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SAMMANFATTNING 

 

Dagens samhälle har fått en explosiv utveckling som förverkligar mycket som för 
bara några år sedan var inte mer än fantasier.  Dagens utvecklingsförsprång 
ställer oss, byggnadskonstruktörer, inför rejäla utmaningar. 

Den globala folktillväxten ökar väsentligt vilket leder till tätbefolkade städer. 
Detta utvecklar ett stort utrymmesbehov hos många av oss. Allt detta resulterar 
i att efterfrågan på stora och öppna planlösningar ökar markant.  

En av dagens tendenser är att beställare och arkitekter har en benägenhet att 
tänja på gränserna på maximala spännvidder mellan bärande betongväggar, för 
bjälklagstjockleken 250 mm. Detta är ett tillfredsställande mått för att klara 
ljudklass B. Dessutom är det opraktiskt att variera bjälklagstjocklekar inom ett 
projekt, därför vill man ha uniformitet med samma tjocklek över projektet. 

För att vi ska kunna förverkliga vårt uppdrag har vi varit tvungna att genomgå en 
lång beräknings- och undersökningsprocess.  

I våra beräkningar har vi lagt fokus på två upplagsfall. Det första upplagsfallet 
”fri-inspänd” och det andra fallet ”inspänd-yttre gavelvägg”. Första fallet har 
varit det värsta fallet i och med att vi bara har ett stöd som måste bära hela 
betongbjälklaget, vilket har varit en stor utmaning. Andra fallet var dock 
betydligt enklare på grund av de två stöden som utgjorde en stor del av 
”arbetet” och lyfter upp bjälklaget, hela tyngden vilade inte på armeringen som 
i föregående fall. Inte bara spännvidden skall klaras utan även angiven 
sprickvidd på 0,3 mm. 

Examensarbetet består av förklarande fakta som är strikt relaterad till 
efterföljande beräkningar. Alla beräkningar har utförts för hand, utan 
programstöd. 
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ABSTRACT 
 

Today's society has received a degenerate development embodying much that 
just a few years ago was no more than fantasies. This development sets us, 
structural engineers, facing real challenges. 

 
The global population growth increases significantly leading to densely 
populated cities. This develops a large space need for many of us. All this results 
in the increasing demand for large and open floor plans significantly. 
One of the current trends is that the clients and architects have a tendency to 
push the limits on maximum spans between bearing concrete walls, slabs for 
thickness 250 mm. This is a satisfactory measure of the concrete content to 
manage audio class B. Moreover, it is impractical to vary the slab thickness 
within a project, so he wants to have uniformity with the same thickness over 
the project. 

 
For us to be able to realize these long spans between bearing walls, we have 
been forced to undergo a long calculation and examination process. To begin 
with, we have studied the company's requirements and preferences, based on 
that, we started joists analysis. 

 
In our calculations, we have laid emphasis on two cases. The first circulation fall 
"free - clamped" and the second, "clamped- outer end wall." The first case has 
been the worst case, in that we only have one support that must bear the entire 
concrete slab, which has been a major challenge. Second case was considerably 
easier due to the two supports which made a large part of "work" and lifts the 
slab, the full weight rested not on the reinforcement as in the previous case. 
Not just the span must be met, but also given crack width of 0.3 mm. 

 
The thesis consists of explanatory facts that are strictly related to the 
subsequent calculations. All calculations have been performed by hand, without 
program support. 
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FÖRORD 
 

Examensarbetet har utförts vid Kungliga Tekniska Högskolan, med inriktningen 
inom konstruktionsteknik och i samarbete med företaget Byggteknik AB. 
Examensarbetet inleddes i april 2014 och avslutades maj 2014. Omfattningen av 
examensarbetet motsvarar 15 högskolepoäng. 

Syftet med vårt arbete är att maximera betongbjälklaget med passande 
armeringsmängd och ta hänsyn till parametrarna som inverkar på 
deformationer. 

Vi vill tacka väldigt mycket våra handledare Jan Andersson, Peter Eklund, Kurt 
Fransson och Armin Halilovic för deras fantastiska vägledning genom arbetet 
och tålamod.  

 

Julia Kouriya 
Zina Yacob 
 
Haninge, juni 2014 
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1. INTRODUKTION   
 

1.1 BAKGRUND 

Företaget Byggteknik AB utför konsulttjänster inom projektledning och byggnadskonstruktion. 
Deras styrka är att se helheten och att utforma det svåra till enkla och ekonomiska lösningar. 
(Om Byggteknik AB, 2013) Vårt examensarbete behandlar bjälklaget som används i 
Arenastaden bostäder projektet.  

 

I dagens läge tenderar arkitekter och beställare att tänja på gränserna på maximala 
spännvidder mellan bärande betongväggar, för bjälklagstjockleken 250 mm. Denna tjocklek på 
bjälklaget är ett bra mått för att klara ljudklass B. Vårt uppdrag är lyckas att tänja på 
bjälklagsspännvidden till ett mått högre än 8 m utan att ha en varierande bjälklagstjocklek, 
alltså behålla en enhetlighet med samma tjocklek över projektet. 

 

1.2 MÅLFORMULERING  

Syftet med vårt examensarbete är att beräkna maximal spännvidd vid ändfack för 
betongbjälklag i bostäder. Detta ska ske med hänsyn till sprickvidd, nedböjning samt bibehållen 
platt tjocklek på 250 mm, varav 50 mm prefabricerad plattbärlag, med armeringsdiameter 12 
mm. 

 

1.3 AVGRÄNSNINGAR  

Rapporten behandlar endast enkelspända bjälklag med anledning av att det är plattbärlagen 
som ”bär” endast i en riktning.  

Vid beräkning av krympning, kommer vi att anta jämn krympning över tvärsnittet. Detta ger 
ingen nedböjning.  I aktuellt fall kan krympningen bli något större på tryckkanten eftersom 
plattbärlaget redan fått en liten krympning när bjälklaget gjuts. Detta skulle kunna ge en liten 
extra nedböjning vilket dock inte kommer beaktas. 
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1.4 LÖSNINGSMETODER 

De metoder som använts för att uppnå målet är:  
 
• Litteraturstudier om betongkonstruktioner samt utdelat material från kursen Bro- och 

anläggningsteknik.  

• Fördjupad studie av EC2, utdelad av Byggteknik AB.  

• Manuella beräkningar.  

• Beskrivande diagram. Metoden som användes är ”Minsta kvadrat metoden”.  

• Ritning av kurvor med hjälp av Excel.  

 

1.5 NULÄGESBESKRIVNING  

Vi har genomfört vårt examensarbete tillsammans med Byggteknik AB, som är ett 
konsultföretag. De utför konsulttjänster inom projektledning och byggnadskonstruktion. 
Byggteknik AB grundades 1985 och sedan 2001 ägs det av Kurt Fransson, som även är en av 
våra handledare.  

 
Företaget projekterar i 3D med programmet Revit Structure. De statiktekniska analyserna görs i 
FEM Design från Strusoft. 

 
Byggteknik Ab:s målsättning är att jobba nära sina uppdragsgivare för att skapa resultat som 
ger långa hållbara relationer. Företaget håller genomgångar för byggarbetarna och platsledning 
där de visa sina 3D modeller.  Företaget deltar aktivt i nytänkande för att skapa nya 
redovisningsformer på byggplatsen.  
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2. BETONG- OCH ARMERINGSTEKNIK 

 

Betong kännetecknas av hög tryckhållfasthet samtidigt som draghållfastheten är enbart 
ungefär 5-10 % av tryckhållfasthets värde. Betongens böj- samt draghållfasthet har mycket stor 
betydelse med hänsyn till sprickbildning. 

 

BROTT I ARMERAD BETONGKONSTRUKTION 

I och med att dragspänningar vanligtvis förekommer i de flesta konstruktioner, måste man öka 
betongens hållfasthet genom att förstärka den med armering. 

Vid dimensioneringsberäkningar, förutses det normalt att betongtvärsnittet är sprucket och att 
armeringen har förmågan att uppta alla uppträdande dragspänningar. Brott i armerad 
betongkonstruktion förekommer efter en omfattande deformation, som ett så kallad segt 
brott. 

Dragarmering används då stora dragpåkänningar förväntas och dimensioneras på så sätt att 
endast armeringen ska klara av att bära upp bärverkets påfrestningar, utan hjälp av betongens 
egen draghållfasthet. Dragarmering kan vara spänd eller ospänd (vilken är den mest 
förekommande). Spänd dragarmering innebär att armeringen spänns upp före eller efter 
gjutning och ospänd dragarmering innebär att armeringen är helt opåverkad av dragkrafter tills 
betongkonstruktionen belastas. Bärverk med spänd armering klarar högre belastning än de 
med ospänd armering, innan maximal dragpåkänning uppnås. 
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3. ARMERAT OCH OARMERAT BETONGTVÄRSNITT 
 

3.1 ARMERAT OCH OARMERAT TVÄRSNITTSRESPONS VID REN BÖJNING 

3.1.1 OARMERAT TVÄRSNITT 

När en oarmerad platta betraktas, kan man observera att den har elastisk respons ända till att 
den spricker vid den dragna kanten. Med hjälp av Naviers formel kan man beräkna 
spänningarna i det ospruckna tvärsnittet. På en viss nivå z ifrån neutrallagret blir spänningen 
(enligt ”Beräkning av betongkonstruktioner”, kapitel 5 avsnitt 14): 

𝜎𝑧(𝑧) =  
𝑀
𝐼
𝑧                                                                                                                                           (3.10) 

 

 

3.1.2 ARMERAT TVÄRSNITT  

I nästkommande avsnitt kommer det grundläggande verkningssättet, hos ett armerat 
betongtvärsnitt som utsätts för böjning, att förklaras. Den så kallade arbetskurvan, som 
beskriver sambandet mellan töjning och spänning, beskriver responsen hos ett material, då den 
utsätts för böjning. För att på ett likartad vis ha möjlighet att uppta responsen hos ett 

betongtvärsnitt, kan sambandet mellan tvärsnittets krökning 1
𝑟
 och böjande moment 

𝑀användas. Krökningen kan redogöras som vinkeländring per längdenhet utefter ett 
balkelement vars längd går mot noll. Ett annat sätt för att beskriva krökningen, är lutningen av 
tvärsnittets töjningsfördelning, se figur 3.1. 

 

Fig 3.1 Töjningsfördelning i armerat betongtvärsnitt med fullkomlig medverkan mellan 
omgivande betong och armeringsstål 
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Ur ovanstående bild framgår hur ett armerat tvärsnitt belastas av ett böjande moment som ger 
drag i tvärsnittets underkant och tryck i tvärsnittens överkant. På avståndet 𝑥 från över kanten 
finns neutrallagret, där 𝑥 (tryckzonhöjden) och töjningen är 0. Armeringen är belägen på 
sträckan 𝑑, som kallas för effektiv höjd. Töjningsfördelningen εs, är linjärt fördelat. På grund av 
fullkomlig samverkan mellan omgivande betong och armeringsstål passar ståltöjningen εs 
precis in i betongtvärsnittets töjningsfördelning. Nu kan man beräkna tvärsnittets krökning ur 
töjningsfördelningens lutning (enligt ”Beräkning av betongkonstruktioner”, kapitel 5 avsnitt 
16). 

1
𝑟

=  
𝜀𝑐𝑐
𝑥

=  
𝜀𝑠

𝑑 − 𝑥
                                                                                                                                  (3.11) 

 

där 𝑟 = krökningsradie  

𝜀𝑐𝑐 = betongtöjning i tvärsnittets överkant (tryckt kant) 

𝑥 = tryckzonens höjd  

𝑑 = effektiv höjd (avstånd från kant till armeringens tyngdpunkt) 

 

Till en början är tvärsnittet osprucket, då armering och omgivande betong arbetar tillsammans i 
lastupptagningen. Då betongen uppnår sin böj draghållfasthet, kommer tvärsnittet att spricka i 
dragzonen medan armeringsspänningen ökar markant, se figur 3.2. När sprickbildningsskedet 
upphör kommer armeringen att hålla ihop balken i underkant och ta upp drag, under tiden tas 
det upp tryckspänningar i tryckzonen. Såväl armering som betong har en linjärelastisk respons 
innan sprickbildningsprocessen, i och med att spänningarna och töjningarna är obetydliga. 
Även efter att sprickor uppstår behåller både betongen och armeringen sin linjärelastiska 
egenskap, armeringsstålet i drag och betongen i tryck. Tvärsnittets styvhet ändras kraftigt 
under sprickbildningsskedet. Ett sprucket armerat betongtvärsnitt har lägre böjstyvhet (𝐸𝐼) än 
innan sprickbildning. Dragspänningen i armering såväl som betongspänningen ökar i tryckzonen 
i samband med fortsatt momentökning. Icke-linjära deformationer uppträder, först i antingen 
armering eller betong, helt beroende på tvärsnittsdimensioneringen. I fall att stål åstadkommer 
flytgränsen kommer krökningen att öka i värde utan avsevärd tillväxt av momentet, det vill 
säga att tvärsnittet erhåller ett segt brottbeteende. 

 
Fig 3.2 a) Osprucket betongtvärsnitt 

b) Böjsprucket betongtvärsnitt 
6 
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I fall att mängden armering är liten i förhållande till betongtvärsnittets sprickmoment, kan det 
fås ett annat sprött brottförlopp. Armeringen kan inte fånga upp den dragkraft som avges när 
betongen spricker och som tidigare upptogs av betongen. Detta betyder att stålet slits av direkt 
vid sprickdeformationen. Det är därför armerade betongtvärsnitt alltid måste inrymma en viss 
minsta armeringsmängd. 

Det går på så sättet att avskilja mellan följande typer av böjbrott i armerade betongtvärsnitt 
enligt ”Beräkning av betongkonstruktioner”, kapitel 5 avsnitt 18): 

• Tryckbrott – segt verkningssätt. Stålet börjar flyta långt innan betongen når sin 
brottstukning. Tryckzonen kollapsar innan stålet slits av. 

• Tryckbrott – sprött verkningssätt. Betongen når sin brottstukning innan stålet börjar 
flyta och tryckzonen kollapsar. 

• Dragbrott – segt verkningssätt. Stålet börjar flyta och slits av innan betongen har nått 
sin brottstukning. 

• Dragbrott – sprött verkningssätt. Stålets slits av direkt när tvärsnittet spricker på grund 
av otillräcklig armeringsmängd. 
 

I tvärsnittets respons vid böjning går det normalt att identifiera tre tydliga stadier, se figur 3.3 
(enligt ”Beräkning av betongkonstruktioner”, kapitel 5 avsnitt 18). 

• Stadium I: osprucket tvärsnitt, linjärelastisk respons hos betong och armeringsstål. 
• Stadium II: böjsprucket tvärsnitt, linjärelastisk respons hos betong och armeringsstål, 

inverkan av dragen betong under neutrala lagret försummas. 
• Stadium III: något eller båda materialen har icke-linjär respons. 
• Brottgränstillstånd: tvärsnittet har nått sin maximala kapacitet. 

 
Fig 3.3 Funktionsstadier för böjning av armerade betongtvärsnitt 

 

Man ska notera att brottgränstillstånd är ett speciellt fall av stadium III, det innebär när 
tvärsnittet till sist krossas. 

En armerad betongkonstruktions tvärsnitt befinner sig i stadium I eller stadium II vid normalt 
bruk. Det är oantagligt att stålet startar att flyta i bruksstadiet. Stålspänningar måste begränsas 
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med avseende till begränsning av deformationer och sprickbredder. Det kan vara aktuellt att 
studera både stadium I som stadium II för att kunna undersöka armerade betongtvärsnitt i 
bruksstadiet. Brottstadiet påbörjas då flytning börjar i något tvärsnitt i betongkonstruktionen. 
För statiskt obestämda konstruktioner inträffar plastiska kraftomlagringar under ökning av last 
till dess att en brottmekanism uppstår. Det är då konstruktionen åstadkommit sin maximala 
bärförmåga, det vill säga brottgränstillstånd. För att kunna undersöka brottförloppet kan det bli 
intressant att studera tvärsnittens respons från och med det att flytmomentet uppnås. 

 

 

3.2 KRITERIER FÖR TVÄRSNITTSBERÄKNINGAR 

3.2.1 KRITERIER FÖR SPRICKOR 

Sprickkriterier brukas för att kunna bestämma i fall en konstruktionsdel är sprucken eller 
osprucken. Påföljande praktiska situationer påträffas (enligt ”Beräkning av 
betongkonstruktioner”, kapitel 5 avsnitt24):  

1) Bedöma vilken beräkningsmodell som skall tillämpas för viss last i bruksstadiet, modell 
enligt stadium I eller modell enligt stadium II. För ett givet moment ger varje modell en 
lösning. 

2) Bedöma risken för spricka i en viss situation i bruksstadiet  
a) När sprickbildning är ofördelaktig, t ex med hänsyn till beständighet 
b) När sprickbildning är fördelaktig, t ex med hänsyn till tvångsspänningar 

3) Bedöma risken för spricka i en viss situation i bruksstadiet, d v s när sprickor med stor 
sannolikhet kan förväntas. 

4) Bedöma risken för sprickbildning när bärförmågan hos osprucken betong utnyttjas. 
Detta är endast tillåtet undantagsvis. 
 

Värdet på draghållfastheten som används i beräkningen, väljs med avseende till nuvarande 
situation.  

För att kunna uppskatta sprickbildning används, det vill säga i situationerna 1) och 3), 
medelvärdet 𝑓𝑐𝑡𝑚.  

Det används lågt karakteristiskt värde 𝑓𝑐𝑡𝑘0,05 då sprickbildning är ogynnsam i bruksstadiet, 
alltså i situation 2a). Statiskt betyder detta att spricka uppstår i ett av tjugo fall. Denna risk för 
sprickbildning är i alla fall inte betydelselös. I fall att sprickbildningen uppskattas vara väldig 
allvarlig och oönskad kan det vara skäligt att särskild minska använt hållfasthetsvärde med en 
spricksäkerhetsfaktor (<1,0). Detta kan bli tydligt av beställarens krav eller nationell parameter.  

Högt karakteristiskt värde 𝑓𝑐𝑡𝑘0,05 brukas då sprickbildning är gynnsam i bruksstadier, alltså i 
situation 2b). 
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Dimensioneringsvärde i brottgränstillstånd 𝑓𝑐𝑡𝑑 utnyttjas i de särskilda fall då draghållfasthet 
tillgodoräknas i brottgränstillstånd, det vill säga i situation 4). Dimensionerade draghållfasthet 

grundas på lågt karakteristiskt värde och fastställs enligt 𝑓𝑐𝑡𝑑 =  𝛼𝑐𝑡 ∗
𝑓𝑐𝑡𝑘0,05

𝛾𝑐
. 

Med tidigare nämnda värden på draghållfastheten godtas betongen vara osprucken i fall att 
nästkommande villkor uppfylls (enligt ”Beräkning av betongkonstruktioner”, kapitel 5 avsnitt 
25). 

Vid ren böjning: 

𝜎𝑐  ≤  𝑓𝑐𝑡,𝑓𝑙                                                                                                                                               (3.12) 

 

där 𝑓𝑐𝑡,𝑓𝑙 = 𝑘 ∗ 𝑓𝑐𝑡  böjdraghållfasthet 

𝑘 = 1,6 − ℎ
1000

 ≥ 1,0 (med ℎ i [mm]) 

 

Observera att böjdraghållfastheten kan basers på karakteristiskt värde eller medelvärde 
beroende på situation. 

 

Vid böjning med dragande normalkraft: 

𝑘 ∗ 𝜎𝑐𝑛 + 𝜎𝑐𝑚  ≤  𝑓𝑐𝑡,𝑓𝑙                                                                                                                          (3.13) 

 

där 𝜎𝑐𝑛 = spänning av enbart normalkraft (positiv vid dragning) 

𝜎𝑐𝑚 = spänning av enbart moment (positiv vid dragning) 

 

Vid böjning med tryckande normalkraft: 

𝜎𝑐𝑛 + 𝜎𝑐𝑚  ≤  𝑓𝑐𝑡,𝑓𝑙                                                                                                                                (3.14) 

 

Med hjälp av ovanstående uttryck uppmärksammas differensen mellan ren dragning och 
dragning genom böjning, genom 𝑘-faktorn. En beräkning som är grundad på hypotesen om 
rätlinjig spänningsfördelning, ger ett för stort värde på uträknad dragspänning jämfört med 
verklig dragspänning. Effekten växer med ökad töjningsgradient, alltså med minskad 
tvärsnittshöjd, och uppmärksammas med förstorningsfaktorn 𝑘. När dragspänningen är 
beroende av såväl böjande moment som dragning är det bara relationen mellan 
draghållfastheten och spänningen som skall revideras. Således blir sprickkriterierna varierande 
vid tryckande och dragande normalkraft, se figur 3.4. 
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Fig 3.4  Olika sprickkriterier om böjande moment verkar samtidigt med tryckande eller 

dragande normalkraft 

 

3.2.2 KRITERIER FÖR BROTT 

Med hjälp av beräkningsmodellen av något av nästkommande brottkriterier kan man avgöra 
om betongtvärsnittet har uppnått sin bärförmåga. Tvärsnittets bärförmåga anses vara uppnådd 
varje gång ett av kriterierna uppfylls. 

Armeringsstål under drag eller tryck och betong under tryck har arbetskurvor med viktiga 
plastiska områden, vilket betyder att materialet kan bära spänningar till och med efter det att 
hållfasthetsvärdet åstadkommits. Det är därtill förmånligt att ha ett segt verkningssätt. Att 
materialens hållfasthet uppnås är således inte detsamma som att brottgränsen är uppnådd 
(enligt ”Beräkning av betongkonstruktioner”, kapitel 5 avsnitt 26). Däremot bedöms brottet av 
materialens maximala deformationsförmåga. 

Påföljande brottkriterier anges i EC 2 (enligt ”Beräkning av betongkonstruktioner”, kapitel 5 
avsnitt 26): 

För normalbetong som utsätts för tryck (C12/15-C50/60) gäller: 

• Kantstukningen vid tryckt kant (eller mest tryckt kant) begränsas enligt: 

|𝜀𝑐𝑐|  ≤ 3,5 ∗ 10−3                                                                                                                         (3.15) 
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• För tvärsnitt som är helt tryckta (centriskt eller excentriskt tryck) skall dessutom töjning 

på avstånd �1 − 2,0
3,5
� ℎ från mest tryckt kant begränsas enligt: 

|𝜀𝑐|  ≤ 2,0 ∗ 10−3                                                                                                                   (3.16) 
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4. BERÄKNINGSMETOD FÖR BÖJNING AV TVÄRSNITT I  

STADIUM I OCH STADIUM II VID LÅNGTIDSLAST 

 

I följande avsnitt skall olika beräkningsmetoder, för normalspänningar hos tvärsnitt som är 
utsatta för nedböjning med normalkraft eller utan, behandlas. Dessa metoder är användbara 
inom delar av ett bärverk där töjningsfördelningen kan anses som rätlinjig. Avsnittet behandlar 
enbart beräkning av spänningar vid linjärelastisk respons hos stål respektive betong. 

För att kunna genomföra beräkningsmodellerna, används följande antagande (enligt 
”Beräkning av betongkonstruktioner”, kapitel 8 avsnitt 1):  

1) Töjningen antas förändras rätlinjigt över tvärsnittet. 
2) Fullständig samverkan mellan omgivande betong och ingjuten armering, detta medför 

att både omgivande betongens och armeringens töjningsförändring är lika stor. 
∆𝜀𝑠 =  Δ𝜀𝑐 

3) Inverkan av dragen betong under neutrallager försummas för böjsprucket tvärsnitt.  
4) Linjärelastisk respons antas för armering och betong, det vill säga: 

𝜎𝑐 =  𝐸𝑐 ∗ 𝜀𝑐                                                                                                                                                                                                   

𝜎𝑠 =  𝐸𝑠 ∗ 𝜀𝑠                                                                                                                                                                                                    

 

I vissa fall kan det uppstå töjningsskillnad mellan omgivande betong och stål, på grund av 
betongens krympning eller förspänning. I fall att töjningsskillnaden fattas då gäller antagande 
2) att både betong- och ståltöjningen är lika stora på armeringens nivå i tvärsnittet. 

Enligt antagande 4) befinner sig tvärsnittet i antingen stadium I eller stadium II. För att kunna 
bestämma i vilket stadium beräkningen skall genomföras, används sprickkriterierna. 

 

4.1 BEGRÄNSNING AV SPÄNNINGAR I BRUKSGRÄNSTILLSTÅND 

Vid antagande av beräkningsantagandet 4) borde det verifieras om det finns linjärelastisk 
materialrespons då beräkningsmodellen appliceras. Från början är betongens arbetskurva i 
själva verket icke-linjär. Så länge tryckspänningarna är rimliga, kommer deviationerna från en 
rät linje inte vara stora. Således borde man kunna använda Hookes lag ungefär upp till cirka 
0,5-0,6 gånger tryckhållfasthetsvärdet. 

Således kan man godta att beräkningsmodellen är tillämplig i fall att stål- och betongspänningar 
begränsas (enligt ”Beräkning av betongkonstruktioner”, kapitel 8 avsnitt 2): 

𝜎𝑐𝑐  ≤ 0,6𝑓𝑐𝑘 (tryckspänning i betong) 

𝜎𝑠  ≤ 1,0𝑓𝑦𝑘  (tryck- dragspänning i armeringsstål) 
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I fall att en kontroll bevisar att något av tidigare nämnda villkor inte uppfylls, betyder det att 
beräkningen har utförts under felaktiga förutsättningar. Då bör beräkningarna utföras om 
under antagandet att tvärsnittet är i stadium III. 

 

Påföljande spänningsbegränsningar för bruksstadiet anges i EC 2 (enligt ”Beräkning av 
betongkonstruktioner”, kapitel 8 avsnitt 2): 

• Begränsning av tryckspänning i betong: 

Reduktion av tryckspänning skall ske, med avseende till risk för långstående sprickor 
(beständighetsskäl), i miljöer med risk för frostskador eller korrosion (beständighetsskäl). 

𝜎𝑐𝑐  ≤ 0,6 𝑓𝑐𝑘 (nationell parameter, rekommenderat värde) 

Det kan uppstå risk för olinjär krypning i fall att tryckspänningen inte uppfyller följande villkor: 

 𝜎𝑐𝑐  ≤ 0,45 𝑓𝑐𝑘 (nationell parameter, rekommenderat värde)  

I detta fall skall man endera beakta olinjär krypning genom särskild beräkning eller begränsa 
tryckspänningen. 

 

• Begränsning av spänning i stål: 

Dragspänning orsakad av karakteristisk lastkombination begränsar man med avseende till 
risken för oacceptabel deformation eller sprickbildning. 

I allmänhet: 

𝜎𝑠  ≤ 0,8 𝑓𝑦𝑘 (nationell parameter, rekommenderat värde) 

Vid tvångsinverkan: 

𝜎𝑠  ≤ 1,0𝑓𝑦𝑘 (nationell parameter, rekommenderat värde) 

 

Ett armerat betongtvärsnitt kan beräknas med allmänna metoder för spänningsberäkningar 
enligt balkteori, enbart i fall att materialen har linjärelastisk respons. Därvid ska effekten av 
böjsprickbildning och armering uppmärksammas. För att kunna genomföra beräkningen enligt 
antagande 3) skall man försumma dragen betong under neutrallagret för böjspruckna tvärsnitt, 
måste man föra in ett ekvivalent betongtvärsnitt för vilket allmänna metoder kan omedelbart 
appliceras. Se nästkommande avsnitt. 
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4.1.1 EKVIVALENT BETONGTVÄRSNITT 

Man antar två stycken konstruktionselement av stål respektive betong med identisk 
tvärsnittsarea 𝐴𝑠 = 𝐴𝑐, som utsätts för dragbelastning för att få likadan töjning 𝜀𝑐 =  𝜀𝑠 (enligt 
”Beräkning av betongkonstruktioner”, kapitel 8 avsnitt 3). 

Dragkraften i betongelementet blir:  

𝑁𝑐 =  𝐸𝑐𝑚 ∗ 𝜀𝑐 ∗ 𝐴𝑐 =  𝜎𝑐 ∗ 𝐴𝑐                                                                                                              (4.1) 

 

Dragkraften i stålelementet kan räknas som: 

𝑁𝑠 =  𝐸𝑠 ∗ 𝜀𝑠 ∗ 𝐴𝑐 =  𝐸𝑠 ∗
𝜎𝑐
𝐸𝑐𝑚

∗ 𝐴𝑐 =  𝛼 ∗ 𝜎𝑐 ∗ 𝐴𝑐                                                                                     

där 𝛼 =  𝐸𝑠
𝐸𝑐𝑚

  

 

I och med att  𝜎𝑐 =  𝐸𝑐𝑚 ∗ 𝜀𝑐 erhålls: 

𝑁𝑠 =  𝐸𝑐𝑚 ∗ 𝜀𝑐 ∗ (𝛼 ∗ 𝐴𝑐)                                                                                                                      (4.2) 

 

Dessa samband medför att dragkraften tillhörande stålstaven kan beräknas med utgångspunkt 
från reaktionen i betongen i fall att tvärsnittets storlek förstoras med faktorn 𝛼. Ett ekvivalent 
betongtvärsnitt kan alltså ersätta ståltvärsnittet i beräkningarna, vilket ger samma 
beräkningsresultat. 

 

Stålspänningen beräknas genom (enligt ”Beräkning av betongkonstruktioner”, kapitel 8 avsnitt 
4): 

𝜎𝑠 =  
𝑁𝑠
𝐴

=  𝐸𝑐𝑚 ∗ 𝜀𝑐 ∗ 𝛼 =  𝛼 ∗ 𝜎𝑐                                                                                                       (4.3) 

 

I konsekvens med detta kan man ersätta en armeringsstång i ett armerat betongtvärsnitt med 
en betongarea som är 𝛼 gånger större. Efter vilket kan beräkningarna fullföljas precis som om 
hela tvärsnittet är uppbyggt betong. Detta är dock rimligt i och med att töjningarna i betong 
och stål är jämna på samma nivå i tvärsnittet, jfr ovanstående beräkningsantagande 2) 

I det ekvivalenta betongtvärsnittet beräknas spänningar som kan vara verkliga eller fiktiva 
”betongsspänningar”. Genom att multiplicera den beräknade betongspänningen på 
armeringens nivå med 𝛼, får man den verkliga stålspänningen. 

Vid bestämmande av det ekvivalenta betongtvärsnittet, beaktas effekten av böjsprickbildning 
genom att enbart beakta den tryckta delen av det böjspruckna tvärsnittet. 
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När tvärsnittskonstanterna beräknas måste man vikta armeringen inom bidragande del av 
tvärsnittet (dragen eller tryckt) med faktor (𝛼 − 1). Armeringen som ligger inom icke 
medverkande del (böjsprucket betongtvärsnitt) skall viktas med faktorn 𝛼. Arean hos det 
ekvivalenta tvärsnittet, för ospruckna betongtvärsnitt (stadium I) med tryck- respektive 
dragarmering beräknas som (enligt ”Beräkning av betongkonstruktioner”, kapitel 8 avsnitt 4): 

𝐴𝐼 =  𝐴𝑐 + (𝛼 − 1)𝐴𝑠′ + (𝛼 − 1)𝐴𝑠                                                                                                    (4.4) 

 

där 𝐴𝑐 = betongtvärsnittets bruttoarea (utan avdrag för armeringen) 

 

Arean hos det ekvivalenta tvärsnittet för böjspruckna tvärsnitt (stadium II) med tryck- 
respektive tryckarmering beräknas som: 

𝐴𝐼𝐼 =  𝐴𝑐𝑐 + (𝛼 − 1)𝐴𝑠′ + 𝛼 ∗ 𝐴𝑠                                                                                                         (4.5) 

 

där 𝐴𝑐𝑐 = tryckzonens bruttoarea (utan avdrag för tryckarmeringen) 

 

Tekniken för att beräkna med ekvivalent betongtvärsnitt kan till och med bevisas utifrån 
jämvikts- och deformationsvillkor för ett armerat tvärsnitt. 
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5. SPRUCKEN OCH OSPRUCKEN KONSTRUKTION 
 

Ett enkelsymmetriskt osprucket tvärsnitt belastad med ett rent böjande moment skall antas, 
visas i figur 5.1. Lastfallet visas som ren böjning. De tidigare nämnda antaganden 1) och 4) 
innebär att både spänningar och töjningar varierar rätlinjigt över tvärsnittet. 

Den linje i betongtvärsnittet där spänningen är lika med noll kallas för neutral lager. 
Beteckningen 𝑧 är koordinaten vilket beskriver läget i betongtvärsnittet och uppmäts från det 
neutrala lagret positiv neråt. 

Spänningen på en bestämd nivå 𝑧 kan formuleras som (enligt ”Beräkning av 
betongkonstruktioner”, kapitel 8 avsnitt 10): 

𝜎𝑐(𝑧) =  
𝑧

ℎ − 𝑥
𝜎𝑐2                                                                                                                                   (5.1) 

 

där 𝜎𝑐2 = kantspänning i underkant 

 

I detta sammanhang blir betongtryckspänningarna över det neutrala lagret negativa samt 
dragspänningarna blir positiva. 

 

Fig 5.1 Enkelsymmetriskt osprucket betongtvärsnitt utsatt för ren böjning 

 

Jämviktsvillkoret att tryckresultanten skall ha samma värde som dragresultanten kan 
formuleras som (enligt ”Beräkning av betongkonstruktioner”, kapitel 8 avsnitt 11): 

 

� 𝜎𝑐(𝑧)𝑑𝐴 + � 𝜎𝑐(𝑧)𝑑𝐴 = 0      ⟹       � 𝜎𝑐
𝑧2

−𝑧1
(𝑧)𝑑𝐴 = 0                                                   (5.2)

𝑧2

0

0

−𝑧1
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där 𝑧1 = avstånd från neutrallager till tryckt kant 

 𝑧2 = avstånd från neutrallager till dragen kant  

 

Då uttrycket (5.1) sätts in för betongspänningen fås:  

𝜎𝑐2
ℎ − 𝑥

� 𝑧 ∗ 𝑑𝐴 = 0      ⟹       �𝑧 ∗ 𝑑𝐴 = 0
 

𝐴
                                                                                   (5.3)

 

𝐴
 

 

Detta samband är dock synonymt med tyngdpunktsekvationen, detta medför att koordinaten 𝑧 
måste ha som utgångspunkt tvärsnittets tyngdpunkt. Uttrycket erhölls dock genom en 
jämviktsbedömning där koordinaten 𝑧 utgick från neutrallagret. Vilket betyder att tvärsnittets 
tyngdpunkt måste ligga på neutrala lagret. Neutrala lagrets placering kan alltså avgöras genom 
att använda en tyngdpunktsekvation för tvärsnittet. 

 

Spänningar och krökning enligt Navier (enligt ”Beräkning av betongkonstruktioner”, kapitel 8 
avsnitt 12): 

Krökningar och spänningar kan bedömas utifrån Naviers formel: 

𝜎𝑐(𝑧) =  
𝑀
𝐼
𝑧                                                                                                                                           (5.4𝑎) 

�
1
𝑟
�
𝑓

=  
𝑀
𝐸𝑐𝑚𝐼

                                                                                                                                         (5.4𝑏) 

 

där 𝜎𝑐(𝑧) = betongspänning på grund av moment 

 𝐼 =  tvärsnittets yttröghetsmoment 

 𝐸𝑐𝑚 = betongens elasticitetsmodul 

 

5.1 OSPRUCKET ARMERAT TVÄRSNITT – REN BÖJNING 

I figur 5.2 visas ett enkelt symmetriskt armerat betongtvärsnitt som belastas av ren böjning. 
Betongtvärsnittet antas vara osprucket. Armeringen är liggande i ett lager innanför den dragna 
zonen på nivån 𝑧𝑠 från det neutrala lagret, där 𝑧𝑠 = 𝑑 − 𝑥. (enligt ”Beräkning av 
betongkonstruktioner”, kapitel 8 avsnitt 12 och 13): 
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Fig 5.2 Enkelsymmetriskt osprucket enkelarmerat betongtvärsnitt utsatt för ren böjning 

 

Att betongtöjningen är lika med ståltöjningen på armeringens nivå framgår ur 
beräkningsantagande 2). Betongspänningen på armeringens nivå kan beräknas som: 

𝜎𝑐(𝑧𝑠) =  𝐸𝑐𝑚 ∗ 𝜀𝑐(𝑧𝑠) =  𝐸𝑐𝑚 ∗ 𝜀𝑠                                                                                                     (5.5) 

 

Med 𝜎𝑠 =  𝐸𝑠 ∗ 𝜀𝑠 erhålls följande uttryck: 

𝜎𝑐(𝑧𝑠)  =  
𝜎𝑠
𝛼

                                                                                                                                         (5.6) 

 

där 𝛼 =  𝐸𝑠
𝐸𝑐𝑚

  

 

Betongens spänning på en bestämd nivå 𝑧 kan formuleras som: 

𝜎𝑐(𝑧) =  
𝑧

ℎ − 𝑥
𝜎𝑐2                                                                                                                                   (5.7) 

 

där 𝜎𝑐2 = kantspänning i underkant 

 

Stålspänningen och betongspänningen på armeringens nivå kan följaktigen formuleras som en 
funktion av kantspänningen vid dragen kant (enligt ”Beräkning av betongkonstruktioner”, 
kapitel 8 avsnitt 13): 

𝜎𝑐(𝑧𝑠) =  
𝑧𝑠

ℎ − 𝑥
𝜎𝑐2                                                                                                                                  (5.8) 

𝜎𝑠 =  𝛼
𝑧𝑠

ℎ − 𝑥
𝜎𝑐2                                                                                                                                      (5.9) 
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För att kunna beräkna betongens dragresultant måste man först addera alla spänningar som 
finns under det neutrala lagret. Sedan måste man subtrahera medverkandet från de delar av 
betongtvärsnittet där armeringen är insatt och på det sättet betongens medverkande 
förhindras.  

Betongens dragresultant kan då uttryckas som (enligt ”Beräkning av betongkonstruktioner”, [8-
3]-[8-14]): 

� 𝜎𝑐
𝑧2

0
(𝑧)𝑑𝐴 − 𝜎𝑐(𝑧𝑠) ∗ 𝐴𝑠                                                                                                                  (5.10) 

 

Jämviktsvillkoret att tryckresultanten skall ha samma värde som dragresultanten kan 
formuleras som:  

� 𝜎𝑐
𝑧2

−𝑧1
(𝑧)𝑑𝐴 − 𝜎𝑐(𝑧𝑠) ∗ 𝐴𝑠 + 𝛼 ∗ 𝜎𝑐(𝑧𝑠) ∗ 𝐴𝑠 = 0                                                                                    

 

där  𝑧1 = avstånd från neutrallager till tryckt kant 

 𝑧2 = avstånd från neutrallager till dragen kant  

 

Då man inför uttrycken (5.7) och (5.8) för betongspänningarna erhålls: 

𝜎𝑐2
ℎ − 𝑥

��𝑧 ∗ 𝑑𝐴 + 𝑧𝑠(𝛼 − 1)𝐴𝑠
 

𝐴
� = 0      ⟹       �𝑧 ∗ 𝑑𝐴 + 𝑧𝑠(𝛼 − 1)𝐴𝑠

 

𝐴
= 0                     (5.11) 

 

Uttrycket kan även tolkas som en tyngdpunktsekvation för ett ekvivalent tvärsnitt. Betongen 
har tagits bort från den delarean 𝐴𝑠 av betongtvärsnittet där armeringen är belägen samt 
ersatts av en betongarea som viktas med faktorn 𝛼. Genom detta kan man beakta stålets högre 
elasticitetsmodul. Då ett ekvivalent betongtvärsnitt anges på detta viss, enligt (5-11), kommer 
det neutrala lagret att vara identisk med det ekvivalenta betongtvärsnittets tyngdpunkt. 

Neutrala lagrets nivå kan sålunda avgöras genom att använda en tyngdspunktsekvation för det 
ekvivalenta tvärsnittet. 

Det ekvivalenta betongtvärsnittets area beräknas utifrån: 

𝐴𝐼 =  𝐴𝑐 + (𝛼 − 1)𝐴𝑠                                                                                                                          (5.12) 

 

där  𝐴𝐼 = area för ekvivalent tvärsnitt i stadium I 

𝐴𝑐 = betongtvärsnittets bruttoarea (utan avdrag för armeringen) 
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Spänningar och krökning enligt Navier (enligt ”Beräkning av betongkonstruktioner”, kapitel 8 
avsnitt 14 och 15): 

Med hjälp av Naviers formel, för det ekvivalenta tvärsnittet, kan man räkna ut krökning och 
betongspänningar orsakade av moment: 

𝜎𝑐(𝑧) =  
𝑀
𝐼
𝑧                                                                                                                                         (5.13𝑎) 

�
1
𝑟
�
𝑓

=  
𝑀

𝐸𝑐𝑚𝐼𝐼
                                                                                                                                      (5.13𝑏) 

 

där  𝐼𝐼 = yttröghetsmoment för ekvivalent betongtvärsnitt i stadium I 

 

Genom att multiplicera betongspänningen med 𝛼 får man fram stålspänningen orsakad av 
moment:  

𝜎𝑠 =  𝛼 ∗ 𝜎𝑐(𝑧𝑠)                                                                                                                                     (5.14) 

 

där 𝜎𝑐(𝑧𝑠) =  𝑀
𝐼𝐼
𝑧𝑠                                                                                                                      

 

Armeringen har vanligtvis lite effekt på betongtvärsnittskonstanter i stadium I. Ungefärligt kan 
tvärsnittskonstanterna beräknas för bruttotvärsnitt utan avseende på armeringen. Däremot blir 
effekten av armering större i slanka betongtvärsnitt med betydande armeringsinnehåll. 

Betongtvärsnittet betraktas som böjsprucket i fall att den uträknade betongspänningen vid 
tvärsnittets dragna kant får högre värde än böjdraghållfastheten. I detta fall måste 
betongtvärsnittet utredas under dessa villkor. Under dessa förhållanden skall enbart den 
tryckta delen av betongtvärsnittet tas med i det ekvivalenta betongtvärsnittet, med undantag 
av uppviktande stålareor. 

 

5.2 BÖJSPRUCKET ARMERAT TVÄRSNITT – REN BÖJNING 

I figur 5.3 betraktas ett enkeltsymmetriskt armerat betongtvärsnitt som belastas genom ren 
böjning. Enligt beräkningsantagande 3) skall betongtvärsnittet antas vara böjsprucket och då 
effekten av dragen betong skall försummas. Armeringen är liggande i ett lager innanför den 
dragna zonen på nivån 𝑧𝑠 från det neutrala lagret, där 𝑧𝑠 = 𝑑 − 𝑥. Genom att multiplicera 
elasticitetsmodulen för betong med töjningsfördelningen får man fram spänningsfördelningen i 
det ekvivalenta tvärsnittet. Detta medför att det är endast betongspänningarna som redovisas i 
nedanstående figur. Strax nedanför det neutrala lagret beräknas de ”fiktiva” 
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betongspänningarna. Den fiktiva betongspänningen är av särskilt intresse i och med 
stålspänningen erhålls genom att multiplicera den fiktiva spänningen med 𝛼.  
Beräkningsantagande 2) syftar till att betongtöjningen på armeringens nivå har samma värde 
som ståltöjningen. 

 

Fig 5.3 Enkelsymmetriskt böjsprucket enkelarmerat betongtvärsnitt utsatt för ren 
böjning 

 

För att räkna ut den fiktiva betongspänningen på armeringes nivå använder man följande 
uttryck (enligt ”Beräkning av betongkonstruktioner”, kapitel 8 avsnitt 16): 

𝜎𝑐(𝑧) =  𝐸𝑐𝑚 ∗ 𝜀𝑐(𝑧) = 𝐸𝑐𝑚 ∗ 𝜀𝑐                                                                                                       (5.15)  

 

Med 𝜎𝑠 =  𝐸𝑠 ∗ 𝜀𝑠 fås: 

𝜎𝑐(𝑧𝑠) =  
𝜎𝑠
𝛼

                                                                                                                                           (5.16) 

 

där 𝛼 =  𝐸𝑠
𝐸𝑐𝑚

 

 

Betongspänningen på ett bestämt höjd 𝑧 kan på samma sätt som tidigare uttryckas som (enligt 
”Beräkning av betongkonstruktioner”, kapitel 8 avsnitt 16): 

 

𝜎𝑐(𝑧) =  
𝑧

ℎ − 𝑥
𝜎𝑐2                                                                                                                                 (5.17) 

 

där  𝜎𝑐2 = kantspänning i underkant 

Stålspänningen och den fiktiva betongspänningen på armeringens nivå kan formuleras som 
funktion av kantspänningen vid dragen kant: 
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𝜎𝑐(𝑧) =  
𝑧

ℎ − 𝑥
𝜎𝑐2                                                                                                                                 (5.18) 

𝜎𝑠 = 𝛼
𝑧𝑠

ℎ − 𝑥
∗ 𝜎𝑐2                                                                                                                                 (5.19) 

 

Jämviktsvillkoret att tryckresultanten skall ha samma värde som dragresultanten kan 
formuleras som (enligt ”Beräkning av betongkonstruktioner”, kapitel 8 avsnitt 17):  

� 𝜎𝑐
0

−𝑧1
(𝑧)𝑑𝐴 + 𝛼 ∗ 𝜎𝑐(𝑧𝑠) ∗ 𝐴𝑠 = 0                                                                                                              

 

där 𝑧1 = avstånd från neutrallager till tryckt kant 

 

Sätts uttrycken, (5.17) samt(5.19), in för spänningarna erhålls: 

𝜎𝑐2
ℎ − 𝑥

�� 𝑧
 

𝐴𝑐𝑐
∗ 𝑑𝐴 + 𝑧𝑠𝛼𝐴𝑠� = 0      ⟹       � 𝑧 ∗

 

𝐴𝑐𝑐
𝑑𝐴 + 𝑧𝑠𝛼𝐴𝑠 = 0                                        (5.20) 

 

där 𝐴𝑐𝑐 = bruttoarea av tryckt del av betongtvärsnittet 

 

Ovanstående formel kan tydas som en tyngdpunktsekvation för ett ekvivalent tvärsnitt, som 
består av armeringsarean viktad med faktorn 𝛼 samt betongtvärsnittets tryckzon. På det viset 
kan stålets högre elasticitetsmodul beaktas. Då ett ekvivalent betongtvärsnitt anges på detta 
viss, enligt (5.11), kommer det neutrala lagret att vara identisk med det ekvivalenta 
betongtvärsnittets tyngdpunkt. Neutrala lagrets nivå kan sålunda avgöras genom att använda 
en tyngdspunktsekvation för det ekvivalenta tvärsnittet. 

 

Det ekvivalenta betongtvärsnittets area kan beräknas med hjälp av: 

𝐴𝐼𝐼 =  𝐴𝑐𝑐 + 𝛼 ∗ 𝐴𝑠                                                                                                                               (5.21) 

 

där 𝐴𝐼𝐼 = area för ekvivalent tvärsnitt i stadium II 

𝐴𝑐𝑐 = tryckzonens bruttoarea    
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Spänning och krökning enligt Navier (enligt ”Beräkning av betongkonstruktioner”, kapitel 8 
avsnitt 17 och 18): 

Uttrycket som kan användas för att beskriva en momentekvation för tvärsnittet i figur 5.3 är: 

𝑀 =  −� 𝜎𝑐 ∗ 𝑧𝑑𝐴 + 𝛼𝜎𝑐(𝑧𝑠) ∗ 𝑧𝑠 ∗ 𝐴𝑠                                                                                                   
0

−𝑧1
 

Genom att använda betongspänningar enligt (5.17) och (5.19) erhålls: 

𝑀 =  
𝜎𝑐2
ℎ − 𝑥

�� 𝑧2 ∗ 𝑑𝐴 + 𝑧𝑠2 ∗ 𝛼 ∗ 𝐴𝑠
 

𝐴𝑐𝑐
�                                                                                           (5.22) 

Ekvationen inom hakparantes innehåller beräkningsuttrycket för yttröghetsmomentet för det 
ekvivalenta tvärsnittet i stadium II. Momentet kan alltså formuleras som:  

𝑀 =  
𝜎𝑐2
ℎ − 𝑥

𝐼𝐼𝐼                                                                                                                                         (5.23) 

 

där 𝐼𝐼𝐼 = yttröghetsmoment för ekvivalent betongtvärsnitt i stadium II 

 

Detta samband är dock synonymt med Naviers formel, för anknytningen mellan kantspänning 
vid dragen kant samt moment. Vilket medför att krökning orsakad av moment och 
betongspänningar kan räknas ut genom att använda Naviers formel för det ekvivalenta 
tvärsnittet: 

𝜎𝑐(𝑧) =  
𝑀
𝐼𝐼𝐼
𝑧                                                                                                                                        (5.24𝑎) 

�
1
𝑟
�
𝑓

=  
𝑀

𝐸𝑐𝑚𝐼𝐼𝐼
                                                                                                                                    (5.24𝑏) 

 

där 𝐼𝐼𝐼 = yttröghetsmoment för ekvivalent betongtvärsnitt i stadium II 

 

Den momentorsakade stålspänningen skall beräknas enligt: 

𝜎𝑠𝑚 =  𝛼 ∗ 𝜎𝑐𝑚(𝑧𝑠) 

 

där 𝜎𝑐𝑚(𝑧𝑠) =  𝑀
𝐼𝐼𝐼
𝑧𝑠                                                                                                          (5.25) 
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6.  SPRICKBILDNING OCH BEGRÄNSNING AV SPRICKOR I  

BETONGKONSTRUKTION  
 

 

Betong har relativ låg draghållfasthet, vilket leder till att det är vanligt att betongkonstruktioner 
spricker. Uppkomsten av sprickor förekommer under härdningsförloppet men även efter att 
betongen har åstadkommit fullkomligt hållfasthet.  

Sprickor som uppstår på grund av dragspänningar är framkallade av antingen tvångskrafter som 
uppstår i fall att betongkonstruktionens rörelsebehov är förhindrad eller på grund av yttre last. 
Rörelsebehov kan alstras exempelvis till följd av betongens krympning, temperaturändringar 
och sättningsrörelser. 

         

Fig 6.1 Sprickor orsakade av dragspänningar 

 

 

6.1 OLIKA TYPER AV SPRICKOR 

6.1.1 SPRICKOR ORSAKADE AV YTTRE LAST 

När man dimensionerar armerade betongkonstruktioner utgår man ifrån att sprickor kommer 
att uppstå. Man lägger in armering för att erhålla jämnviktssystem efter sprickbildning. 
Naturligtvis uppstår sprickor då bärverket belastas, till och med i bruksstadiet. 

Dessa sprickor som orsakas av yttre laster är bara faktiska tecken på att byggnadsverket 
fungerar likaså den förutsätts vid dimensionering. Figur 6.2 visar exempel på lastbetingade 
sprickor som uppkommer till följd av att dragspänningarna uppnår betongens draghållfasthet 
och armeringen träder i funktion (enligt ”Beräkning av betongkonstruktioner”, kapitel 10 
avsnitt 3). 
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Fig 6.2 Exempel på lastbetingade sprickor i betongtvärsnitt 

 

 

6.1.2 ÖVRIGA TYPER AV SPRICKOR 

Efter enbart några timmar efter gjutning kan sprickor (orsakade av sättningar hos formar eller i 
betongmassan) uppstå. Dessa är orsakade av sättningar hos formar eller sättningar i 
betongmassan. Sådan typ av sättning kan inte förhindras genom att armera. Det är närmast så 
att armeringen kan orsaka sättsprickor i och med att den bildar hinder när betongen sätter sig. 
Ett exempel på plastisk sättspricka intill en armeringstång framgår i figur 6.3. Det är därför 
vidhäftningsförhållandena betraktas vara odugliga i den övre delen av höga tvärsnitt. 

 

Fig 6.3 Plastisk sättspricka vid armeringsstång 

 

Betongytan kan också krackelera vid tidig uttorkning av nygjuten betong.  

Kemiska nedbrytningsmekanismer kan leda till sprickbildning efter att byggnaden har varit i 
användning något eller några år. 

Alkali-kisel-reaktioner och sulfatangrepp kan orsaka svällning av betong och efter hand sprängs 
den sönder med genomgripande bildning av sprickor och sönderdelning som konsekvens. 

Sprickbildning kan förorsakas av även frostnedbrytning. I fall att betongens ytskikt är 
söndersprucket, kan frostnedbrytningen likaså kemiska nedbrytningen förvärras. 

Vid armeringskorrosion utvecklas korrosionsprodukter på armeringstängerna. Dessa sväller då i 
omfång och tillför spjälkeffekter på likadana sätt som vid väldig dragkraftstillväxt i armeringen. 
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Ursprungliga spjälksprickor kan följaktligen bryta genom betongens täckande skikt. Därefter i 
en följande fas kan hela täckande betongskiktet klyvas loss i större bitar, se figur 6.4. 

 

Fig 6.4 Spjälksprickor i täckande betongskikt på grund av armeringskorrosion 

 

 

6.2 KRAV VID BEGRÄNSNING AV SPRICKOR 

6.2.1 SPRICKORS PÅVERKAN PÅ BETONGKONSTRUKTIONENS EGENSKAPER 

Sprickor har vanligtvis ingen avsevärd betydelse för bärförmågan hos armerade konstruktioner. 

Styvheten hos betongkonstruktionens berörs i avgörande grad av sprickbildning. Sålunda 
påverkas konstruktioners svängningsegenskaper och nedböjningar av sprickbildning.  

För statiskt obestämda konstruktioner påverkas dessutom momentfördelningen av den 
styvhetsvariation som sprickbildningen medför (enligt ”Beräkning av betongkonstruktioner”, 
kapitel 10 avsnitt 5). I fall att deformationerna bedöms med hänsyn till en förenklad 
momentfördelning, exempelvis bestämd utefter elasticitetsteorin för osprucken bärverk, finns 
det fara för substantiella felbedömningar. 

Sprickor kan också ha framstående inflytande för konstruktioners beständighet. Såväl 
armerinens korrosion som betongens nedbrytning underlättas om sprickor penetrerar 
täckande betongskiktet. 

 

 

6.2.2 KRAV PÅ BEGRÄNSNING AV SPRICKBILDNING 

Enligt EC 2 ska det ställas krav på sprickbegränsning med avseende på konstruktioners 
utseende och beständighet. Den beräknade karakteristiska sprickbredden för långtidslast 
begränsas, med avseende på armeringens korrosion, till somliga tillåtna värden. I EC 2 ges även 
möjligheten att igenom förenklade sätt dimensionera med avseende på sprickbegränsning utan 
omedelbar uträkning av sprickbredd. 
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De 𝑤𝑚𝑎𝑥 värden, på karakteristisk sprickbredd som är godtagna, är nationella parametrar. I 
Sverige appliceras Svensk Standard SS 137010, regler som är beroende av armeringens 
korrosionskänslighet och miljön. Betongkonstruktionen skall visa sig vara antingen sprickfri i 
bruksstadiet, eller ska uträknad karakteristisk sprickbredd för långtidslast reduceras till vissa 
godkända värden. För dimensionerade last i bruksgränstillstånd skall sprickkriterierna vara 
uppfyllda. I fall att betongkonstruktionen inte kan visa sig vara sprickfri för dimensionerande 
last i bruksgränstillstånd, måste den vanligtvis antas att under alla omständigheter vara 
sprucken. 

De sprickor som en gång uppstått i en konstruktionsdel som belastas av böjande moment, 
kommer aldrig att sluta sig trots fullständigt avlastning. Den dimensionerande lasten i 
bruksgränstillstånd kan medverka vid godtyckligt tillfälle. I fall att betongkonstruktionen 
spricker vid denna tidpunkt kommer den följaktligen alltid att fortsätta vara sprucken och 
armeringen är utsatt för korrosionsangrepp. Då lasten varierar, varierar även sprickbredden 
men denna kan aldrig återgå till sitt nollvärde.  

Då det tillåtna värdet för sprickbredden som anges i SS 137010 är större än den aktuella 
sprickbredden, betraktar man att korrosionsprocessen utvecklas så sakta att den saknar 
inflytande på beständigheten.  

Antalet fina sprickor kring kammarna ökar då stålspänningen stiger, se figur 6.6, vilket medför 
en allmän uppluckring av betongens täckande skikt. Ur beständighetssynpunkt är detta till 
olägenhet. Det är alltså rimligt att hålla nere sprickbredderna igenom att reducera 
stålspänningen med hänsyn till fordran på beständighet.  

 

Fig 6.5 Förankring genom vidhäftning 

 

För att kunna sätta gräns för sprickbildning i konstruktioner krävs åtgärder vid produktion, 
betongtillverkning och konstruktion. Det är av stor vikt att alla medverkande, entreprenörer, 
betongfabrikanter och konstruktörer, i denna aspekt samarbetar och jobbar mot samma mål.  

Sprickors uppkomst kan inte hindras genom att använda armering, men däremot kan vissa 
stora sprickor undvikas och sprickbredder begränsas igenom passande utformning av 
sprickfördelande armering. 
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6.3 SPRICKBILDNINGSPROCESSEN 

Sprickbildningsprocessen har i stor utsträckning analyserats såväl teoretiskt som experimentellt 
på armerade betongelement som belastas genom ren dragning. Armeringen har då vanligtvis 
beståtts av ett centriskt belägen armeringsstål. Man skall betrakta ett långt armerat 
betongelement av denna sort. Armeringen sticker fram i ändarna på så sätt så att en dragkraft 
kan ansättas, se figur 6.6, betongelementet belastas med en dragkraft 𝑁1 som inte är tillräcklig 
stor för att skapa dragsprickor.  

Betong- och strålspänningen stavens ändar kan räknas som (enligt ”Beräkning av 
betongkonstruktioner”, kapitel 10 avsnitt 8): 

𝜎𝑠 =  𝑁1
𝐴𝑠

      ⟹       𝜀𝑠 =  𝜎𝑠
𝐸𝑠

                                                                                                                               

  

𝜎𝑠 = 0      ⟹      𝜀𝑐  =  0                                                                                                                                  
  

Ur detta framgår att armeringen har ett behov av att töja sig i relation till betongen. Glidning 
mellan stål och betong kommer att hindras igenom vidhäftning mellan materialen. Vilket 
betyder att dragkraften gradvis förflyttas till betongen från armeringen via kammar, således 
tvingas betongen att samarbeta i lastupptagningen. Betong- och ståltöjningen kommer att vara 
lika stor på ett visst håll från stavens ändar, där kommer inte det överföras någon kraft mellan 
omgivande betong och armering.  

Området där det inträffar kraftöverförningen kallas överförningssträcka 𝑙𝑡. Innanför detta 
område överflyttas kraft genom vidhäftningsspänningar. 

Spänningarna fås som (enligt ”Beräkning av betongkonstruktioner”, kapitel 10 avsnitt 8): 

𝜎𝑐 =  
𝑁1
𝐴𝐼

                                                                                                                                                    (6.1) 

𝜎𝑠 =  𝛼 ∗ 𝜎𝑐                                                                                                                                                (6.2) 

 

där  𝐴𝐼 =  𝐴𝑐 + (𝛼 − 1)𝐴𝑠 (ekvivalent betongtvärsnitt i stadium I) 

𝛼 =  
𝐸𝑠
𝐸𝑐𝑚

                                                                                                                                                                

 

Ett lokalt vidhäftningsbrott kommer att inträffa vid stavens ändar, orsakad av trycket ut mot 
den fria kanten, se figur 6.6. Vilket medför att vidhäftningsspänningen kommer att vara noll på 
en liten sträcka 𝛥𝑟 inpå ändarna. 
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Fig 6.6 Lokalt vidhäftningsbrott intill betongstavens kanter 

 

Figur 6.7 visar uppdelningen av stål-, betong- och vidhäftningsspänningar utmed 
betongelementet längd. Utifrån schematiska samband mellan vidhäftningsspänning och lokal 
glidning eller uppmättning kan man uträkna sådana typer av spänningsfördelningar. 

 

Fig 6.7 Fördelning av betong- stål- och vidhäftningsspänningar i en armerad betongstav 
som belastas av en dragkraft mindre än spricklasten 

 

Överförningssträckans längd i armerad betongbjälklag ökar i takt med dragkraften. Parallellt 
med att betong- och stålspänningen ökar i stavens centrala del. Detta bli tydligt genom att se 
figur 6.8 som visas på vilket sätt betongspänningens fördelning varierar i takt med ökande 
dragkraft ända fram till spricklasten. 

Betongstaven befinner sig på gränsen till sprickbildning då betongspänningen når upp till 
betongens draghållfasthet. I figur 6.9 kan man tydligt se att den första sprickan kan alstra var 
som helst inom betongelementets mittre del. 
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Spricklasten 𝑁𝑐𝑟 beräknas genom att använda sig av följande uttryck (enligt ”Beräkning av 
betongkonstruktioner”, kapitel 10 avsnitt 10): 

𝑁𝑐𝑟 =  𝑓𝑐𝑡 ∗ [𝐴𝑐 + (𝛼 − 1)𝐴𝑠]                                                                                                               (6.3) 

 

Fig 6.8 Fördelning av betongspänningar i armerad betongstav vid ökande dragkraft upp 
till spricklasten 

 

Den största överförningssträcka som kan fås är överförningssträckan vid spricklast. Denna 
betecknas fortsättningsvis 𝑙𝑡,𝑚𝑎𝑥. I fall att man vill få en större överförningssträcka krävs det då 
en större dragkraft, dock kan man inte belasta betongstaven men en större dragkraft utan att 
den ska spricka. Sprickbildningskedet börjar då spricklasten åstadkommes. Sprickor kommer att 
uppstå på varierande avstånd 𝑠𝑟 (sprickavståndet) trots att lasten inte ökar avsevärt. Ett lokalt 
vidhäftningsbrott uppstår vid varenda ny spricka enligt figur 6.8. Sprickor kan uppstå endast så 
länge sprickbildningsprocessen pågår, därefter kan inga nya sprickor att bildas till och med om 
lasten ökar. Det som händer när lasten ökar efter avslutat sprickbildningsprocess, är att 
sprickbredderna växer i de redan existerande sprickorna. Sprickorna kan inte uppstå hur nära 
intill varandra som helst. 
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I fall att en spänning i betongen som ska ha samma värde som draghållfastheten krävs, begärs 
en överförningssträcka med längden 𝑙𝑡,𝑚𝑎𝑥, jfr med figur 6.8. Vilket betyder att från ett 
spricksnitt eller en fri kant kan följande spricka uppstå på en sträcka som är mindre än 
𝑙𝑡,𝑚𝑎𝑥+𝛥𝑟. 

I fall att två sprickor uppstår på ett avstånd som är lite mindre än 2 ∗ 𝑙𝑡,𝑚𝑎𝑥 + 2 ∗ 𝛥𝑟 förblir 
sprickavståndet alltför kort för en spänning som ska vara lika med draghållfastheten skall kunna 
uppbyggas emellan sprickorna. Därför är det omöjligt att få en ny spricka emellan de två 
befintliga, se figur 6.9. 

 

Fig 6.9 Övre och undre gräns för sprickavståndet 

 

Inom loppet av sprickbildningsprocessen, kommer en mängd sprickor att uppkomma på ett 
slumpmässigt sätt i det armerade betongelementet. De befintliga sprickavstånden måste dock 
uppfylla följande villkor (enligt ”Beräkning av betongkonstruktioner”, kapitel 10 avsnitt 12): 

𝑙𝑡,𝑚𝑎𝑥 + 𝛥𝑟 ≤  𝑠𝑟  ≤ 2 ∗ 𝑙𝑡,𝑚𝑎𝑥 + 2 ∗ ∆𝑟                                                                                           (6.4) 

 

Överförningssträckans längd har alltså en direkt påverkan på sprickavståndet, vilken i sin tur är 
beroende av kraftöverförningen mellan omgivande betong och armeringsstål. Således är 
armeringsstängernas ytegenskaper, exempelvis armeringens fördelning och kamutformning, 
parametrar som inverkar på sprickavstånden. 

Figur 6.10 visar ett exempel på sprickbildningsprocessen i ett armerat betongelement belastad 
med spricklasten enligt (6.3). Betongspänningen kommer att avta till en nivå som är lägre än 
draghållfastheten inom de parter där sprickavståndet blir mindre än 2 ∗ 𝑙𝑡,𝑚𝑎𝑥 + 2 ∗ ∆𝑟. 
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Fig 6.10 Exempel på sprickbildningsprocess i armerad betongstav. Fördelning av 
betongspänningar efterhand som nya sprickor uppkommer 
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7. KONSTRUKTIONSELEMENT BELASTADE MED BÖJANDE 

MOMENT 
 

7.1 KONSTRUKTIONSELEMENT BELASTAD MED BÖJANDE MOMENT 

Sprickbildningen sker inom dragzonen bara för ett bärverkselement som belastas genom 
böjning med normalkraft eller utan. Dragspänningarna i snitt emellan sprickorna kommer att 
uppstå inom en begränsad del av tvärsnittet, se figur 7.1. 

 

Fig 7.1 Område i böjd konstruktionsdel där dragspänningar uppträder i betongen mellan 
två sprickor 

 

Vid prov har man därtill upptäckt att sprickavståndet avtar när bärverket belastas genom 
böjning. Dessutom blir sprickavståndet mindre vid ökad krökning. 

 

Beräkning enligt EC2 (enligt ”Beräkning av betongkonstruktioner”, kapitel 10 avsnitt 18): 

Enligt EC 2 kan man uppskatta det karakteristiska sprickavståndet i jämförelse med  

𝑠𝑟,𝑚𝑎𝑥 =  5,1𝜙 + 0,425 ∗ 𝑘1
𝜙
𝜌

. Dock i detta fall gäller endast bidragande del av 

tvärsnittet. 

𝑠𝑟,𝑚𝑎𝑥 =  𝑘3𝑐 + 𝑘1 ∗ 𝑘2 ∗ 𝑘4
𝜙

𝜌𝑝,𝑒𝑓
                                                                                                     (7.1) 

 

där c   = täckande betongskikt hos längsgående armering 

𝑘1 = faktor som beaktar armeringens ytegenskaper 

𝑘1 = 0,8 för kamstänger 

         1,6 för släta stänger (t ex spännstål) 

𝑘3 = 3,4 (nationell parameter, rekommenderat värde) 
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𝑘4  = 0,425 (nationell parameter, rekommenderat värde) 

𝜌𝑝,𝑒𝑓 = 𝐴𝑠
𝐴𝑒𝑓

 

𝐴𝑒𝑓 = area hos medverkande betong mellan sprickor, se figur 7.4. 

 

Faktor 𝑘2 tar hänsyn till inverkan av töjningsgradient och beräknas enligt: 

𝑘2 = 0,5
𝜀1 + 𝜀2
𝜀1

                                                                                                                                       (7.2) 

 

där 𝜀1 = tvärsnittets största dragtöjning 

𝜀2 = tvärsnittets minsta dragtöjning 

 

Vid ren böjning blir 𝑘2 = 0,5. 

 

I och med att dragspänningarna inte är jämnt fördelade mellan sprickorna, blir det osäkert att 
uppskatta arean hos medverkande betong. Den effektiva betongarean som anges och utnyttjas 
i EC 2, redovisas i figur 7.2. Detta gäller för dragen konstruktionsdel samt för bärverksdel utsatt 
för böjning. Höjden ℎ𝑐,𝑒𝑓 på effektiv betongarea fastställs med hjälp av följande uttryck (enligt 
”Beräkning av betongkonstruktioner”, kapitel 10 avsnitt 19): 

 

ℎ𝑐,𝑒𝑓 = 𝑚𝑖𝑛{2,5(ℎ − 𝑑),
ℎ − 𝑥

3
,
ℎ
2

}                                                                                                      (7.3) 
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Fig 7.2 

 

Armeringen får inte vara för utspridd placerad om man ska kunna uppskatta den medverkande 
betongarean figur 7.2. Vid sådana fall finns det angivet i EC 2 villkoren för bestämmande av 
karakteristiskt värde på sprickavståndet. Följande samband skall beaktas (enligt ”Beräkning av 
betongkonstruktioner”, kapitel 10 avsnitt 20): 

 

𝑠𝑟,𝑚𝑎𝑥 = 1,3(ℎ − 𝑥) om stängernas centrumavstånd > 5 �𝑐 + 𝜙
2
�                               (7.4) 

 

Samma samband kan användas för uppskattning om vidhäftande armering fattas i dragzonen. 

 

 

7.2 SPRICKBREDDSBERÄKNING  

En armerad betongstav med centrisk belägen armering och med sprickor på jämnt avstånd 𝑠𝑟𝑚 
(medelsprickavståndet), skall betraktas. Betongstaven belastas av en normalkraft 𝑁, som är 
större än spricklasten. Ståltöjningen i spricksnittet uppgår till (enligt ”Beräkning av 
betongkonstruktioner”, kapitel 10 avsnitt 20): 

𝜀𝑠 =  
𝑁

𝐸𝑠 ∗ 𝐴𝑠
                                                                                                                                                        

 

Eftersom betongen medverkar vid lastupptagningen, kommer töjningen mellan sprickor vara 
lägre. I fall att denna samverkan bortses och på det sättet betraktas armeringen som fullständig 
fri man beräkna medelsprickbredden som (enligt ”Beräkning av betongkonstruktioner”, [10-
20]): 

𝑤𝑚 =  𝜀𝑠 ∗ 2
𝑠𝑟𝑚

2
=  

𝜎𝑠
𝐸𝑠
∗ 𝑠𝑟𝑚                                                                                                                (7.5) 
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Uttrycket (7.5) betraktas utgöra en övre gräns för sprickbredden vid korttidslast. 

Sprickbredden för en fri armeringstång kommer inte att öka mycket vid långtidsförhållanden. 
Denna ökning beror på betongens krympning. Medelsprickbredden med avseende till 
betongens krympning kan uttryckas som (enligt ”Beräkning av betongkonstruktioner”, [10-20]): 

𝑤𝑚 = (𝜀𝑠 + 𝜀𝑐𝑠)𝑠𝑟𝑚                                                                                                                                (7.6) 

 

Sprickbredden är resultatet av att armeringstången emellan sprickor tänjer sig mer än 
betongen. Då betongen samverkar i lastupptagningen, kan sprickbredden uträknas genom att 
addera töjningsskillnaden mellan betong och stål, utifrån överförningssträckorna på båda sidor 
om sprickan och därtill summera förlängningen av stålet inom områdena Δr med lokalt 
vidhäftningsbrott, se figur 7.3. 

𝑤 = 2� �𝜀𝑠(𝑥) − 𝜀𝑐(𝑥)�𝑑𝑥 + 2 ∗ 𝜀𝑠 ∗ 𝛥𝑟
𝑙1

0
                                                                                      (7.7) 

där 𝜀𝑠 = ståltöjning i spricksnittet 

 

 

Fig 7.3 Beräkning av sprickbredd 

 

Differensen mellan töjningarna hos en armeringsstång ingjuten i betong och en fri 
armeringsstång uppvisas i figur 7.4. Vid samma last blir töjningen hos den fria stången lika med 
töjningen i spricksnittet εs.  
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Fig 7.4 Töjning hos fri armeringsstång och stång ingjuten i betong belastade med 
samma dragkraft 

 

Dragen betong mellan sprickorna har en betydande effekt på sprickbredden, direkt efter att 
sprickorna har slagits upp. Detta betyder att differensen mellan stålets medeltöjning och 
töjningen för analog fri armeringsstång är stor. 

Då dragkraften stiger, uppstår inga nya sprickor. Däremot kommer sprickbredden att öka i de 
redan existerande sprickorna. Kraften som förflyttas till betongen reduceras av 
vidhäftningsmekanismer. Då dragkraften ökar kommer betongen att bidra lika mycket som vid 
reducerad dragkraft. Därför blir kvoten mellan stålets medeltöjning och ståltöjningen i 
spricksnittet mindre vid stigande last. Detta betyder att inverkan av dragen betong blir mindre. 
Ståltöjningen i spricksnittet och stålets medeltöjning avtar vid ökning av last. 

 

Beräkning av sprickbredden enligt EC2 (enligt ”Beräkning av betongkonstruktioner”, [10-23]): 

 

I EC 2 anges att karakteristisk sprickbredd hos armerade bärverkselement kan beräknas med 
hjälp av: 

𝑤𝑘 =  𝑠𝑟,𝑚𝑎𝑥(𝜀𝑠𝑚 − 𝜀𝑐𝑚)                                                                                                                       (7.8) 

 

där  𝑠𝑟,𝑚𝑎𝑥 = karakteristiskt sprickavstånd enligt (7.1) eller (7.4) 

𝜀𝑠𝑚 = stålets medeltöjning inklusive effekt av påtvingad deformation 

𝜀𝑐𝑚 = betongens medeltöjning mellan sprickor 
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Dock gäller detta uttryck i fall att man utgår från grunduttrycket (7.7). 

Differensen i betongens och stålets medeltöjning får beräknas som:  

𝜀𝑠𝑚 − 𝜀𝑐𝑚 =  
𝜎𝑠 − 𝑘𝑡

𝑓𝑐𝑡𝑚(𝑡)
𝜌𝑝,𝑒𝑓

�1 + 𝛼𝜌𝑝,𝑒𝑓�

𝐸𝑠
≥  0, 6 

𝜎𝑠
𝐸𝑠

                                                                  (7.9) 

 

där  𝜎𝑠 = stålspänning i spricksnittet beräknad i stadium II 

𝑘𝑡 = faktor som beaktar lasten varaktighet  

𝑘𝑡 = 0,6 för korttidslast 

𝑘𝑡 = 0,4 för långtidslast 

𝛼 =  
𝐸𝑠
𝐸𝑐𝑚

 

𝜌𝑝,𝑒𝑓 =  
𝐴𝑠
𝐴𝑒𝑓

 

 

7.2.1 ÅTGÄRDER FÖR SPRICKBEGRÄNSNING I BETONGKONSTRUKTION 

I betongbärverken där sprickor orsakade av tvångspåverkning eller yttre last kan förväntas, 
rekommenderas att armering ska insättas och anordnas så att den får en sprickfördelande 
egenskap. Detta syftar till att enstaka grova sprickor skall förhindras på så sätt att armeringen i 
tidigt uppståndna sprickor har den förmåga att tvinga fram nya sprickor under 
sprickbildningsstadiet. I och med det fås ett antal fina sprickor vars sprickbredd kan accepteras. 

Det minsta kvantitet armering som behövs för sprickfördelning måste ha förmågan att inte 
börja flyta under sprickbildningsskedet. I fall att armeringen påbörjar att flyta i första sprickan 
kommer formändringarna att inriktas till detta snitt, detta kan medför en mycket grov spricka. 

För begränsning av sprickbredder är det naturligtvis inte nog med denna minsta mängd 
armering som krävs för sprickfördelning, och som dimensioneras i enlighet med principen att 
flytning skall undvikas. För att sprickbredderna skall vara mindre än de tillåtna värdena fodras 
en avsevärd ökad armeringsmängd. I och med denna kraftiga ökning skulle man kunna 
övertänka om sprickfördelningen i allmänt sett ens är erforderlig. Ett förslag kan vara att 
istället för att förhindra sprickfördelningen, laga sprickorna som uppstår. Ett annat förslag kan 
vara att dimensionera konstruktionen på ett sådant sätt att sprickor inte uppstår, exempelvis 
genom avlägsnande av tvång, gjutetappsindelning med mera. 

Då armering sätts in för att undvika sprickfördelning, måste åtgärder även tas vid med 
avseende till korrosionsrisken. Vilket medför både att sprickbredder skall hållas nere till 
godkända värden och krav på täckande betongskikt. Om för liten armeringsmängd läggs in i 
förhållande till dessa krav, kan det inträffa dubbel skadeeffekt genom att både 
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korrosionsproblem och grova sprickor kan uppstå. Således kan det vara mer fördelaktigt att 
använda andra åtgärder för sprickbegränsning. 

 

7.2.2 MINIMIARMERING FÖR SPRICKFÖRDELNING 

Stålspänningen är försumbar förrän sprickor slår upp i armerade betongtvärsnitt, på grund av 
att stålspänningen inte kan bli större än motsvarande betong töjningskapacitet (enligt 
”Beräkning av betongkonstruktioner”, kapitel 10 avsnitt 24): 

𝜎𝑠  ≤  𝛼 ∗ 𝑓𝑐𝑡 =  𝐸𝑠 ∗ 𝜀𝑐𝑡𝑢                                                                                                                                 

 

där εctu = betongens brottöjning vid drag 

 

Så fort den första sprickan uppkommer måste armeringen, som då börjar gå i funktion, ha 
tillräckligt kraft att göra motstånd till dragkraften, som mobiliseras i angränsande tvärsnitt 
genom betongens draghållfasthet. 

I stort sett kan hela flytkapaciteten brukas för dragkraftsökningen i stålet. Den minsta 
armeringsmängd som behövs för att driva fram en ny spricka kan uträknas med hjälp av en 
jämviktsbetraktelse, se figur 7.5. I denna liknelse är en hög betongspänning ofördelaktig och ett 
högt dimensioneringsvärde rekommenderas därför att antas i beräkningarna. 

För att undvika flytning måste därför följande villkor vara uppfyllda: 

𝑓𝑦𝑘 ∗ 𝐴𝑠  ≥  𝑓𝑐𝑡𝑘 0,95 ∗ 𝐴𝑐 ⟹    𝐴𝑠 ≥  𝑓𝑐𝑡𝑘 0,95
𝑓𝑦𝑘

∗ 𝐴𝑐 ⟹    𝜌 ≥  𝑓𝑐𝑡𝑘 0,95
𝑓𝑦𝑘

                       (7.10) 

 

Fig 7.5 Bestämning av minimiarmering för sprickfördelning 

 

I fall att armeringen skall anordnas enkelsidigt skall 𝐴𝑠 inte vara mindre än den totala 
armeringsarean för analogt dubbelarmerade tvärsnitt. 

Enligt EC 2 måste dragzonen för konstruktionsdelar förses med den minsta mängd 
sprickfördelande armering 𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛. För T-tvärsnitt, lådtvärsnitt och liknande måste villkoret 
uppfyllas för respektive del i flänsar samt liv. 
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𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 beräknas på följande vis (enligt ”Beräkning av betongkonstruktioner”, kapitel 10 avsnitt 
25): 

𝜎𝑠 ∗ 𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛  ≥  𝑘𝑐 ∗ 𝑘 ∗ 𝑓𝑐𝑡𝑚(𝑡) ∗ 𝐴𝑐𝑡                                                                                                 (7.11) 

 

där 𝐴𝑐𝑡 = area av betongens dragzon omedelbart före sprickbildning 

𝜎𝑠 = stålspänningen som tillåts efter sprickbildning, högst 𝑓𝑦𝑘, men lägre värde 
kan krävas med avseende till begränsning av sprickbredd  

𝑘𝑐 = faktor som beaktar spänningsfördelningen före sprickbildning 

𝑘𝑐 = 0,4 vid ren böjning 

𝑘 = faktor som beaktar spänningsfördelningen av inre spänningar uppkomna 
genom förhindrat rörelsebehov 

 𝑘 = 1,0 för liv med h ≤ 300 mm eller fläns med 𝑏𝑤  ≤ 300 mm 

 𝑘 = 0,65 för liv med h ≥ 800 mm eller fläns med 𝑏𝑤 ≥ 800 mm 

 för mellanliggande dimensioner kan interpolering tillämpas 

 

Sprickbegränsning fås enbart inom armeringens angränsande områden, det vill säga inom 
effektiv betongarea enligt figur 7.2. I fall att man utelämnar vissa delar av tvärsnittet utan 
genomgående armering, finns det en tydlig fara att grova sprickor slår upp. I fall att det 
utelämnas stora områden utan tvärsgående armering bör tillfogande sprickarmering insättas. 
enligt minimivillkoret (7.11) kan denna dimensioneras.  
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8. GENOMFÖRANDE 
 

Bjälklagstjocklek 250 mm 

Betong C30/37  

Exponeringsklass  𝑋𝐶1 

Livslängd   50 å𝑟 

𝑣𝑐𝑡 =  0,5 

Armering B500B 

 

Första steget i våra beräkningar består av: 

Lastanalys 

Permanenta laster: 

Laster beräknas per kN/m. 

 

Lastkombination: 

6.10a 6.10b 

= 1,00∙1,35∙6,25 = 8,3 kN/m 
= 1,00∙1,5∙1,0∙0,5 = 0,75kN/m 
= 1,00∙1,5∙0,7∙2,0 = 2,1 kN/m 

= 1,00∙0,89∙1,35∙6,25= 7,5 kN/m 
= 1,00∙1,5∙0,5 = 0,75 kN/m 
= 1,00∙1,5∙2,0 = 3kN/m 

=11,24kN/m 𝑞𝑑𝑖𝑚 = 11,25 kN/m 

 

 

FALL 1. FRI-INSPÄND I KONTINUERLIG PLATTA 

 

Fig 8.1 Fri inspänd betongplatta 
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Moment i fält: 

𝑀 = 𝑞 ∗ 𝑙2 ∗ 0,08 

 Moment i bruksgränstillstånd 

Spännvidd (m) Moment i brottgränstillstånd 
(kNm) 

Karakteristiskt 
(kNm) 

Frekvent 
(kNm) 

Kvarsipermanent 
(kNm) 

6,6 38,7 31,4 28,9 28,4 

6,9 42,3 34,3 31,6 31,0 

7,2 46,0 37,3 34,4 33,8 

7,5 50,0 40,5 37,4 36,7 

7,8 54,0 43,8 40,4 39,7 

8,1 58,3 47,2 43,4 42,8 

 

Moment i stöd: 

𝑀 =  𝑞∗𝑙
2

10
  

 Moment i bruksgränstillstånd 
Spännvidd (m) Moment i 

brottgränstillstånd (kNm) 
Karakteristiskt 

(kNm) 
Frekvent 

(kNm) 
Kvarsipermanent 

(kNm) 
6,6 48,4 39,20 36,20 35,50 
6,9 52,8 42,85 39,50 38,80 
7,2 57,5 46,66 43,03 42,25 
7,5 62,4 50,60 46,70 45,80 
7,8 67,5 54,76 50,50 49,60 
8,1 72,8 59,05 54,50 53,50 
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FALL 1.A - BERÄKNING OCH KONTROLL I FÄLT  

Kontroll i stadium I: 

Spännvidd (m) 
  
f,0,05
ℋ  =2, 22 MPa 

6,6 < 2.8 
6,9 < 3,0 
7,2 < 3.3 
7,5 < 3.5 
7,8 < 3.8 
8,1 < 4.2 

Om 𝜎𝑐𝑡 < f,0,05
ℋ       osprucken 

ℋ, hänvisas till bilagor  
 
 
Fältarmering oarmerat tvärsnitt innan ökning i stadium II:  

Spännvidd (m) As (mm2) x (m) wk (mm) Sr, max (mm) Ϭs, max (MPa) 

6.6 423 s260 0,0590 0,350 325,0 349,8 
6.9 432 s250 0,0596 0,340 320,1 374,6 
7.2 476 s250 0,0620 0,330 298,3 372,3 
7.5 543 s200 0,0660 0,304 271,8 357,7 
7.8 554 s190 0,0670 0,327 267,8 380,0 
8.1 605 s180 0,0685 0,320 252,6 377,6 

 

Fältarmering oarmerat tvärsnitt efter ökning i stadium II: 

Spännvidd (m) As (mm2) x (m) wk (mm) Sr, max (mm) Ϭs, max (MPa) 

6.6 440 s240 0,0600 0,280 315,80 337,20 
6.9 480s220 0,0626 0,280 296,50 339,20 
7.2 550 s200 0,0653 0,260 269,50 324,80 
7.5 660s170 0,0713 0,210 238,50 297,60 
7.8 850s130 0,0791 0,160 204,00 254,50 
8.1 1300 s80 0,0930 0,156 162,50 184,90 

Anmärkning: 𝑤𝑘,𝑚𝑎𝑥 = 0,3 
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Fältarmering i armerat tvärsnitt efter ökning: 

Spännvidd (m) As (mm2) y0 (m) I0 (mm4) fctm=2,9 (MPa) Nedböjning (mm) 

6.6 440 s250 0,1280 13,90*108 >2,70 15,1<L/250 
6.9 480 s220 0,1286 14,00*108 >2,70 18,0<L/250 
7.2 550 s200 0,1291 14,14*108 <2,94 21,1<L/250 
7.5 660s170 0,1299 14,40*108 <3,10 24,7<L/250 
7.8 850 s130 0,1312 14,70*108 <3,26 28,6<L/250 
8.1 1300 s80 0,1340 15,60*108 <3,30 32,3<L/250 

 

Kontroll för armerat tvärsnitt i fält: 

Spännvidd (m) fctm= 2,9 MPa 
6,6 2,70 
6,9 2,70 
7,2 2,94 
7,5 3,10 
7,8 3,26 
8,1 3,30 

Anmärkning: 

𝜎𝑐𝑡 = 𝑀𝐹𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠
𝐼0

(ℎ − 𝑦0) < 𝑓𝑐𝑡𝑚= 2,9 MPa Osprucket tvärsnitt 

𝜎𝑐𝑡 = 𝑀𝐹𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠
𝐼0

(ℎ − 𝑦0) > 𝑓𝑐𝑡𝑚= 2,9 MPa sprucket tvärsnitt 

 

FALL 1.B - BERÄKNING OCH KONTROLL I STÖD  

Kontroll för oarmerat tvärsnitt i stadium I i stöd: 

Spännvidd (m) 𝑓,0,05
ℋ

= 2,22 MPa 
6,6 3,5 
6,9 3,8 
7,2 4,1 
7,5 4,5 
7,8 4,8 
8,1 5,2 

 

om 𝜎𝑐𝑡  <  
𝑓,0,05
ℋ      osprucken 
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Oarmerat tvärsnitt innan ökning(sprickvidd i stadium II) i stöd: 

Spännvidd 
(m) 

𝐴𝑠(mm2) 𝑥 (m) 𝑆𝑟,𝑚𝑎𝑥  (mm) 𝑤𝑘(m)<0,3 𝜎𝑚𝑎𝑥 (MPa) 

6,6 529,0 0,065 276,80 0,33 361,0 
6,9 539,3 0,066 272,90 0,33 380,8 
7,2 592,2 0,068 256,24 0,32 367,9 
7,5 645,0 0,070 272,00 0,32 379,3 
7,8 700,0 0,073 229,70 0,31 387,1 
8,1 761,4 0,076 218,20 0,31 379,9 

Anmärkning: 𝑤𝑘,𝑚𝑎𝑥 = 0,3 

 

Oarmerat tvärsnitt efter ökning (sprickvidd i stadium II) i stöd: 

Spännvidd 
(m) 

𝐴𝑠( (mm2) 𝑥 (m) 𝑆𝑟,𝑚𝑎𝑥  (mm) 𝑤𝑘 (m)<0,3 𝜎𝑚𝑎𝑥 (MPa) 

6,6 540 0,0655 253,45 0,28 347,7 
6,9 560 0,0665 253,5 0,29 366,6 
7,2 610 0,0692 238,0 0,29 368,9 
7,5 660 0,0710 225,5 0,28 371,1 
7,8 760 0,0755 218,2 0,27 352,6 
8,1 800 0,0765 211,5 0,28 362,0 

 

Tröghetsmoment i armerat tvärsnitt i stöd: 

Spännvidd (m) 𝐼0 (mm4) 𝑦0 (m) 
6,6 14,10*108 0,1290 
6,9 14,14*108 0,1291 
7,2 14,25*108 0,1294 
7,5 14,40*108 0,1298 
7,8 14,50*108 0,1302 
8,1 14,60*108 0,1307 

 

Kontroll för armerat tvärsnitt i stöd: 

Spännvidd (m) 𝑓𝑐𝑡𝑚 = 2,9 MPa 
6,6 3,1 
6,9 3,4 
7,2 3,6 
7,5 3,9 
7,8 4,2 
8,1 4,4 

Anmärkning: 

𝜎𝑐𝑡 = 𝑀𝐹𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠
𝐼0

(ℎ − 𝑦0) < 𝑓𝑐𝑡𝑚 = 2,9 MPa Osprucket tvärsnitt 

𝜎𝑐𝑡 = 𝑀𝐹𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠
𝐼0

(ℎ − 𝑦0) > 𝑓𝑐𝑡𝑚 = 2,9 MPa Sprucket tvärsnitt 
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FALL 2. YTTERFACK INSPÄND I GAVELVÄGG 

 

Fig 8.3 Ytterfack inspänd i gavelvägg 

 

FALL 2.A - BERÄKNING OCH KONTROLL I STÖD A  

Moment i stöd A: 

 𝑀𝐵 =  q∗l
2

10,8
 

 Bruksgränstillstånd 
Spännvidd (m) Brottgränstillstånd (kNm) Karakteristiskt Frekvent Kvarsipermanent 

6,6 44,8 36,3 33,50 32,90 
6,9 49,0 39,7 36,60 36,00 
7,2 53,3 43,2 36,80 39,12 
7,5 57,8 46,9 43,23 42,45 
7,8 62,5 50,7 46,80 46,00 
8,1 67,4 54,7 50,40 49,50 

 

Kontroll i stadium I: 

Spännvidd (m) 𝑓,0,05
ℋ

= 2,22 MPa 
6,6 <3,2 
6,9 <3,5 
7,2 <3,8 
7,5 <4,1 
7,8 <4,5 
8,1 <4,8 

 

om 𝜎𝑐𝑡< 𝑓,0,05
ℋ       osprucken 

 

stöd A stöd B 
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Oarmerat tvärsnitt i stadium II innan ökning i stöd A:  

Spännvidd (m) 𝐴𝑠(mm2) 𝑥 (m) 𝑤𝑘  (mm) 𝑆𝑟.𝑚𝑎𝑥  (mm) 𝜎𝑠,𝑚𝑎𝑥  (MPa) 

6.6 457,70 0,0612 0,35 306,85 376,53 
6.9 501,50 0,0640 0,34 287,40 378,20 
7.2 546,90 0,0662 0,32 270,50 378,70 
7.5 594,40 0,0685 0,32 255,60 379,70 
7.8 643,50 0,0710 0,32 242,51 382,24 
8.1 696,55 0,0730 0,31 230,80 381,80 

Anmärkning: 𝑤𝑘.𝑚𝑎𝑥 = 0,3 

 

Oarmerat tvärsnitt i stadium II efter ökning i stöd A: 

Spännvidd (m) 𝐴𝑠 (mm2) 𝑥 (m) 𝑤𝑘 (mm) 𝑆𝑟.𝑚𝑎𝑥   (mm) 𝜎𝑠,𝑚𝑎𝑥   (MPa) 

6.6 520s210 0,0645 0,280 280,20 333,2 
6.9 550s200 0,0655 0,286 269,40 346,0 
7.2 600s180 0,0686 0,280 254,00 346,9 
7.5 640s170 0,0705 0,287 243,40 354,4 
7.8 690s160 0,0730 0,285 231,83 358,2 
8.1 730s150 0,0743 0,290 223,70 365,2 

 

Armerat tvärsnitt efter ökning i stöd A: 

Spännvidd (m) 𝐴𝑠 (mm2) 𝑦0  (m) 𝐼0 (mm4) 𝑓𝑐𝑡𝑚 = 2,9 

6.6 520s210 0,1290 14,04*108 >2,88 
6.9 550s200 0,1291 14,14*108 <3,10 
7.2 600s180 0,1295 14,25*108 <3,40 
7.5 640s170 0,1298 14,33*108 <3,60 
7.8 690s160 0,1300 14,40*108 <3,90 
8.1 730s150 0,1303 14,50*108 <4,10 

Anmärkning:  om Ϭctm<2,9 (MPa) då osprucket tvärsnitt 

om Ϭctm>2,9 (MPa) då sprucket tvärsnitt 

 

 

 

´ 
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FALL 2.B - BERÄKNING OCH KONTROLL I STÖD B 

Moment i stöd B: 

𝑀𝐵 =
𝑞 ∗ 𝑙2

20
 

 Bruksgränstillstånd 
Spännvidd (m) Brottgränstillstånd (kNm) Karakteristiskt Frekvent Kvarsipermanent 

6,6 24,20 19,60 18,10 17,8 
6,9 26,40 21,40 19,80 19,4 
7,2 28,80 23,33 21,50 21,0 
7,5 31,22 25,30 23,30 23,0 
7,8 33,80 27,40 25,25 24,8 
8,1 36,40 29,50 27,20 26,7 

 

Kontroll i stadium I: 

Spännvidd (m) f,0,05
ℋ  =2, 22 MPa 

6,6 <2,7 
6,9 <2,9 
7,2 <3,2 
7,5 <3,5 
7,8 <3,8 
8,1 <4,0 

om σct< f,0,05
ℋ       o sprucken 

 

Oarmerat tvärsnitt i stadium II i stöd B:  

Spännvidd (m) As (mm2) x (m) wk (mm) Sr, max (mm) Ϭs, max (MPa) 

6.6 412,3 0,0440 0,410 342,00 403,70 
6.9 444,0 0,0450 0,400 321,00 410,60 
7.2 491,0 0,0467 0,380 295,60 403,80 
7.5 534,6 0,0486 0,376 276,45 410,40 
7.8 579,0 0,0502 0,370 259,90 411,35 
8.1 630,8 0,0520 0,360 243,40 409,80 

Anmärkning: wk, max = 0,3 
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Oarmerat tvärsnitt efter ökning i stadium II i stöd B: 

Spännvidd (m) As (mm2) x (m) wk (mm) Sr, max (mm) Ϭs, max (MPa) 

6.6 510s220 0,0475 0,289 292,2 331,2 
6.9 540s200 0,0490 0,283 274,7 343,3 
7.2 570s190 0,0500 0,290 262,9 353,7 
7.5 610s180 0,0505 0,290 254,0 368,6 
7.8 690s160 0,0543 0,276 227,7 351,6 
8.1 740s150 0,0550 0,270 217,3 354,2 

 

Armerat tvärsnitt efter ökning i stöd B: 

Spännvidd (m) As (mm2) y0 (m) I0 (mm4) fctm=2,9 

6.6 510s220 0,1020 6,860*108 >2,5 
6.9 540s200 0,1020 6,858*108 >2,8 
7.2 570s190 0,1020 6,900*108 <3,0 
7.5 610s180 0,1024 6,900*108 <3,3 
7.8 690s160 0,1024 6,900*108 <3,5 
8.1 740s150 0,1025 6,920*108 <3,8 

Anmärkning:  om Ϭctm<2,9 (MPa) då ospucket tvärnitt 

om Ϭctm>2,9 (MPa) då sprucket tvärsnitt 
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FALL 2.C - BERÄKNING OCH KONTROLL I FÄLT  

Moment i fält: 

M = (rita finns i anteckningar) 

 Bruksgränstillstånd 
Spännvidd (m) Brottgränstillstånd (kNm) Frekvent Kvarsipermanent 

6,6 26,35 19,85 18,9 
6,9 28,80 21,60 21,0 
7,2 31,50 23,50 23,0 
7,5 34,20 25,50 24,0 
7,8 36,80 27,60 26,8 
8,1 39,80 30,00 29,3 

 

Kontroll i stadium I: 

Spännvidd (m) f,0,05
ℋ  =2, 22 MPa 

6,6 >1,9 
6,9 >2,1 
7,2 <2,3 
7,5 <2,4 
7,8 <2,6 
8,1 <2,9 

om σct< f,0,05
ℋ       osprucken 

 

Fältarmering oarmerat tvärsnitt i stadium II innan ökning:  

Spännvidd (m) As (mm2) x (m) wk (mm) Sr, max (mm) Ϭs, max (MPa) 

6.6 346,80 0,0546 - - 281,50 
6.9 346,80 0,0546 - - 313,00 
7.2 346,80 0,0546 0,40 378,0 342,4 
7.5 347,30 0,0546 0,40 377,5 356,99 
7.8 376,83 0,0563 0,39 356,0 237.64 
8.1 409,80 0,0586 0,37 332,9 372,4 

 

Fältarmering oarmerat tvärsnitt i stadium II efter ökning: 

Spännvidd (m) As (mm2) x (m) wk (mm) Sr, max (mm) Ϭs, max (MPa) 

6.6 380s280 0,0566 - - 337,20 
6.9 420 s260 0,0590 - - 345,63 
7.2 460s240 0,0610 0,24 305,74 326,60 
7.5 530s210 0,0650 0,20 276,45 347,10 
7.8 620s180 0,0690 0,17 248,50 308,00 
8.1 780 s140 0,0760 0,13 203,30 184,90 
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Fältarmering i armerat tvärsnitt efter ökning: 

Spännvidd (m) As (mm2) y0 (m) I0 (mm4) fctm=2,9 (MPa) Nedböjning (mm) 

6.6 380s280 0,1280 13,80*108 >1,80 12,1<L/250 
6.9 420 s260 0,1281 13,90*108 >1,90 14,0<L/250 
7.2 460s240 0,1283 13,97*108 >2,0 16,4<L/250 
7.5 530s210 0,1290 14,10*108 >2,20 19,2<L/250 
7.8 620s180 0,1297 14,30*108 >2,30 21.5<L/250 
8.1 780 s140 0,1308 14,58*108 >2,50 25,4<L/250 

 

Kontroll för armerat tvärsnitt i fält: 

Spännvidd (m) fctm=2,9 (MPa) 
6,6 >1,80 
6,9 >1,90 
7,2 >2,0 
7,5 >2,20 
7,8 >2,30 
8,1 >2,50 

Anmärkning: 

𝜎𝑐𝑡 = 𝑀𝐹𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠
𝐼0

(ℎ − 𝑦0) < 𝑓𝑐𝑡𝑚= 2,9 MPa Osprucket tvärsnitt 

𝜎𝑐𝑡 = 𝑀𝐹𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠
𝐼0

(ℎ − 𝑦0) > 𝑓𝑐𝑡𝑚= 2,9 MPa Sprucket tvärsnitt 
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9. DISKUSSION  
 

Examensarbetet gick ut på att klara av att maximera spännvidden på betongbjälklaget, m.h.t 
sprickvidd och nedböjning, till spännvidd större än 7,8 m. Till att börja med fick vi räkna med 
spännvidd 6,6m för att sedan öka spännvidden med 30 cm upp till 8 m. Genom våra 
beräkningar kom vi att uppfylla kravet som företaget har ställt, nämligen en spännvidd större 
än 8 m.   

Plattan som vi har blivit tilldelade för att genomföra beräkningarna har följande 
förutsättningar: 

 
1.        Platta totalhöjd 250 mm. Varav de undre 50 mm är prefabricerad betong med erforderlig 

fältarmering i. 

2.       Endast bostadslast. + 0,5 KN/m2 permanent last av egenvikt lätta innerväggar. 

3.       Enkelspända bjälklag med anledning av att det är plattbärlag som ”bär” endast i en 

riktning. 

4.       Upplagsfall I: Fri-inspänd i kontinuerlig platta. 

5.       Upplagsfall II: Ytterfack inspänd i gavelvägg med maximal effektiv höjd 140 mm.(obs att 

det går att spänna in både uppåt och nedåt, gavelvägg 200 mm) 

 

 
Fig 9.1 Betongbjälklag före gjutning 
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Fig 9.2  Betongbjälklag efter gjutning 

 

 

Fig 9.3 Armerad betongbalk i stadium I, II och III. Figuren visar hur potentiell 
sprickbildning uppkommer samt antagna spännings- och töjningsfördelningar 

 

Då en ökande last påförs betongbjälklaget, kommer denna att uppdelas i tre olika stadier. 
Genom denna indelning beskrivs betongbjälklagets bärförmåga med avseende till spänning och 
sprickbildning. I stadium I har plattan låg draghållfasthet och dessutom belastas denna med en 
liten last, detta medför att betongplattan är osprucken. När belastningen stiger så att plattan 
börjar spricka i dragzonen på det viss att sprickorna sprider sig mot det neutrala lagret, hamnar 
den armerade betongplattan i stadium II. Generellt tillhör de flesta konstruktionerna stadium II, 
vilket vi också fick i båda fallen efter höjning av armering. Att armera ett betongbjälklag på så 
sätt att dragsprickor inte slår upp, är inte ekonomiskt försvarbart. Det är därför de flesta av 
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konstruktionerna befinner sig i stadium II, anta att dragen betong förekommer. När 
betongplattan krossas på grund av att brott som inträffar är tryckbrott i betongplattans 
tryckzon, innebär det att den har hamnat i stadium III. 

 
UPPLAGSFALL I: FRI-INSPÄND I KONTINUERLIG PLATTA 

 

Fig 9.4 

 

Vi började med att beräkna minimumarmeringsarean. Sedan kontrollerade vi kantspänningar i 
fält och stöd på dragen sida i underkant i stadium I, oarmerat tvärsnitt. Vi använde Navias 
formeln för att genomföra kontrollen. Genom att kontrollera betongtvärsnitten i först stadium I 
och eventuellt stadium II, kan man avgöra om tvärsnittet skall antas vara sprucken eller 

osprucken. Om betongen skall antas vara osprucken får inte dragspänningar överstiga 𝑓𝑐𝑡𝑘 0,05
𝜘

 

(Eurocod 2). I fall att betongtvärsnittet är osprucken behöver inte beräkning av sprickvidd och 
sprickavstånd genomföras. Om betongen antas vara sprucken skall beräkning av sprickvidd och 
sprickavstånd ske, dessutom skall man även beräkna maximum spänning i stål måste dock 
genomföras i stadium II, för att se till att den inte överstiger 𝑓𝑦𝑑 = 435 MPa, annars måste 
höjning av armering ske.  

Sprucken i oarmerat tvärsnitt: man skall beräkna sprickvidd för att sedan kunna avgöra om 
brottarmeringen är tillräcklig och uppfyller villkoren: 𝑤𝑘 ≤  𝑤𝑚𝑎𝑥. 

I och med att vi blev tilldelade betong med exponeringsklass XC1 har sprickbredden ingen 
inverkan på beständighet varför denna gräns är satt med hänsyn till utseende. Som 
förutsättning för våra beräkningar fick vi 𝑤𝑚𝑎𝑥 = 0, 3 mm. 

För de spännvidden som vi fick 𝑤𝑘 > 0,3 mm har vi varit tvungna att höja armeringsarean. 

Armerat tvärsnitt: Nästa steg i våra beräkningar var att beräkna tröghetsmomentet samt 
tyngdpunkt i armerat tvärsnitt. För att bedöma om betongtvärsnittet är sprucket eller 
osprucket har vi genomfört en kontroll. Om betong skall antas vara osprucken skall 
dragspänning inte överstiga 𝑓𝑐𝑡𝑚 = 2, 9MPa (angiven förutsättning).  

Avslutningsvis beräknade vi nedböjningen i betongbjälklaget beroende på långtidslast och med 
avseende på sprucket/osprucket tvärsnitt. Krympning och krypning skall inte beaktas, då 
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nedböjningen orsakad av dessa är försumbar. Nedböjning måste uppfylla följande villkor: 

𝛿 ≤  𝐿
250

 

UPPLAGSFALL II: YTTERFACK INSPÄND I GAVELVÄGG

 

Fig 9.5 Samverkan mellan gavelvägg och betongplatta 

 

Bjälklaget förutsätts vara ett mellanbjälklag. Gavelväggen finns då såväl över som undre 
bjälklaget med momentnollpunkt mittemellan bjälklagen. Väggen är 200 mm tjock och 

bjälklagen 250 mm. Förhållandet mellan väggens och bjälklagets styvhet �14
25
�
3

= 0, 175. 

Eftersom väggen finns såväl över som under bjälkaget kan man räkna med en vägg med 
styvheten 𝐼𝑣 = 0, 35 ∗ 𝐼𝑏. 

Beräkningar med ℎ
2

= 1, 5 m och med L varierande mellan 6, 6 och 7, 8 m visar att 

inspänningsmomentet vid upplag 1 varierar mellan 𝑞∗𝐿
2

20,6
 och 𝑞∗𝐿

2

19,2
 och vid upplag 2 mellan 𝑞∗𝐿

2

10,8
 

och 𝑞∗𝐿
2

10,88
 . 

Vid dimensionering räknas såväl i brottgräns- som bruksgräns tillstånd med:  

𝑀1
′ =  𝑞∗𝐿

2

20
 och 𝑀2

′ =  𝑞∗𝐿
2

10,8
,  oavsett L värde. 

 

Nedböjning och sprickbredder beräknas för q = långtidslast nedböjningen får antas vara 
nedböjning i platt mitt enligt:  

𝛿 =  
5𝑞𝑙4
384 − (𝑀1

′ + 𝑀2
′ )𝑙2

16
𝐸𝐼

 ≤  
𝑙

250
 

 

Tröghetsmomentet beräknas med förutsättning att plattan lokalt är uppsprucken. 
Sprickbredder beräknas såväl i fält som i över stöd. 
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Observera att det finns jämn krympning över tvärsnittet och det ger ingen nedböjning. I 
aktuellt fall med plattbärlag kan krympningen bli något större på ovansidan eftersom 
plattbärlaget redan fått en liten krympning när bjälklaget gjuts. Detta skulle kunna ge en liten 
extra nedböjning vilket dock inte behöver beaktas.  

Gällande kontroll i stadium I och stadium II för bestämning av tvärsnitt (sprucket/osprucket) 
skall man genomföra samma beräkningsgång som i förregående upplagsfall.  Till skillnad från 
föregående upplagsfall har vi beräknat två minimumarmeringsareor, det första för gavelvägg 
med tjocklek 200 mm och sedan för betongplatta med tjocklek 250 mm. 
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10. RESULTATANALYS   
 

Vi har fullföljt våra beräkningar med avseende på två olika upplagsfall, varav det första fallet 
var det värsta fallet. 

 

UPPLAGSFALL I: FRI-INSPÄND I KONTINUERLIG PLATTA 

Detta fall är det värsta fallet på grund av att vi har stöd på ena sidan och fri uppläggning på 
andra sidan. Från 6, 6 m till 7, 8m har vi klarat alla villkor utan större problem. Vid spännvidd 
8,1 m fick vi problem med att klara av nedböjningen i fältet på grund av för lång spännvidd i 
förhållande till kraven som angetts av företaget, nämligen: 

• Bibehållen bjälklagstjocklek 250 mm. 
• Stångdiameter 𝜙12. 
• Betongklass C30/37. 
• Sprickbredd ≤ 0,3 mm. 

 

Fältarmering oarmerat tvärsnitt efter ökning i stadium II: 

Spännvidd (m) As (mm2) x (m) wk (mm) Sr, max (mm) Ϭs, max (MPa) 

6.6 440 s240 0,0600 0,280 315,80 337,20 
6.9 480s220 0,0626 0,280 296,50 339,20 
7.2 550 s200 0,0653 0,260 269,50 324,80 
7.5 660s170 0,0713 0,210 238,50 297,60 
7.8 850s130 0,0791 0,160 204,00 254,50 
8.1 1300 s80 0,0930 0,156 162,50 184,90 

Anmärkning: 

 wk, max = 0,3 

Ϭs, max varierar mellan olika spännvidd, dock väldigt lite och antas vara försumbar. Analogt för 
upplagsfall II. 
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Fig 10.1 Förhållandet mellan moment i brottgränstillstånd och neutrallager x 

 

Fältarmering i armerat tvärsnitt efter ökning: 

Spännvidd (m) As (mm2) y0 (m) I0 (mm4) fctm=2,9 (MPa) Nedböjning (mm) 

6.6 440 s250 0,1280 13,90*108 >2,70 15,1<L/250 
6.9 480 s220 0,1286 14,00*108 >2,70 18,0<L/250 
7.2 550 s200 0,1291 14,14*108 <2,94 21,1<L/250 
7.5 660s170 0,1299 14,40*108 <3,10 24,7<L/250 
7.8 850 s130 0,1312 14,70*108 <3,26 28,6<L/250 
8.1 1300 s80 0,1340 15,60*108 <3,30 32,3<L/250 

 

I och med att vi inte kunde klara av att maximera spännvidden till 8,1 m med centrumavstånd 
på 100 mm i första lagret i fält, försökte vi att lägga ut en ytterligare rad armering. Det hjälpte 
inte heller eftersom bjälklaget blev ännu mera nedtyngd av armeringen, vilket ökade 
nedböjningen. Vid tvålagersarmering fick vi dock mindre tröghetsmoment med mindre 
neutrallager och högre spänning än vid enlagersarmering. För att kunna lösa problemet fick vi 
kontakta fabriken som tillverkar de prefabricerade betongelementen och fick besked om att vi 
kunde minska centrumavståndet till 80 mm. Detta ledde till att vi kunde då utan större problem 
att klara maximeringen med tillhörande villkor.  

Vid beräkning av sprickmoment 𝑀𝑐𝑟 har vi kommit fram till att från och med spännvidd 6,9 m 
kommer vi enbart få sprucket tvärsnitt i fält, eftersom maximumlångtidslast moment får högre 
värde än sprickmoment. Dessutom är långtidslasten spännviddsberoende.  
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Fig 10.2 Förhållandet mellan långtidslast moment i bruksgränstillstånd och sprickmoment 
𝑴𝒄𝒓 

 

UPPLAGSFALL II: YTTERFACK INSPÄND I GAVELVÄGG 

Upplagsfall II har varit enklare att genomföra eftersom vi har stöd på båda sidor som medför en 
väsentligare lastupptagning- och fördelning. I konsekvens till detta fick vi mindre moment i fält 
än i upplagsfall I, och som orsakar mindre armeringsarea. 

Från spännvidd 6, 6 m till 7, 5 m fick vi mindre armeringsarea än den beräknade minimum 
armeringsarean, som är anledningen till att vi har valt att använda minimum armeringsarean i 
våra beräkningar. Detta påverkade även sprickvidden, som vi inte kunde klara utan att höjning 
av armeringsarean. Efter ökning av armeringsarean kunde vi slutföra våra beräkningar med 
lyckat resultat.  

 

Fältarmering oarmerat tvärsnitt i stadium II efter ökning: 

Spännvidd (m) As (mm2) x (m) wk (mm) Sr, max (mm) Ϭs, max (MPa) 

6.6 380s280 0,0566 - - 337,20 
6.9 420 s260 0,0590 - - 345,63 
7.2 460s240 0,0610 0,24 305,74 326,60 
7.5 530s210 0,0650 0,20 276,45 347,10 
7.8 620s180 0,0690 0,17 248,50 308,00 
8.1 780 s140 0,0760 0,13 203,30 184,90 
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Fig 10.3 Förhållandet mellan moment i brottgränstillstånd och neutrallager x 

 

Fältarmering i armerat tvärsnitt efter ökning: 

Spännvidd (m) As (mm2) y0 (m) I0 (mm4) fctm=2,9 (MPa) Nedböjning (mm) 

6.6 380s280 0,1280 13,80*108 >1,80 12,1<L/250 
6.9 420 s260 0,1281 13,90*108 >1,90 14,0<L/250 
7.2 460s240 0,1283 13,97*108 >2,0 16,4<L/250 
7.5 530s210 0,1290 14,10*108 >2,20 19,2<L/250 
7.8 620s180 0,1297 14,30*108 >2,30 21.5<L/250 
8.1 780 s140 0,1308 14,58*108 >2,50 25,4<L/250 

 

På grund av att i detta upplagsfall vi har två stöd som klarar av att bära betydligt mer last, 
kommer sprickmomentet 𝑀𝑐𝑟 att ha högre värde än långtidslastmomentet. Detta medför 
enbart ospruckna tvärsnitt.  

I verklighet är plattans vinkeländring i gavelvägg inte noll. Det vill säga att beräkning som fast 
inspänt stöd skulle ge större stödmoment och mindre fältmoment.  
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Fig 10.4 Förhållandet mellan långtidslast moment i bruksgränstillstånd och sprickmoment 
𝑴𝒄𝒓 

 

JÄMFÖRELSE MELLAN UPPLAGSFALLEN:  

Brottmomentet i fall II är betydligt mindre än i fall I eftersom i fall II har vi moment vid varje 
stöd som ”lyfter” bjälklaget 

I upplagsfall I fick vi en armeringsarea på 1300 kvmm vid 8,1 m till skillnad från upplagsfall II där 
vi fick 780 kvmm för samma spännvidd. Anledningen till denna markanta skillnad är att i fall II 
har vi två stöd som tar upp och fördelar lasten, som har en inverkan som är nästan dubbel så 
stor än i upplaggsfall I. 

Sambandet mellan armeringsarea och spännvidd: 

  

      Upplagsfall I                       Upplagsfall II 

Fig 10.5 Samband mellan armeringsarea och spännvidd 
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                          Upplagsfall I   
 Upplagsfall II 

Fig 10.6 Samband mellan armeringscentrumavstånd och spännvidd 
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11. SLUTSATS 

 

Genom våra beräkningar har vi lyckats att uppnå målet med vårt examensarbete, nämligen att 
maximera spännvidden vid ändfack i betongbjälklag till 8, 1m.  

Idén till vårt examensarbete uppstod på grund av följande efterfråga ”I dagens läge tenderar 
arkitekter och beställare att tänja på gränserna på maximala spännvidder mellan bärande 
betongväggar, för platt tjockleken 250 mm.” avslutningsviss kan vi med säkerhet bekräfta att 
möjligheten finns och det har vi lyckats att bevisa genom hårt arbete, dock vore alternativen 
betydligt utvidgade om man skulle använda en lite tjockare platta. 

Vi tycker att uppdraget som vi fick av företaget har varit inte bara spännande och intressant, 
men också väldig kunskapsgivande.  
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12. REKOMMENDATIONER 
 

För att kunna tänja på spännvidden betydligt mera i framtida projekt, skulle vi införa en rad 
ändringar i bjälklaget, så som: 

• Ökning av tjocklek på betongbjälklaget 
• Användning av högre betongklass 
• Högre diameter på armeringsjärnen 

 

I avsikt att bekräfta möjligheten om att vidga på spännvidden med hjälp av ovanstående 
ändringar, har vi gjort ett testförsök för en spännvidd på 8, 4 m i upplagsfall I. 

Vi ökade bjälklagstjockleken från 250 mm till 300 mm. Efter beräkning fick vi en armeringsarea 
på 850 kvmm med 130 mm centrumavstånd. Nedböjningen klarades med 31 mm <  𝐿

250
, 

eftersom tröghetsmoment ökar i takt med tjockleken d.v.s. hög styvhet. 
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BILAGA 1 

  
 

A1.2.2(1) 
16 §   Värden på ψ-faktorer enligt tabell B-1 ska tillämpas. 
 
Tabell B-1           ψ-faktorer 
 
 
Last ψ0 ψ1 ψ2 
Nyttig last i byggnader    
Kategori A: rum och utrymmen i bostäder 0,7 0,5 0,3 
Kategori B: kontorslokaler 0,7 0,5 0,3 
Kategori C: samlingslokaler 0,7 0,7 0,6 
Kategori D: affärslokaler 0,7 0,7 0,6 
Kategori E: lagerutrymmen 1,0 0,9 0,8 
Kategori F: utrymmen med fordonstrafik,    
fordonstyngd ≤ 30 kN 0,7 0,7 0,6 
Kategori G: utrymmen med fordonstrafik,    
30 kN < fordonstyngd ≤ 160 kN 0,7 0,5 0,3 
Kategori H: yttertak 0 0 0 
Snölast med beteckningar enligt EN 1991-1-3 
sk ≥ 3 kN/m2 

0,8 0,6 0,2 

2,0  ≤ sk < 3,0 kN/m2 0,7 0,4 0,2 
1,0  ≤ sk < 2,0 kN/m2 0,6 0,3 0,1 
Vindlast 0,3 0,2 0 
Temperaturlast (ej brand) i byggnad 0,6 0,5 0 
 

 

Tabell B-3 Dimensioneringsvärden för laster (STR/GEO) (Uppsättning B) 

 

Varaktiga 
och 
tillfälliga 

  1 

Permanenta laster Variabel 
huvudlast 

Samverkande variabla 
laster 

 Ogynnsamma Gynnsamma  Största last Övriga laster 
(Ekv 6.10a) gd 1,35 Gkj,sup 1,00 G kj,inf  När lasten är 

ogynnsam: 
gd 1,5 y 

 

När lasten är 
ogynnsam: 
gd1,5 y 0,i 

  gd 1,35 Pk 1,00 Pk  När lasten är 
gynnsam: 0 

När lasten är 
gynnsam: 0 

(Ekv 6.10b) gd 0,89∙1,35 
Gkj,sup 

1,00 Gkj,inf När lasten är 
ogynnsam: 
gd 1,5 Qk,1 

 När lasten är 
ogynnsam: 
gd1,5 y0,i Q 

  gd 1,35 Pk 1,00 Pk När lasten är 
gynnsam: 0 

 När lasten är 
gynnsam: 0 

1  Dimensioneringssituationer 
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19 § När tabell A1.2(C) i standarden (Uppsättning C) är tillämplig ska 
dimen- sioneringsvärdena på lasterna bestämmas med parametrar enligt 
tabell B-4. Partialkoefficienten gd bestäms i 1–6 §§ i detta kapitel. 
 

 
Tabell B-4 Dimensioneringsvärden för laster (STR/GEO) (Uppsättning C) 
 

Varaktiga 
och tillfälliga 

d. s 1 

Permanenta laster Variabel 
huvudlast 

Samverkande variabla 
laster 

Ogynnsamma Gynnsamma  Största 
 

Övriga laster 
(Ekv 6.10) γd 1,10 

Gkj,sup 

1,00 Gkj,inf När lasten 
är 
ogynnsam: 

   

 När lasten är 
ogynnsam: 
γd 1,4 ψ0, i 

    När lasten är 
gynnsam: 0 

 När lasten är 
gynnsam: 0 

1   Dimensioneringssituationer 
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TRVFS 2011:12 

Tabell a Täckande betongskikt 

Expone- 
ringsklass 

Max vctekv  cmin,dur i livslängdsklass 

 L 100 L 50 L 20 

X0 - -  - - 

XC1 0,90 15 10 10 

 0,60 10 10 10 

XC2 0,60 25 20 15 

 0,55 20 15 10 

 0,50 15 10 10 

XC3, XC4 0,55 25 20 15 

 0,50 20 15 10 

XS1, XD1 0,45 30 25 15 

 0,40 25 20 15 

XD2 0,45 40 30 25 

 0,40 35 30 20 

 0,35 30 25 20 

XD3 0,40 45 35 25 

 0,35 40 30 25 

XS21) 0,45 50 40 30 

 0,40 45 35 25 

 0,35 40 30 25 

XS31) 0,40 45 35 25 

 0,35 40 30 25 
1) Angivna täckande betongskikt gäller för en 
kloridkoncentration i havet av högst 1,0 % (ostkusten). För 
högre kloridkoncentrationer kan byggherren ange ett större 
värde på cmin,dur för aktuellt projekt. 

 

För byggnadsverk i exponeringsklass XA1 - XA3 kan byggherren ange cmin,dur. 

För armering som har en diameter mindre än 4 mm, spännarmering och kallbearbetad 
armering med en permanent spänning över 400 MPa samt foderrör vid efterspänd armering 
bör täckskikten ökas med 10 mm utöver värdena i tabell a. (VVFS 2008:167) 
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Tabell b Acceptabel sprickbredd 
 

  
Bärverksdelar med 

armering eller med icke 
vidhäftande 

spännarmering 
 

 

 
Bärverksdelar med 

vidhäftande 
spännarmering 

 
Frekvent lastkombination 

 lastkombination   
 
L 100 

 
L 50 

 
L 20 

 
L 100 

 
L 50 

 
L 20 

 
X0, 
XC1 

0,451) 0,451) 0,451) 
 
0,40 

 
0,45 

 
- 

 
XC2 

 
0,40 

 
0,45   

- 0,302) 0,402) 0,452) 
 
XC3, 
XC4 

 
0,30 

 
0,40   

- 0,202) 0,302) 0,402) 

 
XS1, 
XS2, 
XD1, 
XD2 

 
0,20 

 
0,30 

 
0,40 

 
Frånvaro av 
dragspänningar 

 
XS3, 
XD3 

 
0,15 

 
0,20 

 
0,30    

 

TRVFS 2011:12 

 

1) För exponeringsklasserna X0 och XC1 har sprickbredden ingen inverkan på beständigheten 
varför denna gräns är satt med hänsyn till utseende. Om utseendekrav saknas kan gränsen 
mildras. 

2) För dessa exponeringsklasser bör dessutom frånvaron av dragspänningar kontrolleras för kvasi-
permanent last- kombination. 

(VVFS 2008:167) 
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Tabell c Spricksäkerhetsfaktor z 
 
 
Exponeringsklass 

 
L 100 

 
L 50 

 
L 20 

 
XC0, XC1 

 
0,9 

 
0,9 

 
0,9 

 
XC2 

 
1,0 

 
0,9 

 
0,9 

 
XC3, XC4 

 
1,2 

 
1,0 

 
1,0 

 
XS1, XS2, XD1, XD2 

 
1,5 

 
1,2 

 
1,0 

 
XS3, XD3 

 
1,8 

 
1,5 

 
1,2 

(VVFS 2008:167) 

 

Nationella parametrar till 7.3.4(3) 
 

13 § Råd: 

k3    bör   sättas   till   7×f/c,   medan   k4    sätts   till   det 
rekommenderade värdet. (VVFS 2008:167 
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BILAGA 2 

 

BERÄKNINGAR 

Genomförandet av beräkningarna har skett med hjälp av följande förutsättningar: 

Bjälklagstjocklek 250 mm 

Betong C30/37  

Tryckhållfasthet 𝑓𝑐𝑘 = 30 𝑀𝑃a  

Medeltryckhållfasthet 𝑓𝑐𝑚 = 38 𝑀𝑃𝑎 

Medeldraghållfasthet  𝑓𝑐𝑡𝑚 = 2,9𝑀𝑃𝑎 

Draghållfasthet 𝑓𝑐𝑡𝑘0,05 = 2,0𝑀𝑃𝑎 

Elasticitetsmodul 𝐸𝑐𝑚 = 33 𝐺𝑃𝑎 

Exponeringsklass  𝑋𝐶1 

Livslängd   50 å𝑟 

𝑣𝑐𝑡 =  0,5 

 

Armering B500B 

Sträckgräns  𝑓𝑦𝑘 = 500 MPa 

Stålets elasticitetsmodul 𝐸𝑠 = 200 MPa 

 

Första steget i våra beräkningar består av…… 

Lastanalys 

Permanenta laster: 

Laster beräknas per kvadratmeter. 
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Bjälklagets egentyngd:  

𝐺𝒃𝒋ä𝒍𝒌𝒍𝒂𝒈 = 𝒉 ∗ 𝒃 ∗ 𝜸𝒃𝒆𝒕𝒐𝒏𝒈                                                                                                                              

där ℎ = bjälklagets höjd  

𝑏 = bjälklagets bredd  

𝛾𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛𝑔 = betongens tunghet 

𝐺𝒃𝒋ä𝒍𝒌𝒍𝒂𝒈 = 0,25 ∗ 1 ∗ 25 = 6,25 kN/m 

Nyttig last för 1m bredd: 2,0 ∗ 1,0 = 2 kN/m 

Mellanvägg egentyngd = 0,5 kN/m 

6.10a 6.10b 

= 1,00∙1,35∙6,25 = 8,3 kN/m 
= 1,00∙1,5∙1,0∙0,5 = 0,75kN/m 
= 1,00∙1,5∙0,7∙2,0 = 2,1 kN/m 

= 1,00∙0,89∙1,35∙6,25= 7,5 kN/m 
= 1,00∙1,5∙0,5 = 0,75 kN/m 
= 1,00∙1,5∙2,0 = 3kN/m 

=11,24kN/m 𝑞𝑑𝑖𝑚 = 11,25 kN/m 

 

FALL 1. FRI-INSPÄND I KONTINUERLIG PLATTA 

FÖRUTSÄTTNINGAR: 

Betong C30/37  

Tryckhållfasthet 𝑓𝑐𝑘 = 30 𝑀𝑃𝑎  

Medeltryckhållfasthet 𝑓𝑐𝑚 = 38 𝑀𝑃𝑎 

Medeldraghållfasthet 𝑓𝑐𝑡𝑚 = 2,9 𝑀𝑃𝑎 

Draghållfasthet 𝑓𝑐𝑡𝑘0,05 = 2,0𝑀𝑃𝑎 

Elasticitetsmodul 𝐸𝑐𝑚 = 33 GPa 

Exponeringsklass  XC1 

Livslängd   50 år 

vct = 0,5 
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Armering  

Kamstång B500B 

𝑓𝑦𝑘 = 500 MPa 

𝑓𝑦𝑑 = 435 MPa 

Armeringsdiameter 𝜙12mm, 𝐴𝑠= 113 mm2 

 

 

Fig 8.1 Fri inspänd betongplatta 

 

Krav på minsta täckandebetongskikt: 

𝑐𝑛𝑜𝑚 =  𝑐𝑚𝑖𝑛 + Δ𝑐𝑑𝑒𝑣 

𝑐𝑛𝑜𝑚 = 10 +10 = 20mm 

     största värdet av 𝑐𝑚𝑖𝑛.𝑏 

   𝑐𝑚𝑖𝑛 ≥  𝑐𝑚𝑖𝑛,𝑑𝑢𝑟 + ΣΔ𝑐𝑑𝑢𝑟 

     10 mm 

 

Effektiv höjd:  

𝑑 = 250-20 = 230mm 

 

Minimiarmering: 

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 0,26 ∗ 𝑓𝑐𝑡𝑚
𝑓𝑦𝑘

∗ 𝑏𝑡 ∗ 𝑑, 𝑑 ≥ 0,0013 ∗ 𝑏𝑡 ∗ 𝑑 

𝑏𝑡 = 1 m 

𝑑 = 0,23 m 
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𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 0,26 ∗ 2,9
500

∗ 1000 ∗ 230 = 346,84 mm2
   

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛  ≥ 0,0013 ∗ 1 ∗ 0,23 ∗ 10−6   

346, 84 mm2 > 299 mm2 OK 

 

Moment i fält: 

𝑀 = 𝑞 ∗ 𝑙2 ∗ 0,08 

 Moment i bruksgränstillstånd 

Spännvidd (m) Moment i brottgränstillstånd 
(kNm) 

Karakteristiskt 
(kNm) 

Frekvent 
(kNm) 

Kvarsipermanent 
(kNm) 

6,6 38,7 31,4 28,9 28,4 

6,9 42,3 34,3 31,6 31,0 

7,2 46,0 37,3 34,4 33,8 

7,5 50,0 40,5 37,4 36,7 

7,8 54,0 43,8 40,4 39,7 

8,1 58,3 47,2 43,4 42,8 

 

Moment i stöd: 

𝑀 =  𝑞∗𝑙
2

10
  

 Moment i bruksgränstillstånd 
Spännvidd (m) Moment i 

brottgränstillstånd (kNm) 
Karakteristiskt 

(kNm) 
Frekvent 

(kNm) 
Kvarsipermanent 

(kNm) 
6,6 48,4 39,20 36,20 35,50 
6,9 52,8 42,85 39,50 38,80 
7,2 57,5 46,66 43,03 42,25 
7,5 62,4 50,60 46,70 45,80 
7,8 67,5 54,76 50,50 49,60 
8,1 72,8 59,05 54,50 53,50 
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FALL 1.A - BERÄKNING OCH KONTROLL I FÄLT FÖR 6,6 M  

Armeringsarean i fält: 

Spännvidd = 6,6 m 

𝑀 =  −38,7 kNm 

Relativa momentet: 𝑚 =  𝑀
𝑏∗𝑑2∗𝜂∗𝑓𝑐𝑑

  

𝑚 = −38.7
1∗0.232∗1∗20

= 0,037 < 0,353    Enkel armerad 

Mekaniska armeringsinnehållet: 𝜔 = 1 −√1 − 2 ∗ 𝑚 

𝜔 = 1 − √1 − 2 ∗ 0,037 = 0,04 < 0,458  OK! 

Armeringsarean: 𝐴𝑠 =  𝜔 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 ∗ 𝜂∗𝑓𝑐𝑑
𝑓𝑦𝑑

 

𝐴𝑠 =  0.04 ∗ 1 ∗ 0.23 ∗
1 ∗ 20

435
= 422,9 mm2 

Stångdiameter 𝜙12 mm → 𝐴
𝐴𝑠

= 113
422,9

∗ 1000 = 4 stänger 

Centrumavstånd: s = A ∗ 1000
As

 

s =  113 ∗ 1000
422,9

= 260 mm 

 

Sprickvidd i oarmerat tvärsnitt: 

Kontrollera tvärsnitt i stadium I: 

𝜎𝑐𝑡 =  𝑀𝐹ä𝑙𝑡
𝐹𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠

𝑏ℎ2
6

 <  𝑓𝑐,0,05
ℋ

    Stadium I 

𝜎𝑐𝑡 =  28,9
1∗0,252

6

= 2,8 MPa >  2
0,9

= 2,22 MPa Sprucket tvärsnitt 

Beräkning av Sprickvidd i stadium II: 

𝜑 = 3  (kryptal) 

𝜑𝑒𝑓𝑓=  𝜑, för sprick 

𝜑𝑒𝑓𝑓 =  𝑀𝑘𝑣𝑎𝑟𝑠𝑖
𝑀𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡

∗ 𝜑,  

där  𝑀𝑘𝑣𝑎𝑟𝑠𝑖
𝑀𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡

= 1 
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𝑬𝒄,𝒆𝒇𝒇 =  
𝑬𝒄𝒎

𝟏 + 𝝋𝒆𝒇𝒇
 

𝐸𝑐,𝑒𝑓𝑓 =  33∗10
3

1+3
= 8250 MPa 

𝜶𝒆𝒇𝒇 =  𝑬𝒔
𝑬𝒄,𝒆𝒇𝒇

   

𝛼𝑒𝑓𝑓 =  200∗10
3

8250
 = 24, 24  

 

Neutral lager i oarmerat tvärsnitt:  

𝒙𝟐 + 𝟐𝜶𝒆𝒇𝒇 ∗ 𝑨𝒔 ∗
𝒙
𝒃
− 𝟐𝜶𝒆𝒇𝒇𝑨𝒔

𝒅
𝒃

= 𝟎 

𝑥2 + 2 ∗ 24,24 ∗ 423 ∗
𝑥
1
− 2 ∗ 24,24 ∗ 423 ∗

0,23
1

= 0 

𝑥 = 0,059 m 

 

Beräkning av maximum spänning:  

𝝈𝒔 =  𝑴𝒔
𝒌𝒗𝒂𝒓𝒔𝒊

𝑨𝒔(𝒅−𝒙𝟑)
  

𝜎𝑠 =  
28,4 ∗ 10−3

423 ∗ (0,23− 0,059
3 )

 

𝜎𝑠 = 319 𝑀𝑃𝑎 

 

𝝈𝒔,𝒎𝒂𝒙 =  
𝒅−𝒙+𝒗𝟐
𝒅−𝒙

∗ 𝝈𝒔  

𝜎𝑠,𝑚𝑎𝑥 =  
0,23 − 0,059 + 0,033

2
0,23 − 0,059

∗ 319 

𝜎𝑠,𝑚𝑎𝑥 = 349,8 MPa 
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Beräkning av sprick bredd: 

 

ℎ𝑐,𝑒𝑓𝑓: minsta värde av     (ℎ − 𝑑)2,5 = 0,05 m 

   ℎ − 𝑥
3

= 0,06 m 

   ℎ
2

= 1,25 m 

           

𝐴𝑐,𝑒𝑓𝑓 = 𝑏 ∗ ℎ𝑐,𝑒𝑓𝑓                        effektiv betong area  

𝐴𝑐,𝑒𝑓𝑓 = 1 ∗ 0,05 

𝐴𝑐,𝑒𝑓𝑓 = 0,05 m2
 

 

ρp,eff =   
As

Ac,eff
 

𝜌𝑝,𝑒𝑓𝑓 =  
423
0,05

 

𝜌𝑝,𝑒𝑓𝑓 = 0,00846 

 

 𝜀𝑠𝑚 − 𝜀𝑐𝑚 =  
𝜎𝑠,𝑚𝑎𝑥−𝑘𝑡

𝑓𝑐𝑡𝑚
𝜌𝑝,𝑒𝑓𝑓

�1+𝛼𝑒𝜌𝑝,𝑒𝑓𝑓�

𝐸𝑠
 ≥ 0,6 𝜎𝑠,𝑚𝑎𝑥

𝐸𝑠
   

där 𝜎𝑠,𝑚𝑎𝑥 = maximum dragspänning I armoring under antagandet av sprucket tvärsnitt 

𝑘𝑡 = parameter som beror på lastvaraktighet 

𝑘𝑡 = 0,4 Last med lång varaktighet 

𝛼𝑒 = kvoten 𝐸𝑠
𝐸𝑐𝑚

    

𝜌𝑝,𝑒𝑓𝑓 = motsvarar 
(𝐴𝑠+𝜉12𝐴𝑝′ )
𝐴𝑐,𝑒𝑓𝑓

,  

där  𝐴𝑝′ = arean hos förspänd eller efterspänd armering 

𝐴𝑐,𝑒𝑓𝑓 = arean hos betongen som omger armering eller spännarmering 

𝐸𝑠 = elasticitetsmodul för stål 
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𝜀𝑠𝑚 − 𝜀𝑐𝑚 =
349,8−0,4 2,9

0,00846
(1+24,24∗0,00846)

200∗103
 ≥ 0,6 349,8

200∗103
  

𝜀𝑠𝑚 − 𝜀𝑐𝑚 = 0,000923 < 0,6
𝜎𝑠,𝑚𝑎𝑥 
𝐸𝑠

= 0,0011  

 

Beräkning av sprick avstånd: 

𝑆𝑟,𝑚𝑎𝑥 =  
7𝜙
𝑐
∗ 𝑐 + 𝑘1𝑘2𝑘4

𝜙
𝜌𝑝,𝑒𝑓𝑓

 

där 𝜙 = armeringsdiameter (stång) 

𝑐 = täckande betongskikt för längsgående armering 

𝑘1 = parameter som tar hänsyn till vidhäftningsegenskaper  

𝑘1= 0,8 god vidhäftning egenskap 

𝑘2 = parameter som tar hänsyn till fördelning av töjningar 

𝑘2= 1 ren dragning 

𝑘4= 0,425 

𝑆𝑟,𝑚𝑎𝑥 =  7∗12
20

∗ 20 + 0,8 ∗ 1 ∗ 0,42 12
0,00846

= 325mm 

 

Fig 8.2 Sprickbredd, 𝑤, vid betongytan som funktion av avstånd till armeringsstång 
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Kontrollera av sprickbredd: 

𝑤𝑘 =  𝑆𝑟,𝑚𝑎𝑥(𝜀𝑠𝑚 − 𝜀𝑐𝑚) 

där  𝑆𝑟,𝑚𝑎𝑥  är största sprickavståndet. 

𝜀𝑠𝑚  är armeringens medeltöjning under aktuell lastkombination, inklusive 
inverkan av påtvingade deformationer och med beaktande av 
betongtöjningen mellan sprickor. Här beaktas endast tillkommande 
armeringstöjning utöver den vid nolltöjning i betongen på samma nivå. 

𝜀𝑐𝑚  är medeltöjningen i betong mellan sprickor 

 

𝑤𝑘 =  325 ∗ 0,0011 = 0,35 > 0,3 Armering måste höjas 

Efter ökning av armering: 

𝐴𝑠 = 423 mm2, efter höjning →𝐴𝑠 = 440 mm2, s250 

Neutral lager i oarmerat tvärsnitt: 𝑥2 + 0,0213𝑥 − 0,00491 = 0      

𝑥 = 0,06 m  

𝜎𝑠 = 307, 4 MPa 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = 337, 2 MPa 

0,6∗𝜎𝑚𝑎𝑥
𝐸𝑠

= 0, 001  

𝐴𝑐,𝑒𝑓𝑓 =  0,05 m2 

𝜌𝑝,𝑒𝑓𝑓 =  0, 0088 

𝐸𝑠 − 𝐸𝑐 = 0, 00089 

𝑆𝑟,𝑚𝑎𝑥 = 315, 8 mm 

𝑤𝑘 = 315,8 ∗ 0,00089 = 0,28 < 0,3  OK! 

 

Beräkning av armerat tvärsnitt (tröghetsmoment): 

𝝋𝒆𝒇𝒇 =  𝑴𝑭𝒓𝒆𝒌𝒗𝒆𝒏𝒔
𝑴𝑩𝒓𝒐𝒕𝒕

𝝋   

𝜑𝑒𝑓𝑓 =  
28,9
38,7

∗ 3 = 2,24 
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𝛼𝑒𝑓𝑓 =  
𝐸𝑠
𝐸𝑐

1 + 𝜑𝑒𝑓𝑓

 

𝛼𝑒𝑓𝑓 = 19,7 

 

Neutral lager i armerat tvärsnitt:   

𝒃 ∗ 𝒉 ∗
𝒉
𝟐

+
(𝜶 − 𝟏)𝟐

𝟐
∗ 𝑨𝒔 ∗ 𝒅 = �𝒃 ∗ 𝒉 + �𝜶𝒆𝒇𝒇 − 𝟏� ∗ 𝑨𝒔� ∗ 𝒚𝟎 

𝒚𝟎 =
𝒃 ∗ 𝒉 ∗ 𝒉𝟐 + (𝜶 − 𝟏)𝟐

𝟐 ∗ 𝑨𝒔 ∗ 𝒅

�𝒃 ∗ 𝒉 + �𝜶𝒆𝒇𝒇 − 𝟏� ∗ 𝑨𝒔�
 

𝑦0 =
1 ∗ 0,25 ∗ 0,25

2 + (19,7 − 1)2
2 ∗ 440 ∗ 0,23

(1 ∗ 0,25 + (19,7− 1) ∗ 440)  

𝑦0 = 0, 128 m 

 

𝐼 =
𝑏 ∗ ℎ3

12
+ 𝑏 ∗ ℎ ∗ (𝑦0 −

ℎ
2

)2 + 𝛼𝑒𝑓𝑓 ∗ 𝐴𝑠 ∗ (𝑑−𝑦0)2 

𝐼 = 13,9 ∗ 108mm4 

 

Kontroll: 

𝜎𝑐𝑡 =  
𝑀𝐹𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠

𝐼0
(ℎ − 𝑦0) <  𝑓𝑐𝑡𝑚 

𝜎𝑐𝑡 =  28,9
13,9∗108

(0,25− 0, 128) = 2, 7 MPa 

𝑓𝑐𝑡𝑚 = 2, 9MPa 

2, 7 MPa < 2, 9 MPa  osprucket tvärsnitt 

 

Nedböjning i fält:  

Spännvidd 6,6 m 

𝒚 =  𝒍𝟒∗𝒒
𝟏𝟖𝟓∗𝑬𝒆𝒇𝒇∗𝑰

 , där 𝑞 är långtidlast 

𝑬𝒆𝒇𝒇  =  
𝑬𝒄

𝟏 +𝝋
 

𝐸𝑐 = 33 GPa 
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𝜑 = 3 

𝐸𝑒𝑓𝑓 = 33∗103

1+3
 = 8250 MPa 

 

Sprucket tvärsnitt: 

𝑦1 =  6,64∗8,15∗103

185∗8250∗13,02∗108
 = 7, 8 mm 

 

Osprucket tvärsnitt: 

𝑦2 = 66004∗8,15∗103

185∗8250∗13,9∗108
 = 7, 3 mm 

𝑦1 + 𝑦2 = 15,1 mm 

 

Kontroll i stadium I: 

Spännvidd (m) 
  
f,0,05
ℋ  =2, 22 MPa 

6,6 < 2.8 
6,9 < 3,0 
7,2 < 3.3 
7,5 < 3.5 
7,8 < 3.8 
8,1 < 4.2 

Om 𝜎𝑐𝑡 < f,0,05
ℋ       osprucken 

 

Fältarmering oarmerat tvärsnitt innan ökning i stadium II:  

Spännvidd (m) As (mm2) x (m) wk (mm) Sr, max (mm) Ϭs, max (MPa) 

6.6 423 s260 0,0590 0,350 325,0 349,8 
6.9 432 s250 0,0596 0,340 320,1 374,6 
7.2 476 s250 0,0620 0,330 298,3 372,3 
7.5 543 s200 0,0660 0,304 271,8 357,7 
7.8 554 s190 0,0670 0,327 267,8 380,0 
8.1 605 s180 0,0685 0,320 252,6 377,6 
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Fältarmering oarmerat tvärsnitt efter ökning i stadium II: 

Spännvidd (m) As (mm2) x (m) wk (mm) Sr, max (mm) Ϭs, max (MPa) 

6.6 440 s240 0,0600 0,280 315,80 337,20 
6.9 480s220 0,0626 0,280 296,50 339,20 
7.2 550 s200 0,0653 0,260 269,50 324,80 
7.5 660s170 0,0713 0,210 238,50 297,60 
7.8 850s130 0,0791 0,160 204,00 254,50 
8.1 1300 s80 0,0930 0,156 162,50 184,90 

Anmärkning: 𝑤𝑘,𝑚𝑎𝑥 = 0,3 

 

Fältarmering i armerat tvärsnitt efter ökning: 

Spännvidd (m) As (mm2) y0 (m) I0 (mm4) fctm=2,9 (MPa) Nedböjning (mm) 

6.6 440 s250 0,1280 13,90*108 >2,70 15,1<L/250 
6.9 480 s220 0,1286 14,00*108 >2,70 18,0<L/250 
7.2 550 s200 0,1291 14,14*108 <2,94 21,1<L/250 
7.5 660s170 0,1299 14,40*108 <3,10 24,7<L/250 
7.8 850 s130 0,1312 14,70*108 <3,26 28,6<L/250 
8.1 1300 s80 0,1340 15,60*108 <3,30 32,3<L/250 

 

 

Kontroll för armerat tvärsnitt i fält: 

Spännvidd (m) fctm= 2,9 MPa 
6,6 2,70 
6,9 2,70 
7,2 2,94 
7,5 3,10 
7,8 3,26 
8,1 3,30 

Anmärkning: 

𝜎𝑐𝑡 = 𝑀𝐹𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠
𝐼0

(ℎ − 𝑦0) < 𝑓𝑐𝑡𝑚= 2,9 MPa Osprucket tvärsnitt 

𝜎𝑐𝑡 = 𝑀𝐹𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠
𝐼0

(ℎ − 𝑦0) > 𝑓𝑐𝑡𝑚= 2,9 MPa Sprucket tvärsnitt 
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FALL 1.B - BERÄKNING OCH KONTROLL I STÖD FÖR SPÄNNVIDD  

Kontroll för oarmerat tvärsnitt i stadium I i stöd: 

Spännvidd (m) 𝑓,0,05
ℋ

= 2,22 MPa 
6,6 3,5 
6,9 3,8 
7,2 4,1 
7,5 4,5 
7,8 4,8 
8,1 5,2 

om 𝜎𝑐𝑡  <  
𝑓,0,05
ℋ      osprucken 

 

Oarmerat tvärsnitt innan ökning (sprickvidd i stadium II) i stöd: 

Spännvidd (m) 𝐴𝑠(mm2) 𝑥 (m) 𝑆𝑟,𝑚𝑎𝑥  (mm) 𝑤𝑘(m)<0,3 𝜎𝑚𝑎𝑥 (MPa) 
6,6 529,0 0,065 276,80 0,33 361,0 
6,9 539,3 0,066 272,90 0,33 380,8 
7,2 592,2 0,068 256,24 0,32 367,9 
7,5 645,0 0,070 272,00 0,32 379,3 
7,8 700,0 0,073 229,70 0,31 387,1 
8,1 761,4 0,076 218,20 0,31 379,9 

Anmärkning: 𝑤𝑘,𝑚𝑎𝑥 = 0,3 

 

Oarmerat tvärsnitt efter ökning (sprickvidd i stadium II) i stöd: 

Spännvidd (m) 𝐴𝑠( (mm2) 𝑥 (m) 𝑆𝑟,𝑚𝑎𝑥  (mm) 𝑤𝑘 (m)<0,3 𝜎𝑚𝑎𝑥 (MPa) 
6,6 540 0,0655 253,45 0,28 347,7 
6,9 560 0,0665 253,5 0,29 366,6 
7,2 610 0,0692 238,0 0,29 368,9 
7,5 660 0,0710 225,5 0,28 371,1 
7,8 760 0,0755 218,2 0,27 352,6 
8,1 800 0,0765 211,5 0,28 362,0 

 

Tröghetsmoment i armerat tvärsnitt i stöd: 

Spännvidd (m) 𝐼0 (mm4) 𝑦0 (m) 
6,6 14,10*108 0,1290 
6,9 14,14*108 0,1291 
7,2 14,25*108 0,1294 
7,5 14,40*108 0,1298 
7,8 14,50*108 0,1302 
8,1 14,60*108 0,1307 
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Kontroll för armerat tvärsnitt i stöd: 

Spännvidd (m) 𝑓𝑐𝑡𝑚 = 2,9 MPa 
6,6 3,1 
6,9 3,4 
7,2 3,6 
7,5 3,9 
7,8 4,2 
8,1 4,4 

Anmärkning: 

𝜎𝑐𝑡 = 𝑀𝐹𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠
𝐼0

(ℎ − 𝑦0) < 𝑓𝑐𝑡𝑚 = 2,9 MPa Osprucket tvärsnitt 

𝜎𝑐𝑡 = 𝑀𝐹𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠
𝐼0

(ℎ − 𝑦0) > 𝑓𝑐𝑡𝑚 = 2,9 MPa Sprucket tvärsnitt 
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FALL 2. YTTERFACK INSPÄND I GAVELVÄGG 

FALL 2.A - BERÄKNING OCH KONTROLL I STÖD A FÖR SPÄNNVIDD 6,6 M  

 

Fig 8.3 Ytterfack inspänd i gavelvägg 

 

Effektiv höjd:  

𝑑 = 250 − 20 = 230 mm 

 

Minimiarmering: 

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 =  0,26 ∗ 𝑓𝑐𝑡𝑚
𝑓𝑦𝑘

∗ 𝑏𝑡 ∗ 𝑑, 𝑑 ≥ 0,0013 ∗ 𝑏𝑡 ∗ 𝑑  

𝑏𝑡 = 1 m 

𝑑 = 0,23 m 

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 0,26* 2,9
500

*1000*230 = 346, 84 mm2 

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 ≥ 0, 0013*1*0, 23*10-6 

346, 84 mm2 > 299 mm2 OK 

 

 

 

stöd A stöd B 
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Moment i stöd A: 

 𝑀𝐴 =  q∗l
2

10,8
 

 Bruksgränstillstånd 
Spännvidd (m) Brottgränstillstånd (kNm) Karakteristiskt Frekvent Kvarsipermanent 

6,6 44,8 36,3 33,50 32,90 
6,9 49,0 39,7 36,60 36,00 
7,2 53,3 43,2 36,80 39,12 
7,5 57,8 46,9 43,23 42,45 
7,8 62,5 50,7 46,80 46,00 
8,1 67,4 54,7 50,40 49,50 

 

Armeringsarean i stöd A: 

Spännvidd = 6,6 m 

𝑀𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡 = 44, 8 kNm 

Relativa momentet: 𝑚 =  𝑀
𝑏∗𝑑2∗𝜂∗𝑓𝑐𝑑

  

𝑚 = 44,8
1∗0.232∗1∗20

= 0, 042 < 0,353 Enkel armerad 

Mekaniska armeringsinnehållet: 𝜔 = 1 −√1 − 2 ∗ 𝑚 

𝜔 = 1 − √1 − 2 ∗ 0, 042 = 0, 0 433 < 0,458  OK! 

Armeringsarean: 𝐴𝑠 = 𝜔 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 ∗ 𝜂∗𝑓𝑐𝑑
𝑓𝑦𝑑

 

𝐴𝑠 =  0.0433 ∗ 1 ∗ 0.23 ∗ 1∗20
435

= 457,7 mm2 

Stångdiameter φ12 mm → 𝐴
𝐴𝑠

=  113
457,7

∗ 1000 = 5 stänger 

Centrumavstånd: 𝑠 =  𝐴 ∗ 1000
𝐴𝑠

 

𝑠 = 113* 1000
457,7

= 240 mm 

 

Sprickvidd i oarmerat tvärsnitt: 

Kontrollera tvärsnitt i stadium I: 

𝝈𝒄𝒕 =  𝑴𝑺𝒕ö𝒅
𝑭𝒓𝒆𝒌𝒗𝒆𝒏𝒔

𝒃𝒉𝟐
𝟔

  < 𝒇𝒄,𝟎,𝟎𝟓
𝓗

   Stadium I 

𝜎𝑐𝑡 =  33,5
1∗0,252

6

= 3,2 MPa > 2
0,9

= 2,22 MPa Sprucket tvärsnitt 
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Beräkning av Sprickvidd i stadium II: 

𝜑 =  3 (kryptal) 

𝜑𝑒𝑓𝑓 = 𝜑, för sprick 

𝝋𝒆𝒇𝒇 = 𝑴𝒌𝒗𝒂𝒓𝒔𝒊
𝑴𝒃𝒓𝒐𝒕𝒕

∗ 𝝋, där Mkvarsi
Mbrott

= 1 

 

𝑬𝒄,𝒆𝒇𝒇 =  
𝑬𝒄𝒎

𝟏 + 𝝋𝒆𝒇𝒇
 

𝐸𝑐,𝑒𝑓𝑓 = 33∗103

1+3
= 8250 MPa 

 

𝜶𝒆𝒇𝒇 =  𝑬𝒔
𝑬𝒄,𝒆𝒇𝒇

  

𝛼𝑒𝑓𝑓  =  200∗10
3

8250
= 24,24   

 

Neutral lager i oarmerat tvärsnitt: 

𝑥2 + 2𝛼𝑒𝑓𝑓 ∗ 𝐴𝑠 ∗
𝑥
𝑏
− 2𝛼𝑒𝑓𝑓𝐴𝑠

𝑑
𝑏

= 0 

𝑥2 + 2 ∗ 24,24 ∗ 457,7 ∗
𝑥
1
− 2 ∗ 24,24 ∗ 457,7 ∗

0,23
1

= 0 

𝑥 = 0,0612 m 

 

Beräkning av max spänning: 

𝝈𝒔 =  𝑴𝒔
𝒌𝒗𝒂𝒓𝒔𝒊

𝑨𝒔(𝒅−𝒙𝟑)
  

𝜎𝑠 =  
32,9 ∗ 10−3

457,7 ∗ (0,23 − 0,0612
3 )

 

𝜎𝑠 = 343 MPa 

 

𝒗 =  𝝓
𝟐

+ 𝝓
𝟐

+ 𝟐𝟏, där v är fritt avstånd mellan två armeringsjärn 

𝑣 =  12
2

+ 12
2

+ 21 = 33 mm 
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𝝈𝒔,𝒎𝒂𝒙 =  
𝒅−𝒙+𝒗𝟐
𝒅−𝒙

∗ 𝝈𝒔 

𝜎𝑠,𝑚𝑎𝑥 =  
0,23−0,0612+0,033

2
0,23−0,0612

∗ 343  

𝜎𝑠,𝑚𝑎𝑥 = 376,53 MPa 

 

Beräkning av sprickbredd: 

ℎ𝑐,𝑒𝑓𝑓: minsta värde av   (ℎ − 𝑑)2,5 = 0,05 m 

 ℎ−𝑥
3

= 0,063 m 

  ℎ
2

= 1,25 m 

𝑨𝒄,𝒆𝒇𝒇 = 𝒃 ∗ 𝒉𝒄,𝒆𝒇𝒇            effektiv area  

𝐴𝑐,𝑒𝑓𝑓 = 1 ∗ 0,05   

𝐴𝑐,𝑒𝑓𝑓 =  0, 05 m2 

 

𝝆𝒑,𝒆𝒇𝒇  =  
𝑨𝒔

𝑨𝒄,𝒆𝒇𝒇
 

𝜌𝑝,𝑒𝑓𝑓 =  
457,7
0,05

 

𝜌𝑝,𝑒𝑓𝑓 = 0, 009154 

 

𝜺𝒔𝒎 −  𝜺𝒄𝒎 =  
𝝈𝒔,𝒎𝒂𝒙−𝒌𝒕

𝒇𝒄𝒕𝒎
𝝆𝒑,𝒆𝒇𝒇

(𝟏+𝜶𝒆𝝆𝒑,𝒆𝒇𝒇)

𝑬𝒔
 ≥ 𝟎,𝟔 𝝈𝒔,𝒎𝒂𝒙

𝑬𝒔
 

𝜀𝑠𝑚 − 𝜀𝑐𝑚 =  
376,53−0,4 2,9

0,009154(1+24,24∗0,009154)

200∗103
≥  0,6 376,53

200∗103
 

𝜀𝑠𝑚 − 𝜀𝑐𝑚 = 0,00111 < 0,6 𝜎𝑠,𝑚𝑎𝑥 
𝐸𝑠

= 0, 00113 

 

Beräkning av sprick avstånd: 

𝑺𝒓,𝒎𝒂𝒙 =  
𝟕𝝓
𝒄
∗ 𝒄 + 𝒌𝟏𝒌𝟐𝒌𝟒

𝝓
𝝆𝒑,𝒆𝒇𝒇

 

𝑆𝑟,𝑚𝑎𝑥 = 7∗12
20

*20+0,8*1*0,425∗ 12
0,009154

= 306,85 mm 
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Kontrollera av sprickbredd: 

𝒘𝒌 =  𝑺𝒓,𝒎𝒂𝒙(𝜺𝒔𝒎 − 𝜺𝒄𝒎) 

𝑤𝑘 =  306,85*0,00113 = 0,35 > 0,3   Armering måste ökas 

 

Efter ökning av armering: 

Beräkning av tröghetsmoment för ett slak armerat tvärsnitt: 

𝐴𝑠 = 457,7 mm2, efter ökning → 𝐴𝑠 = 520 mm2, s210 

Neutral lager i oarmerat tvärsnitt: 𝑥2 + 0,025𝑥 − 000058 = 0  

         𝑥 = 0,0645 m 

𝜎𝑠 = 303 MPa 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = 333,2 MPa 

0,6∗𝜎𝑚𝑎𝑥
𝐸𝑠

 =  0,6∗333,2
200∗103

=  0,001 

𝐴𝑐,𝑒𝑓𝑓 =  0,05 m2 

ρp,eff =  0, 0104 

𝐸𝑠 − 𝐸𝑐 = 0, 00053 

𝑆𝑟,𝑚𝑎𝑥 =280,2 mm 

𝑤𝑘 =  280,2 ∗ 0,0010 = 28 < 0,3 OK! 

 

Beräkning av armerat tvärsnitt (tröghetsmoment): 

𝝋𝒆𝒇𝒇 =  𝑴𝑭𝒓𝒆𝒌𝒗𝒆𝒏𝒔
𝑴𝑩𝒓𝒐𝒕𝒕

𝝋 

φeff =  33,5
44,8

∗ 3 = 2,24 

 

𝜶𝒆𝒇𝒇 =
𝑬𝒔
𝑬𝒄

𝟏+ 𝝋𝒆𝒇𝒇

 

αeff = 19,7  
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Neutral lager i armerat tvärsnitt:  

𝒃 ∗ 𝒉 ∗
𝒉
𝟐

+
(𝜶 − 𝟏)𝟐

𝟐
∗ 𝑨𝒔 ∗ 𝒅 = �𝒃 ∗ 𝒉 + �𝜶𝒆𝒇𝒇 − 𝟏� ∗ 𝑨� ∗ 𝒚𝟎 

𝒚𝟎 =
𝒃 ∗ 𝒉 ∗ 𝒉𝟐 + (𝜶 − 𝟏)𝟐

𝟐 ∗ 𝑨𝒔 ∗ 𝒅

�𝒃 ∗ 𝒉 + �𝜶𝒆𝒇𝒇 − 𝟏� ∗ 𝑨�
 

𝑦0 =
1 ∗ 0,25 ∗ 0,25

2 + (19,7 − 1)2
2 ∗ 520 ∗ 0,23

(1 ∗ 0,25 + (19,7− 1) ∗ 520)  

𝑦0 = 0, 129 m 

 

𝑰 =  
𝒃 ∗ 𝒉𝟑

𝟏𝟐
+ 𝒃 ∗ 𝒉 ∗ (𝒚𝟎 −

𝒉
𝟐

)𝟐 + 𝜶𝒆𝒇𝒇 ∗ 𝑨𝒔 ∗ (𝒅−𝒚𝟎)𝟐 

𝐼 =  
1 ∗ 0,253

12
+ 1 ∗ 0,25 ∗ (0,129−

0,25
2

)2 + 19,7 ∗ 520 ∗ (0,23−0,129)2 

𝐼 = 14,04*108 mm4 

 

Kontroll: 

𝝈𝒄𝒕 =  
𝑴𝑭𝒓𝒆𝒌𝒗𝒆𝒏𝒔

𝑰𝟎
(𝒉 − 𝒚𝟎) <  𝒇𝒄𝒕𝒎 

𝜎𝑐𝑡 =  33,5
14,04∗108

(0,25 − 0, 129) = 2,8 MPa 

𝑓𝑐𝑡𝑚 = 2,9MPa 

2,8 MPa < 2,9 MPa  osprucket tvärsnitt 

 

Kontroll i stadium I: 

Spännvidd (m) 𝑓,0,05
ℋ

= 2,22 MPa 
6,6 <3,2 
6,9 <3,5 
7,2 <3,8 
7,5 <4,1 
7,8 <4,5 
8,1 <4,8 

om 𝜎𝑐𝑡< 𝑓,0,05
ℋ       osprucken 
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Oarmerat tvärsnitt i stadium II innan ökning i stöd A:  

Spännvidd (m) 𝐴𝑠(mm2) 𝑥 (m) 𝑤𝑘  (mm) 𝑆𝑟.𝑚𝑎𝑥  (mm) 𝜎𝑠,𝑚𝑎𝑥  (MPa) 

6.6 457,70 0,0612 0,35 306,85 376,53 
6.9 501,50 0,0640 0,34 287,40 378,20 
7.2 546,90 0,0662 0,32 270,50 378,70 
7.5 594,40 0,0685 0,32 255,60 379,70 
7.8 643,50 0,0710 0,32 242,51 382,24 
8.1 696,55 0,0730 0,31 230,80 381,80 

Anmärkning: 𝑤𝑘.𝑚𝑎𝑥 = 0,3 

 

Oarmerat tvärsnitt i stadium II efter ökning i stöd A: 

Spännvidd (m) 𝐴𝑠 (mm2) 𝑥 (m) 𝑤𝑘 (mm) 𝑆𝑟.𝑚𝑎𝑥   (mm) 𝜎𝑠,𝑚𝑎𝑥   (MPa) 

6.6 520s210 0,0645 0,280 280,20 333,2 
6.9 550s200 0,0655 0,286 269,40 346,0 
7.2 600s180 0,0686 0,280 254,00 346,9 
7.5 640s170 0,0705 0,287 243,40 354,4 
7.8 690s160 0,0730 0,285 231,83 358,2 
8.1 730s150 0,0743 0,290 223,70 365,2 

 

 

Armerat tvärsnitt efter ökning i stöd A: 

Spännvidd (m) 𝐴𝑠 (mm2) 𝑦0  (m) 𝐼0 (mm4) 𝑓𝑐𝑡𝑚 = 2,9 

6.6 520s210 0,1290 14,04*108 >2,88 
6.9 550s200 0,1291 14,14*108 <3,10 
7.2 600s180 0,1295 14,25*108 <3,40 
7.5 640s170 0,1298 14,33*108 <3,60 
7.8 690s160 0,1300 14,40*108 <3,90 
8.1 730s150 0,1303 14,50*108 <4,10 

Anmärkning:  om Ϭctm<2,9 (MPa) då osprucket tvärsnitt 

om Ϭctm>2,9 (MPa) då sprucket tvärsnitt 
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FALL 2.B - BERÄKNING OCH KONTROLL I STÖD B FÖR SPÄNNVIDD 6,6 M  

Effektiv höjd:  

𝑑 = 200-20-40 = 140 mm 

ℎ = 200 mm 

täckande betongskikt = 20 mm 

skalvägg = 40 mm 

 

Minimiarmering: 

 𝐴𝑠.𝑚𝑖𝑛 =  0,26 ∗ 𝑓𝑐𝑡𝑚
𝑓𝑦𝑘

∗ 𝑏𝑡 ∗ 𝑑, 𝑑 ≥ 0,0013 ∗ 𝑏𝑡 ∗ 𝑑 

𝑏𝑡 = 1 m 

𝑑 = 0,14 m 

𝐴𝑠.𝑚𝑖𝑛 = 0,26* 2,9
500

∗ 1000 ∗ 140 = 211,1 mm2 

𝐴𝑠.𝑚𝑖𝑛 ≥ 0,0013 ∗ 1 ∗ 0,14 ∗10-6 

346, 84 mm2 > 182 mm2 OK 

 

Moment i stöd B: 

𝑀𝐵 =
𝑞 ∗ 𝑙2

20
 

 Bruksgränstillstånd 
Spännvidd (m) Brottgränstillstånd (kNm) Karakteristiskt Frekvent Kvarsipermanent 

6,6 24,20 19,60 18,10 17,8 
6,9 26,40 21,40 19,80 19,4 
7,2 28,80 23,33 21,50 21,0 
7,5 31,22 25,30 23,30 23,0 
7,8 33,80 27,40 25,25 24,8 
8,1 36,40 29,50 27,20 26,7 

 

Armeringsarean i stöd B: 

Spännvidd = 6,6 m 

𝑀𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡 = 24,20 kNm 

Relativa momentet: 𝑚 = 𝑀
𝑏∗𝑑2∗𝜂∗𝑓𝑐𝑑
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𝑚 = 24,20
1∗0.142∗1∗20

= 0, 062 < 0,353 Enkel armerad 

Mekaniska armeringsinnehållet: 𝜔 = 1 −√1 − 2 ∗ 𝑚 

𝜔 = 1 − √1 − 2 ∗ 0, 062 = 0, 064 < 0,458  OK! 

Armeringsarean: 𝐴𝑠 = 𝜔 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 ∗ 𝜂∗𝑓𝑐𝑑
𝑓𝑦𝑑

 

𝐴𝑠 = 0,064 ∗ 1 ∗ 0,14 ∗ 1∗20
435

 = 412,3 mm2 

Stångdiameter φ12 mm → 𝐴
𝐴𝑠

= 113
412,3

∗ 1000 = 4 stänger 

Centrumavstånd: 𝑠 =  𝐴 ∗ 1000
As

 

𝑠 = 133 ∗ 1000
412,3

=270 mm 

 

Sprickvidd i oarmerat tvärsnitt: 

Kontrollera tvärsnitt i stadium I: 

𝝈𝒄𝒕= 𝑴𝑺𝒕ö𝒅
𝑭𝒓𝒆𝒌𝒗𝒆𝒏𝒔

𝒃𝒉𝟐
𝟔

 < 𝒇,𝟎,𝟎𝟓
𝓗

   Stadium I 

𝜎𝑐𝑡 =  18,10
1∗0,142

6

 = 2,7 MPa > 2
0,9

= 2,22 MPa Sprucket tvärsnitt 

 

Beräkning av sprickvidd i stadium II: 

𝜑 = 3 (kryptal) 

𝜑𝑒𝑓𝑓= 𝜑, för sprick 

𝜑𝑒𝑓𝑓 = 𝑀𝑘𝑣𝑎𝑟𝑠𝑖
𝑀𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡

∗ 𝜑, där 𝑀𝑘𝑣𝑎𝑟𝑠𝑖
𝑀𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡

= 1 

 

𝑬𝒄,𝒆𝒇𝒇 =
𝑬𝒄𝒎

𝟏 +𝝋𝒆𝒇𝒇
 

𝐸𝑐,𝑒𝑓𝑓 = 33∗103

1+3
= 8250 MPa 

 

𝜶𝒆𝒇𝒇 =  𝑬𝒔
𝑬𝒄,𝒆𝒇𝒇

  

𝛼𝑒𝑓𝑓 =  200∗10
3

8250
=  24, 24  
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Neutral lager i oarmerat tvärsnitt: 

𝑥2 + 2𝛼𝑒𝑓𝑓 ∗ 𝐴𝑠 ∗
𝑥
𝑏
− 2𝛼𝑒𝑓𝑓𝐴𝑠

𝑑
𝑏

= 0 

𝑥2 + 2 ∗ 24,24 ∗ 412,3 ∗ 𝑥
1
− 2 ∗ 24,24 ∗ 412,3 ∗ 0,14

1
= 0 

𝑥 = 0,044 m 

 

Beräkning av maximum spänning: 

𝝈𝒔 =  𝑴𝒔
𝒌𝒗𝒂𝒓𝒔𝒊

𝑨𝒔(𝒅−𝒙𝟑)
  

𝜎𝑠 = 17,8∗10−3

412,3∗(0,14−0,044
3 )

 

𝜎𝑠 = 344,5 MPa 

 

𝒗 = 𝛟
𝟐

+ 𝛟
𝟐

+ 𝟐𝟏, där 𝑣 är fritt avstånd mellan två armeringsjärn 

𝑣 = 12
2

+ 12
2

+ 21 = 33 mm 

 

𝝈𝒔,𝒎𝒂𝒙 =  
𝒅−𝒙+𝒗𝟐
𝒅−𝒙

∗ 𝝈𝒔 

𝜎𝑠,𝑚𝑎𝑥 =  
0,14−0,044+0,033

2
0,14−0,044

∗344,5 

𝜎𝑠,𝑚𝑎𝑥 = 403,7 MPa 

 

Beräkning av sprickbredd: 

ℎ𝑐,𝑒𝑓𝑓: minsta värde av   (ℎ − 𝑑)2,5 = 0,15 m 

 ℎ−𝑥
3

= 0,052 m 

  ℎ
2

= 0,1 m 

𝑨𝒄,𝒆𝒇𝒇 = 𝒃 ∗ 𝒉𝒄,𝒆𝒇𝒇                 effektiv area 

𝐴𝑐,𝑒𝑓𝑓 = 1 ∗ 0,052 1 

𝐴𝑐,𝑒𝑓𝑓 =  0, 052 m2 
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𝝆𝒑,𝒆𝒇𝒇 =   
𝑨𝒔

𝑨𝒄,𝒆𝒇𝒇
 

𝜌𝑝,𝑒𝑓𝑓 =  
412,3
0,052

 

𝜌𝑝,𝑒𝑓𝑓 = 0,0079  

 

𝜺𝒔𝒎 − 𝜺𝒄𝒎 =
𝝈𝒔,𝒎𝒂𝒙−𝒌𝒕

𝒇𝒄𝒕𝒎
𝝆𝒑,𝒆𝒇𝒇

(𝟏+𝜶𝒆𝝆𝒑,𝒆𝒇𝒇)

𝑬𝒔
≥  0, 6 𝝈𝒔,𝒎𝒂𝒙

𝑬𝒔
 

𝜀𝑠𝑚 − 𝜀𝑐𝑚 = 
403,7−0,4 2,9

0,0079(1+24,24∗0,0079)

200∗103
 ≥  0, 6 403,7

200∗103
 

εsm − εcm = 0,00114 < 0, 6 𝜎𝑠,𝑚𝑎𝑥 
𝐸𝑠

= 0, 0012 

 

Beräkning av sprickavstånd: 

𝑺𝒓,𝒎𝒂𝒙 =  
𝟕𝝓
𝒄
∗ 𝒄 + 𝒌𝟏𝒌𝟐𝒌𝟒

𝝓
𝝆𝒑,𝒆𝒇𝒇

 

𝑆𝑟,𝑚𝑎𝑥 = 7∗12
20

*20+0,8*1*0,425∗ 12
0,0079

= 342,2 mm 

 

342,2*0,0012 = 0,41 > 0,3   Armering måste ökas 

 

Efter ökning av armering: 

Beräkning av tröghetsmoment för ett slak armerat tvärsnitt: 

As = 412,3 mm2, efter ökning → As = 510 mm2, s220 

Neutral lager i oarmerat tvärsnitt: x2 + 0,025x – 0,0035 = 0 

          x = 0,0475 m 

𝜎𝑠 = 281,1 MPa 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = 331,2 MPa 

0,6∗𝜎𝑚𝑎𝑥
𝐸𝑠

=  0,6∗331,2
200∗103

= 0,00099 

 

𝐴𝑐,𝑒𝑓𝑓 = 0,051 m2 

𝜌𝑝,𝑒𝑓𝑓 = 0, 0098 
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Es – Ec = 0, 009 

Sr, max = 292,2 mm 

 

Kontrollera av sprick bredd 

wk = 292,2*0, 009 = 0, 289 < 0, 3  OK! 

 

Beräkning av armerat tvärsnitt (tröghetsmoment): 

𝝋𝒆𝒇𝒇 =
𝑴𝑭𝒓𝒆𝒌𝒗𝒆𝒏𝒔

𝑴𝑩𝒓𝒐𝒕𝒕
𝝋 

𝜑𝑒𝑓𝑓 = 18,1
24,2

∗ 3 = 2,24  

𝜶𝒆𝒇𝒇 =
𝑬𝒔
𝑬𝒄

𝟏+ 𝝋𝒆𝒇𝒇

 

𝛼𝑒𝑓𝑓 = 19, 7  

 

Neutral lager i armerat tvärsnitt:   

𝒃 ∗ 𝒉 ∗
𝒉
𝟐

+
(𝜶 − 𝟏)𝟐

𝟐
∗ 𝑨𝒔 ∗ 𝒅 = �𝒃 ∗ 𝒉 + �𝜶𝒆𝒇𝒇 − 𝟏� ∗ 𝑨� ∗ 𝒚𝟎 

𝒚𝟎 =
𝒃 ∗ 𝒉 ∗ 𝒉𝟐 + (𝜶 − 𝟏)𝟐

𝟐 ∗ 𝑨𝒔 ∗ 𝒅

�𝒃 ∗ 𝒉 + �𝜶𝒆𝒇𝒇 − 𝟏� ∗ 𝑨�
 

𝑦0 =
1 ∗ 0,2 ∗ 0,2

2 + (19,7− 1)2
2 ∗ 510 ∗ 0,14

(1 ∗ 0,2 + (19,7− 1) ∗ 510)  

𝑦0 = 0, 102 m 

 

𝑰 =  
𝒃 ∗ 𝒉𝟑

𝟏𝟐
+ 𝒃 ∗ 𝒉 ∗ (𝒚𝟎 −

𝒉
𝟐

)𝟐 + 𝜶𝒆𝒇𝒇 ∗ 𝑨𝒔 ∗ (𝒅−𝒚𝟎)𝟐 

𝐼 =
1 ∗ 0,23

12
+ 1 ∗ 0,2 ∗ (0,102−

0,2
2

)2 + 19,7 ∗ 510 ∗ (0,14−0,102)2 

 𝐼 = 6,86*108 mm4 
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Kontroll: 

𝛔𝐜𝐭 =  
𝐌𝐅𝐫𝐞𝐤𝐯𝐞𝐧𝐬

𝐈𝟎
(𝐡 − 𝐲𝟎) <  𝐟𝐜𝐭𝐦 

σct =  18,1
6,86∗108

(0,2 − 0, 102) = 2,5 MPa 

fctm = 2,9MPa 

2,5 MPa < 2,9 MPa  osprucket tvärsnitt 

 

Kontroll i stadium I: 

Spännvidd (m) f,0,05
ℋ  =2, 22 MPa 

6,6 <2,7 
6,9 <2,9 
7,2 <3,2 
7,5 <3,5 
7,8 <3,8 
8,1 <4,0 

om σct< f,0,05
ℋ       o sprucken 

 

Oarmerat tvärsnitt i stadium II i stöd B:  

Spännvidd (m) As (mm2) x (m) wk (mm) Sr, max (mm) Ϭs, max (MPa) 

6.6 412,3 0,0440 0,410 342,00 403,70 
6.9 444,0 0,0450 0,400 321,00 410,60 
7.2 491,0 0,0467 0,380 295,60 403,80 
7.5 534,6 0,0486 0,376 276,45 410,40 
7.8 579,0 0,0502 0,370 259,90 411,35 
8.1 630,8 0,0520 0,360 243,40 409,80 

Anmärkning: wk, max = 0,3 

 

Oarmerat tvärsnitt efter ökning i stadium II i stöd B: 

Spännvidd (m) As (mm2) x (m) wk (mm) Sr, max (mm) Ϭs, max (MPa) 

6.6 510s220 0,0475 0,289 292,2 331,2 
6.9 540s200 0,0490 0,283 274,7 343,3 
7.2 570s190 0,0500 0,290 262,9 353,7 
7.5 610s180 0,0505 0,290 254,0 368,6 
7.8 690s160 0,0543 0,276 227,7 351,6 
8.1 740s150 0,0550 0,270 217,3 354,2 
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Armerat tvärsnitt efter ökning i stöd B: 

Spännvidd (m) As (mm2) y0 (m) I0 (mm4) fctm=2,9 

6.6 510s220 0,1020 6,860*108 >2,5 
6.9 540s200 0,1020 6,858*108 >2,8 
7.2 570s190 0,1020 6,900*108 <3,0 
7.5 610s180 0,1024 6,900*108 <3,3 
7.8 690s160 0,1024 6,900*108 <3,5 
8.1 740s150 0,1025 6,920*108 <3,8 

Anmärkning:  om Ϭctm<2,9 (MPa) då ospucket tvärnitt 

om Ϭctm>2,9 (MPa) då sprucket tvärsnitt 

 

FALL 2.C - BERÄKNING OCH KONTROLL I FÄLT FÖR SPÄNNVIDD 6,6 M  

Effektiv höjd:  

d = 250-20 =230mm 

 

Minimiarmering: 

As, min = 0, 𝟐𝟔 ∗
𝐟𝐜𝐭𝐦
𝐟𝐲𝐤

∗ 𝐛𝐭 ∗ 𝐝, d ≥ 0, 0013*bt*d 

bt = 1 m 

d = 0,23 m 

As, min = 0,26* 2,9
500

*1000*230 = 346, 84 mm2 

As, min ≥ 0, 0013*1*0, 23*10-6 

346, 84 mm2 > 299 mm2 OK 

 

Moment i fält: 

M = (rita finns i anteckningar) 

 Bruksgränstillstånd 
Spännvidd (m) Brottgränstillstånd (kNm) Frekvent Kvarsipermanent 

6,6 26,35 19,85 18,9 
6,9 28,80 21,60 21,0 
7,2 31,50 23,50 23,0 
7,5 34,20 25,50 24,0 
7,8 36,80 27,60 26,8 
8,1 39,80 30,00 29,3 
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Armeringsarean i fält: 

Spännvidd = 6,6 m 

Mbrott = 26,35 kNm 

Relativa momentet: m = 𝐌
𝐛∗𝐝𝟐∗𝛈∗𝐟𝐜𝐝

  

m = 26,35
1∗0.232∗1∗20

 = 0,025 < 0,353 Enkel armerad 

Mekaniska armeringsinnehållet: 𝛚 = 𝟏 − √𝟏 − 𝟐 ∗ 𝐦 

ω = 1 −�1 − 2 ∗ 0,025 = 0,025 < 0,458  OK! 

Armeringsarean: As = 𝛚 ∗ 𝐛 ∗ 𝐝 ∗ 𝛈∗𝐟𝐜𝐝
𝐟𝐲𝐝

 

As = 0.025 ∗ 1 ∗ 0.23 ∗ 1∗20
435

 = 268 mm2 < As, min  

Anmärkning: As < As, min alltså vi väljer As, min  

As, min uppfyller ej villkor, måste höjas 

Stångdiameter φ12 mm → 𝐀
𝐀𝐬

 = 113
346,8

∗ 1000 = 4 stänger 

Centrumavstånd: s = A* 𝟏𝟎𝟎𝟎
𝐀𝐬

 

s = 113* 1000
346,8

 = 320 mm 

 

Sprickvidd i oarmerat tvärsnitt: 

Kontrollera tvärsnitt in stadium I: 

𝛔𝐜𝐭= 𝐌𝐅ä𝐥𝐭
𝐅𝐫𝐞𝐤𝐯𝐞𝐧𝐬

𝐛𝐡𝟐
𝟔

 < 𝐟𝐜,𝟎,𝟎𝟓
𝓗

  Stadium I 

σct= 19,85
1∗0,252

6

 = 1,9 MPa > 2
0,9

 = 2,22 MPa Osprucket tvärsnitt 

Anmärkning: I och med att vi har fått osprucket tvärsnitt i stadium I, skall inte spänning i stål och 
sprickvidd i stadium II beräknas. 

 

Efter ökning av armering: 

Beräkning av tröghetsmoment för ett slak armerat tvärsnitt: 

As = 346,8 mm2, efter ökning → As = 380 mm2, s280 

Anmärkning: höjningen av armering beaktas enbart för att klara nedböjningen 
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Neutral lager i armerat tvärsnitt: 

𝐛 ∗ 𝐡 ∗
𝐡
𝟐

+
(𝛂 − 𝟏)𝟐

𝟐
∗ 𝐀𝐬 ∗ 𝐝 = (𝐛 ∗ 𝐡 + (𝛂𝐞𝐟𝐟 − 𝟏) ∗ 𝐀𝐬) ∗ 𝐲𝟎 

y0 =
b ∗ h ∗ h

2 + (α − 1)2
2 ∗ As ∗ d

(b ∗ h + (αeff − 1) ∗ As)  

y0 =
1 ∗ 0,25 ∗ 0,25

2 + (19,7 − 1)2
2 ∗ 380 ∗ 0,23

(1 ∗ 0,25 + (19,7 − 1) ∗ 380)  

y0 = 0, 128 m 

 

I = 𝐛∗𝐡
𝟑

𝟏𝟐
+ 𝐛 ∗ 𝐡 ∗ (𝐲𝟎 −

𝐡
𝟐

)𝟐 + 𝛂𝐞𝐟𝐟 ∗ 𝐀𝐬 ∗ (𝐝−𝐲𝟎)𝟐 

I = 1∗0,253

12
+ 1 ∗ 0,25 ∗ (0,128− 0,25

2
)2 + 19,7 ∗ 380 ∗ (0,23−0,128)2 

I = 13, 8 * 108 mm4 

 

Kontroll: 

𝛔𝐜𝐭 =  
𝐌𝐅𝐫𝐞𝐤𝐯𝐞𝐧𝐬

𝐈𝟎
(𝐡 − 𝐲𝟎) <  𝐟𝐜𝐭𝐦 

σct =  19,85
13,8∗108

(0,25 − 0, 128) = 1,8  MPa 

fctm = 2, 9MPa 

1,8 MPa < 2, 9 MPa  osprucket tvärsnitt 

 

Nedböjning i fält: 

Spännvidd 6,6 m 

q, långtidlast 

medelvärde av tröghetsmoment: 13,02+13,8
2

= 13,41 ∗ 108mm4 

𝛅 =  
𝟓∗𝐪∗𝐥𝟒

𝟑𝟖𝟒 − �𝐦
′
𝟏+ 𝐦′𝟐�∗𝐥

𝟐

𝟏𝟔
𝐄∗𝐈

  

δ =  
5∗8,15∗66004∗103

384 − (17,8+32,9)∗6,62∗103

16
8250∗13,41∗108

  

δ = 12,1 mm < l
250

 = 26,4 mm 
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Kontroll i stadium I: 

Spännvidd (m) f,0,05
ℋ  =2, 22 MPa 

6,6 >1,9 
6,9 >2,1 
7,2 <2,3 
7,5 <2,4 
7,8 <2,6 
8,1 <2,9 

om σct< f,0,05
ℋ       osprucken 

 

Fältarmering oarmerat tvärsnitt i stadium II innan ökning:  

Spännvidd (m) As (mm2) x (m) wk (mm) Sr, max (mm) Ϭs, max (MPa) 

6.6 346,80 0,0546 - - 281,50 
6.9 346,80 0,0546 - - 313,00 
7.2 346,80 0,0546 0,40 378,0 342,4 
7.5 347,30 0,0546 0,40 377,5 356,99 
7.8 376,83 0,0563 0,39 356,0 237.64 
8.1 409,80 0,0586 0,37 332,9 372,4 

 

Fältarmering oarmerat tvärsnitt i stadium II efter ökning: 

Spännvidd (m) As (mm2) x (m) wk (mm) Sr, max (mm) Ϭs, max (MPa) 

6.6 380s280 0,0566 - - 337,20 
6.9 420 s260 0,0590 - - 345,63 
7.2 460s240 0,0610 0,24 305,74 326,60 
7.5 530s210 0,0650 0,20 276,45 347,10 
7.8 620s180 0,0690 0,17 248,50 308,00 
8.1 780 s140 0,0760 0,13 203,30 184,90 

 

Fältarmering i armerat tvärsnitt efter ökning: 

Spännvidd (m) As (mm2) y0 (m) I0 (mm4) fctm=2,9 (MPa) Nedböjning (mm) 

6.6 380s280 0,1280 13,80*108 >1,80 12,1<L/250 
6.9 420 s260 0,1281 13,90*108 >1,90 14,0<L/250 
7.2 460s240 0,1283 13,97*108 >2,0 16,4<L/250 
7.5 530s210 0,1290 14,10*108 >2,20 19,2<L/250 
7.8 620s180 0,1297 14,30*108 >2,30 21.5<L/250 
8.1 780 s140 0,1308 14,58*108 >2,50 25,4<L/250 
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Kontroll för armerat tvärsnitt i fält: 

Spännvidd (m) fctm=2,9 (MPa) 
6,6 >1,80 
6,9 >1,90 
7,2 >2,0 
7,5 >2,20 
7,8 >2,30 
8,1 >2,50 

Anmärkning: 

σct = MFrekvens
I0

(h − y0) < fctm= 2,9 MPa Osprucket tvärsnitt 

σct = MFrekvens
I0

(h − y0) > fctm= 2,9 MPa Sprucket tvärsnitt 
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