. Medeltjockleken för den 
streckade innerplattstrimlan i Figur 6.5 beräknas och antas även gälla för den andra inre 
plattstrimlan. Detta ger antaganden på säkra sidan. Då plattstrimlorna har antagits vara tre 
meter breda kommer sedan lasteffekten att divideras med tre för att få snittkrafterna per meter 
strimla.  

 Figur 6.4 Geometrisk modell för brons statiska system.   
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Böjarmering och tvärarmering i plattan 
Plattan har böjarmering och tvärarmering enligt Figur 6.6 och Figur 6.7. Den armering som 
visas är den som kommer att vara relevant vid fortsatt dimensionering av 
tvärkraftsarmeringen. I Tabell 6.1 redovisas, för ett antal punkter i plattans innerstrimla, om 
drag uppstår på plattans över- eller undersida och hur mycket böjarmering som ligger i dessa 
områden. Y-koordinaten definieras enligt Figur 6.4. Då plattan är symmetrisk redovisas 
endast halva längden av denna. 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 Figur 6.5 Uppdelningen av plattbredden i strimlor för att beräkna 
medeltjockleken som sedan används vid dimensionering.   

 

 Figur 6.6 Böjarmeringens och tvärarmeringens fördelning i plattan i ett 
snitt i fältmitt.    
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Tabell 6.1 Dragzon och böjarmeringsinnehåll i plattan  
 
Punkt, y [m] Dragzon Böjarmering 
0 Överkant ∅25 s100 
1,225 vänster Överkant ∅25 s200 + ∅20 s200 
1,225 höger Överkant ∅25 s200 + ∅20 s200 
2,725 Underkant ∅25 s200 
4,225 Underkant ∅25 s100 
5,725 Underkant ∅25 s100 + ∅25 s200, 2 lager
7,225 Underkant ∅25 s100 + ∅25 s200, 2 lager
 
Dimensionerande lastkombination för tvärkraft och dess laster 
De största tvärkrafterna uppstår i lastkombination IV:A enligt Bro 2004, Vägverket (2004). 
Detta är huvudbelastningsfallet i brottgränstillståndet. I denna kombination behöver endast de 
fyra farligaste variabla lasterna medräknas. Den mest ogynnsamma lasten av dessa ska ges det 
högre värdet på dess lastkoefficient, medan de övriga ges det lägre värdet. För 
referensobjektet blev dock endast tre variabla laster aktuella. 
  

 Figur 6.7 Böjarmeringens och tvärarmeringens utformning i plattan i plan.  
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De permanenta laster som har tagits med i denna lastkombination är: 
 

• egentyngd, 
• beläggning, 
• jordtryck. 

 
De variabla lasterna är: 
 

• trafiklast, 
• bromskraft, 
• last på vägbank (även kallad överlast). 

 
Av de variabla lasterna var trafiklasten mest ogynnsam och ges lastkoefficient 1,5 medan de 
övriga variabla lasterna ges 0,7 enligt Bro 2004, Vägverket (2004). 
 
Dimensionerande tvärkraft 
Den tvärkraft som innerstrimlan dimensionerats för, VEd, visas i Figur 6.8. Denna är beräknad 
i de markerade punkterna. Endast halva brolängden redovisas nedan då bron är symmetrisk. 
Y-axeln definieras enligt Figur 6.4. 
 

 Figur 6.8 Dimensionerande tvärkraft i innerstrimlan längs halva 
brolängden. 
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6.2 Antaganden och förenklingar 

Laster 
Den dimensionerande tvärkraften har beräknats enligt Bro 2004, Vägverket (2004). Då 
tvärkraftsarmeringen kommer att dimensioneras enligt Eurocode (2008) kommer den 
dimensionerande tvärkraften, VEd, att korrigeras. Eurocode (2008) och Bro 2004 skiljer sig åt i 
hur partialkoefficienten för säkerhetsklassen påförs. I Bro 2004 medräknas säkerhetsklassen 
genom att reducera de ingående materialens hållfasthet.  I Eurocode (2008) läggs den på då 
lasterna dimensioneras. För att korrigera för detta har de beräknade värdena för tvärkraften 
förstorats med 1,2. Detta är värdet på partialkoefficienten för säkerhetsklass 3 i BBK 04. Inga 
övriga lastkorrigeringar från Bro 2004 till Eurocode (2008) har genomförts. 
 
Dimensionering 
Tvärkraftarmeringen kommer endast att dimensioneras i brottgränstillstånd för plattans 
innerstrimla enligt Eurocode (2008). I dimensioneringen kommer erforderlig mängd armering 
att bestämmas, samt i aktuella fall byglarnas bockningsdiameter och dess förankringslängd. 
Vid dimensioneringen valdes också att bygeldiametern skulle vara densamma för alla 
utformningar som består av armeringsstänger. Detta för att enklare kunna jämföra 
armeringsbehoven för de olika utformningarna.  
 
Plattstrimlans utformning 
Plattstrimlans tjockleksvariation kommer behandlas på samma sätt som i referensobjektet. 
Plattan antas ha en konstant tjocklek. Tjockleken är medeltjockleken för innerstrimlan enligt 
Figur 6.5. Tvärkraftsarmeringen beräknas för en strimla med den beräknade medeltjockleken 
och en bredd av en meter. 
 
Böjarmeringens och tvärarmeringens utformning 
Mängden böjarmering och tvärarmering som räknats fram för referensobjektet kommer att 
gälla för alla olika utformningar av tvärkraftsarmering. Den effektiva höjden kommer att 
variera på grund av tvärkraftsarmeringens utformning. Denna påföljd kommer inte att beaktas 
för mängden erforderlig böjarmering, utan endast vid dimensionering av tvärkraftsarmering. 
Vidare kommer inte heller böjarmeringen att kontrolleras för det tillskott i dragkraft som 
uppstår på grund av tvärkraftsarmeringen. 
 
Basmått 
Basmåttet, som i ritningarna betecknas BM, är det täckande betongskiktet inklusive en 
utförandetolerans. Detta har valts till 35 millimeter för farbaneplattan, vilket är det mått som 
använts för referensobjektet.  
 
Effektiv höjd 
Där fler lager böjarmering krävs har dessa lager antagits innehålla lika mycket armering. 
Detta leder till att böjarmeringens tyngdpunkt hamnar mitt emellan dessa två lager. Denna 
approximation ger resultat på den säkra sidan. Då det inre lagret innehåller mindre mängd 
armering än det yttre skulle tyngdpunkten annars hamna närmare ytterkanten. Hamnar 
böjarmeringens tyngdpunkt närmare ytterkanten ökar den effektiva höjden och detta ger 
mindre mängd av både böjarmering och tvärkraftsarmering. Om ett böjarmeringslager består 
av stänger med olika diameter har den större av dessa används för att även här vara på den 
säkra sidan. 
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6.3 Gemensamma parametrar 

I det här avsnittet kommer de parametrar som gäller för alla de studerade utformningarna av 
tvärkraftsarmering att beskrivas.  
 
Plattjocklek 
Plattans tjocklek, h, beräknas som medeltjockleken av innerstrimlan enligt Figur 6.5.  
 
h = [(0,780 – 0,780 · 1,425 · 0,025) – (0,780 – 0,780 · 4,425 · 0,025)] / 2 = 0,723 m 
 
Plattans tjocklek avrundas till 720 mm.  
 
Plattans effektiva höjd 
Den effektiva höjden på plattan är avståndet från böjarmeringens tyngdpunkt till tvärsnittets 
tryckta kant. För att beräkna detta har vi utgått från skisserna i Figur 6.9. Det som varierar 
mellan dessa två figurer är att den övre har böjarmeringen utanför den tvärgående armeringen 
och i den undre är tvärarmeringen utanför böjarmeringen. Båda dessa utformningar har 
använts vid dimensioneringen, beroende på vilken tvärkraftsarmeringsutformning som 
dimensioneras. Som visas i Figur 6.9 så ligger det alltid monteringsjärn underst. Dessa 
placeras på distansklossar som ställs på formen. Distanserna ser till att rätt täckande 
betongskikt till den understa stången uppnås. I Figur 6.9 visas också basmåttet, BM, som är 
täckskiktet inklusive utförandetolerans. Om flera lager böjarmering behövs, placeras dessa 
ovanpå varandra med ett vertikalt avstånd på 1,5 gånger böjarmeringens diameter. Detta sker 
med hjälp av T-järn. Mer om distansanordningar kan läsas i avsnitt 2.3. Storleken på 
basmåttet och järnens diameter ges i Tabell 6.2. Eftersom det alltid ligger ett monteringsjärn i 
underkant av plattan och inte i överkant, så kommer den effektiva höjden att variera med 
monteringsjärnets diameter beroende på om vi har drag i över- eller underkant. 
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Tabell 6.2 Avstånd som används i beräkningen av effektiv höjd 
 
Komponent Avstånd/diameter 
Basmått (BM) 35 mm 
Monteringsjärn 12 mm 
Tvärarmering 16 mm 
Böjarmering 25 mm 

 
 Figur 6.9 Böj- och tvärarmeringens placering i plattvärsnittet.   
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Dimensionerande tvärkraft 
Tvärkraften som vi kommer att dimensionera plattan för visas i Figur 6.10. Denna är 
tvärkraften för referensobjektet förstorad med 1,2, i enlighet med vad som tidigare beskrivits i 
avsnitt 6.2.  

 
 

  

 Figur 6.10 Dimensionerande tvärkraft.    
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Tvärkraftsarmeringens utsträckning 
För att veta var i plattan tvärkraftsarmering krävs har tvärsnittets tvärkraftsbärförmåga 
beräknats utan tvärkraftsarmering, VRd,c. Detta resultat visas i Figur 6.11. Figuren visar att 
tvärkraftsarmering behövs från stöd och cirka 2,7 meter in mot plattans mitt. 
Tvärkraftsarmeringen har valts att dimensioneras i två intervall och för det högsta värdet inom 
respektive intervall, det vill säga 523 kN/m och 421 kN/m. Se beräkningar för VRd,c i Bilaga D. 

 

 
 

6.4 C-byglar 

C-byglar är väl förankrade både i tryckt och i dragen zon, då de omsluter längsarmeringen i 
överkant och i underkant. Fackverksmodellen i Eurocode, 1992-1-1 (2008), kan då användas. 
Om byglarna monteras så att böjarmeringen omsluts, det vill säga enligt Figur 6.12, så bildas 
det effektiva knutpunkter i varje punkt där tvärkraftsarmeringen omsluter böjarmeringen, 
enligt Westerberg (1995). 
 
 

 Figur 6.11 Visar VEd, VRd,c, och VRd,s i plattan.  
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Skulle däremot byglarna vändas enligt Figur 6.13 blir fackverkets funktion annorlunda. 
Trycksträvorna som verkar i fackverket visas i Figur 6.14. Som tidigare nämnts måste 
krafterna i knutpunkten alltid vara i jämvikt. Tryckkraften som kommer in mot bygeln, enligt 
b) i Figur 6.14, tas upp som dragkrafter i den övre horisontella delen av bygeln samt i den ena 
bygelskänkeln. Denna knutpunkt är därmed helt effektiv enligt Westerberg (2005). Kommer 
istället tryckkrafterna in enligt a) i Figur 6.14 är knutpunkten inte helt effektiv. Den vertikala 

 Figur 6.12 Visar hur C-byglarna bör monteras för att fungera som effektiva 
knutpunkter.  Från Westerberg (1995). 

 

 Figur 6.13 Visar en alternativ placering av C-byglarna, vilken inte endast 
ger effektiva knutpunkter.  Från Westerberg (1995). 
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dragkraften uppstår som en dymlingskraft i längsarmeringen och dragspänningar i betongen. 
Även den horisontella komposanten kommer att ge dragspänningar i betongen för att uppfylla 
jämviktsvillkoren. Dragkrafterna överförs sedan till bygeln. Detta resulterar i en svag 
knutpunkt i fackverket och gör troligtvis att den aktuella bygelskänkelns kapacitet inte kan 
utnyttjas fullt ut. Om en skjuvspricka skulle slå upp genom bygeln så skulle skänkeln med den 
inte helt effektiva knutpunkten ändå ge ett visst bidrag till bärförmågan. Denna skänkels 
bärförmåga har uppskattats av Westerberg (2010b) till 50 % av bygelns fulla kapacitet.  
 

 
 
Resultat vid dimensionering av referensobjekt 
Vid dimensioneringen har C-byglarna placeras enligt Figur 6.12. Detta gör att alla 
knutpunkter i fackverket blir effektiva och att alla bygelskänklar kan utnyttjas fullt ut, enligt 
resonemanget fört ovan. Stångdiametern som används på byglarna är 16 mm och armeringen 
utförs i armeringskvalitet B 500B.  
 
Den effektiva höjden har för denna utformning beräknats till 656 mm vid drag i överkant och 
till 644 mm vid drag i underkant, se beräkningar i Bilaga C. Anledningen till att den effektiva 
höjden beräknas för drag i både plattans övre och undre kant är för att referensobjektet skiftar 
mellan att ha drag i under- och överkant. Detta visas i avsnitt 6.1.  
 
Den tvärkraftsarmeringen som behöver läggas in i plattan redovisas i Tabell 6.3 och har 
beräknats i Bilaga F. I punkten y = 1,225 m, som verkar närmast upplaget, är plattans övre 
kant dragen. För att klara av den dimensionerande tvärkraften på 523 kN/m, behövs ett 
tvärkraftsarmeringsinnehåll på 1,03 ‰, se beräkningar i Bilaga F. Detta har styrts av 
minimiarmeringsinnehållet för tvärkraftsarmering, då tvärkraftskapaciteten i plattan blir 
mycket över den dimensionerande tvärkraften. Armeringsinnehållet i plattan har också styrts 
av det maximala tillåtna bygelavståndet. Dessa har beräknats till 492 mm i längdled och till 
984 mm i tvärled, vilket visas i Bilaga E. Då byglarna omsluter böjarmeringen, måste 
centrumavståndet i tvärled anpassas till längsarmeringens centrumavstånd, som i detta fall är 
200 mm. Detta har gjort att de centrumavstånd som valts är 490 mm i längdled och 400 mm i 
tvärled, se Tabell 6.3. Centrumavståndet i längdled hade kunnat utökas med hänsyn till 

 Figur 6.14 Kraften från trycksträvan tas upp direkt av bygeln i knutpunkt b) 
och i knutpunkt a) via dragspänningar i betongen och 
dymlingskraft. Från Westerberg (1995). 
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tvärkraftskapaciteten men det maximala tillåtna bygelavståndet hindrar det. Det bör 
poängteras att centrumavståndet som redovisas i tvärled är medelavståndet mellan de vertikala 
skänklarna. En bygel kommer därmed att omsluta tre stycken längsgående järn i både plattans 
över- och underkant. Avståndet mellan dess skänklar kommer då att överstiga 400 mm på 
grund av dess bockning runt längsarmeringen. Avståndet till nästa bygel kommer på grund av 
samma anledning understiga 400 mm. Detta har gjort att medelavståndet blir 400 mm.  
 
Plattan har även dimensionerats i punkt y = 2,725 m. Tvärkraften i denna punkt är 421 kN/m 
och plattan är dragen i underkant. Även här styrs plattans tvärkraftsarmeringsmängd av det 
minsta tillåtna armeringsinnehållet och de maximala tillåtna skänkelavstånden. De maximala 
tillåtna skänkelavstånden är här 483 mm i längdled och 966 mm i tvärled. De valda 
centrumavstånden har därför valts till 480 mm och 400 mm i längdled respektive tvärled, se 
Tabell 6.3, av samma anledning som ovan. Armeringsinnehållet i plattan är då 1,05 ‰. 
 
Vid vidare dimensionering bestämdes även bockningsdiametern. Då tvärgående stänger 
placeras i byglarnas bockar och då byglarnas stångdiameter är 16 mm får bockningsdiametern 
väljas till 4Ø enligt avsnitt 4.5. Detta ger en tillåten bockningsdiameter på 64 mm.  
 
För att denna utformning ska kunna användas måste C-byglarna skarvas till varandra. 
Erforderlig skarvlängd varierar mellan de två punkterna på grund av varierande tvärkrafter. I 
punkt y = 1,225 m krävs en skarvlängd på 518 mm och i punkt y = 2,725 m en skarvlängd på 
408 mm. Se beräkningar i Bilaga H. 
 
 
Tabell 6.3 Avståndet som behövs mellan de vertikala bygelskänklarna i plattans längdriktning 
och tvärriktning vid de två dimensioneringspunkterna. 
 
Punkt, y [m] s1=avstånd i längdled [mm] s2=avstånd i tvärled [mm] 
1,225 till höger 490 400 
2,725  480 400 

 

6.5 G-byglar 

Utformningen med G-byglar kan ses som uppbockade stänger, enligt Bergsten (2010). Detta 
därför att G-byglarna skarvas till de längsgående stängerna i plattan, både med det yttre lagret 
i underkant och det yttre i överkant, och därför blir verkningssättet för utformningarna 
detsamma.  
 
I Eurocode, 1992-1-1 (2008), nämns uppbockade stänger som ett exempel på hur 
tvärkraftsarmeringen får utformas. Det är därför helt i enlighet med Eurocode, 1992-1-1 
(2008), att också dimensionera G-byglarna med fackverksmodellen. Det är dock viktigt att G-
byglarna vänds åt rätt håll så att bockarna bildar effektiva knutpunkter och på det sättet tar 
upp hela kraften från trycksträvan. G-byglarna ska då placeras så att deras övre horisontella 
skänkel är riktad in mot upplaget, vilket visas i Figur 6.15. Försvagade knutpunkter uppstår 
om byglarna vänds åt fel håll. Detta kan jämföras med att C-byglar vänds åt fel håll. Kraften 
från trycksträvan kan inte effektivt tas upp av bygeln utan att det uppstår dragkrafter i 
betongen, enligt samma resonemang som fördes i avsnitt 6.4. 
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Då G-byglarna och den längsgående armeringen skarvas måste skarvlängden mellan dessa 
beräknas vid dimensioneringen av denna armeringsutformning. För att denna utformning ska 
kunna användas ska även bockningsradien vara tillräckligt stor så att skador på järnet inte 
uppstår och så att betongen inte går till brott. I Eurocode, 1992-1-1 (2008), tas det dock inte 
hänsyn till stångens bockningsvinkel, utan endast till bockningsradien.   
 
Resultat vid dimensionering av referensobjekt 
G-byglarna väljs att placeras enligt Figur 6.15 och utformas med en lutning på 45° på livet. 
Därmed kommer alla knutpunkter i det tänkta fackverket att bli effektiva. Stängernas diameter 
väljs till 16 mm och byglarna utförs i armeringskvalitet B 500B.  
 
Den effektiva höjden för denna utformning, då plattans översida är dragen, är 656 mm, se 
beräkningar i Bilaga C. Det maximalt tillåtna avståndet mellan bygelskänklarna är då 656 mm 
i längdled och 984 mm i tvärled vilket beräknas i Bilaga E. Om det istället är undersidan av 
plattan som är dragen minskar den effektiva höjden till 644 mm och de tillåtna avstånden 
mellan byglarna till 644 mm i längdled respektive 966 mm i tvärled.  
 
Den tvärkraftsarmering som behövs i plattan redovisas i Tabell 6.4 och beräknas i Bilaga F. 
Det som avgör den mängd tvärkraftsarmering som behövs i plattan då y = 1,225 m, där 

 = 523 kN/m, är tvärkraftarmeringens kapacitet, , . Det armeringsinnehåll som behövs i 
plattan är 1,17 ‰, se Bilaga F. Byglarna läggs då in med centrumavstånden 610 mm och 400 
mm i längdled respektive tvärled, vilket understiger de tillåtna maximala avstånden. För den 
tvärkraftsarmering som dimensioneras för tvärkraften 421 kN/m, i punkt y = 2,725 m, blir det 
istället det minsta tillåtna armeringsinnehållet som avgör armeringsmängden i plattan. 

 

 Figur 6.15 G-byglarna ska placeras på detta sätt, lutade in mot upplaget, för 
att fungera som effektiva knutpunkter. Kraften från trycksträvan 
visas som pilar i figuren. 
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Centrumavstånden är också beroende av de maximalt tillåtna avstånden mellan 
tvärkraftsarmeringen. Detta gör att de väljs till 640 mm i längdled och 400 mm i tvärled och 
uppnår därmed ett armeringsinnehåll på 1,11 ‰, se Bilaga F. G-byglarna har valts att placeras 
med ett avstånd i tvärled på 400 mm på grund av att dessa ska skarvas till längsarmeringen 
och därför bör anpassas till längsarmeringens centrumavstånd på 200 mm. Detta har därför 
avgjort valet av centrumavstånd i längdled.   
  
För att G-byglarna ska kunna ses som uppbockade stänger ska de skarvas till 
längsarmeringen. Skarvlängden i punkt y = 1,225 m har beräknats till 553 mm i underkant 
och 791 mm i överkant. För punkten y = 2,725 m är skarvlängderna beräknade till 446 mm i 
underkant och 636 mm i överkant. I punkt y = 1,225 m blir skarvlängden längre på grund av 
en större tvärkraft. Se beräkningar i Bilaga H. Anledningen till att skarvlängden blir längre i 
överkanten jämfört med underkanten är för att vidhäftningsförhållandena på grund av 
gjutningsriktningen och plattjockleken blir sämre där, se avsnitt 4.4. Även byglarnas 
bockningsdiameter måste beräknas. Då det inte finns tvärgående stänger placerade i hörnen av 
G-byglarnas bockar beräknas dessa enligt ekvation (4.18). Resultatet blir en 
bockningsdiameter på 136 mm enligt Bilaga G.  
 
 
Tabell 6.4. Avståndet som behövs mellan bygelskänklarna i plattans längdriktning och 
tvärriktning vid de två dimensioneringspunkterna. 
 
Punkt, y [m] s1=avstånd i längdled [mm] s2=avstånd i tvärled [mm] 
1,225 till höger 610 400 
2,725  640 400 

 

6.6 G-byglar med kompletterande C-byglar 

Det finns två olika sätt att utföra denna typ av tvärkraftsarmering. I den ena skarvas C-
byglarna med G-byglarnas vertikala skänkel. I den andra behöver inte C-byglarna passa ihop 
med G-byglarna, utan dessa studeras i princip skilda från varandra. Båda utformningarna kan 
dock dimensioneras enligt reglerna i Eurocode, 1992-1-1 (2008). 
 
I det första fallet, som beskrivs i Schagerström (2010), är C-byglarna av samma mängd som 
G-byglarna och deras vertikala skänklar skarvas till varandra. Utformningen fungerar då som 
likt en utformning bestående av enbart C-byglar. Detta gör den genom att C-bygeln placeras 
så att all dragen böjarmering omsluts av bygeln. Det är också viktigt att den vänds så att den 
ligger parallellt med upplagskanten, se Figur 6.12 i avsnitt 6.4. Skulle den vändas åt fel håll, 
enligt Figur 6.13, kan inte den ena skänkeln utnyttjas fullt ut då knutpunkten inte blir helt 
effektiv, vilket följer resonemanget om C-byglar i avsnitt 6.4. I den tryckta zonen sker 
förankringen genom att G-bygelns horisontella skänkel skarvas till längsarmeringen. Om G-
bygeln vänds åt rätt håll, det vill säga att den övre horisontella skänkeln pekar in mot 
närmaste stöd, får vi även en effektiv knutpunkt i tryckzonen. I och med detta kan vi jämställa 
denna utformning med den som enbart består av C-byglar, när vi dimensionerar. Den 
effektiva höjden som kan utnyttjas kommer alltså att sträcka sig från den tryckta kanten till 
tyngdpunkten för den dragna böjarmeringen.  
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Den erforderliga skarvlängden, l0, som behövs mellan C-byglarna och G-byglarna beräknas 
från G-bygelns horisontella skänkel i den dragna zonen. Detta illustreras i Figur 6.16. 
Längden på C-bygelns vertikala skänklar blir alltså beroende av skarvlängden och antal lager 
böjarmering. För att de två olika byglarna ska kunna ses som en enhet är det också viktigt att 
de båda har lika stora stångdiametrar. 

 
 

 
I det fall där C-byglarna och G-byglarna inte skarvas till varandra, ses de två olika byglarna 
inte som en enhet. Detta beskrivs i Westerberg (2010a). C-bygeln dimensioneras inte heller 
som tvärkraftsarmering, utan är en kompletterande armering som ska binda ihop plattans inre 
med all verksam böjarmering. De ses i dimensioneringen som en tvärarmering som ska skarva 
ihop de olika böjarmeringslagrena med varandra. Den verksamma tvärkraftsarmeringen blir 
alltså endast G-byglarna. Detta leder till att fackverket som kommer att användas vid 
dimensioneringen har sina knutpunkter i dess bockar, precis som utformningen som enbart 
bestod av G-byglar.  
 
På grund av det fackverk som uppstår i plattan kommer den effektiva höjden att räknas som 
avståndet från tryckt kant upp till G-bygelns horisontella skänkel vid plattans dragna sida. I 
Figur 6.17 illustreras den effektiva höjden, df och ds, beroende på om man har ett positivt eller 
negativt moment. Denna effektiva höjd används både vid dimensionering av böjarmering och 
tvärkraftsarmering. I Figur 6.17 visas även två alternativ på placering av C-byglarna, vilka 
beror på momentriktning. Om momentriktningen svarar mot riktningen för de översta 
stängerna bör placering ske enligt a. Är momentriktningen istället motsvarande riktningen för 
de näst översta stängerna bör C-byglarna istället placeras enligt b i Figur 6.17. I Figur 6.17 
visas C-byglarnas placering endast för fallet där vi har drag i plattans överkant. 
  

 Figur 6.16 Erforderlig skarvlängd mellan C- och G-byglarnas vertikala 
skänklar. 
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Även här är det mycket viktigt att G-byglarna vänds åt rätt håll för att vara fullt verksamma. 
Den övre horisontella skänkeln ska peka mot närmaste stöd. Försvagade knutpunkter uppstår 
om byglarna vänds åt fel håll enligt vad som gäller för G-byglar i avsnitt 6.5. Skulle istället 
trycksträvan komma in vinkelrätt mot G-bygelns bockning kan denna utformning likställas en 
armeringsutformning med C-byglar, enligt Westerberg (2010b). Detta gäller endast om G-
bygelns vertikala skänklar är ordentligt förankrade samt att bockarna är försedda med 
tvärgående armeringsstänger.  
 
Som nämndes tidigare dimensioneras C-byglarna som tvärarmering för skarvning i ett snitt. 
Detta gör att C-byglarnas mängd kan skilja sig från mängden G-byglar. C-byglarna 
dimensioneras för att överföra dragkraft från det inre till det yttre lagret böjarmering, enligt 
Westerberg (2010a). Den kraft som behöver överföras är skillnaden mellan erforderlig 
dragkraft och kapaciteten för det inre lagret böjarmering, se Figur 6.18. Detta gäller om G-
bygelns horisontella skänkel ligger i samma nivå som det inre lagret böjarmering. I annat fall 
kan inte heller detta lager armering antas medverka fullt ut i fackverket. Skulle inte en 
tvärarmering som denna användas skulle det yttre böjarmeringslagret, antaget att det endast 
finns två lager, inte kunna medverka i fackverket utan att utnyttja dragspänningar i betongen. 
 
För att dimensionera hur mycket tvärarmering som krävs beräknas först sträckan l0. Det är 
den skarvlängd som krävs för att överföra kraft mellan de dragna längsgående stängerna. På 
sträckan l0 krävs en viss tvärarmeringsarea enligt Eurocode (2008). Tvärarmeringen krävs i 
skarvområdet för att ta upp dragkrafter i tvärled och ska i detta fall överföra kraften mellan de 
olika böjarmeringslagrena, så att båda blir verksamma. I och med att det är C-byglar som 
utgör tvärarmeringen är det viktigt att ha i åtanke att dessa omsluter två eller fler skarvar och 
måste därför uppfylla den sammanlagda tvärarmeringsarean som behövs för dessa skarvar. 
Detta har framkommit efter diskussioner med Westerberg (2010b). 
 

 Figur 6.17 Två alternativ på placering av C-byglar beroende på 
momentriktning, samt effektiv höjd vid drag i under- respektive 
överkant. Från Westerberg (2010a). 
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Det finns olika regler beroende på de skarvade stängernas diameter, i det här fallet 
böjarmeringens diameter, och gränsen går vid en diameter på 20 mm. Om stängernas diameter 
är mindre än 20 mm krävs ingen närmare kontroll utan de byglar eller tvärgående armering 
som finns anses vara tillräcklig. Om stängernas diameter är 20 mm eller större måste dock 
tvärarmeringen dimensioneras mer noggrant enligt ekvation (6.1).  

 
där 
Ast är sammanlagda tvärsnittsarean av alla stänger i de skarvade stängernas plan 

enligt Figur 6.19 [m2], 
As är arean hos en skarvad stång [m2]. 

 Figur 6.18 Illustration av den kraft som måste överföras genom C-bygeln 
från det undre till det övre böjarmeringslagret. Dragkrafts-
förskjutningen är tvärkraftens inverkan på böjarmeringen. Bild 
enligt Westerberg (1995). 

 

 Ast ≥ 1,0 As  (6.1) 
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Resultat vid dimensionering av referensobjekt 
Då det endast är ett lager böjarmering i både över- och underkant i vårt referensobjekt så 
behövs inte de kompletterande C-byglarna i denna utformning. G-byglarna väljs att placeras, 
precis som tidigare utformning med G-byglar, vända in mot stöd enligt Figur 6.15. 
Stångdiametern som används på byglarna är 16 mm och byglarna utförs i armeringskvalitet B 
500B. Då tvärgående stänger finns i bygelns bockar behöver G-byglarna bockas med en 
bockningsdiameter på minst 4 Ø, det vill säga 64 mm.  
 
Utformningens effektiva höjd har beräknats till 656 mm vid drag i plattans överkant och 
644 mm vid drag i underkant, vilket visas i Bilaga C. Vidare, för att kunna bestämma hur 
byglarna ska placeras i plattan, har det maximalt tillåtna avståndet mellan byglarna beräknats, 
vilket visas i Bilaga E. I längdled är detta avstånd 492 mm och i tvärled till 984 mm då 
plattans översida är dragen. Då plattans undersida är dragen får vi avstånden 483 mm och 
966 mm, i längdled respektive tvärled.  
 
Tvärkraftsarmeringen som behöver läggas in i punkten y = 1,225 m för att klara av den 
dimensionerande tvärkraften, 523 kN/m, ger ett armeringsinnehåll på 1,03 ‰. Detta ges av att 
armeringen läggs in med ett centrumavstånd på 490 mm i längdled och 400 mm i tvärled, 
vilket beräknas i Bilaga F och visas i Tabell 6.5. För att ta upp tvärkraften i den andra 
dimensioneringspunkten, y = 2,725 m, läggs tvärkraftsarmeringen in med ett centrumavstånd 
på 480 mm och 400 mm i längdled respektive tvärled, se även Tabell 6.5. Detta ger ett 
armeringsinnehåll på 1,05 ‰, vilket beräknats i Bilaga F. I båda de dimensionerande 
punkterna var det minimiarmeringsinnehållet och de maximalt tillåtna avstånden mellan 
skänklarna som blev styrande. Minimiarmeringsinnehållet, som skulle vara uppfyllt, blev 
detsamma för de båda punkterna. Liksom i tidigare utformningar har avståndet mellan 
skänklarna i tvärled valts till 400 mm, för att de anpassas till centrumavståndet för den 
längsgående armeringen. Detta krävs då G-byglarna ska skarvas till den längsgående 
armeringen.  
 

 Figur 6.19 Illustrerar skarvlängd och tvärsnittsarean av stängerna i de 
skarvade stängernas plan. Från Eurocode 1992-1-1 (2008). 
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Skulle C-byglar skarvats till G-byglar skulle vi behövt en lika stor skarvlängd som behövs för 
utformningen med endast C-byglar, alltså 518 mm i punkt y = 1,225 m och 408 mm i punkt 
y = 2,725 m. Vad som till sist måste dimensioneras är förankringen av G-byglarna. Dessa 
skarvas till längsarmeringen likt den tidigare utformningen med G-byglar. Skarvlängden i 
punkt y = 1,225 m har beräknats till 553 mm i underkant och 791 mm i överkant. För punkten 
y = 2,725 m är skarvlängderna beräknade till 446 mm i underkant och 636 mm i överkant. 
Detta enligt tidigare resonemang i avsnitt 6.5. Se beräkningar i Bilaga H. 
 
 
Tabell 6.5 Avståndet som behövs mellan bygelskänklarna i plattans längdriktning och 
tvärriktning vid de två dimensioneringspunkterna. 
 
Punkt, y [m] s1=avstånd i längdled [mm] s2=avstånd i tvärled [mm] 
1,225 till höger 490 400 
2,725  480 400 

 

6.7 Skjuvankare 

Ankarhuvudena är utformade så att ankarets hela draghållfasthet ska kunna utnyttjas utan att 
betongen under ankarhuvudet krossas, vilket beskrivs i HRC (2010a).  Betongen behöver 
dock ha en tryckhållfasthet på minst 30 MPa. Förbindelsen mellan ankarhuvud och 
armeringsjärnet i skjuvankaret har också dimensionerats för att armeringsstången ska kunna 
uppnå sin draghållfasthet, enligt HRC (2010a). Vidare beskrivs hur detta leder till att 
ankarjärnen är fullt förankrade tills att armeringsstången går till brott. Förankringen av 
ankaret består endast av ankarhuvudena och är oberoende av vidhäftningen mellan 
armeringsjärnet och omgivande betong eller av ett tvärgående armeringsjärn. Detta gör att 
ankarjärnets fulla kapacitet uppnås direkt vid dess ändar, till skillnad från en böjd 
armeringsstång som uppnår sin fulla kapacitet först en bit ner från bocken, se Figur 6.20.  
 

 

 

 Figur 6.20 Till vänster visas hur armeringens dragkraft tas upp av betongen 
och till höger visas var armeringen uppnår sin fulla kapacitet. 
Från HRC (2010b). 
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Vid dimensionering av skjuvankare kan man använda sig av fackverksmodellen som beskrivs 
i Eurocode, 1992-1-1 (2008), enligt Westerberg (2010b). För att illustrera hur effektiva 
knutpunkter bildas i detta fall används en plattstrimla som är en meter bred och fritt upplagd. 
Denna har dragarmering på undersidan och skjuvankare som tvärkraftsarmering. I Figur 6.21 
visas hur krafterna från trycksträvan måste tas upp av armeringen. Skjuvankarna studeras 
först enligt den övre av figurerna i Figur 6.21. Där sträcker sig skjuvankarna från de yttre 
kanterna av böjarmeringen och ser ut att bilda effektiva knutpunkter där böjarmeringen möter 
tvärkraftsarmeringen. Skjuvankarna placeras dock inte alltid intill böjarmeringen.  
 

 
 

 
Nästa steg blir då att se på utformningen ovanifrån, eller underifrån, enligt den nedre figuren i 
Figur 6.21, vilket beskrivs av Westerberg (2010b). Där syns det tydligt att skjuvankarna och 
böjarmeringen inte skapar direkta effektiva knutpunkter, då de inte är direkt kopplade till 
varandra. Det betyder att den horisontella tryckkraften från trycksträvan som kommer in vid 
ankarhuvudet måste föras vidare tills den tas upp av böjarmeringen, utan att använda sig av 
dragspänningar i betongen. Detta kan ske genom att den horisontella tryckkraftkomponenten 
som verkar på ankarhuvudet går vidare som en tryckkraft ut till knutpunkter där denna kan tas 
upp. Dessa knutpunkter uppstår i de områden där böjarmeringen möter tvärarmeringen. Detta 

 Figur 6.21 Visar hur krafterna från trycksträvan tas upp av armeringen. 
Högst upp i figuren visas fackverket från sidan och underst visas 
ett horisontellt fackverk som kan ses uppifrån. 
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kraftspel visas i Figur 6.22. När tryckkraften går in i hörnet där böjarmering och tvärarmering 
möts bildas det dragkrafter i armeringen. I och med detta har nu båda kraftkomposanterna från 
trycksträvan tagits upp. Den vertikala komposanten tas av tvärarmeringen och den 
horisontella med hjälp av både böjarmeringen och tvärarmeringen. 
 
Detta visar att en utformning av tvärkraftsarmering som består av skjuvankare kan 
dimensioneras med fackverksmodellen som används i Eurocode, 1992-1-1 (2008), enligt 
Westerberg (2010b). En effekt som tillkommer i den här utformningen är dock att det uppstår 
en ökning av dragkraften i tvärarmeringen på grund av tvärkraften. Denna ökning av dragkraft 
måste också ingå vid dimensionering av tvärarmeringen.  
 
Det går inte alltid att på förhand veta vart skjuvankaret kommer att placeras i förhållande till 
närmaste böjarmering och tvärarmering. Detta måste då uppskattas, vilket förklaras av 
Westerberg (2010b). En vinkel på 45° mellan tvärarmeringen i den horisontella knutpunkten 
och tryckkraften, samt en lika stor vinkel mellan böjarmeringen och tryckkraften antas här, se 
Figur 6.22. Dragkraften som uppstår i tvärarmeringen kommer på grund av den antagna 
geometrin att bli hälften så stor som beloppet på den horisontella tryckkraften som verkar på 
ankarhuvudet. Längsarmeringen måste i sin helhet fortfarande kunna ta upp hela den 
horisontella kraftkomposanten. 
 
 

 

 
I Hegger et al. (2001) utvärderas ett skjuvankarsystem för en plattstrimla av en platta som är 
fritt upplagd längs två linjer. Plattstrimlorna som provtryckts har haft tre olika utformningar. 
De har antingen haft byglar, kombinerade byglar och skjuvankare samt strimlor med endast 
skjuvankare som tvärkraftsarmering. Bland resultaten nämns det att den goda förankringen 
som skjuvankarna ger upphov till leder till att betongens tvärkraftsbärförmåga ökar i 
jämförelse med en tvärkraftsarmering som enbart består av byglar. Enligt Hegger et al. (2001) 
leder detta till att skjuvankarsystemet skulle klara sig med ett mindre antal skjuvstänger än en 
utformning med enbart byglar. 
 
Vidare konstateras i Hegger et al. (2001) att alla de plattstrimlor som hade skjuvankare som 
tvärkraftsarmering eller kombinationen skjuvankare och byglar hade en högre 

 Figur 6.22 Vinklar som antas i det horisontella fackverket.  
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tvärkraftsbärförmåga än de plattstrimlor vars enda tvärkraftsarmering bestod av byglar. 
Testerna som analyserats i Hegger et al. (2001) visar också att diametern på skjuvankarna bör 
begränsas med hänsyn till det totala djupet på plattan. Med hjälp av testdata så definierades 
gränsen enligt ekvation (6.2).  

 
där   Ø skjuvankarets diameter [mm], ℎ plattans tjocklek [cm]. 
 
Resultat vid dimensionering av referensobjekt 
Skjuvankare utförs normalt i kvalitet B 500B och stångdiametern har valts till 16 mm. 
Ankarhuvudets storlek beror på vilken tillverkare som används och kommer inte granskas i 
detta arbete.  
 
Den effektiva höjden för utformningen har beräknats till 672 mm då plattans övre kant är 
dragen och till 660 mm då den istället är dragen på undersidan. Dessa beräkningar visas i 
Bilaga C.  
 
Avståndet som krävs mellan skjuvankarna för att uppfylla kraven i Eurocode, 1992-1-1 
(2008), visas i Tabell 6.6 och har beräknats fram i Bilaga F. För båda de punkter som 
tvärkraftsarmeringen dimensionerats för blev det även här armeringsinnehållets minimivärde 
som styrde mängden tvärkraftsarmering i plattan. I den här utformningen är dock inte 
centrumavståndet i tvärled styrt utav längsarmeringens centrumavstånd, utan kan varieras 
fritt. I punkt y = 1,225 m läggs skjuvankarna in med centrumavstånden 500 mm i längdled 
och 420 mm i tvärled. Detta ger ett armeringsinnehåll på 0,96 ‰, se Bilaga F. För nästa 
dimensioneringspunkt, y = 2,725 m, har avstånden istället valts till 490 mm i längdled och i 
tvärled till 430 mm, vilket ger armeringsinnehållet 0,95 ‰. Avstånden har anpassats till de 
maximalt tillåtna avstånden. Dessa har beräknats till 504 mm i längdled och 1008 mm i 
tvärled om översidan på plattan är dragen.  Vid drag i plattans undersida är maximalt tillåtet 
avstånd 495 mm och 990 mm i längdled respektive tvärled, se beräkningar i Bilaga E. 
 
Vid dimensioneringen har plattans tvärarmering inte kontrollerats för de dragkrafter som 
uppstår i dessa, vilket även gäller för böjarmeringen. Detta för att begränsa arbetets 
omfattning. Skjuvankarets diameter kontrolleras också mot ekvation (6.2) som togs fram i 
Hegger et al. (2001). Den maximala diametern som bör användas i plattan blir enligt denna 
formel 34 mm. Detta är större än vad som är har används vid dimensioneringen, 16 mm, 
vilket gör att villkoret i ekvation (6.2) är uppfyllt. 
 
 
Tabell 6.6 Avståndet som behövs mellan skjuvankarna i plattans längdriktning och 
tvärriktning vid de två dimensioneringspunkterna. 
 
Punkt, y [m] s1=avstånd i längdled [mm] s2=avstånd i tvärled [mm] 
1,225 till höger 500 420 
2,725  490 430 

 

 Ø ≤ 4 √ℎ (6.2) 
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6.8 Shearband 

Enligt Pilakoutas & Li (2003) ska utformningen av shearband se ut som i Figur 6.23. Ingen 
ETA har hittats för utformningen, men en ICC-ES Evaluation Report. Detta är USA:s 
motsvarighet till ETA, enligt SP Sveriges tekniska forskningsinstitut (2010). Denna 
certifiering är dock inte tillräckligt för att utformningen ska få användas i Europa. En viss 
modifiering av den ursprungliga utformningen måste därför genomföras så att kraven i 
Eurocode (2008) uppfylls. Den nya utformningen kommer att väljas så att monterings-
utförandet inte ändras från det ursprungliga konceptet. Detta för att den ska vara så lik den 
ursprungliga utformningen som möjligt.  
 

 

 
Tvärkraftsarmeringen kan dimensioneras enligt fackverksmodellen om effektiva knutpunkter 
kan skapas, enligt Westerberg (2010b). Skulle en tvärgående stång placeras i var och en av 
utformningens bockar så skulle denna tvärkraftsarmering kunna ses som en utformning med 
omslutande byglar, till exempel C-byglar. Genom att böjarmeringen omsluts och att 
tvärkraftsarmeringen förankras väl i tryckt zon så skapas effektiva knutpunkter. Är plattan 
dragen i överkant ska, som tidigare nämnts, shearband monteras ovanifrån. Detta sker efter att 
all övrig armering monterats. Då det ursprungliga monteringsutförandet har valts att behållas 
för att kunna utvärdera utformningen i sin helhet, leder det till att tvärgående järn inte kan 
placeras i varje bock. Stänger för bockarna i tryckt kant, om plattans övre kant är dragen, 
skulle behöva träs in i efterhand vilket ändrar monteringsutförandet. Dock kan shearbandet 
utformas så att det omsluter två stycken armeringsjärn i överkanten som placeras i varsin av 
de övre hörnbockarna, se Figur 6.24. Effektiva knutpunkter kan alltså skapas vid plattans 
dragarmering.  
 
 

 Figur 6.23 Ursprunglig utformning av shearband. Tail anchor är den 
erfordrade förankringslängden. Från Erico Lenton Steel 
Fortress (2010a). 
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För att få fackverket att fungera fullt ut måste tvärkraftsarmeringen nu förankras väl i tryckt 
zon. Då inga hörnstänger kan placeras i bockarna vid den tryckta zonen så måste dessa 
ensamma kunna ta upp hela den vertikala tryckkraften från trycksträvan, utan att skapa ett 
betongbrott. Då skänklarna är dragna gör det att betongen trycks mot insidan av de bockade 
hörnen, se Figur 6.26. Problem uppstår dock vid dimensionering av bocken enligt Eurocode, 
1992-1-1 (2008), då alla krav och formler som har tagits fram är för armeringsstänger, och 
inte för plattstål. För att kunna gå vidare med dimensioneringen har det antagits att 
stångdiametern, ∅, kan bytas ut mot shearbandets tjocklek, t, vid dimensionering av tillåten 
bockningsdiameter. Fackverket som bildas kan ses i Figur 6.25.  
 
Ett annat krav som Eurocode, 1992-1-1 (2008), ställer på armering är att de endast får utnyttja 
en sträckgräns mellan 400 MPa och 600 MPa för att de ska få dimensioneras med de formler 
som koden ger. Den hållfastheten som kan utnyttjas för shearbandet kan då högst bli 600 
MPa.  
 
Enligt Pilakoutas (2010) ska tvärkraftsarmeringen avslutas med en halv vertikallängd efter 
den sista verksamma effektiva längden som förankring, se Figur 6.23. Vid beräkning av 
armeringens tvärsnittsarea måste också 5 mm av remsans bredd räknas bort för vad som är 
verksamt. Detta för att ta hänsyn till hålen som finns i bandet.  

 
 
 
 
 

 Figur 6.24 Shearbandet har utformats så det omsluter två stycken 
armeringstänger i överkant.  
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 Figur 6.25 Visar då vi har drag i överkant hur shearband bildar effektiva 
knutpunkter med böjarmeringen i överkant och med den tryckta 
betongen i underkant. 
 

 

 Figur 6.26 Dragkrafterna som uppstår i byglarna gör att betongen trycks 
mot de bockade hörnen som då måste dimensioneras för att klara 
av att ta upp dessa krafter utan att betongen går till brott. 
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Resultat vid dimensionering av referensobjekt 
Shearbanden placeras så att de ligger parallellt med upplagen. Då blir alla knutpunkter i det 
tänkta fackverket effektiva, enligt Figur 6.25, då denna utformning kan jämföras med en 
utformning bestående av C-byglar. Standardmåtten som finns för utformningen har använts, 
vilket är en tjocklek på 1,6 mm och en bredd på 25 mm. Hållfastheten på stålet som används i 
shearbandet har valts till 600 MPa, då detta är den största hållfasthet som får utnyttjas enligt 
Eurocode, 1992-1-1 (2008).  
 
I denna utformning blir den effektiva höjden 670 mm om plattans övre sida är dragen och 
658 mm om den undre sidan är dragen. Beräkningarna för detta visas i Bilaga C. Vidare har 
de maximala tillåtna avstånden mellan byglarna beräknats till 503 mm i längdled och till 
1005 mm i tvärled om plattan är dragen i överkant.  Är plattan istället dragen på undersidan är 
de maximala avstånden mellan byglarna i längdled 494 mm och i tvärled 987 mm, se 
beräkningar i Bilaga E. 
 
Shearbandet ska utformas med centrumavstånden som presenteras i Tabell 6.7 och beräknas i 
Bilaga F. Liksom för utformningen med C-byglar så är det medelavståndet mellan skänklarna 
som ges som avståndet i tvärled. Den mängd tvärkraftsarmering som behövs för båda de 
dimensionerande punkterna bestäms av minimivärdet på armeringsinnehållet. För att uppfylla 
detta krav har centrumavstånden för skänklarna valts till 200 mm både i längdled och tvärled. 
Ett avstånd på 200 mm i tvärled krävs också för att passa in med längsarmeringen så denna 
hamnar i bockarna. De valda centrumavstånden blir lika för de båda punkterna. Detta ger ett 
armeringsinnehåll på 0,8 ‰. 
 
Till sist i dimensioneringsgången bestäms erforderlig bockningsdiameter. För de bockar som 
omsluter tvärgående stänger väljs denna till 4t, enligt avsnitt 4.5 efter det att stångdiametern 
bytts ut mot shearbandets tjocklek. Bockningsdiametern blir då 6,4 mm. Diametern för de 
övriga bockarna har beräknats enligt ekvation (4.18). Dessa behöver utformas med en 
diameter på minst 14,5 mm för att undvika betongbrott, se beräkningar i Bilaga G.  
 
 
Tabell 6.7 Avståndet som behövs mellan de vertikala bygelskänklarna i plattans längdriktning 
och tvärriktning vid de två dimensioneringspunkterna. 
 
Punkt, y [m] s1=avstånd i längdled [mm] s2=avstånd i tvärled [mm] 
1,225 till höger 200 200 
2,725  200 200 
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7 Diskussion och slutsats 

7.1 Montering 

En viktig del i dagens effektivisering av armeringsutförandet i plattor är användandet av 
rullarmering. Det är därför av stor betydelse att tvärkraftsarmeringen ger möjlighet till detta. 
Skjuvankarets montage möjliggör att all horisontell armering i plattan kan rullas ut innan 
dessa tillsist förs ner. Detta leder till att det finns gott om plats på plattan för yrkesarbetarna 
att arbeta på, vilket bland annat underlättar monteringen av monteringsstöd. Vid behov kan 
man även montera ihop flera skjuvankare till större enheter. Frågan är dock om någon 
tidsvinst skulle ske, då det även skulle ta tid att montera ihop dessa samt att desto större 
enheter, desto tyngre och svårare blir det att hantera. Även shearband kan monteras efter det 
att all övrig armering ligger på plats, vilket möjliggör användandet av rullarmering. Detta 
gäller dock bara om plattans översida är dragen. Vid drag i underkant blir istället effekten 
motsatt. All längsgående armering skulle då behöva lösarmeras. Shearbandens ringa 
tvärsnittsarea kommer samtidigt att leda till små centrumavstånd mellan enheterna. Då dessa 
kommer att ligga tätt inpå varandra blir det svårt för armerarna att få tillräcklig plats att arbeta 
på, se Figur 5.25. Detta kan exempelvis visas med hjälp av resultaten från vårt referensobjekt 
där shearbandets centrumavstånd är hälften, om ens ännu mindre, av de övriga 
utformningarnas centrumavstånd. För att kunna montera överkantsarmeringen måste även 
monteringsstöd få plats mellan tvärkraftsarmeringen.  
 
G-byglar som träs ner i efterhand möjliggör också att all övrig armering kan utgöras av 
rullarmering. Detta monteringsutförande utförs oavsett vilken sida av plattan som är dragen. 
Det som skiljer monteringsutförandet från till exempel skjuvankare är att tvärarmeringen i 
överkant kommer att rullas ut efter det att G-byglarna är på plats. Precis som för de övriga 
utformningarna som monteras i efterhand, leder även denna montering till att arbetarna får 
ordentligt med plats att arbeta på. Ett problem som uppstår är att ingen najning kan ske i 
underkant, vilket gör att G-järnens position kan förskjutas under gjutning. Monteras istället G-
byglarna innan överkantsarmeringen kan all armering i plattans undersida rullas ut och G-
byglarna najas fast. I plattans översida är det dock endast möjligt att rulla ut det översta lagret 
av längsarmering och därefter tvärarmeringen. Monteras G-byglarna i efterhand uppnås en 
bättre arbetsmiljö än om de monteras innan överkantsarmeringen. Yrkesarbetarna behöver då 
inte arbeta mellan uppstickande järn. G-byglar som lutar tar nämligen upp stor plats av 
arbetsytan, se Figur 5.12. Att G-byglarna monteras i efterhand eliminerar även risken att riva 
sig. Utformningen med G-byglar som tvärkraftsarmering ger dock en valmöjlighet för 
produktionen att välja vilket av dessa två monteringssätt som passar bäst i deras projekt. 
 
Är den valda utformningen korgar av C-byglar så kan rullarmering användas i underkant om 
endast ett lager böjarmering krävs. Om överkantsarmeringen ska rullas ut kan dock inte C-
byglarnas vertikala skänklar sticka upp över den nivån där överkantsarmeringen ska placeras. 
Dessa skulle då förhindra utrullningen. För att undvika detta problem kan inte erforderlig 
skarvlängd mellan de övre och undre C-byglarna vara för lång. Arbetsmiljömässigt är det 
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bättre att använda svetsade armeringskorgar än lösa C-byglar då dessa är mer stabila. Vare sig 
lösa C-byglar används eller om de är hopmonterade till korgar kommer byglarna att sticka 
upp och vara i vägen, se Figur 5.3b. Yrkesarbetare kan lätt riva sig och om någon skulle 
någon ramla över de uppstickande stängerna skulle de kunna orsaka svåra skador. Det blir 
också svårt att arbeta om C-järnen sitter tätt inpå varandra och bildar smala korridorer. För att 
montera överkantsarmeringen behöver monteringsstöd placeras ut på plattan och detta kräver 
att yrkesarbetarna får ordentligt med plats att arbeta på. 
 
När det kommer till G-byglar som kompletteras med C-byglar kan all horisontell armering 
bestå av rullarmering. I och med att överkantsarmeringen kan rullas ut på den övre 
hörnstången i G-bygelns övre bock, behöver inga ytterligare monteringsstöd tillverkas. När 
endast ett lager längsgående armering finns i underkant kan G-byglarna ställas ner 
hopmonterade till större enheter. Detta minskar monteringstiden av tvärkraftsarmeringen, till 
skillnad från att montera en G-bygel i taget. Att använda enheter gör dock att 
monteringsarbetet kräver större precision. All armering måste passa ihop med den stora 
enheten som lyfts på plats. G-byglarnas undre skänklar ska vid montering hamna på samma 
nivå och dikt an den längsgående armeringen. För att detta ska kunna genomföras behöver 
centrumavstånden mellan G-byglarna i enheten och längsarmeringen i armeringsmattan vara 
exakta. Detta skulle annars påverka den antagna kraftupptagningen i plattan. Om G-byglarna 
inte sitter på rätt centrumavstånd kommer sedan inte heller C-byglarna passa ihop med dessa, 
vilket är avgörande om plattan har dimensionerats för att byglarna ska skarvas till varandra. I 
det fall C-byglarna istället fungerar som en tvärarmering som skarvar ihop 
böjarmeringslagrena, behöver centrumavstånden för byglarna inte passas ihop och de behöver 
inte heller najas ihop. Det viktiga är då istället att rätt mängd C-byglar monteras och att deras 
position säkerställs med najning. Denna montering kräver mindre precisionsarbete och utförs 
därför troligtvis på en kortare tid. Vad som bör påpekas med denna utformning, vara sig C-
byglarna skarvas till G-byglarna eller inte, är att den består av två moment. Både G-byglar 
och C-byglar ska monteras. Dock elimineras ett annat moment i monteringsskedet då 
distansanordningar för överkantsarmeringen inte är nödvändiga.  

7.2 Dimensionering 

Tvärkraftsbärförmågan, liksom momentbärförmågan, ökar vid ökande effektiv höjd. Det är 
därför viktigt att veta hur denna förändras med olika utformningar av tvärkraftsarmering. Den 
största effektiva höjden i plattan erhålls med skjuvankare. Böjarmeringen kan då läggas 
ytterst med endast det täckande betongskiktet och eventuellt monteringsjärnets diameter som 
måste räknas bort från plattjockleken för att beräkna den effektiva höjden. Anledningen till 
detta är att skjuvankare placeras på samma nivå som den längsgående armeringen och bildar 
där knutpunkter som tar upp kraften ifrån trycksträvorna. Shearband har i princip samma 
effektiva höjd som skjuvankare. Det enda som skiljer shearbandets effektiva höjd från 
skjuvankarets är dess tjocklek. Denna är dock i princip försumbar då tjockleken endast är 
1,6 mm. C-byglarnas effektiva höjd reduceras med ett avstånd lika stort som byglarnas 
diameter, utöver basmåttet och eventuella monteringsjärn. Detta då byglarna omsluter 
böjarmeringen. I referensobjektet blir även den effektiva höjden för G-byglarna samt för 
utformningen med kombinerade G- och C-byglar lika stor som den för utformningen med 
enbart C-byglar. För att kunna skarva G-byglarna till den längsgående armeringen måste 
nämligen tvärarmeringen ligga utanför längsarmeringen. Tvärarmeringens diameter måste 
därför räknas bort vid bestämmandet av den effektiva höjden. Då tvärarmeringens diameter 
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var lika stor som C-byglarnas, så blev den effektiva höjden densamma. Utformningen med 
kombinerade G- och C-byglar som inte skarvas till varandra får dock en lägre effektiv höjd så 
fort som fler lager böjarmering används. Den effektiva höjden beräknas då nämligen endast 
till G-bygelns horisontella skänkel i dragen kant, enligt avsnitt 6.6. 
 
Alla tvärkraftsarmeringsutformningar som studerats har uppfyllt kraven för att dimensioneras 
enligt fackverksmodellen. Då Eurocode (2008) inte har några direkta regler angående 
tvärkraftsarmeringens utformning har istället kravet på effektiva knutpunkter varit avgörande. 
Dessa anses vara uppnådda för alla utformningarna. Det som dock är svårt att avgöra är om de 
är väl förankrade i tryckt zon. Den tryckta zonen kan i teorin ha en utsträckning på endast ett 
par centimeter från plattans kant men detta kan endast uppskattas. De utformningar som 
sträcker sig längst ner i den tryckta delen av plattan är C-byglar, skjuvankare och shearband, 
vilket gör att dessa kan antas vara bättre förankrade än de övriga två utformningarna.  
  
G-byglar är den utformning, som i referensobjektet, kräver minst mängd tvärkraftsarmering 
vid jämförelse av centrumavstånden. Detta gäller vid båda de dimensionerande punkterna, se 
Tabell 7.1 och 7.2. Om jämförelsen istället görs för armeringsinnehållet så ser det annorlunda 
ut, se Tabell 7.3. G-byglarna har där det största armeringsinnehållet. Anledningen till detta är 
att definitionen av armeringsinnehåll tar hänsyn till byglarnas lutning. Då α går från 90º ner 
till 45º så minskar värdet på sinα. Detta innebär, enligt ekvation (4.12), att armerings-
innehållet blir större.  
 
För G-byglarna var det i punkt y = 1,225 m tvärsnittets bärförmåga med hänsyn till 
tvärkraftsarmeringens kapacitet, VRd,s, som styrde armeringsmängden i plattan.  För punkten 
y = 2,725 m var det istället minimiarmeringsinnehållet som bestämde erforderlig mängd 
tvärkraftsarmering. I alla andra utformningar har minimivärdet för tvärkraftsarmerings-
innehållet varit styrande i båda dimensioneringspunkterna. Då minimiarmeringsinnehåll varit 
avgörande har utformningarna har fått lika stora krav på armeringsmängd i båda punkter, 
förutom för shearband. Detta på grund av att minimiarmeringsmängd, enligt ekvation (4.13), 
endast beror på betongens karakteristiska tryckhållfasthet,  , och armeringens 
karakteristiska sträckgräns, . Shearbandet består av ett material med en högre 
karakteristisk sträckgräns och får därför ett lägre krav på minimiarmeringsinnehåll. Dess ringa 
tvärsnittsarea resulterar dock ändå i små centrumavstånd, enligt Tabell 7.1 och 7.2.  
 
Trots att flera av utformningarna har lika stora minimiarmeringskrav varierar ändå de valda 
centrumavstånden för de två dimensionerade punkterna och utformningarna emellan. Detta 
beror på att de maximalt tillåtna avstånden mellan tvärkraftsarmeringens enheter varierar i de 
två punkterna se Tabell 7.4 och 7.5. Detta är en följd av att i punkt y = 1,225 m har vi drag i 
överkant och därmed en större effektiv höjd än i punkt y = 2,725 m som har drag i underkant. 
En större effektiv höjd resulterar i ett större tillåtet maximalt avstånd mellan 
armeringsenheter. Därför kan centrumavstånden i längdled i punkt y = 1,225 m pressas upp 
mer trots att den dimensionerande tvärkraften i denna punkt är större. Då G-byglarna ses som 
uppbockade stänger har dessa ett mer fördelaktigt maximalt avstånd mellan stängerna i 
längdled än vad övriga utformningar har, se Tabell 7.4 och 7.5. I tvärled har däremot de tre 
bygelutformningarna, C-byglar, G-byglar och där G- och C-byglar kombineras, lika stort 
maximalt bygelavstånd som får utnyttjas. Formeln för detta skiljer sig nämligen inte åt mellan 
uppbockade stänger och övrig tvärkraftsarmering. Skjuvankare behöver inte anpassas till 
längsarmeringens centrumavstånd. I tvärled har dock alla övriga utformningar anpassat sitt 
centrumavstånd till längsarmeringens. Detta avstånd har då valts till 200 mm eller 400 mm. 
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Då referensobjektet endast gav upphov till att minimiarmeringsmängden skulle vara uppfylld, 
förutom i punkt y = 1,225 m för G-byglarna, försvann en viktig dimensioneringsjämförelse. 
Detta på grund av att plattan inte fick uppnå sin tvärkraftsbärförmåga med hänsyn till 
tvärkraftarmeringen. Det betyder att hänsyn inte har kunnat tas till hur tvärsnittsbärförmågan 
påverkas av den effektiva höjden utformningen medger, stålets varierande sträckgräns i 
utformningarna samt lutningen som väljs på tvärkraftsarmeringen.  
 
Den utformning som har varit svårast att analysera är shearband. Mestadels för att denna 
utformning består av ett stålband. Eurocode, 1992-1-1 (2008), bygger på att armeringen består 
av stänger. Vi har därför fått anta att tjockleken på shearbandet kan ersätta stångdiametern i 
Eurocodes (2008) formler, utan att veta huruvida det är korrekt. Bockningsdiametern med 
hänsyn till skador i materialet beror på stålets tjocklek. Men då tillåten bockningsdiameter 
med hänsyn till brott i betongen beräknas borde dock stålbandets bredd istället användas, då 
det är den yta tryckkraften verkat mot. För att vara konsekventa användes bandets tjocklek 
även här och i och med detta antagande erhålls en större bockningsdiameter. Denna 
utformning skulle troligtvis kräva en ETA för att få användas i betongkonstruktioner.  
 
Utformningen som består av G-byglar som kompletteras med C-byglar skulle i 
referensobjektet kunna dimensioneras som uppbockade stänger, precis som utformningen som 
endast består av G-byglar. Detta då det endast finns ett lager böjarmering i plattan. Den enda 
skillnaden skulle då bli att dessa inte är lutade, utan helt vertikala. Anledningen till att vi inte 
har valt att dimensionera referensobjektet på det sättet var för att vi ville presentera 
dimensioneringsgången som i allmänhet gäller för denna utformning och inte just bara i detta 
fall. Dock blev det enda som skiljer dem åt de maximala tillåtna avstånden i längdled.  
 
De erforderliga skarvlängder samt förankringslängder som de olika utformningarna behöver i 
referensobjektet bygger på den spänning, , som förutses uppstå i armeringen. Denna 
beräknas genom ekvation (4.1) men där ,  och  ersätts av  respektive . Härmed 
beräknas då den spänning som uppstår när flytspänning, , inte utnyttjas. Den längsta 
skarvlängd som krävs mellan C-byglar och mellan G-byglar kombinerade med C-byglar har 
beräknats till 518 mm. Denna krävs för att klara av den största dimensionerande tvärkraften, 
det vill säga 523 kN/m. Plattan är 720 mm hög och räknas täckande betongskikt, 
monteringsjärn, tvärarmering och böjarmering bort från denna höjd återstår 556 mm. Detta är 
alltså tillräckligt för att skarvlängden ska få plats. Om istället flytspänningen skulle utnyttjas i 
byglarna hade den längsta skarvlängden blivit 651 mm och skulle då inte få plats i plattan. G-
bygelns horisontella skänkel måste som längst vara 791 mm för att uppnå full förankring. 
Detta kan innebära problem då centrumavstånden mellan dessa är 610 mm i längdled. G-
byglarna måste då skarvas omlott eller så läggs de in på var sida om längsarmeringen vilket 
underlättar montaget.  
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Tabell 7.1 Tvärkraftsarmering i punkt y = 1,225 m. 

 
Tabell 7.2 Tvärkraftsarmering i punkt y = 2,725 m. 

 
Tabell 7.3 Armeringsinnehåll 

 
Tabell 7.4 Maximala avstånd mellan tvärkraftsarmeringsenheterna vid drag i överkant 

 
Tabell 7.5 Maximala avstånd mellan tvärkraftsarmeringsenheterna vid drag i underkant 

 
 

Armeringsutformning s1=avstånd i längdled [mm] s2=avstånd i tvärled [mm] 
C-byglar 490 400 
G-byglar 610 400 
G- och C-byglar 490 400 
Skjuvankare 500 420 
Shearband 200 200 

Armeringsutformning s1=avstånd i längdled [mm] s2=avstånd i tvärled [mm] 
C-byglar 480 400 
G-byglar 640 400 
G- och C-byglar 480 400 
Skjuvankare 490 430 
Shearband 200 200 

Armeringsutformning  , y = 1,225 m [‰]  , y = 2,725 m [‰] 
C-byglar 1,03 1,05 
G-byglar 1,17 1,11 
G- och C-byglar 1,03 1,05 
Skjuvankare 0,96 0,95 
Shearband 0,8 0,8 

Armeringsutformning Maximalt bygelavstånd i 
längdled [mm] 

Maximalt bygelavstånd i 
tvärled [mm] 

C-byglar 492 984 
G-byglar 656 984 
G- och C-byglar 492 984 
Skjuvankare 504 1008 
Shearband 503 1005 

Armeringsutformning Maximalt bygelavstånd i 
längdled [mm] 

Maximalt bygelavstånd i 
tvärled [mm] 

C-byglar 483 966 
G-byglar 644 966 
G- och C-byglar 483 966 
Skjuvankare 495 990 
Shearband 494 987 
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7.3 Slutsats 

Skjuvankare är den armeringsutformning som ger det enklaste armeringsutförandet tätt följt 
utav G-byglar om dessa monteras i efterhand. Anledningen är att dessa monteras allra sist 
vilket leder till att plattan är fri från uppstickande järn och att rullarmering kan användas för 
all övrig armering. Skjuvankare anses vara enklare att montera än G-byglar på grund av G-
byglarnas mer otympliga form och att de alltid bör placeras intill böjarmeringen. Båda dessa 
utformningar har ett monteringsutförande som inte heller beror på antalet armeringslager i 
över- eller underkant, och kan därför alltid utföras på detta sätt. G-byglar som placeras ut 
innan överkantsarmeringen, G-byglar som kompletteras med C-byglar, shearband och de 
traditionella C-byglarna fungerar bättre vid vissa specifika förhållanden vilket inte gör dem 
lika allsidiga. Detta resulterar i att de inte alltid förenklar armeringsutförandet och förhindrar 
att rullarmering kan användas fullt ut.  
 
Alla utformningar kan dimensioneras enligt fackverksmodellen i Eurocode. Den enda 
utformning som kan ifrågasättas är shearband. Då armeringen består av plattstål och inte 
armeringsstänger är det inte säkert att ekvationerna som ges i Eurocode kan tillämpas för 
denna utformning.  
 
Detta examensarbete kan ligga till grund för vidare studier. Vid dimensioneringen styrde 
minimiarmeringsinnehållet alla tvärkraftsarmeringsutformningar utom en, vilket gjorde att 
tvärkraftsarmeringens kapacitet inte utnyttjades. Val av ett annat referensobjekt skulle därför 
kunna ge en mer tydlig jämförelse av deras bärförmåga. Då endast tvärkraftsarmeringen har 
dimensionerats i brottgränstillstånd är studier i brukgränstillstånd ett naturligt steg att gå 
vidare med. Det kan också vara bra att dimensionera all armering i en platta och jämföra hur 
mängden böj- och tvärarmering påverkas av de olika tvärkraftsarmeringsutformningarna. Det 
skulle också vara av intresse att studera de ekonomiska aspekterna för de olika 
utformningarna. Till detta krävs inte bara jämförelse av inköpspriser utan även en studie av en 
plattas totala armeringstid.  
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Bilaga A – Förteckning över bockning av stänger 
 
Från BE-Group (2007) 
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Bilaga B – Värden på koefficienterna α1, α2, α3, α4 och α5 
 

Från Eurocode (EN 1992-1-1, 2008) 
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Bilaga C – Effektiv höjd 

EFFEKTIV HÖJD

BM 35mm:= Basmått

MJ 12mm:= Monteringsjärn

TA 16mm:= Tvärarmering

BA 25 mm⋅:= Böjarmering 

h 720mm:= Plattans höjd

Drag i överkant

C-byglar
dcbyglar h BM− TA−

BA

2
−:=

dcbyglar 0.656 m=

G-byglar
dGbyglar h BM− TA−

BA

2
−:=

dGbyglar 0.656 m=

Skjuvankare
dSkjuvankare h BM−

BA

2
−:=

dSkjuvankare 0.672 m=

G-byglar med kompletterande C-byglar
dGCbyglar h BM− TA−

BA

2
−:=

dGCbyglar 0.656 m=

Shearband
dShearband h BM−

BA

2
− 1.6mm−:=

dShearband 0.6709 m=

dShearband 0.670m:=
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Drag i underkant

C-byglar
dcbyglar h BM− MJ− TA−

BA

2
−:=

dcbyglar 0.644 m=

G-byglar
dGbyglar h BM− MJ− TA−

BA

2
−:=

dGbyglar 0.644 m=

Skjuvankare
dSkjuvankare h BM− MJ−

BA

2
−:=

dSkjuvankare 0.66 m=

G-byglar med kompletterande C-byglar
dGCbyglar h BM− MJ− TA−

BA

2
−:=

dGCbyglar 0.644 m=

dShearband h BM− MJ−
BA

2
− 1.6mm−:= Shearband

dShearband 0.6589 m=

dShearband 0.658m:=
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Bilaga D – Tvärkraftskapaciteten, VRd,c, i betongen utan tvärkraftsarmering 
 

 
 

  

TVÄRKRAFTSKAPACITETEN, VRd,c,  
I BETONGEN UTAN TVÄRKRAFTSARMERING 
PUNKT 0 
DRAG I ÖK 

Indata

fck 35MPa:= C35/45  Enligt EN 1992-1-1 Tabell 3.1

γ c 1.5:= Partialkoefficient för betonghållfasthet
enligt EN1992-1-1 Tabell 2.1N

Koefficient som beaktar långtidseffekter på
tryckhållfasthet och ogynnsamma effekter 
av det sätt på vilket lasten påförs

αcc 1:=

fcd

αcc fck⋅

γ c
:=

fcd 23.333 MPa⋅= Betongens dimensionerade tryckhållfasthet

Skjuvarmeringens karakteristiska hållfasthet
fywk 500MPa:=

γ s 1.15:= Partialkoeficient för ospänd armering enligt
EN1992-1-1 Tabell 2.1N 

fywd

fywk

γ s
:=

Skjuvarmeringens dimensionerade 
hållfasthetfywd 434.783 MPa⋅=

d 656 mm⋅:= Effektiv höjd 

bw 1000 mm⋅:= Tvärsnittets minsta bredd

φ böj.1 25 mm⋅:= Diameter böjarmering 1

φ böj.2 20 mm⋅:= Diameter böjarmering 2
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 Beräkna VEd = Dimensionerande tvärkraft 

Beräkna VRd,c = Tvärkraftskapacitet utan tvärkraftsarmering  

A sl

π bw⋅

4

φ böj.1
2

s böj.1

φ böj.2
2

s böj.2
+











⋅:=

A sl 4.025 10
3−× m

2= Area för böjarmering

NEd 0 N⋅:= Normalmkraft i tvärsnittet

A C b w d⋅:=

A C 0.656 m
2= Tvärsnittets betongarea

γ n 1.2:=

V E 36 kN⋅:=

V Ed γ n V E⋅:=

V Ed 43.2 kN⋅=

 

Enligt EN 1992-2 6.2.2

CRd.c
0.18

γ c
:=

CRd.c 0.12=

kekv 1
200 mm⋅

d
+:=

Kontrollerar värdet k
k kekv( ) 2.0 kekv 2.0>if

1
200 mm⋅

d
+
















otherwise

:=
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k kekv( ) 1.552=

k k kekv( ):=

k 1.552=

ρekv

Asl

bw d⋅
:=

ρ ρekv( ) 0.02 ρekv 0.02>if

Asl

bw d⋅

















otherwise

:= Kontrollerar värdet 

ρ ρekv( ) 6.136 10
3−×=

ρ ρ ρekv( ):=

ρ 6.136 10
3−×=

k1 0.15:=

σcp

NEd

AC
:=

σcp 0=

VRd.c CRd.c k⋅ 100 ρ⋅
fck

MPa
⋅









1

3

⋅ MPa⋅ k1 σcp⋅+











bw⋅ d⋅:=

VRd.c 339.628 kN⋅=
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dock lägst

ν min 0.035 k

3

2⋅
fck

MPa
⋅ MPa⋅:=

ν min 0.4 MPa⋅=

VRd.c.min νmin k1 σ cp⋅+( ) b w⋅ d⋅:=

VRd.c.min 262.669 kN⋅=

KONTROLL!

VRd.c.min 262.669 kN⋅= < VRd.c 339.628 kN⋅= OK!

KONTROLL!

VRd.c 339.628 kN⋅= > VEd 43.2 kN⋅=

Tvärkraftsarmering krävs INTE!
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TVÄRKRAFTSKAPACITET BTG
PUNKT 1,225V
DRAG I ÖK

Indata

d 656 mm⋅:= Effektiv höjd

bw 1000 mm⋅:= Tvärsnittets minsta bredd

φ böj.1 25 mm⋅:= Diameter böjarmering 1

φ böj.2 20 mm⋅:= Diameter böjarmering 2

sböj.1 200 mm⋅:= Centrumavstånd böjarmering 1

sböj.2 200 mm⋅:= Centrumavstånd böjarmering 2

Beräkna VEd = Dimensionerande tvärkraft

VEd 258 kN⋅=

Beräkna VRd,C = Tvärkraftskapacitet utan tvärkraftsarmering 

VRd.c 339.628kN⋅=

dock lägst

VRd.c.min 262.669kN⋅=

KONTROLL!

VRd.c.min 262.669kN⋅= < VRd.c 339.628kN⋅= OK!

KONTROLL!

VRd.c 339.628kN⋅= > VEd 258 kN⋅=

Tvärkraftsarmering krävs INTE!

TVÄRKRAFTSKAPACITETEN, VRd,c, 
 I BETONGEN UTAN TVÄRKRAFTSARMERING 
PUNKT 1,225 VÄNSTER 
DRAG I ÖK 
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TVÄRKRAFTSKAPACITET BTG
PUNKT 1,225H
DRAG I ÖK

Indata

d 656 mm⋅:= Effektiv höjd 

bw 1000 mm⋅:= Tvärsnittets minsta bredd

φ böj.1 25 mm⋅:= Diameter böjarmering 1

φ böj.2 20 mm⋅:= Diameter böjarmering 2

sböj.1 200 mm⋅:= Centrumavstånd böjarmering 1

sböj.2 200 mm⋅:= Centrumavstånd böjarmering 2

Beräkna VEd = Dimensionerande tvärkraft

VEd 523.2kN⋅=

Beräkna VRd,C = Tvärkraftskapacitet utan tvärkraftsarmering 

VRd.c 339.628kN⋅=

dock lägst

VRd.c.min 262.669kN⋅=

KONTROLL!

VRd.c.min 262.669kN⋅= < VRd.c 339.628kN⋅= OK!

KONTROLL!

VRd.c 339.628kN⋅= < VEd 523.2kN⋅=

Tvärkraftsarmering krävs!

TVÄRKRAFTSKAPACITETEN, VRd,c,  
I BETONGEN UTAN TVÄRKRAFTSARMERING 
PUNKT 1,225 HÖGER 
DRAG I ÖK 
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TVÄRKRAFTSKAPACITET BTG
PUNKT 2,725
DRAG I UK

Indata

d 644 mm⋅:= Effektiv höjd 

bw 1000 mm⋅:= Tvärsnittets minsta bredd

φ böj.1 25 mm⋅:= Diameter böjarmering 1

φ böj.2 0 mm⋅:= Diameter böjarmering 2

sböj.1 200 mm⋅:= Centrumavstånd böjarmering 1

sböj.2 0 mm⋅:= Centrumavstånd böjarmering 2

Beräkna VEd = Dimensionerande tvärkraft

VEd 421.2 kN⋅=

Beräkna VRd,C = Tvärkraftskapacitet utan tvärkraftsarmering 

VRd.c 285.413kN⋅=

dock lägst

VRd.c.min 259.142kN⋅=

KONTROLL!

VRd.c.min 259.142kN⋅= < VRd.c 285.413kN⋅= OK!

KONTROLL!

VRd.c 285.413kN⋅= < VEd 421.2 kN⋅=

Tvärkraftsarmering krävs!

TVÄRKRAFTSKAPACITETEN, VRd,c,  
I BETONGEN UTAN TVÄRKRAFTSARMERING 
PUNKT 2,725 
DRAG I UK 
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TVÄRKRAFTSKAPACITET BTG
PUNKT 4,225
DRAG I UK

Indata

d 644 mm⋅:= Effektiv höjd 

bw 1000 mm⋅:= Tvärsnittets minsta bredd

φ böj.1 25 mm⋅:= Diameter böjarmering 1

φ böj.2 0 mm⋅:= Diameter böjarmering 2

sböj.1 100 mm⋅:= Centrumavstånd böjarmering 1

sböj.2 0 mm⋅:= Centrumavstånd böjarmering 2

Beräkna VEd = Dimensionerande tvärkraft

VEd 321.6 kN⋅=

Beräkna VRd,C = Tvärkraftskapacitet utan tvärkraftsarmering 

VRd.c 359.598kN⋅=

dock lägst

VRd.c.min 259.142kN⋅=

KONTROLL!

VRd.c.min 259.142kN⋅= < VRd.c 359.598kN⋅= OK!

KONTROLL!

VRd.c 359.598kN⋅= > VEd 321.6 kN⋅=

Tvärkraftsarmering krävs INTE!

TVÄRKRAFTSKAPACITETEN, VRd,c,  
I BETONGEN UTAN TVÄRKRAFTSARMERING 
PUNKT 4,225 
DRAG I UK 
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TVÄRKRAFTSKAPACITET BTG
PUNKT 5,725
DRAG I UK

Indata

d 613 mm⋅:= Effektiv höjd

bw 1000 mm⋅:= Tvärsnittets minsta bredd

φ böj.1 25 mm⋅:= Diameter böjarmering 1

φ böj.2 25 mm⋅:= Diameter böjarmering 2

sböj.1 200 mm⋅:= Centrumavstånd böjarmering 1

sböj.2 100 mm⋅:= Centrumavstånd böjarmering 2

Beräkna VEd = Dimensionerande tvärkraft

VEd 232.8kN⋅=

Beräkna VRd,C = Tvärkraftskapacitet utan tvärkraftsarmering 

VRd.c 401.879kN⋅=

dock lägst

VRd.c.min 249.982kN⋅=

KONTROLL!

VRd.c.min 249.982kN⋅= < VRd.c 401.879kN⋅= OK!

KONTROLL!

VRd.c 401.879kN⋅= > VEd 232.8kN⋅=

Tvärkraftsarmering krävs INTE!

TVÄRKRAFTSKAPACITETEN, VRd,c,  
I BETONGEN UTAN TVÄRKRAFTSARMERING 
PUNKT 5,725 
DRAG I UK 
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TVÄRKRAFTKAPACITET BTG
PUNKT 7,225
DRAG I UK

Indata

d 613 mm⋅:= Effektiv höjd

bw 1000 mm⋅:= Tvärsnittets minsta bredd

φ böj.1 25 mm⋅:= Diameter böjarmering lager 1

φ böj.2 25 mm⋅:= Diameter böjarmering lager 2

sböj.1 200 mm⋅:= Centrumavstånd böjarmering lager 1

sböj.2 100 mm⋅:= Centrumavstånd böjarmering lager 2

Beräkna VEd = Dimensionerande tvärkraft

VEd 159.6 kN⋅=

Beräkna VRd,C = Tvärkraftskapacitet utan tvärkraftsarmering 

VRd.c 401.879kN⋅=

dock lägst

VRd.c.min 249.982kN⋅=

KONTROLL!

VRd.c.min 249.982kN⋅= < VRd.c 401.879kN⋅= OK!

KONTROLL!

VRd.c 401.879kN⋅= > VEd 159.6 kN⋅=

Tvärkraftsarmering krävs INTE!

TVÄRKRAFTSKAPACITETEN, VRd,c, 
 I BETONGEN UTAN TVÄRKRAFTSARMERING 
PUNKT 7,225 
DRAG I ÖK 
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Bilaga E – Maximala avstånd mellan tvärkraftsarmeringen 

MAXIMALT AVSTÅND MELLAN TVÄRKRAFTSARMERING
VID DRAG I ÖVERKANT
EN 1992-1-1
9.3.2 (4)
Längdled - enheter av tvärkraftsarmering

d1 656 mm⋅:= Effektiv höjd C-byglar

d2 672 mm⋅:= Effektiv höjd skjuvankare

d3 656 mm⋅:= Effektiv höjd G-byglar m kompletterande
C-byglar

d4 670 mm⋅:= Effektiv höjd shearband 

αgrader 90:= Tvärkraftsarmeringens vinkel

α
αgrader 2⋅ π⋅

360
:=

s l.max.1 0.75 d1⋅ 1 cot α( )+( )⋅:=

s l.max.1 0.492 m= Maximalt avstånd längdled C-byglar

s l.max.2 0.75 d2⋅ 1 cot α( )+( )⋅:=

s l.max.2 0.504 m= Maximalt avstånd längdled skjuvankare

s l.max.3 0.75 d3⋅ 1 cot α( )+( )⋅:=

Maximalt avstånd längdled G-byglar m
kompletterande C-byglars l.max.3 0.492 m=

s l.max.4 0.75 d4⋅ 1 cot α( )+( )⋅:=

s l.max.4 0.503 m= Maximalt avstånd längdled shearband 

Längdled - upp- eller nedbockade stänger

Effektiv höjd G-byglar
d5 656 mm⋅:=
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Tvärled 

s t.max.1 1.5 d1⋅:=

s t.max.1 0.984 m= Maximalt avstånd tvärled C-byglar 

s t.max.2 1.5 d2⋅:=

s t.max.2 1.008 m= Maximalt avstånd tvärled skjuvankare 

s t.max.3 1.5 d3⋅:=

s t.max.3 0.984 m= Maximalt avstånd tvärled G-byglar m
kompletterande C-byglar 

s t.max.4 1.5 d4⋅:=

Maximalt avstånd tvärled shearband 
s t.max.4 1.005 m=

s t.max.5 1.5 d5⋅:=

s t.max.5 0.984 m= Maximalt avstånd tvärled G-byglar 

sb.max d5:=

sb.max 0.656 m= Maximalt avstånd längdled G-byglar 
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MAXIMALT AVSTÅND MELLAN TVÄRKRAFTSARMERING
VID DRAG I UNDERKANT 
EN 1992-1-1
9.3.2 (4)
Längdled - enheter av tvärkraftsarmering

d1 644 mm⋅:= Effektiv höjd C-byglar

d2 660 mm⋅:= Effektiv höjd skjuvankare

d3 644 mm⋅:= Effektiv höjd G-byglar m kompletterande
C-byglar

d4 658 mm⋅:= Effektiv höjd shearband 

αgrader 90:= Tvärkraftsarmeringens vinkel

α
αgrader 2⋅ π⋅

360
:=

s l.max.1 0.75 d1⋅ 1 cot α( )+( )⋅:=

s l.max.1 0.483 m= Maximalt avstånd längdled C-byglar

s l.max.2 0.75 d2⋅ 1 cot α( )+( )⋅:=

s l.max.2 0.495 m= Maximalt avstånd längdled skjuvankare

s l.max.3 0.75 d3⋅ 1 cot α( )+( )⋅:=

Maximalt avstånd längdled G-byglar m
kompletterande C-byglars l.max.3 0.483 m=

s l.max.4 0.75 d4⋅ 1 cot α( )+( )⋅:=

s l.max.4 0.494 m= Maximalt avstånd längdled shearband 

Längdled - upp- eller nedbockade stänger

Effektiv höjd G-byglar
d5 644 mm⋅:=

sb.max d5:=

sb.max 0.644 m= Maximalt avstånd längdled G-byglar 
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Tvärled 

s t.max.1 1.5 d1⋅:=

s t.max.1 0.966 m= Maximalt avstånd tvärled C-byglar 

s t.max.2 1.5 d2⋅:=

s t.max.2 0.99 m= Maximalt avstånd tvärled skjuvankare 

s t.max.3 1.5 d3⋅:=

s t.max.3 0.966 m= Maximalt avstånd tvärled G-byglar m
kompletterande C-byglar 

s t.max.4 1.5 d4⋅:=

Maximalt avstånd tvärled shearband 
s t.max.4 0.987 m=

s t.max.5 1.5 d5⋅:=

s t.max.5 0.966 m= Maximalt avstånd tvärled G-byglar 



BILAGA F 
  

 
 

 129 

Bilaga F – Tvärkraftskapacitet med tvärkraftsarmering 

C-BYGLAR 
PUNKT 1,225H 
DRAG I ÖK 

Beräkna VRd,max = Övre gräns för tvärkraftskapacitet då cotθ  = 2,5 

OK att beräkna tvärkraftsarmering med cotθ =2.5 

Enligt EN 1992-2 6.2.3

θ
21.8 2⋅ π

360
:=

Vinkel mellan betongtrycksträvan 
och balkaxelθ 0.38= radianer 

cot θ( ) 2.5=

Koefficient som beaktar inverkan av 
eventuell tryckspänning. För bärverk utan 
förspänning enligt 
EN 1992-2 6.2.3(3) ANM 3

αcw 1:=

z 0.9 d⋅:=

z 0.59m= Inre hävarm svarande mot aktuellt 
böjmoment

υ 0.6 1
fck

250 MPa⋅
−









⋅:=

Reduktionsfaktor för hållfasthet 
för betong med skjuvsprickorυ 0.516=

VRd.max

αcw bw⋅ z⋅ υ⋅ fcd⋅ cot θ( ) cot α( )+( )⋅

1 cot θ( )( )
2+ 

:=

VRd.max 2.451 10
3× kN⋅=

KONTROLL!

VRd.max 2.451 10
3× kN⋅= > VEd 523.2kN⋅=
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KONTROLL! Enligt 9.3.2 (3)

VRd.max

3
817.017kN⋅= > VEd 523.2 kN⋅=

OK att tvärkraftsarmering består av upp- eller nedbockade stänger eller av 
särskilda armeringsenheter

Beräkna VRd,s =Tvärkraftskapacitet med tvärkraftsarmering

s1 490 mm⋅:= Bygelavstånd i längdled

s2 400 mm⋅:= Tvärgående riktning

φ tvärkraft 16 mm⋅:= Tvärkraftsarmeringens diameter

Atvärkraft π
φ tvärkraft

2

4
⋅:= Area för tvärkraftsarmering

Asw Atvärkraft

bw

s2
⋅:=

Asw 502.655mm
2⋅= Tvärkraftsarmeringens area per meter 

strimla

VRd.s

Asw

s1
z⋅ fywd⋅ cot θ( ) cot α( )+( )⋅ sin α( )⋅:=

VRd.s 658.36kN⋅=

KONTROLL!

VRd.s 658.36kN⋅= > VEd 523.2 kN⋅= OK!
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Beräkna ρ w =Armeringsinnehåll 

ρw

Asw

s1 bw⋅ sin α( )⋅( ):=

ρw 1.026 10
3−×=

Minimivärde av armeringsinnehåll
EN 1992-1-1 9.2.2 (5)

ρw.min

0.08
fck

MPa
⋅









fywk

MPa

:=

ρw.min 9.466 10
4−×=

KONTROLL!

ρw 1.026 10
3−×= > ρw.min 9.466 10

4−×=
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  C-BYGLAR 
PUNKT 2,725 
DRAG I UK 

 Beräkna VRd,max = Övre gräns för tvärkraftskapacitet då cotθ =2.5 

OK att beräkna tvärkraftsarmering med cotθ =2.5 

Enligt EN 1992-2 6.2.3

θ
21.8 2⋅ π

360
:=

Vinkel mellan betongtrycksträvan 
och balkaxelθ 0.38= radianer 

cot θ( ) 2.5=

Koefficient som beaktar inverkan av 
eventuell tryckspänning. För bärverk utan 
förspänning enligt 
EN 1992-2 6.2.3(3) ANM 3

αcw 1:=

z 0.9 d⋅:=

z 0.58m= Inre hävarm svarande mot aktuellt 
böjmoment

υ 0.6 1
fck

250 MPa⋅
−









⋅:=

Reduktionsfaktor för hållfasthet 
för betong med skjuvsprickorυ 0.516=

VRd.max

αcw bw⋅ z⋅ υ⋅ fcd⋅ cot θ( ) cot α( )+( )⋅

1 cot θ( )( )
2+ 

:=

VRd.max 2.406 10
3× kN⋅=

KONTROLL!

VRd.max 2.406 10
3× kN⋅= > VEd 421.2 kN⋅=
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KONTROLL! Enligt 9.3.2 (3)

VRd.max

3
802.072kN⋅= > VEd 421.2 kN⋅=

OK att tvärkraftsarmering består av upp- eller nedbockade stänger eller av 
särskilda armeringsenheter

Beräkna VRd,s =Tvärkraftskapacitet med tvärkraftsarmering

s1 480 mm⋅:= Bygelavstånd i längdled

s2 400 mm⋅:= Tvärgående riktning

φ tvärkraft 16 mm⋅:= Tvärkraftsarmeringens diameter

Atvärkraft π
φ tvärkraft

2

4
⋅:= Area för tvärkraftsarmering

Asw Atvärkraft

bw

s2
⋅:=

Asw 502.655mm
2⋅= Tvärkraftsarmeringens area per meter 

strimla

VRd.s

Asw

s1
z⋅ fywd⋅ cot θ( ) cot α( )+( )⋅ sin α( )⋅:=

VRd.s 659.782kN⋅=

KONTROLL!

VRd.s 659.782kN⋅= > VEd 421.2 kN⋅= OK!
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  Beräkna ρ w =Armeringsinnehåll 

ρw

A sw

s 1 bw⋅ sin α( )⋅( ):=

ρw 1.047 10
3−×=

Minimivärde av armeringsinnehåll
EN 1992-1-1 9.2.2 (5)

ρw.min

0.08
fck

MPa
⋅









fywk

MPa

:=

ρw.min 9.466 10
4−×=

KONTROLL!

ρw 1.047 10
3−×= > ρw.min 9.466 10

4−×=
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G-BYGLAR 
PUNKT 1,225H 
DRAG I ÖK 

Beräkna VRd,max = Övre gräns för tvärkraftskapacitet då cotθ =2.5 

Enligt EN 1992-2 6.2.3

θ
21.8 2⋅ π

360
:=

Vinkel mellan betongtrycksträvan 
och balkaxelθ 0.38= radianer 

cot θ( ) 2.5=

Koefficient som beaktar inverkan av 
eventuell tryckspänning. För bärverk utan 
förspänning enligt 
EN 1992-2 6.2.3(3) ANM 3

αcw 1:=

z 0.9 d⋅:=

z 0.59m= Inre hävarm svarande mot aktuellt 
böjmoment

υ 0.6 1
fck

250 MPa⋅
−









⋅:=

Reduktionsfaktor för hållfasthet 
för betong med skjuvsprickorυ 0.516=

VRd.max

αcw bw⋅ z⋅ υ⋅ fcd⋅ cot θ( ) cot α( )+( )⋅

1 cot θ( )( )
2+ 

:=

VRd.max 3.431 10
3× kN⋅=

KONTROLL!

VRd.max 3.431 10
3× kN⋅= > VEd 523.2 kN⋅=

OK att beräkna tvärkraftsarmering med cotθ =2.5 
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KONTROLL! Enligt 9.3.2 (3)

VRd.max

3
1.144 10

3× kN⋅= > VEd 523.2 kN⋅=

OK att tvärkraftsarmering består av upp- eller nedbockade stänger eller av 
särskilda armeringsenheter

Beräkna VRd,s =Tvärkraftskapacitet med tvärkraftsarmering

s1 610 mm⋅:= Bygelavstånd i längdled

s2 400 mm⋅:= Tvärgående riktning

φ tvärkraft 16 mm⋅:= Tvärkraftsarmeringens diameter

Atvärkraft π
φ tvärkraft

2

4
⋅:= Area för tvärkraftsarmering

Asw Atvärkraft

bw

s2
⋅:=

Asw 502.655mm
2⋅= Tvärkraftsarmeringens area per meter 

strimla

VRd.s

Asw

s1
z⋅ fywd⋅ cot θ( ) cot α( )+( )⋅ sin α( )⋅:=

VRd.s 523.521kN⋅=

KONTROLL!

VRd.s 523.521kN⋅= > VEd 523.2 kN⋅= OK!
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Beräkna ρ w =Armeringsinnehåll 

ρw

Asw

s1 bw⋅ sin α( )⋅( ):=

ρw 1.165 10
3−×=

Minimivärde av armeringsinnehåll
EN 1992-1-1 9.2.2 (5)

ρw.min

0.08
fck

MPa
⋅









fywk

MPa

:=

ρw.min 9.466 10
4−×=

KONTROLL!

ρw 1.165 10
3−×= > ρw.min 9.466 10

4−×=
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G-BYGLAR 
PUNKT 2,725 
DRAG I UK 

Beräkna VRd,max = Övre gräns för tvärkraftskapacitet då cotθ =2.5 

OK att beräkna tvärkraftsarmering med cotθ =2.5 

Enligt EN 1992-2 6.2.3

θ
21.8 2⋅ π

360
:=

Vinkel mellan betongtrycksträvan 
och balkaxelθ 0.38= radianer 

cot θ( ) 2.5=

Koefficient som beaktar inverkan av 
eventuell tryckspänning. För bärverk utan 
förspänning enligt 
EN 1992-2 6.2.3(3) ANM 3

αcw 1:=

z 0.9 d⋅:=

z 0.58m= Inre hävarm svarande mot aktuellt 
böjmoment

υ 0.6 1
fck

250 MPa⋅
−









⋅:=

Reduktionsfaktor för hållfasthet 
för betong med skjuvsprickorυ 0.516=

VRd.max

αcw bw⋅ z⋅ υ⋅ fcd⋅ cot θ( ) cot α( )+( )⋅

1 cot θ( )( )
2+ 

:=

VRd.max 3.369 10
3× kN⋅=

KONTROLL!

VRd.max 3.369 10
3× kN⋅= > VEd 421.2 kN⋅=



BILAGA F 
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KONTROLL! Enligt 9.3.2 (3)

VRd.max

3
1.123 10

3× kN⋅= > VEd 421.2 kN⋅=

OK att tvärkraftsarmering består av upp- eller nedbockade stänger eller av 
särskilda armeringsenheter

Beräkna VRd,s =Tvärkraftskapacitet med tvärkraftsarmering

s1 640 mm⋅:= Bygelavstånd i längsled

s2 400 mm⋅:= Tvärgående riktning

φ tvärkraft 16 mm⋅:= Tvärkraftsarmeringens diameter

Atvärkraft π
φ tvärkraft

2

4
⋅:= Area för tvärkraftsarmering

Asw Atvärkraft

bw

s2
⋅:=

Asw 502.655mm
2⋅= Tvärkraftsarmeringens area per meter 

strimla

VRd.s

Asw

s1
z⋅ fywd⋅ cot θ( ) cot α( )+( )⋅ sin α( )⋅:=

VRd.s 489.853kN⋅=

KONTROLL!

VRd.s 489.853kN⋅= > VEd 421.2 kN⋅= OK!
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Beräkna ρ w =Armeringsinnehåll 

ρw

Asw

s1 bw⋅ sin α( )⋅( ):=

ρw 1.111 10
3−×=

Minimivärde av armeringsinnehåll
EN 1992-1-1 9.2.2 (5)

ρw.min

0.08
fck

MPa
⋅









fywk

MPa

:=

ρw.min 9.466 10
4−×=

KONTROLL!

ρw 1.111 10
3−×= > ρw.min 9.466 10

4−×=



BILAGA F 
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G-BYGLAR MED KOMPLETTERANDE C-BYGLAR 
PUNKT 1,225H 
DRAG I ÖK 

Beräkna VRd,max = Övre gräns för tvärkraftskapacitet då cotθ =2.5 

OK att beräkna tvärkraftsarmering med cotθ =2.5

Enligt EN 1992-2 6.2.3

θ
21.8 2⋅ π

360
:=

Vinkel mellan betongtrycksträvan 
och balkaxelθ 0.38= radianer 

cot θ( ) 2.5=

Koefficient som beaktar inverkan av 
eventuell tryckspänning. För bärverk utan
förspänning enligt 
EN 1992-2 6.2.3(3) ANM 3

αcw 1:=

z 0.9 d⋅:=

z 0.59m= Inre hävarm svarande mot aktuellt 
böjmoment

υ 0.6 1
fck

250 MPa⋅
−









⋅:=

Reduktionsfaktor för hållfasthet 
för betong med skjuvsprickorυ 0.516=

VRd.max

αcw bw⋅ z⋅ υ⋅ fcd⋅ cot θ( ) cot α( )+( )⋅

1 cot θ( )( )
2+ 

:=

VRd.max 2.451 10
3× kN⋅=

KONTROLL!

VRd.max 2.451 10
3× kN⋅= > VEd 523.2 kN⋅=
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KONTROLL! Enligt 9.3.2 (3)

VRd.max

3
817.017kN⋅= > VEd 523.2 kN⋅=

OK att tvärkraftsarmering består av upp- eller nedbockade stänger eller av 
särskilda armeringsenheter

Beräkna VRd,s =Tvärkraftskapacitet med tvärkraftsarmering

s1 490 mm⋅:= Bygelavstånd i längsled

s2 400 mm⋅:= Tvärgående riktning

φ tvärkraft 16 mm⋅:= Tvärkraftsarmeringens diameter

Atvärkraft π
φ tvärkraft

2

4
⋅:= Area för tvärkraftsarmering

Asw Atvärkraft

bw

s2
⋅:=

Asw 502.655mm
2⋅= Tvärkraftsarmeringens area per meter 

strimla

VRd.s

Asw

s1
z⋅ fywd⋅ cot θ( ) cot α( )+( )⋅ sin α( )⋅:=

VRd.s 658.36kN⋅=

KONTROLL!

VRd.s 658.36kN⋅= > VEd 523.2 kN⋅= OK!



BILAGA F 
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Beräkna ρ w = Armeringsinnehåll 

ρw

Asw

s1 bw⋅ sin α( )⋅( ):=

ρw 1.026 10
3−×=

Minimivärde av armeringsinnehåll
EN 1992-1-1 9.2.2 (5)

ρw.min

0.08
fck

MPa
⋅









fywk

MPa

:=

ρw.min 9.466 10
4−×=

KONTROLL!

ρw 1.026 10
3−×= > ρw.min 9.466 10

4−×=
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G-BYGLAR M. KOMPLETTERANDE C-BYGLAR 
PUNKT 2,725 
DRAG I UK 

Beräkna VRd,max = Övre gräns för tvärkraftskapacitet då cotθ =2.5 

OK att beräkna tvärkraftsarmering med cotθ =2.5 

Enligt EN 1992-2 6.2.3

θ
21.8 2⋅ π

360
:=

Vinkel mellan betongtrycksträvan 
och balkaxelθ 0.38= radianer 

cot θ( ) 2.5=

Koefficient som beaktar inverkan av 
eventuell tryckspänning. För bärverk utan
förspänning enligt 
EN 1992-2 6.2.3(3) ANM 3

αcw 1:=

z 0.9 d⋅:=

z 0.58m= Inre hävarm svarande mot aktuellt 
böjmoment

υ 0.6 1
fck

250 MPa⋅
−









⋅:=

Reduktionsfaktor för hållfasthet 
för betong med skjuvsprickorυ 0.516=

VRd.max

αcw bw⋅ z⋅ υ⋅ fcd⋅ cot θ( ) cot α( )+( )⋅

1 cot θ( )( )
2+ 

:=

VRd.max 2.406 10
3× kN⋅=

KONTROLL!

VRd.max 2.406 10
3× kN⋅= > VEd 421.2 kN⋅=



BILAGA F 
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KONTROLL! Enligt 9.3.2 (3)

VRd.max

3
802.072kN⋅= > VEd 421.2 kN⋅=

OK att tvärkraftsarmering består av upp- eller nedbockade stänger eller av 
särskilda armeringsenheter

Beräkna VRd,s =Tvärkraftskapacitet med tvärkraftsarmering

s1 480 mm⋅:= Bygelavstånd i längsled

s2 400 mm⋅:= Tvärgående riktning

φ tvärkraft 16 mm⋅:= Tvärkraftsarmeringens diameter

Atvärkraft π
φ tvärkraft

2

4
⋅:= Area för tvärkraftsarmering

Asw Atvärkraft

bw

s2
⋅:=

Asw 502.655mm
2⋅= Tvärkraftsarmeringens area per meter 

strimla

VRd.s

Asw

s1
z⋅ fywd⋅ cot θ( ) cot α( )+( )⋅ sin α( )⋅:=

VRd.s 659.782kN⋅=

KONTROLL!

VRd.s 659.782kN⋅= > VEd 421.2 kN⋅= OK!
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Beräkna ρ w = Armeringsinnehåll 

ρw

Asw

s1 bw⋅ sin α( )⋅( ):=

ρw 1.047 10
3−×=

Minimivärde av armeringsinnehåll
EN 1992-1-1 9.2.2 (5)

ρw.min

0.08
fck

MPa
⋅









fywk

MPa

:=

ρw.min 9.466 10
4−×=

KONTROLL!

ρw 1.047 10
3−×= > ρw.min 9.466 10

4−×=



BILAGA F 
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SKJUVANKARE 
PUNKT 1,225H 
DRAG I ÖK 

Beräkna VRd,max = Övre gräns för tvärkraftskapacitet då cotθ =2.5 

OK att beräkna tvärkraftsarmering med cotθ =2.5 

Enligt EN 1992-2 6.2.3

θ
21.8 2⋅ π

360
:=

Vinkel mellan betongtrycksträvan 
och balkaxelθ 0.38= radianer 

cot θ( ) 2.5=

Koefficient som beaktar inverkan av 
eventuell tryckspänning. För bärverk utan 
förspänning enligt 
EN 1992-2 6.2.3(3) ANM 3

αcw 1:=

z 0.9 d⋅:=

z 0.605m= Inre hävarm svarande mot aktuellt 
böjmoment

υ 0.6 1
fck

250 MPa⋅
−









⋅:=

Reduktionsfaktor för hållfasthet 
för betong med skjuvsprickorυ 0.516=

VRd.max

αcw bw⋅ z⋅ υ⋅ fcd⋅ cot θ( ) cot α( )+( )⋅

1 cot θ( )( )
2+ 

:=

VRd.max 2.511 10
3× kN⋅=

KONTROLL!

VRd.max 2.511 10
3× kN⋅= > VEd 523.2 kN⋅=
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KONTROLL! Enligt 9.3.2 (3)

VRd.max

3
836.944kN⋅= > VEd 523.2 kN⋅=

OK att tvärkraftsarmering består av upp- eller nedbockade stänger eller av 
särskilda armeringsenheter

Beräkna VRd,s =Tvärkraftskapacitet med tvärkraftsarmering

s1 500 mm⋅:= Bygelavstånd i längdled

s2 420 mm⋅:= Tvärgående riktning

φ tvärkraft 16 mm⋅:= Tvärkraftsarmeringens diameter

Atvärkraft π
φ tvärkraft

2

4
⋅:= Area för tvärkraftsarmering

Asw Atvärkraft

bw

s2
⋅:=

Asw 478.719mm
2⋅= Tvärkraftsarmeringens area per meter 

strimla

VRd.s

Asw

s1
z⋅ fywd⋅ cot θ( ) cot α( )+( )⋅ sin α( )⋅:=

VRd.s 629.456kN⋅=

KONTROLL!

VRd.s 629.456kN⋅= > VEd 523.2 kN⋅= OK!



BILAGA F 
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Beräkna ρ w = Armeringsinnehåll 

ρw

Asw

s1 bw⋅ sin α( )⋅( ):=

ρw 9.574 10
4−×=

Minimivärde av armeringsinnehåll
EN 1992-1-1 9.2.2 (5)

ρw.min

0.08
fck

MPa
⋅









fywk

MPa

:=

ρw.min 9.466 10
4−×=

KONTROLL!

ρw 9.574 10
4−×= > ρw.min 9.466 10

4−×=
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SKJUVANKARE 
PUNKT 2,725 
DRAG I UK 

Beräkna VRd,max = Övre gräns för tvärkraftskapacitet då cotθ =2.5 

OK att beräkna tvärkraftsarmering med cotθ =2.5 

Enligt EN 1992-2 6.2.3

θ
21.8 2⋅ π

360
:=

Vinkel mellan betongtrycksträvan 
och balkaxelθ 0.38= radianer 

cot θ( ) 2.5=

Koefficient som beaktar inverkan av 
eventuell tryckspänning. För bärverk utan 
förspänning enligt 
EN 1992-2 6.2.3(3) ANM 3

αcw 1:=

z 0.9 d⋅:=

z 0.594m= Inre hävarm svarande mot aktuellt 
böjmoment

υ 0.6 1
fck

250 MPa⋅
−









⋅:=

Reduktionsfaktor för hållfasthet 
för betong med skjuvsprickorυ 0.516=

VRd.max

αcw bw⋅ z⋅ υ⋅ fcd⋅ cot θ( ) cot α( )+( )⋅

1 cot θ( )( )
2+ 

:=

VRd.max 2.466 10
3× kN⋅=

KONTROLL!

VRd.max 2.466 10
3× kN⋅= > VEd 421.2 kN⋅=



BILAGA F 
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KONTROLL! Enligt 9.3.2 (3)

VRd.max

3
821.999kN⋅= > VEd 421.2 kN⋅=

OK att tvärkraftsarmering består av upp- eller nedbockade stänger eller av 
särskilda armeringsenheter

Beräkna VRd,s =Tvärkraftskapacitet med tvärkraftsarmering

s1 490 mm⋅:= Bygelavstånd i längdled

s2 430 mm⋅:= Tvärgående riktning

φ tvärkraft 16 mm⋅:= Tvärkraftsarmeringens diameter

Atvärkraft π
φ tvärkraft

2

4
⋅:= Area för tvärkraftsarmering

Asw Atvärkraft

bw

s2
⋅:=

Asw 467.586mm
2⋅= Tvärkraftsarmeringens area per meter 

strimla

VRd.s

Asw

s1
z⋅ fywd⋅ cot θ( ) cot α( )+( )⋅ sin α( )⋅:=

VRd.s 616.162kN⋅=

KONTROLL!

VRd.s 616.162kN⋅= > VEd 421.2 kN⋅= OK!
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Beräkna ρ w = Armeringsinnehåll 

ρw

A sw

s 1 bw⋅ sin α( )⋅( ):=

ρw 9.543 10
4−×=

Minimivärde av armeringsinnehåll
EN 1992-1-1 9.2.2 (5)

ρw.min

0.08
fck

MPa
⋅









fywk

MPa

:=

ρw.min 9.466 10
4−×=

KONTROLL!

ρw 9.543 10
4−×= > ρw.min 9.466 10

4−×=



BILAGA F 
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  SHEARBAND 
PUNKT 1,225H 
DRAG I ÖK 

Beräkna VRd,max = Övre gräns för tvärkraftskapacitet då cotθ =2.5 

OK att beräkna tvärkraftsarmering med cotθ =2.5 

Enligt EN 1992-2 6.2.3

θ
21.8 2⋅ π

360
:=

Vinkel mellan betongtrycksträvan 
och balkaxelθ 0.38= radianer 

cot θ( ) 2.5=

Koefficient som beaktar inverkan av 
eventuell tryckspänning. För bärverk utan 
förspänning enligt 
EN 1992-2 6.2.3(3) ANM 3

αcw 1:=

z 0.9 d⋅:=

z 0.603m= Inre hävarm svarande mot aktuellt 
böjmoment

υ 0.6 1
fck

250 MPa⋅
−









⋅:=

Reduktionsfaktor för hållfasthet 
för betong med skjuvsprickorυ 0.516=

VRd.max

αcw bw⋅ z⋅ υ⋅ fcd⋅ cot θ( ) cot α( )+( )⋅

1 cot θ( )( )
2+ 

:=

VRd.max 2.503 10
3× kN⋅=

KONTROLL!

VRd.max 2.503 10
3× kN⋅= > VEd 523.2 kN⋅=
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KONTROLL! Enligt 9.3.2 (3)

VRd.max

3
834.453kN⋅= > VEd 523.2 kN⋅=

OK att tvärkraftsarmering består av upp- eller nedbockade stänger eller av 
särskilda armeringsenheter

Beräkna VRd,s =Tvärkraftskapacitet med tvärkraftsarmering

s1 200 mm⋅:= Bygelavstånd i längdled

s2 200 mm⋅:= Tvärgående riktning

Atvärkraft 32mm
2:= Area för tvärkraftsarmering

Asw Atvärkraft

bw

s2
⋅:=

Asw 160 mm
2⋅= Tvärkraftsarmeringens area per meter 

strimla

VRd.s

Asw

s1
z⋅ fywd⋅ cot θ( ) cot α( )+( )⋅ sin α( )⋅:=

VRd.s 629.262kN⋅=

KONTROLL!

VRd.s 629.262kN⋅= > VEd 523.2 kN⋅= OK!



BILAGA F 
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Beräkna ρ w = Armeringsinnehåll 

ρw

Asw

s1 bw⋅ sin α( )⋅( ):=

ρw 8 10
4−×=

Minimivärde av armeringsinnehåll
EN 1992-1-1 9.2.2 (5)

ρw.min

0.08
fck

MPa
⋅









fywk

MPa

:=

ρw.min 7.888 10
4−×=

KONTROLL!

ρw 8 10
4−×= > ρw.min 7.888 10

4−×=
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SHEARBAND 
PUNKT 2,725 
DRAG I UK 

Beräkna VRd,max = Övre gräns för tvärkraftskapacitet då cotθ =2.5 

OK att beräkna tvärkraftsarmering med cotθ =2.5 

Enligt EN 1992-2 6.2.3

θ
21.8 2⋅ π

360
:=

Vinkel mellan betongtrycksträvan 
och balkaxelθ 0.38= radianer 

cot θ( ) 2.5=

Koefficient som beaktar inverkan av 
eventuell tryckspänning. För bärverk utan 
förspänning enligt 
EN 1992-2 6.2.3(3) ANM 3

αcw 1:=

z 0.9 d⋅:=

z 0.592m= Inre hävarm svarande mot aktuellt 
böjmoment

υ 0.6 1
fck

250 MPa⋅
−









⋅:=

Reduktionsfaktor för hållfasthet 
för betong med skjuvsprickorυ 0.516=

VRd.max

αcw bw⋅ z⋅ υ⋅ fcd⋅ cot θ( ) cot α( )+( )⋅

1 cot θ( )( )
2+ 

:=

VRd.max 2.459 10
3× kN⋅=

KONTROLL!

VRd.max 2.459 10
3× kN⋅= > VEd 421.2 kN⋅=
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KONTROLL! Enligt 9.3.2 (3)

VRd.max

3
819.508kN⋅= > VEd 421.2 kN⋅=

OK att tvärkraftsarmering består av upp- eller nedbockade stänger eller av 
särskilda armeringsenheter

Beräkna VRd,s =Tvärkraftskapacitet med tvärkraftsarmering

s1 200 mm⋅:= Bygelavstånd i längsled

s2 200 mm⋅:= Tvärgående riktning

Atvärkraft 32 mm
2⋅:= Area för tvärkraftsarmering

Asw Atvärkraft

bw

s2
⋅:=

Asw 160 mm
2⋅= Tvärkraftsarmeringens area per meter 

strimla

VRd.s

Asw

s1
z⋅ fywd⋅ cot θ( ) cot α( )+( )⋅ sin α( )⋅:=

VRd.s 617.992kN⋅=

KONTROLL!

VRd.s 617.992kN⋅= > VEd 421.2 kN⋅= OK!
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Beräkna ρ w = Armeringsinnehåll 

ρw

Asw

s1 bw⋅ sin α( )⋅( ):=

ρw 8 10
4−×=

Minimivärde av armeringsinnehåll
EN 1992-1-1 9.2.2 (5)

ρw.min

0.08
fck

MPa
⋅









fywk

MPa

:=

ρw.min 7.888 10
4−×=

KONTROLL!

ρw 8 10
4−×= > ρw.min 7.888 10

4−×=
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Bilaga G - Bockningsdiameter 

BOCKNINGSDIAMETER
EN 1992-1-1
8.3

Med tvärgående armering på insidan av bocken
Dimensioneras för att undvika skador på armeringen

Armeringens stångdiameter
φ 16 16mm:=

φbockdia 4 φ 16⋅:=

φbockdia 64 mm⋅= Minsta bockningsdiameter

Utan tvärgående armering på insidan av bocken
Dimensioneras för att undvika brott i betongen

Skjuvarmeringens karakteristiska
hållfasthetfywk 500MPa:=

γ s 1.15:= Partialkoeficient för ospänd armering enligt
EN1992-1-1 Tabell 2.1N 

fywd

fywk

γ s
:=

Skjuvarmeringens dimensionerade 
hållfasthetfywd 434.783 MPa⋅=

Fbt fywd

φ 16
2

4
π⋅







⋅:=

Fbt 87.418 kN⋅= Dragkraften i stången

Koefficient som beakter långtidseffekter på
draghållfasthet och ogynnsamma effekter
av det sätt på vilket lasten påförs, 
EN 1992-1-1 3.1.6 (2) P

αct 1:=
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fck 35MPa:= C35/45  Enligt EN 1992-1-1 Tabell 3.1

γ c 1.5:= Partialkoefficient för betonghållfasthet
enligt EN1992-1-1 Tabell 2.1N

Koefficient som beaktar långtidseffekter på
tryckhållfasthet och ogynnsamma effekter 
av det sätt på vilket lasten påförs

αcc 1:=

fcd

αcc fck⋅

γ c
:=

fcd 23.333MPa⋅= Betongens dimensionerade tryckhållfasthet

ab
0.400m

2
:= Halva centrumavståndet mellan stänger

vinkelrätt mot bockningsplanet eller
täckande btg-skikt plus ?/2

φ m.min

Fbt
1

ab









1

2 φ 16⋅( )+







⋅

fcd
:=

φ m.min 0.136m= Minsta bockningsdiameter

Utan tvärgående armering på insidan av bocken
för shearband
Dimensioneras för att undvika brott i betongen

Skjuvarmeringens karakteristiska
hållfasthetfywk 600MPa:=

t 1.6mm:=

γ s 1.15:= Partialkoeficient för ospänd armering enligt
EN1992-1-1 Tabell 2.1N 

fywd

fywk

γ s
:=

Skjuvarmeringens dimensionerade 
hållfasthetfywd 521.739MPa⋅=
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Fbt fywd
t
2

4
π⋅









⋅:=

Fbt 1.049 kN⋅= Dragkraften i stången

Koefficient som beakter långtidseffekter på
draghållfasthet och ogynnsamma effekter
av det sätt på vilket lasten påförs, 
EN 1992-1-1 3.1.6 (2) P

αct 1:=

fck 35MPa:= C35/45  Enligt EN 1992-1-1 Tabell 3.1

γ c 1.5:= Partialkoefficient för betonghållfasthet
enligt EN1992-1-1 Tabell 2.1N

Koefficient som beaktar långtidseffekter på
tryckhållfasthet och ogynnsamma effekter 
av det sätt på vilket lasten påförs

αcc 1:=

fcd

αcc fck⋅

γ c
:=

fcd 23.333MPa⋅= Betongens dimensionerade tryckhållfasthet

ab
0.200m

2
:= Halva centrumavståndet mellan stänger

vinkelrätt mot bockningsplanet eller
täckande btg-skikt plus ?/2

φ m.min

Fbt
1

ab









1

2 t⋅( )
+








⋅

fcd
:=

φ m.min 14.499mm⋅= Minsta bockningsdiameter
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Bilaga H - Skarvlängd 
 

  SKARVLÄNGD  
PUNKT 1,225H 
EN 1992-1-1 
8.7.3 
Skarvlängd mellan G- och C-byglar,  
samt mellan endast C-byglar  

φ 16 mm⋅:= Skjuvarmeringens diameter

Skjuvarmeringens karakteristiska hållfasthet
fywk 500MPa:=

γ s 1.15:= Partialkoeficient för ospänd armering enligt
EN1992-1-1 Tabell 2.1N 

fywd

fywk

γ s
:=

Skjuvarmeringens dimensionerade 
hållfasthetfywd 434.783 MPa⋅=

Koefficient relaterad till
vidhäftningsförhållandena och stångens läge
under gjutning. 1="goda"
vidhäftningsförhållanden och 0.7=övriga fall.
Då skarven sker på mitten av plattan och vid
plattor där h>0.6m är det övre lagret där vi inte
finner god vihäftning sträcker sig ner 300mm
från övre ytan uppskattas koefficienten till
medelvärdet

η1
1 0.7+( )

2
:=

η1 0.85=

η2 1:= Koefficient relaterad till stångdiametern.

γ c 1.5:= Partialkoefficient för betong i varaktiga och
tillfälliga brottgränstillstånd, EN 1992-1-1
2.4.2.4 (1)

αct 1:= Koefficient som beakter långtidseffekter på
draghållfasthet och ogynnsamma effekter av
det sätt på vilket lasten påförs, 
EN 1992-1-1 3.1.6 (2) P
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fctk.0.05 2.2 10
6⋅ Pa:= Tabell 3.1

fctd

αct fctk.0.05⋅

γ c
:= Betongens dimensionerande draghållfasthet

EN 1992-1-1 3.1.6 (2) P

fctd 1.467 MPa⋅=

fbd 2.25 η1⋅ η2⋅ fctd⋅:= Dimensionerande vidhäftningshållfasthet

fbd 2.805 MPa⋅=

VEd 523.3 kN⋅:= Dimensionerande tvärkraft 

s 490 mm⋅:=

Asw 502.655 mm
2⋅:=

αbyglar 90:= grader Byglarnas vinkel

α
αbyglar 2⋅ π⋅

360
:=

θ
21.8 2⋅ π

360
:=

Vinkel mellan betongtrycksträvan 
och balkaxelθ 0.38= radianer 

cot θ( ) 2.5=

z 0.59 m⋅:=

σsd

VEd s⋅

Asw z⋅ cot θ( ) cot α( )+( )⋅ sin α( )⋅
:=

σsd 345.823 MPa⋅=
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Erfoderlig grundförankringsländg enligt EN
1992-1-1 8.4.3 (2)lb.rqd

φ
4







σsd

fbd









⋅:=

lb.rqd 0.493 m=

α1 1.0:= Beaktar form på stänger, tabell 8.2. Stängerna
är raka där skarvning sker.

a 400mm:= Avstånd mellan byglar

cd
a

2
:= Blir avståndet mellan byglarna då vi skarvar

mitt i plattan och inte ligger nära en fri kant.

α2 1 0.15
cd φ−( )

φ
⋅−:= Beaktar effekten av täckande betongskikt,

tabell 8.2. I och med att vi har en platta och
räknar på vertikal armering i denna får vi inga
problem med täckande betongskikt. α2 0.725−=

α2 0.7:=

Ingen tvärarmering krävs vid skarvar. Då är
K=0. Detta är i övrigt ett antagande på säkra
sidan.

K 0:=

α3 1 K λ⋅−:= λ Beakter omslutning av tvärarmering som inte
är svetsad till huvudarmeringen. Vi har ingen
tvärarmering i skarven och därför blir
koefficienten 1.

α3 1:=

α5 1.0:= Beaktar omslutning genom tvärgående tryck.
Antar att inget tvärgående tryck verkar på
skarven.

α6 1.5:= Beaktar andelen armeringsstänger som
skarvas inom visst snitt. Alla stänger skarvas
i samma snitt.

l0 α1 α2⋅ α3⋅ α5⋅ α6⋅ lb.rqd⋅:= Dimensionerande skarvlängd

l0 0.518 m=
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SKARVLÄNGD  
PUNKT 2,725 
EN 1992-1-1 
8.7.3 
Skarvlängd mellan G- och C-byglar,  
samt mellan endast C-byglar 

  

φ 16 mm⋅:= Skjuvarmeringens diameter

Skjuvarmeringens karakteristiska hållfasthet
fywk 500MPa:=

γ s 1.15:= Partialkoeficient för ospänd armering enligt
EN1992-1-1 Tabell 2.1N 

fywd

fywk

γ s
:=

Skjuvarmeringens dimensionerade 
hållfasthetfywd 434.783 MPa⋅=

Koefficient relaterad till
vidhäftningsförhållandena och stångens läge
under gjutning. 1="goda"
vidhäftningsförhållanden och 0.7=övriga fall.
Då skarven sker på mitten av plattan och vid
plattor där h>0.6m är det övre lagret där vi inte
finner god vihäftning sträcker sig ner 300mm
från övre ytan uppskattas koefficienten till
medelvärdet

η1
1 0.7+( )

2
:=

η1 0.85=

η2 1:= Koefficient relaterad till stångdiametern. 

γ c 1.5:= Partialkoefficient för betong i varaktiga och
tillfälliga brottgränstillstånd, EN 1992-1-1
2.4.2.4 (1)

αct 1:= Koefficient som beakter långtidseffekter på
draghållfasthet och ogynnsamma effekter av
det sätt på vilket lasten påförs, 
EN 1992-1-1 3.1.6 (2) P
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fctk.0.05 2.2 10
6⋅ Pa:= Tabell 3.1

fctd

αct fctk.0.05⋅

γ c
:= Betongens dimensionerande draghållfasthet

EN 1992-1-1 3.1.6 (2) P

fctd 1.467 MPa⋅=

fbd 2.25 η1⋅ η2⋅ fctd⋅:= Dimensionerande vidhäftningshållfasthet

fbd 2.805 MPa⋅=

VEd 421.2 kN⋅:= Dimensionerande tvärkraft 

s 480 mm⋅:=

A sw 502.655 mm
2⋅:=

αbyglar 90:= grader Byglarnas vinkel

α
αbyglar 2⋅ π⋅

360
:=

θ
21.8 2⋅ π

360
:=

Vinkel mellan betongtrycksträvan 
och balkaxelθ 0.38= radianer 

cot θ( ) 2.5=

z 0.59 m⋅:=

σsd

VEd s⋅

A sw z⋅ cot θ( ) cot α( )+( )⋅ sin α( )⋅
:=

σsd 272.67 MPa⋅=
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Erfoderlig grundförankringsländg enligt EN
1992-1-1 8.4.3 (2)lb.rqd

φ
4







σsd

fbd









⋅:=

lb.rqd 0.389 m=

α1 1.0:= Beaktar form på stänger, tabell 8.2. Stängerna
är raka där skarvning sker.

a 400mm:= Avstånd mellan byglar

cd
a

2
:= Blir avståndet mellan byglarna då vi skarvar

mitt i plattan och inte ligger nära en fri kant.

α2 1 0.15
cd φ−( )

φ
⋅−:= Beaktar effekten av täckande betongskikt,

tabell 8.2. I och med att vi har en platta och
räknar på vertikal armering i denna får vi inga
problem med täckande betongskikt. α2 0.725−=

α2 0.7:=

Ingen tvärarmering krävs vid skarvar. Då är
K=0. Detta är i övrigt ett antagande på säkra
sidan.

K 0:=

α3 1 K λ⋅−:= λ Beakter omslutning av tvärarmering som inte
är svetsad till huvudarmeringen. Vi har ingen
tvärarmering i skarven och därför blir
koefficienten 1

α3 1:=

α5 1.0:= Beaktar omslutning genom tvärgående tryck.
Antar att inget tvärgående tryck verkar på
skarven.

α6 1.5:= Beaktar andelen armeringsstänger som
skarvas inom visst snitt. Alla stänger skarvas
i samma snitt.

l0 α1 α2⋅ α3⋅ α5⋅ α6⋅ lb.rqd⋅:= Dimensionerande skarvlängd

l0 0.408 m=
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SKARVLÄNGD 
PUNKT 1,225H 
EN 1992-1-1 
8.7.3 
G-bygelns horisontella skänkel och längsgående armering i
underkant 

φ 16 mm⋅:= Skjuvarmeringens diameter

Skjuvarmeringens karakteristiska hållfasthet
fywk 500MPa:=

γ s 1.15:= Partialkoeficient för ospänd armering enligt
EN1992-1-1 Tabell 2.1N 

fywd

fywk

γ s
:=

Skjuvarmeringens dimensionerade 
hållfasthetfywd 434.783 MPa⋅=

VEd 523.2 kN⋅:= Dimensionerande tvärkraft 

s 610 mm⋅:=

Asw 502.655 mm
2⋅:=

αbyglar 45:= grader Byglarnas vinkel

α
αbyglar 2⋅ π⋅

360
:=

θ
21.8 2⋅ π

360
:=

Vinkel mellan betongtrycksträvan 
och balkaxelθ 0.38= radianer 

cot θ( ) 2.5=

z 0.59 m⋅:=
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σsd

VEd s⋅

A sw z⋅ cot θ( ) cot α( )+( )⋅ sin α( )⋅
:=

σsd 434.811 MPa⋅= Skjuvarmeringens dimensionerade 
hållfasthet

Koefficient relaterad till
vidhäftningsförhållandena och stångens
läge under gjutning. 1="goda"
vidhäftningsförhållanden

η1 1:=

η2 1:= Koefficient relaterad till stångdiametern

γ c 1.5:= Partialkoefficient för betong i varaktiga och
tillfälliga brottgränstillstånd, EN 1992-1-1
2.4.2.4 (1)

αct 1:= Koefficient som beakter långtidseffekter på
draghållfasthet och ogynnsamma effekter
av det sätt på vilket lasten påförs, 
EN 1992-1-1 3.1.6 (2) P

fctk.0.05 2.2 10
6⋅ Pa:= Tabell 3.1

fctd

αct fctk.0.05⋅

γ c
:= Betongens dimensionerande draghållfasthet

EN 1992-1-1 3.1.6 (2) P

fctd 1.467 MPa⋅=

fbd 2.25 η1⋅ η2⋅ fctd⋅:= Dimensionerande vidhäftningshållfasthet

fbd 3.3 MPa⋅=

Erfoderlig grundförankringslängd enligt EN
1992-1-1 8.4.3 (2)lb.rqd

φ
4







σsd

fbd









⋅:=
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lb.rqd 0.527 m=

α1 1.0:= Beaktar form på stänger, tabell 8.2. Vi har
raka stänger i skarven

a 400mm:= Avstånd mellan byglar

c 63mm:= Avståndet från plattans yttre kant till
armeringen som skarvas. Räknar med
täckande betongskikt på 35 mm,
monteringsjärn 12 mm och tvärgående
armering på 16 mm

cd min
a

2
c, 





:=

cd 0.063 m=

α2 1 0.15
cd φ−( )

φ
⋅−:= Beaktar täckande betongskikt, tabell 8.2

α2 0.559=

α2 0.7:= Beaktar effekten av täckande betongskikt. I
och med att vi har en platta och räknar på
vertikal armering i denna får vi inga problem
med täckande betongskikt.

K 0:= Ingen tvärarmering krävs vid skarvar. Då är
K=0. Detta är i övrigt ett antagande på
säkra sidan.

α3 1 K λ⋅−:= λ
Beakter omslutning av tvärarmering som
inte är svetsad till huvudarmeringen. Vi har
ingen tvärarmering i skarven.

α3 1:=

α5 1.0:= Beaktar omslutning genom tvärgående
tryck. Inget tvärgående tryck verkar på
skarven.
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G-bygelns horisontella skänkel och längsgående armering i
överkant 

α6 1.5:= Beaktar andelen armeringsstänger som
skarvas inom visst område . Alla stänger
skarvas i samma snitt.

l0 α1 α2⋅ α3⋅ α5⋅ α6⋅ lb.rqd⋅:= Dimensionerande skarvlängd

l0 0.553 m=

σsd 434.811 MPa⋅= Skjuvarmeringens dimensionerade 
hållfasthet

Koefficient relaterad till
vidhäftningsförhållandena och stångens läge
under gjutning. 0.7=då vi ej har "goda"
vidhäftningsförhållanden

η1 0.7:=

η2 1:= Koefficient relaterad till stångdiametern. 

γ c 1.5:= Partialkoefficient för betong i varaktiga och
tillfälliga brottgränstillstånd, EN 1992-1-1
2.4.2.4 (1)

αct 1:= Koefficient som beakter långtidseffekter
på draghållfasthet och ogynnsamma
effekter av det sätt på vilket lasten påförs,
EN 1992-1-1 3.1.6 (2) P

fctk.0.05 2.2 10
6⋅ Pa:= Tabell 3.1
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fctd

αct fctk.0.05⋅

γ c
:= Betongens dimensionerande draghållfasthet

EN 1992-1-1 3.1.6 (2) P

fctd 1.467 MPa⋅=

fbd 2.25 η1⋅ η2⋅ fctd⋅:= Dimensionerande vidhäftningshållfasthet

fbd 2.31 MPa⋅=

Erfoderlig grundförankringslängd enligt EN
1992-1-1 8.4.3 (2)lb.rqd

φ
4







σsd

fbd









⋅:=

lb.rqd 0.753 m=

α1 1.0:= Beaktar form på stänger, tabell 8.2. Vi har
raka stänger i skarven

a 400mm:= Avstånd mellan byglar

c 51mm:= Avståndet från plattans yttre kant till
armeringen som skarvas. Räknar med
täckande betongskikt på 35 mm och
tvärgående armering på 16 mm

cd min
a

2
c, 





:=

cd 0.051 m=

α2 1 0.15
cd φ−( )

φ
⋅−:= Beaktar täckande betongskikt, tabell 8.2

α2 0.672=

α2 0.7:= Beaktar effekten av täckande betongskikt.
I och med att vi har en platta och räknar på
vertikal armering i denna får vi inga
problem med täckande betongskikt. 
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K 0:= Ingen tvärarmering krävs vid skarvar. Då är
K=0. Detta är i övrigt ett antagande på
säkra sidan.

α3 1 K λ⋅−:= λ
Beakter omslutning av tvärarmering som
inte är svetsad till huvudarmeringen. Vi har
ingen tvärarmering i skarven.

α3 1:=

α5 1.0:= Beaktar omslutning genom tvärgående
tryck. Inget tvärgående tryck verkar på
skarven.

α6 1.5:= Beaktar andelen armeringsstänger som
skarvas inom 0.65 l 0 från centrum av den

skarv som dimensioneras. Alla stänger
skarvar i samma snitt.

l0 α1 α2⋅ α3⋅ α5⋅ α6⋅ lb.rqd⋅:= Dimensionerande skarvlängd

l0 0.791 m=
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SKARVLÄNGD 
PUNKT 2,725 
EN 1992-1-1 
8.7.3 
G-bygelns horisontella skänkel och längsgående armering i
underkant 

φ 16 mm⋅:= Skjuvarmeringens diameter

Skjuvarmeringens karakteristiska hållfasthet
fywk 500MPa:=

γ s 1.15:= Partialkoeficient för ospänd armering enligt
EN1992-1-1 Tabell 2.1N 

fywd

fywk

γ s
:=

Skjuvarmeringens dimensionerade 
hållfasthetfywd 434.783 MPa⋅=

VEd 421.2 kN⋅:= Dimensionerande tvärkraft

s 610 mm⋅:=

Asw 502.655 mm
2⋅:=

αbyglar 45:= grader Byglarnas vinkel

α
αbyglar 2⋅ π⋅

360
:=

θ
21.8 2⋅ π

360
:=

Vinkel mellan betongtrycksträvan 
och balkaxelθ 0.38= radianer 

cot θ( ) 2.5=

z 0.59 m⋅:=
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σsd

VEd s⋅

Asw z⋅ cot θ( ) cot α( )+( )⋅ sin α( )⋅
:=

σsd 350.043 MPa⋅= Skjuvarmeringens dimensionerade 
hållfasthet

Koefficient relaterad till
vidhäftningsförhållandena och stångens
läge under gjutning. 1="goda"
vidhäftningsförhållanden

η1 1:=

η2 1:= Koefficient relaterad till stångdiametern. 

γ c 1.5:= Partialkoefficient för betong i varaktiga och
tillfälliga brottgränstillstånd, EN 1992-1-1
2.4.2.4 (1)

αct 1:= Koefficient som beakter långtidseffekter på
draghållfasthet och ogynnsamma effekter
av det sätt på vilket lasten påförs, 
EN 1992-1-1 3.1.6 (2) P

fctk.0.05 2.2 10
6⋅ Pa:= Tabell 3.1

fctd

αct fctk.0.05⋅

γ c
:= Betongens dimensionerande draghållfasthet

EN 1992-1-1 3.1.6 (2) P

fctd 1.467 MPa⋅=

fbd 2.25 η1⋅ η2⋅ fctd⋅:= Dimensionerande vidhäftningshållfasthet

fbd 3.3 MPa⋅=
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Erfoderlig grundförankringslängd enligt EN
1992-1-1 8.4.3 (2)lb.rqd

φ
4







σsd

fbd









⋅:=

lb.rqd 0.424 m=

α1 1.0:= Beaktar form på stänger, tabell 8.2. Vi har
raka stänger i skarven

a 400mm:= Avstånd mellan byglar

c 63mm:= Avståndet från plattans yttre kant till
armeringen som skarvas. Räknar med
täckande betongskikt på 35 mm,
monteringsjärn 12 mm och tvärgående
armering på 16 mm

cd min
a

2
c, 





:=

cd 0.063 m=

α2 1 0.15
cd φ−( )

φ
⋅−:= Beaktar täckande betongskikt, tabell 8.2

α2 0.559=

α2 0.7:= Beaktar effekten av täckande betongskikt. I
och med att vi har en platta och räknar på
vertikal armering i denna får vi inga problem
med täckande betongskikt. 

K 0:= Ingen tvärarmering krävs vid skarvar. Då är
K=0. Detta är i övrigt ett antagande på
säkra sidan.

α3 1 K λ⋅−:= λ
Beakter omslutning av tvärarmering som
inte är svetsad till huvudarmeringen. Vi har
ingen tvärarmering i skarven.

α3 1:=
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G-bygelns horisontella skänkel och längsgående armering i
överkant 

α5 1.0:= Beaktar omslutning genom tvärgående
tryck. Inget tvärgående tryck verkar på
skarven.

α6 1.5:= Beaktar andelen armeringsstänger som
skarvas inom visst avsnitt område. Alla
stänger skarvas i samma snitt.

l0 α1 α2⋅ α3⋅ α5⋅ α6⋅ lb.rqd⋅:= Dimensionerande skarvlängd

l0 0.446 m=

σsd 350.043 MPa⋅= Skjuvarmeringens dimensionerade 
hållfasthet

Koefficient relaterad till
vidhäftningsförhållandena och stångens läge
under gjutning. 0.7=då vi ej har "goda"
vidhäftningsförhållanden

η1 0.7:=

η2 1:= Koefficient relaterad till stångdiametern. 

γ c 1.5:= Partialkoefficient för betong i varaktiga och
tillfälliga brottgränstillstånd, EN 1992-1-1
2.4.2.4 (1)

αct 1:= Koefficient som beakter långtidseffekter
på draghållfasthet och ogynnsamma
effekter av det sätt på vilket lasten påförs,
EN 1992-1-1 3.1.6 (2) P

fctk.0.05 2.2 10
6⋅ Pa:= Tabell 3.1
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fctd

αct fctk.0.05⋅

γ c
:= Betongens dimensionerande draghållfasthet

EN 1992-1-1 3.1.6 (2) P

fctd 1.467 MPa⋅=

fbd 2.25 η1⋅ η2⋅ fctd⋅:= Dimensionerande vidhäftningshållfasthet

fbd 2.31 MPa⋅=

Erfoderlig grundförankringslängd enligt EN
1992-1-1 8.4.3 (2)lb.rqd

φ
4







σsd

fbd









⋅:=

lb.rqd 0.606 m=

α1 1.0:= Beaktar form på stänger, tabell 8.2. Vi har
raka stänger i skarven

a 400mm:= Avstånd mellan byglar

c 51mm:= Avståndet från plattans yttre kant till
armeringen som skarvas. Räknar med
täckande betongskikt på 35 mm och
tvärgående armering på 16 mm

cd min
a

2
c, 





:=

cd 0.051 m=

α2 1 0.15
cd φ−( )

φ
⋅−:= Beaktar täckande betongskikt, tabell 8.2

α2 0.672=

α2 0.7:= Beaktar effekten av täckande betongskikt.
I och med att vi har en platta och räknar på
vertikal armering i denna får vi inga
problem med täckande betongskikt. 
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K 0:= Ingen tvärarmering krävs vid skarvar. Då är
K=0. Detta är i övrigt ett antagande på
säkra sidan.

α3 1 K λ⋅−:= λ
Beakter omslutning av tvärarmering som
inte är svetsad till huvudarmeringen. Vi har
ingen tvärarmering i skarven.

α3 1:=

α5 1.0:= Beaktar omslutning genom tvärgående
tryck. Inget tvärgående tryck verkar på
skarven.

α6 1.5:= Beaktar andelen armeringsstänger som
skarvas inom visst område. Alla stänger
skarvar i samma snitt.

l0 α1 α2⋅ α3⋅ α5⋅ α6⋅ lb.rqd⋅:= Dimensionerande skarvlängd

l0 0.636 m=




