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Sammanfattning 
Regelsystemet för konstruktionsberäkningar i Sverige har upphört att gälla från och med den första 

januari 2011. Boverkets konstruktionsregler (BKR) har därmed ersatts av ett nytt gemensamt 

regelsystem (Eurokoder) för hela Europa unionen. Övergången har medfört förändringar gällande 

både regler och normer vid dimensionering av bärverk . Dessa förändringar har mest påtvingat 

byggnadskonstruktörer att uppdateras. Det nya beräkningssystemet har orsakat tidskrävande studier 

av de nya reglerna samt en korrekt uppfattning av alla råd och föreskrifter för alla konstruktörer.  

Detta arbete har genomförts i samarbete med företaget Knut Jönson Ingenjörs AB i Stockholm vilket 

är ett bland de alla konsultföretag som har påverkats av denna övergång . Företaget har önskat sig en 

beräkningsgång för väggskivor enligt Eurokoder. Rapportens tyngdpunkt ligger därför i att tydliggöra 

vilka regler samt anvisningar gäller vid dimensionering av väggskivor enligt den nya normen.  

Beräkningsmallen redogör stegvis om hur dimensioneringen genomförs. Resultatet anger 

armeringsmängd som erfordras för att konstruktionen ska få tillräcklig hållfasthet. Två olika fall har 

betraktats när det gäller anordning av armeringar. I det ena fallet beräknas armeringsmängden med 

anordning av armering inom en anslutande bjälklagstjocklek medan i det andra fallet utförs 

beräkningar med anordning av armeringar inom väggtjockleken. 

 För att få en ingående förståelse av dimensioneringsprocessen enligt de olika normerna har en 

beräkningsjämförelse utförts. Beräkningsexemplet enligt både normerna är bifogad som bilaga 1-2 i 

rapporten. Ett Excel-blad har även utvecklats för dimensionering av väggskivor enligt EK1. Företagets 

befintliga Excel-blad enligt BBK 042 har tillämpats som underlag.  

Skillnaden mellan de två dimensioneringsmetoderna har analyserats med hänsyn till erhållna resultat 

från beräkningsexemplet. I analysen framgår resultatet utifrån beräkningsexemplet för de två fall av 

armeringsanordningar.  Det har visat sig att spänningstillståndet i fackverksmodellen styrs av 

upplagsdetaljer samt skivans höjd. Skillnaden mellan de två olika beräkningsmetoderna var 

marginella. Det är väldigt svårt att avgöra om vilken metod ger ett säkrare resultat men EK uppfattas 

som en mer omfattande metod .         
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Abstract 
 The regulatory framework for constructional calculations in Sweden did expire In January 
the 1.st, 2011.Since then the constructional regulatory that originally were composed by 
Boverket (BKR) has been replaced by new common range (Eurocodes) for the entire 
European Union. This transition has led to changes in existing rules and standards regarding 
dimensioning area in Grids and has forced a need for updating to structural Engineers. 
The new calculation system has caused time-consuming studies of the new rules and a 
proper understanding of all the advice and regulations for the entire profession. 
 This study has been carried out in cooperation with the firm "Knut Jönson Ingenjörs AB i 
Stockholm”, that has been affected by this transition as all other consulting firms. The firm 
has requested for a calculation method of wall beams according to Eurocodes. The study's 
focus is therefore to clarify the rules and guidelines regarding the design of wall beams 
according to the new regulation. The calculation model describes step by step how the 
dimensioning has been carried out. 
The result indicates the amount of reinforcement, required for s a solid construction. Two 
different cases has been reviewed regarding reinforcement arrangement .In one case 
calculates the amount of reinforcement in the joist meanwhile in the other case calculate 
the reinforcement in the wall. 
 
To comprehend the process of dimensioning according to those different norms compares 
theirs calculations. Illustration of both of those calculations according to their norm has been 
enclosed as appendix 1-2 in the report.  An Excel program has been elaborated for 
dimensioning of wall beams according to EK3. The firm's existing Excel-page according to 
 BBK 044 has been applied as basis. 
 
The difference in those two dimensioning methods has been analyzed with consideration to 
obtained results of calculation illustration. In the analyze appears the result based on those 
two cases of reinforcement arrangements. It shows that tension condition in frameworks 
model is runes by core details and board’s height. The differences in these two calculation 
methods were fractional. It seems difficult to decide which method provides a more secure 
result but Ek seems to be more substantial 
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Förord 
Denna rapport är ett resultat av ett 15 poängs examensarbete våren 2011. Detta är sista biten i vår 3 

åriga utbildning till högskoleingenjörer i byggteknik och design, vid Kungliga Tekniska Högskolan i 

Stockholm. 

Syfte med examensarbetet är att vi som studenter ska använda våra kunskaper som vi har skaffat oss 

under studietiden och tillämpa dessa kunskaper till verkliga problem i näringslivet. I vårt fall är det 

Knut Jönsons ingenjörsbyrå i Stockholm AB som har kommit med frågeställningen för detta arbete. 

Arbetet går ut på att kunna fram ta en beräknings mall för dimensionering av höga balkar i 

Eurokoder.  

Vi vill tacka vår handledare Sven- Henrik Vidhall vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, som 

såg till att vi kämpade vidare under hela arbetet. 

Vi vill även tacka Jonas Paulin för ett trevligt mottagande samt värdefulla råd och synpunkter inom 

vårt arbete.   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Fram till den 2:a maj 2011 användes regler enligt BKR(Boverkets konstruktionsregler) och BBK vid 

dimensionering av betongkonstruktioner. Därefter tillkom nya normer enligt Eurokoder.  Dessa 

normer är en samling av ett antal standarder inom olika områden för dimensionering och 

konstruktionsberäkningar. Eurokoder skapar enhetliga standarder i hela Europa. Införandet av ett 

gemensamt beräkningssystem medför tidsbesparingar vid arbete med olika internationella 

konstruktionsberäkningar. Övergången från den gamla normen till Eurokoder har förändrat vardagen 

för alla verksamma konstruktörer inom byggbranschen. Dessa förändringar omfattar tillämpning och 

korrekta uppfattningar av de nya beräkningsstandarderna. 

Hos företaget Knut Jönson Ingenjörsbyrå AB finns det ett behov av att dimensionera väggskivor enligt 

Eurokoder.  Konstruktionsberäkningar har tidigare gjorts inom detta område enligt BBK men det 

saknas exakta metoder som tydliggör hur skivorna skall dimensioneras enligt Eurokoder. En väggskiva 

eller en högbalk definieras som ett bärverk vars spännvidd är mindre än tre gånger balkens 

tvärsnittshöjd.   

Vi har fått i uppdrag att koncentrera oss på att göra en ny mall för beräkning av väggskivor med hjälp 

av den nya normen samt de nya förutsättningarna. Även skillnader vad gäller resultatet enligt både 

normerna förväntas att analyseras. 

 

1.2 Syfte och målformulering 
Syftet med detta Examensarbete är att ta fram en beräkningsmall för dimensionering av väggskivor 

enligt Eurokoder. Beräkningsmallen ska senare användas för beräkning av armeringsbehovet i skivan. 

Den nya samt den gamla metoden för dimensionering av väggskivor kommer att jämföras. Eventuella 

resultat skillnader samt dimensioneringsregler enligt EK2 kommer också att redovisas.  

Genomförandet av detta projekt kommer att ge en bra bild av hur det verkliga arbetet går till hos ett 

konstruktionsföretag vilket är en fördel för oss studenter som snart ska börja jobba. Ytterligare en 

bra anledning till vårt val är att vi kan fördjupa oss i dimensionering av betongkonstruktioner för de 

delar som inte tidigare har genomgåtts under programmets gång.  

En slutlig rapport av projektgenomförandet kommer att redovisas till företaget KJAB. 

Handberäkningar kommer att göras för en utvald väggskiva enligt både normerna. Resultatet enligt 

EK ska läggas in i ett Excel dokument vilket företaget skall kunna använda sig av vid dimensionering 

av väggskivor vid sina framtida bostadsprojekt. 
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1.3 Avgränsningar 
Dimensionering av alla förekommande typer av väggskivor skulle innebära ett väldigt omfattande 

arbete. Genomförandet av arbetet under en begränsad tidsperiod har dessutom medfört 

begränsningar gällande konstruktionsberäkningar och analys av väggskivor i det här Examensarbetet. 

Vi har därmed endast bearbetat väggskivor med det enkla upplagsfallet det vill säga skivor upplagda 

på två stöd.  

Dimensioneringen begränsas till handberäkning av en väggskiva i en våning upplagd på två stöd. 

Beräkningar genomförs enligt både normerna. Resultatet kommer innefatta armeringsbehovet enligt 

både normerna. Efter KJAB:s5 önskemål utförs beräkningar både för ett fall med armeringsanordning 

inom bjälklagstjockleken och i ett annat fall med armeringsanordning inom väggens tjocklek.     

 

1.4 Lösningsmetoder 
Genomförandet av det här arbetet är baserad på självstudier av tillgänglig litteratur och övrig 

material. Självstudier har påbörjats främst genom inläsning av metodlitteratur samt liknande studier 

enligt både den nya och den gamla normen. Syftet med exempelberäkningen har varit att få en 

ytterligare uppfattning av skillnader i beräkningsmetoder och tillämpningar.   

Tillgänglig litteratur inom detta område redovisas i avsnitt 9.  

Det har varit svårt att hitta Internet artiklar eller tidigare studier som behandlat dimensionering av 

väggskivor då EK inte har behandlat dessa detaljerad. Undersökningar gällande Eurokoder vid 

dimensionering av andra typer av betongkonstruktioner har gjorts via artiklar på internet.    

Företagets befintliga Excel dokument för beräkning av väggskivor har analyserats och tillämpats som 

underlag för den nya beräkningsmallen. 

Framkomna lösningar och förslag till lösningsmetoder har diskuterats med erfarna konstruktörer vid 

olika besök på företaget KJAB. Företaget har dessutom bidragit genom handledning och genom att ge 

tillgång till böcker och beräkningsprogram.  
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2 Förkortningar 
 

Begrepp 

BBK     Bestämmelse för Betongkonstruktioner 

BBK04  Boverkets handbok om betongkonstruktioner 

BKR  Boverkets konstruktionsregler 

EK      Eurokoder 

EK2      Eurokod 2 (Dimensionering av betongkonstruktioner) 

KJAB Knut Jönsson Ingenjörsbyrå i Stockholm AB 

NA Nationellt anpassningskod 

SS-EN Europeisk standard fastställd som svensk standard 
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3 Nulägesbeskrivning 
Examensarbetet utfördes på Knut Jönson Ingenjörbyrå i Stockholm AB i Sollentuna. 

Civilingenjören Knut Jönson grundade 1968 företaget Knut Jönson Ingenjörsbyrå AB, vilket är 

helt privat ägd av personer som är verksamma i företaget samt mycket sakkunniga inom 

konstruktion och byggadministration. För närvarande är företaget etablerat på tre platser i 

Sverige, Uppsala, Sollentuna samt Märsta.  

Kontoret i Sollentuna arbetar med olika byggprojekt inom ett brett område.  

Företagets affärsidé går ut på att leva upp till kundernas förväntningar på bästa möjliga sätt 

genom lokalt närvarande och hög kvalitet samt effektivitet på utförande arbete med en god 

ekonomi.  De tjänster som detta företag erbjuder är bland annat; rådgivning samt totalansvar för 

stora projekt.  

På kontoret i Sollentuna är det 8 konstruktörer som jobbar, under ledning av en kontorschef 

Jonas Paulin vars huvudsakliga arbetsuppgift är projektledning samt ledning av kontoret. Han är 

även vår handledare i detta examens arbete.  

I dagsläge använder företaget BBK04 normen för dimensionering av höga balkar, men för 

projekt som startar efter den första maj 2011 är företaget tvungna att använda EK normen. Den 

typ av höga balkar som företaget mest dimensionerar är vertikalt understödda balkar vilket 

används mest i bostäder ovanför garage.   

De hjälpmedel som företaget använder sig av är Excel samt beräkningsprogrammet SB-balk vilka 

är baserade på BBK04. Företaget strävar efter att kunna anpassa sina hjälpmedel efter EK 

normer.  

Genom detta examens arbete har man försökt ge mer information om EK för dimensionering av 

höga balkar samt framtagit fördelarna för användningen av den nya normen. [15] 
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4 Teoretisk bakgrund 
 

4.1 Eurokoder 
Eurokoder är en gemensam europeisk konstruktionsstandard för dimensionering av bärande 

konstruktioner. I Eurokoder anges regler för dimensionering av bärverk i 10 olika delar. Till skillnad 

från den tidigare byggnormen (BKR) i Sverige behandlar inte eurokoderna regler för 

framställningssätt och kontroll. Det finns särskilda standarder som SS-EN 1090-2 för 

stålkonstruktioner och SS-EN 13670 för betongkonstruktioner som beskriver regler för 

genomförande och kontroll. 

Boverkets konstruktionsregler har ersatts av en föreskriftserie (EKS) som utgörs av Eurokoder och 

nationella val upprättad av Boverket. Konstruktionsberäkningar regleras med hänsyn till 

regelsystemet som anges i EKS . En fördel med EK är att alla Europeiska länder får ett gemensamt 

system för dimensionering av byggnadskonstruktioner vilket skapar en stor marknad för 

konstruktörer i berörda länder. 

EKS innehåller de nationella val som Boverket har gjort. Skillnader mellan råd och principer i 

Eurokoder framhävs av olika beteckningar som står framför olika avsnitt. Siffror inom parantes 

framför ett stycke representerar ett råd och en bokstav som exempelvis en P intill siffran i andra fall 

står för en föreskrift.[12] 

Grundprinciper för fastställandet av nationella val är olika länders förutsättningar med avseende på 

geografi, klimat, levnadssätt och säkerhetsnivå. De nationella valbara parametrarna anges i form av 

klasser, intervall och rekommenderade värden vika kallas för NDP(Nationally determined 

parameters). 

Varje Eurokod innehåller en nationell bilaga som beskriver de nationella valen. De här bilagorna är 

bearbetade av Boverket och Banverket. Bilagorna är anpassade utifrån ländernas säkerhetsnivå. 

[12,14] 
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4.2 Balk 
En balk är ett konstruktionselement som är långt i förhållande till sina tvärsnittsmått och belastat 

vinkelrätt mot sin längdriktning. Den transversella lasten ger upphov till böjning av balken. Om 

konstruktionselement ska definieras som balk har att göra med hur det belastas. Samma långsträckta 

konstruktionselement kan kallas stång om det utsätts för drag, eller axel om det utsätts för vridning. 

Balkar är vanligt förekommande i olika konstruktioner och kan bestå av olika material, exempelvis 

betong, trä samt stål, där var och en av dem har olika typer till exempel där höga balkar(skivor) är en 

typ av betong balkar. [3,12] 

Man kan oftast använda en skiva på samma sätt som en balk, med en skillnad att skivan kommer att 

ha en höjd som är av samma storleksordning som spännvidden. För en ordinär balk måste 

tvärsnittshöjden vara avsevärt mindre än dess spännvid.  

4.3 Väggskivor  
En väggskiva definieras som en hög balk av armerad betong som är upplagd på pelarstöd. Dessa 

skivor konstrueras mest i flervåningshus där det finns behov av att ha öppna planlösningar i 

bottenvåningen. Tjockleken på väggskivor varierar vanligtvis mellan 150-250 mm och bestäms med 

hänsyn till statiska, brandtekniska och akustiska krav.  

 I ett bostadsområde med mindre tillgång till parkeringsplatser eller köpcentrum behöver man 

möjliggöra uppbyggnad av garage eller affärslokaler i sina husprojekt. Därför är ibland nödvändigt att 

åstadkomma fria ytor i bottenplan av en husbyggnad. Väggarna i våningen ovanför sådana lokaler 

fungerar som höga balkar och kallas för väggskivor. 

  

Det finns två olika typer av väggskivor beroende på olika upplagsfall. Den ena typen är höga balkar 

upplagda på två eller fler stöd6 och den andra typen är balkar som bärs upp av ett stöd samt 

anslutande bjälklag så kallad flaggor. Figuren (4:1) illustrerar de två typer av väggskivor. Den 

förstnämnda typen av höga balkar kan vara ansluten till en bjälklagsplatta upplag på pelarstöden 

vilket är aktuell i vår undersökning. Beräkningsmodellen beaktar inverkan av laster som verkar i 

skivans plan. Flaggor som är ansluten till en bjälklag balanseras genom horisontella krafter via 

bjälklaget. Man undviker helst kontinuerliga höga balkar för att minimera risken för stödsättningar. 

Skillnaden mellan en hög balk och en ordinär balk framgår av följande punkter. 

För höga balkar till skillnad från ordinära balkar gäller att:  

1. Bernoullis hypotes inte gäller, d.v.s. från början tvärsnitt förblir inte plana vid böjning. 

2. Skjuvspänningarna är av samma storlek som böjspänningarna. 

3. En skiva på mer än två stöd är ytterst känslig för stödsättningar på grund av skivans stora styvhet.  

[3] 
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Väggskivor eller höga balkar är definierade annorlunda i ett visst fall enligt BBK och EK. Följande 

avsnitt ger en närmare definition av väggskivor enligt både den nya och den gamla normen. 

 

 
Figur(4:1). Olika typer av väggskivor. a)Högbalk upplagd på två stöd, b)Horisontellstödskiva(flaggor),[5] 

 

 

4.3.1 Väggskivor enligt BBK 04 

Enligt BBK04 definieras en högbalk som en balk upplagd på två eller flera stöd vilket uppfyller 

följande samband: 

  

    
          ,   - 

   = Största böjande moment i betraktat spann, beräknat under 

förutsättning av fri uppläggning vid båda stöden 

   = = Största tvärkraft vid upplag, beräknat under 

förutsättning av fri uppläggning vid båda stöden 

  = Total höjd 

4.3.2 Väggskivor enligt Eurokoder  

En högbalk definieras enligt EK2 som ett bärverk vars spännvidd är mindre än tre gånger balkens 

tvärsnittshöjd. Den här definitionen stämmer väl med definitionen i BBK 04 endast i fall en 

koncentrerad last verkar mitt i fältet. I annat fall då lasten är jämnt utbredd överensstämmer inte 

definitionerna enligt de både normerna. En högbalk är då ett bärverk för vilken tvärsnittshöjden är 

högst en sjätte del av spännvidden enligt BBK 04. I följande uttryck visas sambandet mellan 

spännvidden och tvärsnittshöjden som ska uppfyllas för en högbalk enligt EK2. 



10 
 

 

 
                                                                                                                             ,   - 

   Avstånd mellan upplagens centrum (Teoretisk spännvidd) 

   Total höjd  

 

4.4 Hållfasthetsvärden 

4.4.1 BETONG 

Betong är ett blandat material som i huvudsak består av cement, ballast samt vatten. Betong har en 

bra kapacitet för att ta hand om tryckspänningar, men är inte lika bra på att tåla dragspänningar. 

Betongens dragspännings kapacitet uppgår normalt till en tiondel av tryckspänningens kapacitet. 

Därför är tryckhållfastheten den viktigaste hållfasthetsparametern vid dimensionering av 

betongkonstruktioner.  

Hållfastheten, främst tryckhållfastheten är betongens mest provade egenskap. Detta beror på att 

tryckhållfastheten ger en god bild av den allmänna kvalitén.                                                                                                                                                                                                                                       

Tryckhållfastheten anges i Sverige i regel som kubhållfasthet, provad på kuber med 150 mm sidlängd. 

Alternativt kan man bestämma cylinderhållfasthet genom provning av cylindrar med en diameter på 

150 mm och höjd 300 mm. Cylinderhållfastheten uppgår till ca 80-90% av kubhållfastheten. Den nya 

europastandarden använder båda metoderna. Betongens hållfasthetsklass benämns ofta som 

exempelvis ”C25/30”, där den första siffran anger hållfasthetsförmågan för en cylinder, 25 Mpa, och 

den andra siffran för en kub, 30 Mpa. [1,2] 

Den huvudsakliga betong volymen i praktik har en tryckhållfasthet mellan klasserna C20/25 till 

C50/60. Betong med högre klass än C50/60 betecknas som höghållfasthets betong, i de fall 

lättballastbetong används benämns hållfasthetsklasserna LC. [1,2] 

4.4.2 STÅL 

Stål existerar i ett stort olika antal former och produkter bl.a. armeringsstång.  

Armering klassificeras efter ytstruktur, sträckgränsvärde, svetsbarhet samt i några enstaka fall även 

efter produkt. Stålets dragegenskaper karakteriseras bäst av en arbetskurva. Arbetskurvan samt dess 

värden bestäms genom dragprovning av små provstavar. 

Armeringens syfte är att förbättra betongkonstruktionens hållfasthet. Armeringens roll är bl.a. att 

förhindra sprickbildningar i betong. Stålets egenskaper påverkas av dess sammansättning. Kolhalten 

påverka hur mjuk och segt stålet blir. Blandar man in olika tillsatser i stålet kan man uppnå olika 

egenskaper. Stålet som används vid armering är varmvalsat och har hög draghållfasthet för att det 

ska tillföra betongen de önskvärda hållfasthetsegenskaperna.[2] 
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4.5 Fackverk 
Omkring sekelskiftet 1900 utvecklade E. Mörsch(Tyskland) och W. Ritter(Österrike) en 

fackverksmodell för bestämning av skjuvarmeringsmängd i betongbalkar. Fackverksmodellen hade 

45° lutande tryckta diagonaler. Hela tvärkraften bars av detta fackverk inom de delar av balken där 

skjuvspänningen översteg tillåtet värde. Efter många års intensiv forskning på betongbalkars 

skjuvhållfasthet, visade resultatet att balkar dimensionerade enligt fackverksmodell med 45° lutning 

på trycksträven var överstarka. Detta försök lede till ett nytt sätt att dimensionera balkar på, med en 

viss approximation som kallas additionsprincipen(BBK79 och BBK 94) vilket innebar att 

tvärkraftkapaciteten motsvarar den hos en balk utan skjuvarmering plus den kapacitet som 

fackverket kunde ta vid 45° lutande trycksträvor. Uppmätningar av bygelspänningar och deras 

utveckling fram till brott visar att additionsprincipen är möjlig. Men med den nya normförslagen har 

fackverksmodeller med variabel trycksträvslutning förts fram som metod istället för 

additionsprincipen. [13] 

 

4.5.1 Fackverksanalogi 

”Fackverksanalogi är en plasticitetsteoretisk metod för undre gränsvärde (på brottlast)”.[8] 

Enligt den här metoden väljs en jämviktsmodell som senare används som en grund för 

dimensionering av bärverket i brottgränstillstånd. För att åstadkomma en jämviktsmodell väljs först 

en kraftfördelning som ska uppfylla modellen. Modellen är uppbyggd som en fackverksmodell med 

ingående komponenter som trycksträvor, dragstag och noder. Fackverkets komponenter 

dimensioners tills man uppnår den valda kraftfördelningen. En lämplig fackversmodell medför enkla 

armeringsutformningar i praktiken.     

Fackverksmodellen fungerar för både kontinuitet som diskontinuitetszoner. [8] 

4.6 Kontinuitet och diskontinuitetszoner och deras utbredning 
Vid dimensionering av höga balkar måste kontinuitet respektive diskontinuitetszoner approximativ 

begränsas. I detta avsnitt beskrivs definitioner för de olika zonerna.   

En konstruktion kan delas i såväl kontinuitets som diskontinuitetszoner. När en kontinuitetszon(B) 

tillhörande en konstruktion belastas blir plana tvärsnitt oförändrade vilket innebär att de förblir 

plana. Området är då ett område med rätlinjig töjningsfördelning. 

D-zonens utsträckning är lika med ett mått på vilken spänningarna jämnas ut efter en diskontinuitet. 

Det här måttet uppskattas till den största tvärsnittshöjden från diskontinuiteten in i 

konstruktionsdelen. Några exempel på B och D-zoner illustreras i figurerna(4:2) och (4:3).  [2] 

Skivor och höga balkar utgör diskontinuitetszoner (D) där töjningsfördelningen är påverkad av 

statiska och geometriska diskontinuiteter. Områden vid upplag och intill koncentrerade laster bildar 

exempelvis D-zoner. 

En exakt beräkning av D-zoners utbredning är inte angeläget för dimensioneringen utan en ungefärlig 

uppskattning skulle i så fall vara tillräcklig. [8] 
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 I Ek står följande angående dimensionering med fackverksmodell vid diskontinuitetszoner. 

”Vid icke linjär töjningsfördelning (t.ex. vid upplag, intill koncentrerade laster eller vid plana 

spänningstillstånd) kan fackverksmodeller användas” (EN 1992-1-1 6.5.1 (1)P ) 

 

 

Figur(4:2). Exempel på D-zoner vid statiska diskontinuiteter,[1] 

 

 

Figur(4:3). Exempel på D-zoner vid geometriska diskontinuiteter,[1] 
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4.7 Kraftlinjemetod 
En kraftlinje är en linje som ansluter last med motsvarande reaktion. Processen att utveckla en 

fackverksmodell börjar genom att dela upp den dimensionerande lasten i brottstadiet mellan de 

existerande upplagen. Vidare låter man strömlinjeformade kraftlinjer avbilda spänningsfältet. En 

korrekt avbildning av spänningsfältet erhålls genom att kraftlinjer representerar spänningsfältets 

resultant längs hela sin väg mot motsvarande upplagsstöd. I vissa fall är nödvändigt att dela upp 

stödreaktionerna för att skapa en bättre modell. Se figur(4:4). [8] 

Svenska betongföreningens handbok anger vissa regler som ska vara uppfyllda vid användning av 

kraftlinjemetoden.  

Enligt de angivna reglerna ska inte kraftlinjer korsa varandra.  Kraftlinjer börjar vid 

diskontinuitetszonens7 kant. Det innebär att i ett fall vid koncentrerade laster börjar kraftlinjen vid 

den punkt där lasten verkar. I andra fall med jämnt utbredd last börjar kraftlinjer vid den punkt som 

representerar lastresultantens läge i varje snitt. En Kraftlinje har samma riktning som tillhörande last 

eller stödreaktion. 

 Kraftlinjernas utformning beror huvudsakligen på deras tillstånd i förhållande till olika lasttyper. 

Kraftlinjerna böjs kraftigt intill koncentrerade laster vid upplag. I de flesta fall delas stödreaktioner 

upp så att två kraftlinjer läggs in under varje koncentrerad last. På det här sättet uppfylls 

vederbörande kraven för utformning av kraftlinjer. Vid en skarp svängning erfordras koncentrerade 

tvärgående krafter. I området med mjuk böjning krävs dock att tvärgående krafter fördelas med 

hänsyn till områdets utbredning. I figur (4:4) visas principer för tillämpning av kraftlinjemetoden.        

 

Figur(4:4). Inläggning av kraftlinjer för en konsolbalk genom uppdelning av stödreaktioner[8] 

  

                                                           
7
  Definierad i avsnitt (4.6) i rapporten 
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5 Genomförande 
Detta avsnitt beskriver hur väggskivor dimensioneras teoretiskt enligt EK. Dimensionering av 

väggskivor och höga balkar är baserad på fackverksanalogi och kraftlinjemetoden. Detta innebär att 

en fackverksmodell väljs till konstruktionen. Krafter i fackverkets komponenter beräknas och 

komponenterna dimensioneras med hänsyn till deras dimensionerande hållfastheter. Slutligen 

beräknas armeringsbehovet och därefter beräknas sprickbredder och förankringslängder. I det här 

arbetet har handberäkningar för dimensionering av en väggskiva upplagd på två stöd utförts för att 

lättare illustrera hur EK skiljer sig gentemot BKR. 

För att få en utförlig förståelse av beräkningsmodellen har upprättning av fackverksmodellen och 

inläggning av kraftlinjer för en hög balk upplagd på två stöd beskrivits i följande avsnitt.  

5.1 Inläggning av kraftlinjer 
Som tidigare nämnts i avsnitt (4:7) i rapporten bör spänningsfältet hos skivor avbildas genom 

inläggning av kraftlinjer. Instruktioner för inläggning av kraftlinjer är beskriven närmare i samma 

avsnitt i rapporten. 

Den dimensionerande utbredda lasten som verkar på överkant av en högbalk upplagd på två stöd tas 

upp av stöden. Efter en fördelning av lasten mellan stöden8 läggs in kraftlinjer i ett spann mellan ett 

stöd och lastdelaren. Kraftlinjernas startpunkt börjar från en punkt där spänningsfältets resultant 

(lasten och stödreaktionens resultant) ligger.  Vid upplag tillförs kraftlinjer med en skarp böj enligt 

regler gällande inläggning av kraftlinjer i avsnitt 4.7. I området där kraftlinjerna ändrar riktning erhålls 

mjuk svängning. Ändring av kraftlinjernas riktning beror på ändring av lasttyper. Kraftlinjerna ska 

enligt anvisningarna balanseras med hjälp av horisontella krafter som visas i figur(5:1). 

 

Figur(5:1).  Utveckling av fackverksmodell enligt kraftlinjemetod.[8] 

                                                           
8
  Kap (4:7) i rapport 
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5.2 Upprättning av en lämplig fackverksmodell  
En fackverksmodell utvecklas inledningsvis genom att noder placeras i modellen. Noder 

karakteriseras med hänsyn till olika typer av krafter som verkar på D-zonens kant hos ett bärverk. 

Koncentrerade noder dyker upp i ett område där koncentrerade laster, förspänningskrafter eller 

stödreaktioner verkar. Utbredda noder kan däremot komma upp vid områden där det finns utbredda 

laster, utbredda stödreaktioner eller de horisontella balanserade krafter som är beskriven i 

avsnitt(6.1) i rapporten. Noder placeras i centrum av ett område där riktning hos kraftlinjer ändrar. 

Därefter införs raka trycksträvor och dragstag mellan noderna vilka representerar de tvärgående 

balanserade krafterna i modellen. Trycksträvor och dragstag representerar tryck respektive 

dragspänningsfältets resultant i modellen. Därför placeras de i centrum av ett område som balansers 

med utspridda tvärgående laster(vid en mjuk böj hos kraftlinjer). Kraftlinjer böjs starkt där ett 

dragstag placeras vid koncentrerade noder. I en användbar fackverksmodell föredras så få som 

möjligt trycksträvor och dragstag. [8] 

Vid dimensionering av höga balkar väljs normalt en preliminär fackverksmodell. I modellen införs i 

början koncentrerade noder vid upplagsstöden där kraftlinjen ändrar riktning. Därefter placeras 

utbredda noder i överkant balken där den utbredda lasten bildar utbrett spänningsfält. Efter detta 

placeras ett dragstag mellan koncentrerade noder i underkant balken. Två sneda trycksträvor läggs in 

längs kraftlinjens riktning mellan noder i under respektive överkant balken. En horisontell trycksträva 

placeras mellan noderna i överkantbalken. Trcksträvorna är representant för tryckzonen inom 

konstruktionen. I figur (5:2) illustreras fackverksmodellen för en hög balk upplagd på två stöd. 

Dragstag visas i form av heldragna linjer och trycksträvor representeras av streckade linjer. 

Dimensioneringen utförs och redovisas vidare i rapporten för hälften av högbalken på grund av 

symmetrin.    

 

Figur(5:2). Preliminär fackverksmodell för en högbalk upplagd på två stöd,[8,9] 

 



17 
 

5.3 Beräkningsgång för dimensionering av väggskivor 
 

5.3.1 Kontroll enligt definition av högbalk 

Dimensionering av höga balkar inleds genom en kontroll med avseende på definitioner som är 

beskriven i avsnitt (4.3.1) och (4.3.2).  

5.3.2 Dimensioneringsvärde för betong och armering, tryck och draghållfasthet 

En viktig parameter vid beräkning av erforderlig armering, bärförmåga och deformation hos ett 

bärverk är materialets hållfasthetsegenskaper. För materialet stål avgörs hållfasthetsvärden för tryck, 

drag och böjning utifrån så kallad sträckgräns. Hållfasthetsvärden för betong beror däremot på 

materialets brottgräns.  

Följande formler redovisar hur dimensionerande tryck och drag hållfastheter i brottgränstillstånd hos 

betong och armering bestäms enligt EK. 

Dimensionerande tryckhållfasthet för betong i brottgränstillstånd (   ) 

        
   

  
      ,   - 

   =Partial koefficient för betong 

   =1,5 vid varaktiga och tillfälliga dimensioneringssituationer 

  = 1,2 vid exceptionella dimensioneringssituationer som exempelvis vid olycklast 

         Faktor som beaktar hållfasthetsreduktion på grund av långvarig belastning 

    =karakteristisk tryckhållfasthetsvärde med hänsyn till standardiserade hållfasthetsklasser 

 

Dimensionerande draghållfasthet för betong i brottgränstillstånd (    ) 

         
        

  
     ,   - 

         Faktor som beaktar hållfasthetsreduktion på grund av långvarig belastning 

        (         )    undre karakteristisk draghållfasthetsvärde med hänsyn till standardiserade 

hållfasthetsklasser 

Dimensionerande sträckgräns för armeringstål (   ) 

    
   

  
       ,   - 

     Karakteristisk sträckgräns för vanliga armeringsstål 

  = Partialkoefficient för armering 

  =1,15 vid varaktiga och tillfälliga dimensioneringssituationer 
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  = 1,0 vid exceptionella dimensioneringssituationer som exempelvis vid olycklast 

5.3.3 Bestämning av dimensionerande lastvärden (  ) 

Den dimensionerande laster som påverkar konstruktionen beräknas med hjälp av anvisningar och 

regler i EK. Enligt EK utförs lastnedräkningen genom en beräkning av laster som förs ner från husets 

vertikala bärverk till grunden. De vanliga vertikala laster som beaktas vid lastnedräkningen är bland 

annat egentyngd, snö och nyttiga laster.  

Vid dimensionering av höga balkar i det här arbetet har den dimensionerande lasten angivits som ett 

givet värde och används i form av indata i Excel bladet. Lastvärden beaktas med 10% ökning vid 

beräkningar enligt EK. Vi använder olika lastvärden enligt EK och BBK eftersom partialkoefficienten 

med hänsyn till säkerhetsklass placeras på lasten i EK. Motsvarande koefficient placeras på 

bärförmågan enligt BBK. Beräkning av lastvärden kan både räknas för hand eller via Excel bladet som 

tillhör företaget KJAB.    

5.3.4 Beräkning av stödreaktioner (  ) 

Principer för beräkning av stödreaktioner för höga balkar beror dels på deras upplagsförhållanden 

och dels på hur balken är belastad.  

För höga balkar upplagda på två stöd genomförs beräkningar på motsvarande sätt som för ordinära 

balkar. Detta innebär att stödreaktioner kan lösas med hjälp av jämviktsekvationer. Den här 

principen är aktuell och har tillämpats vid beräkningar i vårt beräkningsexempel. För statisk 

obestämda balkar (kontinuerliga balkar) är beräkningssättet annorlunda. Formeln nedan är baserad 

på figuren(5:3)   

      
     

 
                                     ,   - 

  = Dimensionerande lastvärden 

 = Spännvidden   

 

Figur(5:3). Högbalk upplagd på två stöd belastad med last på överkant,[8,9] 
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5.3.5 Bestämning av snittkrafter för dimensionerande last i brottgränstillstånd och 

lastdelare 

Laster fördelas mellan stöd enligt kraftlinje metoden för att senare ska en lämplig fackverksmodell 

åstadkommas. För att få en bättre förklaring över hur kraftlinje metoden fungerar hänvisas till avsnitt 

(4.7) och (5.1) i rapporten. 

Fördelning av laster mellan stöd kan bestämmas genom tvärkraftsdiagrammet. Lasten som verkar på 

överkant en högbalk förs ner till upplag och delas upp av lastdelare.  En lastdelare uppkommer vid 

snitt där tvärkraften är noll.  Lasten till vänster om en lastdelare i ett spann där tvärkraften har 

positivt tecken tas upp av stöd som ligger till vänster om spannet. Lasten i ett spann där tvärkraften 

har negativt tecken förs till höger. I figur (5:4) illustreras resonemanget. 

Lastdelarens position( ) avgörs genom att tvärkraft i ett snitt beräknas och sättas till noll. För en fritt 

upplagd balk på två stöd utförs beräkningar enligt följande formel: 

                                                         ,   -

  

 

 

 

 

Figur(5:4). Snitt där tvärkraften är noll 
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5.3.6 Preliminär val av vinkel mellan trycksträva och dragstag ( ) 

Dragkrafter i dragstaget tas upp av dragarmeringar. Dragarmeringsbehovet beror på vinkeln mellan 

den sneda trycksträvan och dragstaget. Vinkeln ( ) måste uppskattas även för beräkning av krafter i 

dragstag och trycksträvor. Man kan dessutom kontrollera att modellen är en jämviktsmodell genom 

att beräkna övriga vinklar med hänsyn till geometrin.  

Det finns regler som avgör rätt val av vinklar enligt SVBB nr 15. Enligt de reglerna rekommenderas en 

vinkel cirka     mellan en trycksträva och ett enstaka dragstag. Om modellen inte skulle rymmas 

inom konstruktionens begränsningslinjer bör den valda vinkeln vara minst     . I figur (5:5) 

illustrerares hur inre hävarmen kan hamna utanför modellen. Vinkeln bör normalt väljas mellan 

        . Se figur(5:2) 

            

        Rekommenderad värde 

 

När en preliminär fackverksmodell väljs börjar man välja en vinkel mellan den mest belastade 

trycksträva som stöter ihop med ett dragstag. Valet av vinkeln börjar med den rekommenderade 

värden enligt regler. Om modellen inte fungerar så kan andra vinklar testas inom tillåtna värden tills 

en lämplig modell erhålls. I nästa avsnitt beskrivs parameter som är avgörande för bedömning av 

modellen. [8]  

 

Figur(5:5). Inre hävarm utanför fackverksmodellen för en högbalk upplagd på två stöd,[8,9] 
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5.3.7 Beräkning av inre hävarm ( ) 

Inre hävarmen definieras som avståndet mellan dragarmeringsstängers tyngdpunkt i underkant av 

högbalken och den horisontella trycksträvan i överkant av högbalken. Den här definitionen gäller för 

höga balkar som belastas på överkanten. Det finns inga beskrivningar i EK som kan användas vid val 

av inre hävarmen. Fackverksanalogin tillämpas därför vid beräkning av inre hävarmen. Enligt 

fackverksanalogin varierar inre hävarmen med hänsyn till trycksträvans lutning och geometrin vid 

upplag. Följande uttryck visar sambandet mellan inre hävarmen och vinkeln ( )  . [8] 

Se figur (5:6)  

  
 

 
           ,   - 

        (
 

 
 ⁄
 )      

                             

   Vinkel mellan den horisontella trycksträvan och dragarmeringsfältets tyngdpunkt 

   Inre hävarmen 

 

 

Figur (5:6). Samband mellan inre hävarm och trycksträvans lutning för hög balk i ett spann,[8,9] 

Måttet på inre hävarmen är avgörande för fortsatta beräkningar. Två olika fall kan inträffa. Det första 

fallet är då inre hävarmen är lägre än konstruktionens höjd förutsatt att vinkeln ( ) väljs till den 

rekommenderade värden . I det här fallet fortsätts dimensioneringen genom att krafter i dragstag 

och trycksträvor räknas och därmed modellens jämvikt kontrolleras. Armeringsbehovet i den dragna 

zonen uppskattas med hänsyn till den beräknade kraften i dragstaget. I det andra fallet blir inre 

hävarmen högre än konstruktionens höjd under samma förutsättning som i det första fallet. I detta 

fall antas först dragstagets armeringsbehov. Det innebär att dimensionen på armeringsstålet samt 

antalet armeringslager väljs. Avståndet mellan nodpunkten och skivans under respektive överkant 
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beräknas. Ett nytt mått på inre hävarmen erhålls. Vinkeln ( ) mellan trycksträvan och dragstaget 

beräknas med hänsyn till den nya inre hävarmen.  Beräkningsexemplet som är bifogad i bilaga (2) är 

en låg högbalk för vilken inre hävarmen beräknas med antagandet av armeringsbehovet. Följande 

uttryck tillämpas vid beräkningarna. För en ingående förståelse av olika definitioner hänvisas till 

figur(5:2)  

                                     ,   - 

  = avståndet mellan skivans underkant och nodpunkten(armeringsfältets tyngdpunkt) 

    = Betongens täckande betongskikt 

 

Armeringsfältets tyngdpunkt beräknads med avseende på det fria avståndet mellan olika lager enligt 

EK2. 

Fritt avstånd mellan olika lager=    {                  } SS-EN 1992-1-18.2(2) 

  =1 Rekommenderat värde enligt NA 3.1.2(4) 

 = Armeringsjärnets dimension (mm) 

    Max stenstorlek  

 

Dragstagets höjd/tyngdpunktsläge (  )beräknas enligt SVBB. [8] 

    för noder med ett lager armering som inte dras fram bakom nodområdet 

        för noder med ett lager armering som dras fram minst måttet     bakom nodområdet  

       (   )     för noder med n lager armering som dras fram minst måttet     bakom 

nodområdet 

  = avståndet från kant till tyngdpunkten hos första armeringslager 

 = centrum avstånd mellan armeringslager 

 

Avståndet mellan balkens överkant och trycksträvan i överkanten beräknas enligt följande: 

   
                      

 
                                                                                                           ,   -             

   = avståndet mellan skivans överkant till centrum av den horisontella trycksträvan i överkant 

                      = Ett värde antas 
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Inre hävarmen beräknas enligt följande samband: 

                                                                                                                                                        ,   -

   

Motsvarande vinkel( ) beräknas enligt sambandet(5:6). Vid kontroll av vinkeln hänvisas till 

avsnitt(5.3.6) i rapporten.[9] 

Inre hävarmen beräknas annorlunda om armeringar läggs in inom bjälklagstjockleken som är 

ansluten till väggskivan. I det här fallet antas ett värde för avståndet mellan underkant av bjälklaget 

och första armeringslagrets tyngdpunkt. Enligt KJAB väljs detta avstånd till 100 mm vilket motsvarar 

avståndet    i sambandet(5:7). Vidare beräkningar utförs enligt samband (5:8) och (5:9) 

 

5.3.8 Kontroll av fackverksmodellen 

1. Kontroll av dragstag och trycksträvor 

Den valda fackverksmodellen kontrolleras inledningsvis genom att dragkraften i dragbandet samt 

tryckkraften i den horisontella trycksträvan beräknas. Vidare beräknas armeringsbehovet i 

dragstaget. Krafter i den horisontella trycksträvan och dragstaget är lika eftersom horisontell jämvikt 

i modellen fordras. Krafter i övriga dragstag och trycksträvor beräknas med hänsyn till vinkel ( ) vid 

varje nod. Varje nod ska vara i jämvikt vilket innebär att alla horisontella och vertikala krafter vid 

varenda nod måste ta upp varandra.  

Beräkning av krafter i dragstag och horisontella trycksträvor genomförs så att modellens jämvikt 

erhålls. Följande samband visar hur krafterna beräknas med hänsyn till vinkeln ( ).[9]. Se figur(5:2) 

     
  

 
       

  

    
                                                                                                                            ,    - 

    Stödreaktion i stöd A  

   Vinkel mellan sned trycksträva och dragstag 

   Dragkraft i dragstaget  

     Tryckkraften i den horisontella trycksträvan  

Armeringsbehovet i dragstag beräknas enligt anvisningar i EK2 6.5.3. 

   
 

   
                                                                                                                                                            ,    - 

    Erforderlig armeringsarea i dragstaget 

     Dimensionerande sträckgräns för armeringstål 

Antalet stänger som fordras erhålls ur formel(5:12). 

  
  

  
                                                                                                                                                                ,    - 
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   Antalet armeringsstång 

    Armeringsarea för en stång enligt antagandet 

Högsta antalet stänger som får plats i ett lager beräknas enligt följande formel: 

  
    (     

 
 
)

                              
                                                                                                 ,    - 

   Väggenstjocklek 

   Högsta antalet stänger som får plats i ett lager 

Kommentar: KJAB föredrar att anordna armeringar i ett lager i bjälklaget som är ansluten till väggen. 

I så fall behöver inte högsta antalet armeringar som får plats i ett lager i väggen beräknas. 

 Den horisontella trycksträvan    i överkant balken representerar ett utbrett spänningsfält och kan 

aldrig bli kritisk vid dimensioneringen. Den sneda trycksträvan       är däremot kritisk då den har max 

tryckspänning i övergång mellan nod A och strävan, där strävans bredd är minst. Trycksträvan blir 

inte avgörande för bärförmågan om följande villkor uppfylls. 

 Noden A klarar tryckspänningen från den sneda trycksträvan samt upplagstrycket 

 Trycksträvan armeras med tvärgående armeringar   

Minimiarmeringar är tillräckliga för att andra villkoret skall uppfyllas. Kontroll av första villkoret 

framställs enligt följande.  

Den horisontella trycksträvan kontrolleras enligt EK genom att tryckspänningen jämförs med den 

dimensionerande hållfastheten hos en betongtrycksträva. Följande villkor ska vara uppfyllt för att 

modellen skulle vara en möjlig modell. 

 

             

         Dimensionerande hållfasthet hos en betongtrycksträva 

      Uträknat tryckspänning av tryckkraft i den horisontella trycksträvan 

 

Den dimensionerande hållfastheten beskrivs i EK enligt följande. 

”Dimensionerande hållfasthet hos en betongtrycksträva i ett område med tvärgående 

tryckspänningar eller utan tvärgående spänning kan beräknas enligt följande uttrycket” 

             SS-EN 1992-1-1 6.5.1(1) 

     Dimensionerande tryckhållfasthet för betong i brottgränstillstånd 

         Dimensionerande hållfasthet hos en betongtrycksträva 
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Tryckspänning av tryckkraften beräknas enligt följande formel:[9] 

     
  

      
                                                                                                                                            ,    - 

      Uträknat tryckspänning av tryckkraft i den horisontella trycksträvan 

    Tryckkraft i den horisontella trycksträva 

   Väggens tjocklek 

    avståndet mellan skivans överkant till centrum av den horisontella trycksträvan i överkant 

 

2. Kontroll av noder 

Dimensionering av noder är beskriven för tre olika typfall i EK. De tre typfallen är: 

 Tryckta noder där inga dragband förankras 

 Tryck/drag noder med förankrade dragband i en riktning SS-EN 1992-1-1 6.5.4 

 Tryck/drag noder med förankrade dragband i mer än en riktning  

I det här projektet har endast andra typfallet beaktats. När en trycksträva och ett dragstag möts i en 

nod kallas noden för tryck/drag nod. Dimensionering av noder ä baserad på fackverksanalogi. I EK 

beskrivs detta enligt följande: 

”Krafter som verkar i noder ska vara i jämvikt. Tvärgående dragkrafter vinkelrätta mot en plan nod 

ska beaktas”    SS-EN 1992-1-1 (2)P 

Vidare anger Ek inverkan av dimensionering och utformning av koncentrerade noder på deras 

bärförmåga enligt följande: 

”Dimensionering och detaljutformning av koncentrerade noder är avgörande för deras bärförmåga. 

Koncentrerade noder kan förekomma inom bärverk, t.ex. där punktlaster angriper, vid upplag, i 

förankringszoner med koncentration av armering eller spännarmering, Vid bockade armeringsstänger 

samt vid bärverksdelars anslutningar och hörn”   SS-EN 1992-1-1 (3) 

Dimensionering av ett tryck/drag nod inleds genom att avgöra vilka noder som är kritiska i modellen. 

Det innebär att koncentrerade noder bestäms. Figur (5:7) visar en förstorning av en tryck- drag nod.   

Dimensioneringen fortsätter med uppskattning av bredden   vilket motsvarar upplagsbredden. 

Tryckkraften    verkar på noden inom ett bredd så kallad     som erhålls genom följande formel. [8]  

                                                                                                                                          ,    - 

   Upplagets bredd vid en koncentrerad nod 

   Nodens höjd  

   Vinkel mellan trycksträva och dragstag 
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Figur(5:7). Tryck- drag nod,[7] 

 

Dimensionerande hållfasthet hos noden med förankrad armering i en riktning beskrivs i EK enligt 

följande. 

                  SS-EN 1992-1-1 6.5.4 (4),b   ,    - 

         Dimensionerande hållfasthet hos ett koncentrerat tryck/drag nod 

    0,85 Reduktionsfaktor enligt NA 

    Effektivitetsfaktor som beror på betongens hållfasthetsklass och arbetskurvans form 

   .  
   

   
/  SS-EN 1992-1-1 6.5.2(2)   ,    - 

     karakteristisk tryckhållfasthetsvärde med hänsyn till standardiserade hållfasthetsklasser 

     Dimensionerande tryckhållfasthet för betong i brottgränstillstånd 

 

Värdet på dimensionerande hållfastheten borde ökas med 10 % om ett av följande förhållanden 

föreligger. 

 ”Treaxigt tryckspänningstillstånd är säkerställt EN-SS 1992-1-1 6.5.4(5) 

 Alla vinklar mellan strävor och dragband är      

 Påförda spänningar vid upplag eller punktlaster är jämnt fördelade och noden är omsluten av 

byglar 

 Armeringen är placerad i flera lager 

 Noden är tillförlitligt utsatt för omslutningseffekt genom lageranordning eller friktion”
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Dimensionering av noder fortsätts vidare genom att upplagstrycket samt tryckspänningen av 

tryckkraft i den sneda trycksträvan beräknas enligt följande. 

     
  

   
                                                                                                                                                        ,    -  

      Upplagstryck  

    Stödreaktion vid upplag A 

   Upplagets bredd vid en koncentrerad nod 

   Väggens tjocklek 

 

     
  

      
                                                                                                                                                  ,    - 

      tryckspänning av den sneda tryckkraften som verkar på noden 

    Tryckkraft i den sneda trycksträva 

De beräknade upplagstrycket och trycket från den sneda trycksträvan jämförs slutligen med den 

dimensionerande hållfastheten hos noden. Följande villkor ska vara uppfyllt. 

                 

               

Nod B är en utbredd nod eftersom den ligger mellan en koncentrerad horisontell trycksträva och ett 

utbrett vertikalt spänningsfält. Enligt fackverksmodellen är utbredda noder inte kritiska och behöver 

därmed inte dimensioneras. Utbredda noder behöver dimensioners såvida den koncentrerade 

trycksträvan överbelastas . I det här fallet kan en överbelastning av trycksträvan      medföra 

nödvändiga dimensioneringsberäkningar för nod B. Om ett av villkoren inte uppfylls vid 

dimensionering av höga balkar provas följande lösningar: 

 Öka upplagsbredden 

 Öka skivans höjd 

 Välj en annan kvalitet på betongen om det är tillåten  

 Öka väggens tjocklek 

Utifrån de nya förutsättningarna beräknas en ny vinkel och därmed erhålls ett nytt värde på inre 

hävarmen. Vidare kontrolleras trycksträvor och noder enligt anvisningarna i detta avsnitt.    
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5.3.9 Beräkning av behov av minimiarmering 

Höga balkar måste enligt EK förses med minimiarmeringar. Kravet beskrivs enligt följande. 

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

Anmärkning: värdet på         kan återfinnas i den nationella bilagan . Rekommenderat värde är  

0,1 % dock minst 150 
   

 
 i varje yta och i vardera riktningen. ” SS-EN 1992-1-1 9.7 (1) 

 

Minimiarmeringsbehovet erhålls genom följande uttryck: 

 )         {

       

          
   

 

                                                                                                                    ,    -   

   Väggens tjocklek 

 

Vidare anges i EK minsta tillåtna centrumavståndet för minimiarmeringar enligt följande. 

”Inbördes avstånd mellan stänger bör inte överstiga det mindre av två gånger balktjockleken och  

300 mm.”    SS-EN 1992-1-1 9.7 (2) 

Detta kan utryckas matematisk enligt följande. 

 )  
       {    

      
 

    = Max centrumavstånd mellan minimiarmeringar 

   Väggens tjocklek 

Minimiarmeringsbehovet räknas först enligt formeln(5:20). Därigenom väljs armeringens dimension. 

Vidare beräknas centrumavståndet mellan armeringar enligt följande: 

          
 

       

  

                                                                                                                                ,    - 

  = Armeringsarea för vald dimension 

 

Slutligen genomförs en kontroll så att både villkoren 1) och 2) ska vara uppfyllda. Kontrollen uttrycks 

i följande villkor. 

{
           

      {
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5.3.10 Förankring av dragstag 

Metoder för förankring av dragstag anges av EK, avsnitt 8.4.2-3 enligt följande. 

”Förankring av armering i tryck/drag noder startar vid nodens början, t.ex. för ett upplag vid dess inre 

kant. Förankringslängden bör sträcka sig över nodens hela längd. I vissa fall kan armeringen även 

förankras bortom noden.”   SS-EN-1992-1-1 6.5.4(7) 

Enligt EK beräknas dimensioneringsvärdet på vidhäftningshållfastheten enligt följande samband. 

Vidhäftningsförhållandet beror på betongens draghållfasthet, armeringens läge och lutning samt 

stångdiameter som justeras då diametern överstiger 32mm. För bedömning av 

vidhäftningsförhållanden hänvisas till figur(5:8).  

 

Figur(5:8). Beskrivning av vidhäftningsförhållande,[7] 

Dimensioneringsvärdet på vidhäftningshållfastheten för kamstänger sätts till: 

                                                                                                                                             ,    -  

  

     Dimensioneringsvärdet på vidhäftningshållfastheten för kamstänger 

      Dimensionerande draghållfasthet för betong i brottgränstillstånd  

    En koefficient relaterad till vidhäftningsförhållandena och stångens läge under gjutning 

    1,0 vid goda vidhäftningsförhållanden 

    0,7 för alla övriga fall, som för stänger i glidformsgjutna bärverksdelar, såvida det inte kan 

påvisas att goda vidhäftningsförhållanden råder 

    En koefficient relaterad till stångdiameter 
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    1,0 för         

   
(     )

   
⁄     för         

Vidare påpekas i EK hur grundförankringslängden beräknas. Grundförankringslängden beror på vissa 

faktorer som beskrivs enligt följande.  

”Vid beräkning av erforderlig förankringslängd ska aktuell stålkvalitet och stängernas 

vidhäftningsegenskaper beaktas.”  SS-EN 1992-1-1 8.4.3(1)P 

Grundförankringslängden        erhållas ur formeln(5:23). Vid beräkningar tar man hänsyn till den 

dimensionerande stålspänningen. Man kan även förankra armeringens flytspänning. Det är 

konstruktörer som avgör vilken spänning ska beaktas.   

       .
 

 ⁄ /  .
   

   
⁄ /                                                                                                                         ,    -                                          

     
 

  
  Dimensioneringsvärdet på spänningen i stången i den punkt där överföringen antas 

börja. 

   Dragkraften i dragstaget 

                                           (     )                              

     Dimensioneringsvärdet på vidhäftningshållfastheten för kamstänger 

   Diameter på armeringsjärn  

 

 

Den dimensionerande förankringslängden     beräknas genom att grundförankringslängden 

multipliceras med faktorerna     till   . Tabell (5:1) ger en ingående förklaring vid bestämning av 

             . Enligt EK erhålls den dimensionerande förankringslängden ur sambandet(5:24). 

 

                                                                                                     ,    - 

   beaktar formen på stänger under förutsättning av tillräckligt täckskikt 

   beaktar täckandebetongskikt  

   beaktar tvärarmering 

   beaktar fastsvetsad tvärarmering 

   beaktar tvärgående tryck 
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Figur(5:9). Värden på  för balkar och plattor[7] 

 

 

 

 

Figur(5:10).Värden på    för balkar och plattor[7] 
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Påverkande faktor Förankringstyp Armeringsstång 

Dragen Tryckt 
Form på stänger Rak               

Täckande betongskikt Rak 
     

    (    )

 
 

     
     

       

Omslutning av tvärarmering som 
inte är svetsad till huvudarmering 

Alla typer         
     
     

       

Omslutning av fastsvetsade 
tvärarmering 

Alla typer, läge 
Och diameter 

              

Omslutning genom tvärgående 
tryck 

Alla typer            
     
     

- 

Där: 
 

  = (             )    

 
      Tvärarmeringens area inom dimensionerande förankringslängden,     
 
          Area för minsta tvärarmering=0,25 för balkar och 0 för plattor 

 
  = Arean hos en enstaka förankrad stång med största diametern 
 
   Framgår av figur(5:9) 
 
   Tvärgående tryck [Mpa] i brottgränstillstånd längs     
 
  = Framgår av figur(5:10) 
 

 

Tabell (5:1)- Värden för koefficienterna   -   för förankring av rakstång[7] 
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Minsta tillåtna förankringslängd (      ) definieras enligt Ek och måste beaktas vid beräkning av den 

dimensionerande förankringslängden. Med detta avses att den erhållna dimensionerande 

förankringslängden inte får understiga följande värden.  

– För dragna förankringar:     (      )     {                      }  SS-EN 1992-1-1 8.4.4(1) 

– För tryckta förankringar:     (      )     {                      } 

Följande villkor ska vara uppfyllt. 

           

Vid förankring av armeringar vid upplag beräknas en tillgänglig förankringslängd för understa lagret 

av armeringar enligt formel(5:25). Den tillgängliga förankringslängden jämförs senare med den 

dimensionerande förankringslängden. Följande lösningar tas upp vid olika resultat av jämförelsen:  

 Om den tillgängliga förankringslängden är mindre än den erforderliga förstärks förankringen 

genom påsvetsad tvärstång. 

 Om den tillgängliga förankringslängden är mindre än den erforderliga sätts den tillgängliga 

förankringslängden lika med den erforderliga. I detta fall måste ändå armeringar dras fram 

genom hela nodområdet. Om förankringslängden är större än nodens utbredning fortsätts 

förankringen bakom nodområdet. 

          
     

 
 

    
                                                                                                                                 ,    - 

      Täckande betongskikt 

    Upplagsbredd 

   Armeringens diameter 

 

5.3.11 Kontroll om behov av övrig stöd och upphängnings armering 

Minimiarmeringsbehovet täcker behovet av övriga stöd och horisontellarmering som brukar 

beräknas enligt BBK.  

Vid en balk som är ansluten till en bjälklag i underkanten förs upp lasten från bjälklaget via 

upphängningsarmeringar. Minimiarmeringar är i de flesta fall tillräckliga för att last från inhängda 

bjälklag ska hängas upp. Upphängningsarmeringsbehovsarean beräknas enligt sambandet(5:26) och 

därefter jämförs detta behov med minimiarmeringsbehovet enligt avsnitt (5.3.9) i rapporten. Om 

behov av upphängningsarmeringen blir avsevärt litet jämfort med minimiarmeringsbehovet behöver 

inte speciella dimensionerad upphängningsarmering tilläggas. Med detta avses att 

minimiarmeringsbehovet är tillräckligt.[8] 

 

 



34 
 

 Förankring av minimiarmeringar i detta fall måste genomföras så att en verksam upphängning 

uppnås. I EK har inte angivits var upphängningsarmeringar ska avslutas. Det har enligt CEB-FIP modell 

rekommenderats att upphängningsarmeringar omslutar huvudarmeringar och dras upp till en höjd 

som motsvarar den minsta av skivans höjd eller spännvidden. Vid upplag reduceras denna höjd med  

20%. Upphängningsarmeringar kan antingen avslutas enligt ovanstående princip eller med en 

anpassning till fackverksmodellen. Det innebär att upphängningsarmeringarna ska dras upp tillräcklig 

hög vid höga inre hävarm.      

     
  

   
                                                                                                                                                          ,    -     

     Upphängningsarmeringsbehovsarean 

     Dimensionerande sträckgräns för stålarmering i brottgränstillstånd 

    Last från bjälklag som verkar från UK av balken 

 

Centrumavståndet med avseende på en vald dimension för armeringar erhålls ur följande formel. 

       
 

   
  

 

5.3.12 Kontroll av sprickbredd 

Det är inte nödvändigt i det här fallet att kontrollera och räkna sprickbredden eftersom erforderlig 

minimiarmering täcker även detta behov . [8,9]  
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6 Analys 
Det finns olika metoder för att dimensionera höga balkar med, den ena är BBK normen och den 

andra är EK normen. I BBK04 finns det ett särskilt avsnitt för dimensionering av höga balkar medan 

EK normen saknar detta avsnitt. För att kunna dimensionera höga balkar enligt EK använder man sig 

av Svenska Betongförenings Betongrapport. I detta avsnitt kommer man att jämföra samt analysera 

båda metoderna för att kunna jämföra dess likheter samt olikheter. Det är skillnaden i armerings 

behov som man är intresserade av. Genom denna analys kommer man att kunna urskilja skillnaderna 

med dessa två metoder.  

  

6.1 Begränsningar 
 

6.1.1 Grundvillkor enligt BBK04 

För att en balk skall betraktas som hög balk enligt BBK måste kraven nedan uppfylla: 

  

   
     

   och    är maximalt moment respektive tvärkraft. Om man sätter in uttryck för    samt    i 

grundvillkoren blir resultatet: 

 

 
   

Där   är den teoretiska spännvidd och   är balkens höjd samt   är konstant som är beroende av 

last fördelning, vilket leder i vårt fall(höga balkar upplagda på två stöd) till: 

  

   
 

    ⁄

    ⁄
 

 

  
     

 

 
                                                                                                                                                                       (   ) 

6.1.2 Grundvillkor enligt EK 

I avsnitt 4.2.2( väggskivor enligt Eurokoder) har man beskrivit grundvillkor enligt Eurokoder. 

 

 
                                                                                                                                                                        (   )  

Det är genom dessa formler som skillnaden blir synlig mellan både metoderna.  
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6.2 Last 
För att kunna jämföra resultatet av båda normerna kommer man att i EK använda sig av en 10 % 

större dimensionerande last värde, i jämförelse med BBK04. Detta är en partialkoefficient med 

hänsyn till säkerhet som läggs till i lasten enligt EK metoden. När man vill komma fram till 

dimensionerandelastvärdet användes olika utförande i dessa två normer.  I förgående avsnitt 

(Bestämning av dimensionerande last värde) beskrevs hur man kom fram till dimensionerande 

lastvärdet genom EK normen. I EK kommer man att använda formler som 6-10-a samt 6-10-b för att 

beräkna dimensionerande last. Det är genom denna beräkning som man lägger till partialkoefficient 

med hänsyn till säkerhetsklass på lasten, medans man i BBK04 lägger till den på materialen.   

 

Beräknings metod BBK04 EK 

Dimensionerande last värde 250   
 ⁄  275   

 ⁄  

 

6.3 Material  
Tryckhållfasthet samt drag hållfastighet är två viktiga parametrar hos balks material, när man 

beräknar armeringsbehovet i både BBK04 samt EK. I avsnittet Dimensioneringsvärde för betong och 

armering, tryck och drag hållfasthet har man beskrivit hur beräkningar sker enligt EK. När man 

beräknar enligt BBK04 så måste man beakta partial koefficient, som med hänsyn till säkerhetsklass 

läggs till i materialet. 

Skillnaden fram går i tabellen nedan. Tabellens värden kommer från bilagorna(1,2). 

Beräknings metod BBK04 EK 

Dimensionerande tryckhållfasthet för betong i brottgränstillstånd 11,9     16,67     
Dimensionerande drag hållfasthet för betong i brottgränstillstånd 0,94     1,13     
Dimensionerande sträckgräns  för armeringstål 362     435     

 

Tabell(6:1) Dimensionerande tryck och draghållfasthet hos balks material 

 

6.4 Beräknings modell 
Vid dimensionering av höga ballkar i BBK måste man beakta viktiga detaljer som: 

 Teoretisk spännvidd, vilket är avstånd mellan upplagens centra. 

 Verksam höjd    får inte förutsättas vara större än spännvidden. 

 För last som angriper lägre än nivån för verksam höjd krävas särskild vertikal 

upphängningsarmering, som förankras över nivån för verksam höjd.  

 För att beräkna kraftfördelning kan man använda två metoder, beräkning med hänsyn 

till uppsprickning och med tillämpliga deformationssamband för betong och armering, 

eller enligt elasticitesteori för homogen skiva. 

I föregående avsnitt (5.2) har man redogjort för de viktiga detaljerna vid beräkning med EK. 
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6.5 Höga balkar (brottgränstillstånd) 

6.5.1 Dimensionerande kraft och moment 

Stödförskjutningar påverkar höga balkar starkt i båda metoderna, vilket beaktas vid bestämning 

av stödreaktioner samt kraftfördelning. 

Det finns ofta en viss osäkerhet vid beräkning av stödförskjutningar samt momentfördelning 

detta på grund av osäkra förutsättningar, vilket med för att dimensioneringen måste utföras 

med en marginal. Nedan beskrivs metoden som kommer att ge en rimlig säkerhet. 

 Dimensionerande fältmoment    sätts lika med det fältmoment som erhållas om stöd 

momenten reduceras till hälften, för positivt stödmoment användas dock beräknat värde. 

 Dimensionerande tvärkraft    sättas lika med beräknad tvärkraft. 

 Dimensionerande upplagsreaktion sättas lika med 1,1 gånger beräknade upplagsreaktion 

(BBK04 6.6.3).  

För dimensionering av höga balkar på två eller flera stöd, utnyttjar man i EK-metoden 

dimensionerande krafter i fackverks modell.                                                                                           

Beräknings sätt har beskrivits i föregående avsnitt(5.3.8). 

6.5.2 Upphängningsarmering 

Vid angrepp av last i under kant av en hög balk måste upphängnings armering läggas till. För 

beräkning i BBK metoden se formeln nedan. 

   
  

   
                                                                                                                                                                (   ) 

    upphängningsarmerings area 

   Last som angriper i under kant. 

I avsnitt (5.3.11) samt bilaga(2)har det förklarats hur hanteringen av upphängningsarmerings 

behov sker enligt EK metoden. 

I tabellen nedan fram går resultat från både metoderna, för resultatet se bilagorna (2,3 ). 

Beräknnigs metod BBK04 EK 

Upphängningsarmerings area 1104     1074,4    

 

                                                               Tabell (6:2)Upphängnings area 

Vid behov av upphängningsarmering enligt BBK04, bör upphängningsarmering förankras i över 

kant eller i över verksamhöjd. Förankring kan ske genom att armeringen omböjs med minst en 

förankringslängd eller genom att den förs upp minst en förankringslängd över verksamhöjd. 
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                                     Figur(6:1)Förankring av upphängningsarmering,[12] 
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6.5.3 Böjarmering i fält 

Som man har beskrivit i BBK04 så beräknas böjarmering i fältet med hjälp av dimensionerande 

fältmoment (  ) samt inre hävarmen(   ) enligt nedan stående ekvation.  

    
  

     
                                                                                                                                                         (   ) 

    Böjarmeringsarea i fält. 

     Dimensionerande draghållfasthet för armering i brottgränstillstånd. 

   inre hävarm 

Armerings behov i dragstag i EK räknas ut genom dragkraften i den horisontella trycksträvan( ). 

    
 

   
                                                                                                                                                              (   ) 

     Dimensionerande sträckgräns för armering i brottgränstillstånd. 

    Erforderlig armeringsarea i dragstaget. 

 

I tabellen nedan fram går resultat från både metoderna, för resultatet se bilagorna (2,3 ). 

 

 

 

                                             Tabell(6:3) Erfoderlig armeringsarea 

 

 

 

 

                                              Tabell(6:4) Erfoderlig armeringsarea 

 

 

 

 

Enligt BBk04 kan man vid beräkning av böjarmering ta hänsyn till det övriga horisontell armeringen 
som ligger inom den nedersta fjärdedelen av skivans höjd och som kommer att medräknas i 
böjarmering. 

Beräknings metod BBK04 EK 

Erforderlig armeringsarea(   ) inom bjälklag 2474,19               

Beräknings metod BBK04 EK 

Erforderlig armeringsarea(   ) inom väggskiva 2733,73               
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Effektiv höjd för denna armering är: 

      
 

 
 

             
  

 
 

 

BBK04 Inom väggskiva Inom bjälklagsplatta 

      2029,05    1769,51    
 

                                                              Tabell(6:5) Reducerade erfoderlig armeringsare 

 

För att kunna jämföra samt analysera normerna måste man utveckla beräkningen av inre 

hävarmen.  

6.5.4 Inre hävarm 

Den viktigaste delen vid beräkning är den inre hävarmen. För att kunna bedöma den inre hävarmen 

så använder man sig av olika metoder i BBK samt EK. I beräkning av inre hävarm som nämnts tidigare 

framgår det hur man får fram värdet enligt EK(5.3.7). 

För att räkna inre hävarm enligt BBK använder man sig av en modell som benämns ”båge med 

dragband” eller ”spännbock” vilket innebär att den inre hävarm varierar efter moment kurvan medan 

drag kraften förblir konstant, vilket leder till två viktiga konsekvenser: 

 Armering får inte avkortas, hela armeringen måste dras fram till upplagen. 

 Armering måste förankras för maximal drag kraft vid upplagen[12]. 

 

                                  

                                 Figur(6:2) Verkningssätt för hög balk -”båge med dragband”,[12] 

 

Tillvägagångssättet som används i BBK har speciella former för varje last fall t.ex. uttrycket för inre 

hävarm för balk med  
  

(     )
⁄     vid jämnt fördelade last med angreppen i över kant ger: 
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   (        
  

     
)                                                                                                                                (   ) 

 (effektiva höjd)         

     verksamhöjd i fält, total höjd dock högst fackets teoretiska spännvidd 

    Största tvärkraft vid upplag 

    största böjande moment i betraktat spann, beräknat under förutsättning av fri uppläggning vid 

både stöden.  

Genom denna uträkning framkommer ett fast värde till den inre hävarmen. 

I föregående avsnitt (5.3.7)har man beskrivit alla detaljer vid beräkning av inre hävarm i EK metoden. 

Det bör påpekas att det inte före kommer någon skillnad i EK metoden vid beräkning av inre hävarm, 

om last angreppet är i under kant eller över kant. Däremot medför de olika lastangrepp en skillnad i 

beräkningen av den inre hävarmen i BBK metoden. 

 Som det framgår av bilagorna(2,3), ser man skillnaden i metoderna.  

Beräknings metod BBK04 EK 

Inre hävarm(  ) inom bjälklagsplatta 2,233 m 2,775 m 

        

                                            Tabell(6:6) Inre hävarm inom bjälklagsplatta 

Beräknings metod BBK04 EK 

Inre hävarm(  ) inom väggskiva 2,021 m 2,82 m 

 

                                                  Tabell(6:7) Inre hävarm inom väggskiva 

6.5.5 Övriga horisontell armering                                                                                                                               

Övriga horisontell armering är ett slags sprickarmering som är beroende av betongs drag 

hållfasthet men oberoende av tvärkraftens storlek när denna övergår till ett visst gränsvärde.  

(             )                                                                                                                                               (   ) 

I grund innebär storleken på armeringsinnehållet     att armeringen skall kunna ta samma 

dragkraft som betongen innan den spricker.  

   
   
   

                                                                                                                                                              (   ) 

Där     samt     är dimensioneringsvärdena i brottgränstillstånd för betong samt armerings drag 

hållfastheten.  

Om          
      ska man fördubbla armeringsmängden inom den under      . 
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                                Figur(6:3)Horisontell sprickarmering,[12] 

Som man har redogjort i tidigare avsnitt(5.3.9)motsvarar övriga horisontell armering i BBK 

metoden minimiarmering i EK metoden. 

För att kunna jämföra värdena i BBK metoden samt EK metoden måste man separera den 

horisontella armeringen från den vertikala armeringen i minimiarmeringen. För att separera dessa 

faktorer använder man sig av nedanstående formler.[12] 

                                                                                                                                                          (   ) 

        Minimiarmerings area 

     Horisontell armerings area 

               

    (   
   

 
       )             

I tabellen nedan fram går resultat från både metoderna, resultatet har man fått från bilagorna(3) 

Beräknings metod BBK04 EK 

Övriga horisontell armerings area(   )            1200      

 

                                         Tabell (6:8) Övriga horisontell armering 
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6.5.6 Vertikal armering 

Om tvärkraften i en balkdel uppfyller detta krav                så bör man lägga till en vertikal 

sprick armering enligt BBK metoden.  Delen mellan upplag och tvärkraftsnollpunkt (C) kallas för 

balkdel. Om tvärkraften överstiger gränsvärdet vid stöd A så behöver man vertikalarmering i 

balkdelen AC. Se figuren nedan. När tvärkraften vid andra stödet är mindre än gränsvärdet 

behöver man ingen vertikal armering i balkdelen BC. I figuren nedan är armeringsinnehållet till 

att börja med den samma som för horisontella armeringen  . Där tvärkraften är större än 
      

 
  

mellan A och D i figuren, måste armeringsmängden dessutom följa vissa förutsättningar vilket 

beskrivs i uttrycket nedan.[12] 

  
                   

   
   

(
      

      
 

 

 
 

  

  
       )                                                                         (    ) 

 

 

                                                          

                                                          Figur(6:4)Vertikal sprickarmering,[12] 

Denna vertikala armering kan jämföras med EK metodens minimiarmering, för att kunna jämföra 

dessa måste man separera den vertikala armeringen från den horisontella armeringen i EK metoden 

med hjälp av formerna nedan: 

                                                                                                                                                         (    ) 

  Balkens bredd 

    (   
   

 
       )            
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I tabellen nedan fram går resultat från både metoderna, resultatet har man fått från bilagorna (2,3) 

Beräknings metod BBK04 EK 

Vertikala armeringsareor(   )                      
                                                

                                                         Tabell (6:9) Vertikala armering 

 

Total armerings behov 

Här har man jämfört båda normernas totala armeringsbehov med hänsyn till om huvud armeringen 

ligger i bjälklagsplatta eller väggskiva.  Som det framgår av tabellen så är armerings behov alltid 

större i BBK04 än EK.  Det är ingen större skillnad mellan armeringsbehovet om huvudarmeringen 

ligger i bjälklagsplatta eller väggskiva enligt EK normen, medans det är en betydlig skillnad i BBK 

normen . 

 

 

Inom bjälklagsplatta  

Beräknings metod EK BBK04 

Total armerings behov 7 586,4     9 429,84    

 

                                                         Tabell (6:10) Total armerings behov inom bjälklagsplatta 

 

Inom väggskiva  

Beräknings metod EK BBK04 

Total armerings behov 7 556,4    8 585,38    

 

                                                                  Tabell (6:11) Total armerings behov inom väggskiva 

 

 

 

 

 



45 
 

6.6 Kontroller 
Vid dimensionering av höga balkar i BBK måste man ta hänsyn till risker som tryckbrott i skivan 

samt balklivet. För att undvika dessa risken bör man göra kontroller i form av upplags kraft samt 

maximal tvärkraft.  För EK normen finns det motsvarande kontroller som man bör ta hänsyn till, 

detta har man förklarat närmare i avsnitt 5.3.8.  

 

 

6.6.1 Upplag, ytterstöd 

Upplagskraften(R) i höga balkar måste begränsas med hänsyn till risk för tryckbrott i skivan, på 

grund av att upplagskraften ofta är större jämfört med betongarean som kraften måste passera 

igenom vid upplaget. I BBK förekommer det enkla formler för upplags kapacitet. För ytterstöd 

används formel nedan:  

                                                                                                                                                          (    ) 

     Upplagets längd i skivans plan 

    1,1 för skiva förbunden med betongplatta överpelaren 

       0,9 för skiva utan betongplatta  

   Skivans tjocklek 

   Storleksfaktor beroende av skivans tjocklek 

 

 

6.6.2 Maximal tvärkraft 

I BBK begränsas maximal tvärkraften med avseende till risk för tryckbrott i balklivet med hjälp 

av ekvation nedan: 

                                                                                                                                                         (    ) 

Dessa kontroller i BBK kan jämföras med kontroll av dragstag och tryckstävor samt kontroll av noder i 

EK . Dessa kontroller i EK metoden har beskrivits i (5.3.8 )kontroll av fackverksmodellen.  
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6.7 Dimensionering av väggskivor med hjälp av Microsoft Office Excel 
Detta avsnitt beskriver sammanställningen av bilaga 4 som innehåller dimensionering av väggskivor 

med hjälp av Excel-bladet. KJAB:s befintliga Excel-blad enligt BBK04 har tillämpats som underlag. Det 

nya Excel-bladet är baserat på EK. Armeringsbehovet beräknas med hänsyn till anordning av 

armering inom både bjälklagstjockleken och väggtjockleken.  Excel-bladet är uppdelat i 9 punkter. 

Först fyller man i indata under rubriken förutsättningar. I punkt 1 kontrolleras om konstruktionen är 

en högbalk enligt definitionen. I punkt 2 får man ut dimensionerande tryck och draghållfasthet för 

betong och stål. Dimensionerande lastvärden fylls i som indata och stödreaktioner fås ut. I nästa 

punkt får man ut inre hävarmen med rekommenderat värde på vinkeln. I punkt 5 och 6 beräknas inre 

hävarmen för olika typer av armeringsanordningar. Upphängningsarmeringsbehovet och 

minimiarmeringsbehovet fås också ut i separata punkter. Man kan ändra på upplagsbredden eller 

höjden och få ut nya värden ifall kraven inte uppfylls. I tabellen nedan redovisas de faktorer som är 

indata och utdata. 

 

Indata Utdata 
karakteristisk tryckhållfasthetsvärde för betong 

 
Inre hävarm vid olika fall 

 
Karakteristisk sträckgräns för vanliga 

armeringsstål 
 

Dimensionerande tryck och draghållfasthet 
 

Partiell koefficient för betong och armering 
 

Armeringsbehovet vid anordning av armering 
inom bjälklagstjocklek 

Armeringens dimension och antal lager 
 

Armeringsbehovet vid anordning av armering 
inom väggskivan 

 
Skivans tjocklek 

 
Tryck och dragspänningar 

 
Total höjd 

 
Kontroll av trycksträvor och noder (Villkor) 

 
Upplagets bredd 

 
Upphängningsarmeringsbehov 

 
Dimensionerande last Minimiarmeringsbehov 

 

 

Tabell 6:12. Indata och utdata vid dimensionering med hjälp av Excel 
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7 Slutsatser 
Dimensionering av väggskivor eller höga balkar enligt EK har varit ett helt nytt ämnesområde för oss 

då vi inte har behandlat ämnet i konstruktionskurserna under vår treåriga utbildning. Detta 

Examensarbete har resulterat i en studie över hur dimensionering av höga balkar utförs enligt två 

olika beräkningsmetoder vilket har gett oss ett fördjupat förståelse av ämnet.     

I EK har inte tillämpningsanvisningar för användning av fackverksmodeller i höga balkar angivits 

annat än föreskrifter för dimensionering av noder och trycksträvor. Utförliga anvisningar samt några 

förklarande beräkningsexemplar kring tillämpning av fackverksmodeller har däremot genomgåtts i 

Svenska betong föreningens handbok om EK2. Det är således svårt och tidskrävande att få ihop och 

tolka tillämpningsreglerna vid dimensionering av väggskivor enligt EK. De tidigare 

konstruktionsreglerna beträffande väggskivor är däremot tydlig beskrivna i BBK04 vilket underlättar 

arbetet för konstruktörer.  

Grunden för dimensionering av väggskivor med fackverksmodellen enligt Ek och ”båge med 

dragband” enligt BBK04 är inte väsenskilda utan både metoderna uttrycker i princip samma sak. Det 

är dock inte lätt att jämföra de olika beräkningsgångar som är baserad på de två modellerna.  

Resultat skillnaden när det gäller armeringsbehovet har visat liten skillnad mellan de två olika 

normerna enligt beräkningsexemplet i bilaga 1 och 2 . Det har emellertid visat sig att både 

upplagsbredden och skivans höjd måste öka för att åstadkomma tillräcklig tryckhållfasthet i den 

sneda trycksträvan i fackverksmodellen. Kontroll av bärförmågan hos noder har visat att 

upplagsbredd och balkens höjd måste öka eftersom nodens utbredning väsentligen beror på de 

faktorerna. Vid dimensionering enligt BBK04 behöver man inte öka balkens höjd men vid kontroll av 

upplaget med hänsyn till risk för tryckbrott fordras bredare upplag. Vi har även diskuterat andra 

lösningsförslag vid dimensionering av noder och trycksträvor med både vår handledare på skolan och 

företaget KJAB. Vi tycker att utöver upplagsbredden och höjden har även betongkvalitet och skivans 

tjocklek en stor inverkan vid kontroll av spänningstillståndet i fackverksmodellens komponenter. 

Dessa lösningar rekommenderas inte då samma betongkvalitet vanligen används i de flesta 

bostadsprojekt samt att bygga en tjockare vägg skulle resultera i förhöjda kostnader. Det är därför 

önskevärt att välja ett bredare upplag och i vissa fall öka väggskivans höjd. En annan anledning till 

olika erforderlig armeringsmängd enligt de både normerna är inre hävarmen. I EK tar man inte 

hänsyn till om lasten angriper på överkant eller underkant av skivan medan enligt tidigare normen 

finns begränsningar som betraktar detta. Detta leder till att olika värde på inre hävarmen erhålls. En 

ytterligare faktor som är avsevärt viktig vid dimensionering av väggskivor är minimiarmeringsbehovet 

som i sin tur täcker ofta behovet av övriga horisontella armeringar samt upphängningsarmeringar 

enligt BBK04. Reglerna enligt EK är mycket enklare när det gäller minimiarmeringsbehovet jämfört 

med beräkning av erforderlig övrig horisontell samt tvärkraftarmering enligt BBK04. 

Minimiarmeringar medför sprickfördelning inom dragna zoner och håller ihop skivan efter eventuell 

uppsprickning.    

Vi tycker generellt att EK är mer fullständigt när det gäller dimensionering av väggskivor. Man kan 

fritt välja en rimlig jämviktsmodell som innebär olika armeringsinläggning för att spänningsfält hos 

sprucken betong styrs. Motsvarande frihet finns inte vid dimensionering enligt BBK04.   Slutligen kan 

konstateras att en båge med dragband med inre hävarm enligt BBK kan ge ungefär ett godtagbart 

resultat även enligt EK. 
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8 Rekommendationer 
Beräkningsgång vid dimensionering av väggskivor i detta arbete täcker endast bara ett typ fall 

nämligen väggskivor upplagda på två stöd. Dimensioneringen vid ett fall där det finns öppningar i 

form av t. ex dörrhål är baserad på nya förutsättningar. Inläggning av kraftlinjer och 

fackverksmodellen ser inte likadana ut vid varje fall. Detta gäller även vid dimensionering av 

kontinuerliga höga balkar. Därför rekommenderas till företaget KJAB och de som är intresserade att 

undersöka dimensioneringen för olika typer av väggskivor. Vi rekommenderar även de anställda på 

företaget att undersöka om det finns tillgängliga program enligt EK för dimensionering av väggskivor.     
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

Beräkning enligt BBK 

Förutsättningar 

  

         
 ⁄  

Armering B500BT 

Betong C 25/30 

           Teoretisk spännvidd 

          Upplagsbredd 

        Väggens tjocklek 

        Total höjd 

           Total höjd i fält  

          Bjälklagetstjocklek 

       

 

Dimensionerande hållfastheter  

    
    

      
 

    

       
          

    
   

      
 

   

       
          

    
   

       
 

   

        
        

 

Effektiva höjden vid beräkning med armering i nedre fjärde del av     

      
       

 
                    

                        



 

 
 

Stödkrafter 

         
     

 
         

 

Maximalt fältmoment samt böjande moment vid fri uppläggning 

      
      

 
          

    Största böjande moment vid fri uppläggning 

    Dimensionerande fältmoment med beräknat stödmoment reducerad till hälften 

 

Kontroll om skivan är en högbalk 

  

    
 

    

        
                     

 

Inre hävarmen vid lastangrepp på balkens överkant 

  

    
        (         

  

    
)     (              )               

Inre hävarmen vid lastangrepp på balkens överkant 

  

    
        (         

  

    
)     (              )            

   

   
                                                    

Inre hävarmen  

   (         )  (       )         

 

Böjarmering i fält vid beräkning med armering under nedre fjärde delen av    

Armeringar placeras i nedre fjärde del av verksamma höjden   . 

    
  

      
 

        

            
                       

Välj  20 

 



 

 
 

Antal armering blir: 

  
    

   
           

  
       

 
 

        

Armeringsbehovet=            

 

Böjarmering i fält vid beräkning med armering inom bjälklagsplattan 

I detta fall placeras armeringar i bjälklagsplattan. 

                       

Plattbärlagetstjocklek=0,1 

  

    
        (         

  

    
)      (              )             

  

    
        (         

  

    
)      (              )             

  

    
                                

 

Välj  20 

    
  

      
 

        

           
                       

Antal armering blir: 

  
    

   
          

Armeringsbehovet=      

Horisontell armering 

               

Kontroll om övriga horisontella armeringar erfordras: 

                                  

                                                      



 

 
 

      (  )
 
                                  

Armeringsinnehållet erhålls ur följande samband: 

   
   
   

 
    

   
        

Erforderlig armeringsarea beräknas på hela höjden   : 

    
   
   

        
    

   
              

   

 
 

           

       
 

   
  

⁄
      

 

   
  ⁄

     

Erforderlig horisontellarmering som ska läggas över hela höjden   =          

         (  )
 
                                   

                                                          

      
   
   

        

      
    

   
               

   

 
 

           

       
 

   
  

⁄
      

 

    
  ⁄

    

Erforderlig horisontellarmering som ska läggas över halva höjden    räknat från underkant 

balken=       . 

 

Vertikala armeringar 

Kontroll om vertikal armering erfordras: 

                                             

I hela balkdelen och inom hela höjden     inläggs vertikala armeringar med armeringsinnehållet: 

   
   
   

 
    

   
        



 

 
 

På hela balkens längd läggs in armering enligt följande: 

    
   
   

        
    

   
              

   

 
 

           

       
 

   
  

⁄
      

 

   
  ⁄

     

Vertikalarmeringsbehovet längs hela balkens längd är          

På den delen av balken där     
      

 
måste följande villkor vara uppfyllt. 

   
   
   

 (
      

         
 

 

 
 

         

  
)     

    

   
 (

    

     
 

 

 
 

        

    
)         

                                  
   

 
 

           

       
 

   
  

⁄
      

 

   
  ⁄

     

På den delen där     
      

 
  läggs i         

 

Upphängningsarmering 

        
 ⁄  

   
  

   
 

       

   
         

           

       
 

  
  

⁄
      

 

   
  ⁄

     

Upphängningsarmeringsbehovet är          

 

 

 



 

 
 

Kontroll om maximal tvärkraft 

Med hänsyn till risk för tryckbrott i balklivet begränsas maximal tvärkraft enligt nedan. 

                                                  

 

            OK 

Kontroll om upplag med hänsyn till risk för tryckbrott i skivan 

                                                    ,  - 
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Beräkning enligt EK  

 

Förutsättningar 

                 
 ⁄  

Armering B500B 

Betong C 25/30 

              Teoretisk spännvidd 

      Spännvidd 

           Upplagsbredd 

        Väggens tjocklek 

        Total höjd 

          Bjälklagetstjocklek 

           

        

        

                  



 

 
 

             

            

            

            

       

        

         

Kontroll om skivan är en högbalk 

    

 
 

 

   
                 

Beräkning av dimensionerande hållfasthetsvärde i brottgränstillstånd 

        
   
  

     
  

   
           

          
         

  
     

   

   
         

    
   

  
 

   

    
         

Beräkning av stödreaktioner 

      
    

 
 

       

 
            

Lastdelare 

              

                  

                              

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Inläggning av kraftlinjer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Upprättning av fackverksmodell 

 

 

 

Kontroll om modellen fungerar med rekommenderat värde för   

      

  
    

 
      

 

 
            

           Ej möjligt, Modellen ryms inte inom konstruktionens begränsningslinjer 

Dimensionering av högbalk med armering inom bjälklagstjockleken: 

Preliminär val av vinkel   med armeringsanordning inom bjälklagstjockleken 

           Avstånd från uk bjälklag fram till armeringens tyngdpunkt i ett lager 

                    dragstagetshöjd 

Trycksträvanstjocklek antas till 250 mm. 

   
   

 
         Avstånd mellan nodpunkt och skivans överkant 

Beräkning av inrehävarm 

                                         

 

 

 



 

 
 

Beräkning av motsvarande vinkel: 

       
 

    
 

      
     

 
                

 

Kontroll av vald fackverksmodell: 

     
  

 
       

  

    
 

   
       

        
           

Beräkning av erforderlig armering i dragstaget 

   
 

   
 

      

   
                            

                     

  
  

  
 

    

   
             Antal erforderlig armeringsstänger 

                                       

Kontroll av horisontell trycksträva 

                      

               Tryckkraft i den horisontella trycksträva 

     
  

      
 

      

           
                

                   

Anmärkning: För att villkoret ska vara uppfyllt behöver både upplagets bredd och väggens höjd 

ökar. 

Antagande 

         

        

Omräkning av inrehävarm och dragkraft i dragstaget: 

                                       

       
 

    
 

      
     

    
               



 

 
 

  
       

        
           

     
  

      
 

      

           
                

                 

   
 

   
 

      

   
                            

  
  

  
 

    

   
            

                                       

 

Beräkning av övriga krafter i dragstag och trycksträvor 

     
  

  
     

  

    
 

       

        
           

                    

Kontroll av noder 

                                           

                            

   (  
   
   

)  (  
  

   
)      

Upplagstryck: 

     
  

    
 

       

       
               

                

Tryck från sned trycksträva: 

                                                     

     
  

      
 

      

         
                

                 

 

 



 

 
 

Dimensionering av högbalk med armering inom väggtjockleken: 

Preliminär val av vinkel   med armeringsanordning inom väggtjockleken: 

Antagande:                                

Täckande betongskikt: 

            

               

        (          )                                        

 

Fritt avstånd mellan stänger= 

=    {                  }     *              +       

          
             

 
       

  

 
       

   
   

 
        

                                    

Beräkning av motsvarande vinkel: 

       
 

    
 

      
    

    
                

 

Kontroll av vald fackverksmodell: 

  
  

    
 

       

        
           

Beräkning av erforderlig armering i dragstaget 

   
 

   
 

      

   
                            

  
  

  
 

    

   
             

 

 

 



 

 
 

Högst antal stänger i ett lager: 

    
    (     

 
 
)

                              
 

      .   
  
 

/

     
            

                            

 

                                 

 

Beräkning av dragstagets höjd: 

       (   )      (     )  (   )  (     )           

Kontroll av horisontell trycksträva 

                      

               

     
  

      
 

      

           
               

                

Beräkning av övriga krafter i dragstag och trycksträvor 

     
  

  
     

  

    
 

       

        
            

Kontroll av noder 

                                           

                            

Upplagstryck: 

     
  

    
 

       

       
              

                

Tryck från sned trycksträva: 

                                                      

     
  

      
 

       

        
               

                 



 

 
 

Beräkning av minimiarmeringsbehovet(gäller både i fallet med armering inom bjälklag och i fallet 

med armering inom väggtjockleken): 

                                   
  

 
     

   

 
 

            
   

 
       

         

          
 

       

  

      
 

   
  

        

        *          +  *             +         

                                    

               

       

 

Beräkning av upphängningsarmering 

                            Lasten från bjälklag i underkant av balken 

   
  

   
 

  

   
                          

   

 
 

       
 

  
  

⁄
      

 

     
  ⁄

     

Behovet är väldigt litet. Minimiarmeringsbehovet är tillräckligt. 

 

Beräkning av förankringslängd vid förankring av dragstag 

Dimensionerande vidhäftningshållfasthet: 

                                          

                      

                  

 

 



 

 
 

 Erforderlig förankringslängd: 

       .
 

 ⁄ /  .
   

   
⁄ /  (

  

 
)  (

   

   
)                    

     
 

  
 

           

     
         

Den dimensionerande förankringslängden: 

                                                               

                            

     
     (     )

  
       

                          

                                

                                

Minsta erforderlig förankringslängd För dragna förankringar: 

(      )     {                      } 

 

{
                           

            
      

               

                   

Förankring vid upplag: 

Tillgänglig förankringslängd, undre lagret 
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Omräkning av BBK04 med h=3m  

 

Effektiva höjden vid beräkning med armering i nedre fjärde del av     

      
       

 
                    

                       

Stödkrafter 

         
     

 
         

Maximalt fältmoment samt böjande moment vid fri uppläggning 

      
      

 
          

 

Kontroll om skivan är en högbalk 

  

    
 

    

      
                     

Inre hävarmen vid lastangrepp på balkens överkant 

  

    
         (         

  

    
)     (              )                

Inre hävarmen vid lastangrepp på balkens underkant 

  

    
         (         

  

    
)     (              )               

Inre hävarmen  

   (         )  (         )          

Böjarmering i fält vid beräkning med armering under nedre fjärde delen av    

Armeringar placeras i nedre fjärde del av verksamma höjden   . 

    
  

      
 

        

             
                             

 



 

 
 

 

 

Böjarmering i fält vid beräkning med armering inom bjälklagsplattan 

I detta fall placeras armeringar i bjälklagsplattan. 

                       

Plattbärlagetstjocklek=0,1  

  

    
         (         

  

    
)      (              )              

  

    
         (         

  

    
)      (              )             

                               

    
  

      
 

        

             
                            

 

 

Horisontell armering         

               

Kontroll om övriga horisontella armeringar erfordras:        

                              

                                                      

      (  )
 
                             

Armeringsinnehållet erhålls ur följande samband: 

   
   
   

 
    

   
        



 

 
 

Erforderlig armeringsarea beräknas på hela höjden   : 

    
   
   

        
    

   
              

   

 
 

         (  )
 
                                   

                                                          

      
   
   

        

      
    

   
               

   

 
 

Vertikala armeringar 

Kontroll om vertikal armering erfordras:  

                                             

I hela balkdelen och inom hela höjden     inläggs vertikala 

armeringar med armeringsinnehållet: 

   
   
   

 
    

   
        

På hela balkens längd läggs in armering enligt följande: 

    
   
   

        
    

   
              

   

 
 

På den delen av balken där     
      

 
måste följande villkor vara uppfyllt. 

   
   
   

 (
      

         
 

 

 
 

         

  
)     

    

   
 (

    

   
 

 

 
 

      

    
)          

                                   
   

 
 

 

Jämföra armering behovet: 

Böjarmering i fält vid beräkning med armering inom bjälklagsplattan 

Beräknings metod BBK04 EK 

Böjarmering (inom bjälklag)                     

 

 



 

 
 

 

Beräknings metod BBK04 EK 

Böjarmering (inom väggskiva)                     

 

Övriga horisontell armering 

Enligt BBK04: 

Erforderlig armerings på hela höjden   : 

        
   

 
 

Erforderlig horisontellarmering som ska läggas över halva höjden räknat från under kant 

         
   

 
 

Total blir: 

          (    
   

 
      )  (     

   

 
     )            

Motsvara horisontell armering i EK blir: 

            
   

 
  

                 
   

 
            (för en sidan) 

                          (för både sidor) 

 

Beräknings metod BBK04 EK 

Övriga horisontell armering                    

 

 

Vertikala armeringar 

Enligt BBK04 

Vertikalarmeringsbehovet på hela balkens längd 

        
   

 
 



 

 
 

Vertikalarmerings behov på den delen av balk där    
      

 
 (de två områden närmast skivans 

upplag) 

        
   

 
 

Total blir: 

          (    
   

 
 

 

 
  )    (     

   

 
 

 

 
 )             

Enligt EK blir: 

            
   

 
 

                       
   

 
              (för en sida) 

                           ( för både sidor) 

 

Beräknings metod BBK04 EK 

Vertikal armering                     

 

 

 

Upphängningsarmering 

Enligt BBK04 

   
  

   
 

       

   
     

   

 
 

              
   

 
            

Enligt EK 

   
  

   
 

  

   
                          

   

 
 

                
   

 
                

Beräknings metod BBK04 EK 

 Upphängningsarmering                    

 


