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SAMMANFATTNING 

 

Detta projekt har skett i samarbete med Ramböll Sverige AB i Stockholm under handledning av 

Ali Farhang (tekn. Dr.) enhetschef på Bro och Tunnel. Området som examensarbetet kommer att 

omfatta är identifiering av beräkningsmodeller för skjuvsprickor i armerade 

betongkonstruktioner med hänsyn till tvärkraft enligt (EK 2, 2005) eller andra normer samt 

jämförande sprickviddsberäkningar enligt olika metoder. 

 

 

Nyckelord:  

Skjuvsprickor i armerad betong, sprickviddsberäkning med hänsyn till skjuvspänningar, 

beräkningsmetod för sprickviddsberäkningar, beräkningsmetod för Skjuv- och vridsprickor, 

vridsprickor, skjuvsprickor, beräkning av sprickbredd med fackverksmodell, kontroll av 

sprickbredd med hänsyn till vridning, beräkning av skjuvsprickor med fackverksmodell. 

 

Metod för beräkning av armeringsspänningar och skjuvsprickor i brukgränstillstånd, Beräkning 

av armeringsspänningar och skjuvsprickor enligt fackverksmodell i brukgränstillstånd. 

Modifierad tryckfältsteori 
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SUMMARY 

This project was done in collaboration with Ramböll Sweden AB in Stockholm under the 

supervision of Ali Farhang (Tech., Dr) head of Unit Bridge and Tunnel. The area that the thesis 

will include is the identification of models for crack width calculations for reinforced concrete 

structures with respect to shear force according to Eurocode 2 and other standards and 

comparative crack width calculations according to different calculation methods. 

 

Keywords:  

Shear cracks in reinforced concrete, Calculation of crack width due to Shear loads, Calculation 

methods for crack width, Calculation method for crack width due to torsion, Torsional cracks, 

Calculation of crack width in tie and model, Control of crack width due to shear, Calculation of 

crack width in the Strut and tie model, Shear cracks in the strut and tie model. Modified 

compresion field-theory. 

http://nptel.iitm.ac.in/courses/IIT-MADRAS/PreStressed_Concrete_Structures/pdf/6_Deflection_Crack_Width/Section6.2.pdf
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FÖRORD 

 

Examensarbetet på 15 högskolepoäng är avslutningen på en treårig utbildning i byggteknik och 

design på KTH i Stockholm. Arbetet täcker områden som konstruktion samt visar på förmågan 

att tillämpa de kunskaper och färdigheter som har förvärvats under studietiden. 

 

Examensarbetet påbörjades sommaren 2013 i samarbete med KTH  

Jag har haft hjälp av mina handledare på KTH, Ali Farhang och Daron Omed handledare på 

Ramböll. Valantis Makris brokonstruktör på Ramböll har funnits till hjälp gällande tolkning av 

finitelement programmen. Mårten Ullberg konstruktör på Ramböll har funnits till hjälp med 

programmeringen. Richard Malm har bidragit med teoretisk information, hjälp och underlag för 

beräkningsåtgången gällande den modifierade tryckfältsteorin samt tolkning av norska normen 

NS 3473. 
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1 Inledning 
 

 Problemformulering 1.1

Examensarbetet ska utföras i samarbete med Ramböll Sverige AB i Stockholm under 

handledning av Ali Farhang (Tekn. Dr.) enhetschef på Bro och Tunnel. Området som 

examensarbetet kommer att omfatta är identifiering av beräkningsmodeller för 

sprickviddsberäkningar för armerade betongkonstruktioner med hänsyn till tvärkraft enligt (EK 

2, 2005)eller andra normer samt jämförande sprickviddsberäkningar enligt olika modeller.   

 

Beräkningsmetodiken som anges i (BBK 04, 2004) och (EK 2, 2005) för beräkning av 

armeringsbehov i brottgränstillstånd bygger på en fackverksmodell. Däremot är metoderna för 

beräkning av skjuv- och vridsprickor i bruksgränstillstånd enligt (EK 2, 2005) inte så tydliga och 

saknar klara anvisningar. Ramböll anser även att den beräkningsmodell som används idag i (EK 

2, 2005) medför orimligt stora armeringsmängder vid höga belastningar exempelvis 

järnvägsbroar. 

 

 Syfte 1.2

Att identifiera beräkningsmodeller för beräkning av sprickbredder hos vrid- och 

tvärkraftssprickor. 

Att utföra jämförande beräkningar i jämförelsesyfte.  

Att ta fram beräkningsark i Excel/Mathcad för att utföra beräkningar enligt olika modeller. Ett 

eller flera beräknings-program skall upprättas efter framtagandet av beräkningsmodellen för 

Rambölls räkning. 

 

 Avgränsningar 1.3

Omfattningen av litteraturstudien samt intervjuerna kommer att begränsas till examensarbetets 

storlek motsvarande 15 högskolepoäng. 

 

Övriga avgränsningar kan bli aktuella och kommer att behandlas under projektets gång. 
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 Metod 1.4

Tillvägagångssätt: 

 

- Inläsning och förståelse över problematiken. 

- Inläsning av relevanta avsnitt i EC2 

- En ganska omfattande litteraturinventering i CBI:s databaser efter relevanta artiklar, 

normer och andra material samt inventering av litteratur på KTH: databaser. 

- Identifiering av relevanta beräkningsmodeller genom litteraturstudie  

 

- Intervjuer med betongexperter som, Bo Westerberg (egenföretagare), Björn Engström 

(Chalmers), Elisabeth Helsing (Trafikverket), Richard Malm (KTH). 

- Titta på olika metoder och göra en jämförelseberäkning mellan EC 2 och övriga 

beräkningsmodeller. 

- Upprätta ett beräkningsprogram i Excel/Mathcad för Rambölls räkning. 
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1.4.1 Litteratursökning 

 

Nyckelord för databassökning  
 
På svenska. 

1. Skjuvsprickor i armerad betong. 

2. Sprickviddsberäkning med hänsyn till skjuvspänningar. 

3. Beräkningsmetod för sprickviddsberäkning. 

4. Beräkningsmetod för skjuv- och vridsprickor 

5. Beräkning av sprickbredd med fackverksmodel. 

6. Kontroll av sprickbredd med hänsyn till vridning. 

7. Beräkning av skjuvsprickor med fackverksmodell. 

8. Armeringsspänningar och skjuvsprickor i brukgränstillstånd. 

9. Armeringsspänningar och skjuvsprickor enligt fackverksmodell i brukgränstillstånd. 

 

På Engelska 

 

10. Shear cracks in reinforced concrete  

11. Calculation of crack width due to Shear loads 

12. Calculation methods for crack width 

13. Calculation method for crack width due to torsion  

14. Torsional cracks 

15. Calculation of crack width in tie and model 

16. Control of crack width due to shear 

17. Calculation of crack width in the Strut and tie model 

18. Shear cracks in the strut and tie model  

 

Kompletterande nyckelord efter analys av föregående nyckelord: 

1. ”Simplified modified compression field theory” AND shear And reinforced AND 

concrete. 

 

 

http://nptel.iitm.ac.in/courses/IIT-MADRAS/PreStressed_Concrete_Structures/pdf/6_Deflection_Crack_Width/Section6.2.pdf
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Nyckelorden översätts till söksträng. 

På Svenska. 

19. Skjuv* AND sprick* AND “armerad betong” 

20. (Sprick* AND vid* OR sprickvid*) AND beräk* AND (skjuv* OR spänning) 

21. (Beräkningsmetod OR beräkning) AND  sprickvid* 

22. Beräkningsmetod AND (skjuv* OR vrid*) AND sprick* 

23. Beräkning AND (sprickbredd OR sprick* AND bred*) AND fackverk*  

24. Kontroll AND (sprickbred* OR sprick* AND *bredd) AND vridning. 

25. Beräk* AND  (skjuvsprick* OR skjuv* AND sprick*) AND fackverk* 

26. (Armeringsspänning OR armering* AND spänning*) AND (skjuvsprickor OR skjuv* 

AND sprick*) AND brrukgräns* AND fackverk* 

 

På Engelska. 

27. Shear* AND crack* AND “reinforced concrete” 

28. Calculation* AND crack* AND width* AND Shear* AND load* 

29. Calculation* AND method* AND crack* AND width* 245 träffar 

30. Calculation*AND method AND crack* AND width* AND torsion* (Borttaget 

Calculation) 

31. Torsional* AND crack*  

32. Calculation* AND crack* AND width* AND tie* AND model*  

33. Control* AND crack* AND width* AND shear  

34. Calculation* AND crack* AND width* AND (strut and tie) AND model* (Borttaget 

Calculation)  

35. Shear* AND crack* AND (strut and tie) AND model*  

 

1.4.1.1 Kompletterande sökning 

Under sökningen har kompletterande områden identifierats där en ny sökning har upprättats. 

Dessa är ”Den modifierade tryckfältsteorin” (Modified compression-Field Theory) samt Norska 

normen visats vara av intresse NS 3473 2004. 

http://nptel.iitm.ac.in/courses/IIT-MADRAS/PreStressed_Concrete_Structures/pdf/6_Deflection_Crack_Width/Section6.2.pdf
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1.4.2 Litteratursökningen med hjälp av KTH:s tjänster.  

 

Söktjänsten Primo har använts som ger tillgång till KTHB:s elektroniska och tryckta samlingar 

enligt nedan. 

 Vetenskapliga artiklar 

 Tryckta tidskrifter och e-tidskrifter 

 Tryckta böcker och e-böcker 

 Konferensbidrag 

 Examensarbeten och avhandlingar 

 Bibliografiska databaser, med mera 

Primo innehåller allt material från KTHB: katalog, som är kungliga tekniska högskolans 

bibliotek samt delar av BYGGDOKs databas. Primo innehåller även flera miljoner 

fulltextartiklar. samt ger tillgång till de flesta av (men inte alla) bibliotekets resurser. 

 

Kompletterande databaser compendex samt Inspec användes vid sökningen i Engeeniring village 

webdatabasen. 

Compendex är den mest omfattande bibliografiska databas för vetenskaplig och teknisk 

forskning som omfattar alla tekniska discipliner. 

Den innehåller miljontals bibliografiska citeringar och referat från tusentals ingenjörer, 

tidskrifter och konferensbidrag. I kombination med Engineering Index Backfile (1884-1969), 

omfattar Compendex väl över 120 år av ingenjörs litteratur. 

 

Inspec. innehåller bibliografiska citeringar och indexerade sammanfattningar från publikationer 

inom områdena fysik, ellära och elektronik, kommunikation, datavetenskap, reglerteknik, 

informationsteknik, tillverknings-och verkstadsindustrin, operationsanalys, materialvetenskap, 

oceanografi, teknisk matematik, kärnteknik, miljövetenskap, geofysik, nanoteknik, biomedicinsk 

teknik och biofysik. 
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1.4.2.1 Primo 

 

Ovanstående sökord genererade 1000-tal träffar i Primo. 

Söksträngarna kombinerades för att begränsa antalet sökträffar till 100-tal. 

Träffarna granskades initialt och intressanta rubriker sparades ner. Av dessa granskades 

abstracten som resulterade i 5 intressanta träffar. 

 

1.4.2.2 Engeeniring village 

 

Sökningen i Engeeniring village webdatabasen genererade även den 1000-tal träffar. Söksträngar 

kombinerades även här för att reducera antalet träffar till 100-tal. 

Träffarna granskades initialt och intressanta rubriker sparades ner. Av dessa granskades 

abstracten som resulterade i 20 intressanta träffar. 

Samtliga resultat från sökstudien studerades närmare där litteraturen granskades. Det resulterade 

till 9 intressanta träffar. 

 

De 14 träffar begränsades ytterligare till 9 st. efter en mer detaljerad genomgång av materialet.  

 

Litteraturstudien pekade även på andra intressanta områden som behöver tittas närmare på.  
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2 Bakgrund 

För identifiering av beräkningsmodeller för skjuv- och vridsprickor i armerad betong har en 

Litteraturstudie upprättas i KTH:s databaser.  

Sökningen pekade på flera intressanta områden. Området som valdes att studeras närmare på är 

Modifierade tryckfältsteorin (Modified Compresion Field Theory) Arbetet utfördes på egen tid 

utöver ett arbete på heltid. Av denna anledning pågick studien under en längre period.  

 

Arbetet studerar dimensionering av betongkonstruktioner med hänsyn till tvärkraft som ger 

upphov till skjuvspänningar. Skjuvspänningen vill deformera ett tvärsnitt i ena änden samtidigt 

som andra änden hålls på plats. Detta vill förändra ett rektangulärt tvärsnitt till en parallellogram. 

Till skillnad från drag och tryckspänningar där elementet trycks ihop eller dras isär, ger 

skjuvspänningar ingen upphov till volymförändring i elementet. Armeringsinnehållet i betongen 

motverkar en tvärsnittsförändring. Vid väldigt höga belastningar, exempelvis järnvägsbroar, kan 

den dimensionerade tvärkraften bli stor. Vid beräkning av erforderlig armeringsmängd som kan 

uppta stora skjuvspänningar i betongen används olika beräkningsmodeller, de flesta bygger på 

olika fackverksmodeller. Inverkan av exempelvis armering i olika riktningar, spänning vid 

sprickor, o.s.v. har en positiv inverkan i armeringsmängden. I arbetet har vi tittat på hur de olika 

beräkningsmodellerna ger en mer noggrann avbild av det verkliga spänningstillståndet i 

tvärsnittet och om detta ger upphov till mindre armeringsinnehåll. 
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3 Teori 

 Elasticitetsteorin 3.1

Den klassiska elasticitetsteorin används för beräkning av spänningar och deformationer och 

därmed bärförmågan hos olika typer av konstruktioner och konstruktionsdelar. Teorin är till sin 

utformning matematisk d.v.s. logisk sträng men bygger på vissa schematiska förutsättningar. 

Dessa förutsättningar är följande: 

- Materialet i den studerande konstruktionen eller konstruktionsdelen är homogent. Detta 

innebär att materialet har samma egenskaper i varje punkt av konstruktionen. 

- Materialet är isotropt vilken innebär att det är lika beskaffat i alla riktningar. 

- Materialet är fullständigt elastiskt vilket innebär att Hookes lag gäller. Enligt denna gäller 

samma rätlinjiga samband mellan deformation och spänning vid såväl pålastning som 

avlastning. för små elastiska deformationer gäller att spänningen   är proportionell mot 

töjningen ε: 

De deformationer som förorsakas av belastningar är så små att de inte påverkar 

spänningstillståndet. 

 

Vanliga byggnadsmaterial som stål och betong uppfyller inte förutsättningarna att materialen 

skall vara homogena och isotropa, eftersom grundelementen uppenbarligen är anisotropa. En 

konstruktionsdel av t.ex. stål verkar dock som om den vore homogen och isotrop. Förklaringen 

är att kristallerna i materialet är utomordentligt små och att de i allmänhet är oregelbundet och 

godtyckligt ordnade. Vissa byggnadsmaterial, t.ex. betong, trä, är i sin helhet anisotropa. 

 

Förutsättningen att materialet skall vara fullständigt elastiskt gäller inte oinskränkt för något 

byggnadsmaterial. Vanligt byggnadsstål följer dock Hookes lag inom det i praktiken använda 

spänningsområdet. Däremot är betong ett material vars ”elastiska egenskaper” i utpräglad grad är 

beroende av spänningarnas storlek och av belastningstiden. 

 

Grundförutsättningarna i den klassiska elasticitetsteorin motsvarar i ganska ringa grad 

verkligheten. Därför har teorier utarbetats sär en eller flera av förutsättningarna fått bortfalla och 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Mekanisk_sp%C3%A4nning
http://sv.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6jning
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ersättas med generellare antaganden. Exempel: Plasticitetsteori, elasticitetsteori för anisotropa 

material. 

 

Vid tillämpningen av den klassiska elasticitetsteorin på vissa konstruktionstyper är det ofta 

nödvändigt eller praktiskt att göra ytterligare inskränkningar i förutsättningarna, därför att 

beräkningarna annars blir svåra att eller omöjliga att genomföra och därför inskränkningarna ofta 

inte innebär någon väsentlig försämring av beräkningsresultatet. En från den elementära 

hållfasthetslära välbekant sådan inskränkning, som berör den belastade kroppens 

deformationsegenskaper är Bernoullis hypotes om att plana tvärsnitt vinkelrätta mot balkaxeln 

förblir plana och vinkelrätta mot balkens huvudaxel genom hela deformationsprocessen. Andra 

begränsningar kan vara antaganden att vissa mått hos en belastad kropp är små i förhållande till 

andra – exempel tunna skivor – eller att vissa spänningar försummas jämfört med andra – 

exempel membranspänningar försummas i den elementära platteorin. 

(Nylander, 1982) 

 Spänningar 3.2

Spänningsvektorn beskriver spänningarna i en punkt på ett plan Figur 3.1 

 

Figur 3.1 Kraftvektorn 𝒕 på ett ytelement ∆𝑨 med den utåtriktade enhetsnormalen 𝒏 

 

𝑡 = lim
∆𝐴→0

∆𝐹

∆𝐴
=

𝑑𝐹

𝑑𝐴
 (3-1) 

Enligt kartesiskt koordinatsystem 

𝑡𝑥 =
𝑑𝐹𝑥

𝑑𝐴
= [

𝑑𝐹𝑥𝑥

𝑑𝐴

𝑑𝐹𝑥𝑦

𝑑𝐴

𝑑𝐹𝑥𝑧

𝑑𝐴
]

𝑇

= [𝜎𝑥 𝜏𝑥𝑦 𝜏𝑥𝑧]𝑇 (3-2) 

𝑡𝑦 =
𝑑𝐹𝑦

𝑑𝐴
= [

𝑑𝐹𝑦𝑥

𝑑𝐴

𝑑𝐹𝑦𝑦

𝑑𝐴

𝑑𝐹𝑦𝑧

𝑑𝐴
]

𝑇

= [𝜏𝑦𝑥 𝜎𝑦 𝜏𝑦𝑧]𝑇 (3-3) 
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𝑡𝑧 =
𝑑𝐹𝑧

𝑑𝐴
= [

𝑑𝐹𝑧𝑥

𝑑𝐴

𝑑𝐹𝑧𝑦

𝑑𝐴

𝑑𝐹𝑧𝑧

𝑑𝐴
]

𝑇

= [𝜏𝑧𝑥 𝜏𝑧𝑦 𝜎𝑧]𝑇 (3-4) 

Spänningstensorn beskriver spänningstillståndet i en punkt beskriven som skärningspunkten 

mellan tre plan vinkelrätta mot de kartesiskt koordinataxlarna Figur 3.2. 

 
Figur 3.2 Spänningar i en punkt 

 

𝜎 = [𝑡𝑥 𝑡𝑦 𝑡𝑧]𝑇 = [

𝜎𝑥 𝜏𝑥𝑦 𝜏𝑥𝑧

𝜏𝑦𝑥 𝜎𝑦 𝜏𝑦𝑧

𝜏𝑧𝑥 𝜏𝑧𝑦 𝜎𝑧

] (3-5) 

3.2.1 Spänning i plan 

Diagrammen i Figur 3.3 presenterar en punkt i en solid som befinner sig under spänning i x och 

y led. Krafterna i x och y är lika stora då punkten befinner sig i jämnvikt. 

Om x och y axlarna roteras, spänningstillståndet i punkter kommer därmed att ändras. Vinkeln 

med vilket axlarna roteras i kallas 𝜃 ”theta”. Vid en given ”theta” där normalspänningarna är 

som störst är skjuvspänningarna noll och tvärtom. Dessa spänningar kallas för huvudspänningar 

(sigma 1,2,3). Mohrs cirkel används för att beskriva sambandet mellan spänningskomponenterna 

i en punkt  och  för givna 1 och 2 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.3 Huvudspänningar och normalspänningar 
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3.2.1.1 Plant spänningstillstånd 

Plant spänningstillstånd innebär att alla spänningar ligger i ett plan och inga vinkelrätta däremot. 

Om en tunn planparallell platta påverkas av yttre krafter fördelade längs periferin och verkande i 

plattans plan råder ett s.k. plant spänningstillstånd i plattan. Om ett koordinatsystem placeras så 

att x- y- planet sammanfaller med plattans plan så gäller för plattans plana begränsningsytor. 

𝜎𝑧 = 𝜏𝑧𝑥 (3-6) 

Detta är en följd av gränsvillkoren, dvs. av att inga yttre krafter påverkar de plana ytorna. Med 

tillräcklig noggrannhet kan 𝜎𝑧, 𝜏𝑧𝑥och 𝜏𝑧𝑦 antas vara lika med noll även inuti plattan.  

𝜎𝑧 = 𝜏𝑥𝑧 = 𝜏𝑧𝑥 = 𝜏𝑦𝑧 = 𝜏𝑧𝑦 = 0 (3-7) 

(Nylander, 1982) 

 

Enaxiellt spänningstillstånd råder då två huvudspänningar är noll, tex 𝜎2 = 𝜎3 = 0 

𝜎 = [
𝜎1 0 0
0 0 0
0 0 0

] (3-8) 

Plant spänningstillstånd råder då en huvudspänning är noll, tex 𝜎3 = 0 

𝜎 = [
𝜎1 0 0
0 𝜎2 0
0 0 0

] (3-9) 

Cylindriskt spänningstillstånd råder då 𝜎2 = 𝜎1 eller 𝜎3 = 𝜎2 

𝜎 = [
𝜎1 0 0
0 𝜎2 0
0 0 𝜎3

] eller 𝜎 = [
𝜎1 0 0
0 𝜎2 0
0 0 𝜎2

] (3-10) 

Sfärisk spänningstillstånd råder då alla tre huvudspänningar är lika stora. 

𝜎 = [
𝜎1 0 0
0 𝜎1 0
0 0 𝜎1

] (3-11) 

Vid plant spänningstillstånd (i skivor, skal, höga balkliv o.d.) kan armeringsspänningar 

bestämmas approximativt ur villkoret att det efter uppsprickning är i jämnvikt med spänningar 

beräknade för osprucken betong. I balkliv kan en representativ armeringsspänning även beräknas 

med utgångspunkt från jämnvikt med tvärkraften enligt fackverksmodell.  
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3.2.2 Spänningstransformation. 

Mohrs spänningscirklar representerar det generella spänningstillståndet i en punkt och är 

tillämpbara för transformation i ett plan vinkelrätt mot en huvudspänning d.v.s. i planet. 

Spänning på ett rektangulärt element vid plant spänningstillstånd enligt ett polärt 

koordinatsystem se Figur 3.4. 

𝜎𝜑 + 𝜎
𝜑+

𝜋
2

= 𝜎𝑥 + 𝜎𝑦 
(3-12) 

Vi kan tydligt se i Mohrs cirkel att 

𝜎𝜑,𝑚𝑎𝑥 + 𝜎𝜑,𝑚𝑖𝑛 = 𝜎1 + 𝜎2 = 𝜏 (3-13) 

𝜎1 = 𝜏 𝑜𝑐ℎ 𝜎2 = −𝜏 (3-14) 

Vinkeln 2𝜑 i spaningscirkeln avsätts i motsatt riktning i förhållande till vinkeln 𝜙 i x-y-planet. 

𝜎𝑥 + 𝜎𝑦 = 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑠𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 

𝜎1 + 𝜎2 = 𝐻𝑢𝑣𝑢𝑑𝑠𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 

 

Figur 3.4 Mohrs spänningscirkel 
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 Deformationer 3.3

Varje punkt i en kropp beskrivs av dess lägesvektor 𝑟𝑖 och rörelsen hos en kropp beskrivs av den 

förskjutning som varje punkt i kroppen undergår. Förskjutningen av en punkt ges av 

förskjutnignsvektorn 𝑢𝑖vars komponenter generellt är funktionen av rumskoordinaterna. Den 

relativa lägesförändringen mellan två punkter i och j betecknas ∆𝑢𝑖𝑗 

 

Figur 3.5 Translatation, rotation och deformation av ett infinitesimalt kubelement 

 

∆𝑢𝑖𝑗 = 0 (3-15) 

‖∆𝑢𝑖𝑗‖ = 0 (3-16) 

∆𝑢𝑖𝑗 = [

∆𝑢𝑖𝑗

∆𝑣𝑖𝑗

∆𝑤𝑖𝑗

] (3-17) 

Med normaltöjning 𝜀 avses längdförändringen av ett tänkt linje-element mellan två punkter i 

förhållande till dess ursprungslängd och definieras t.ex. för deformation i x-axelns riktning som 

𝜀𝑥 = lim
∆𝑥→0

∆𝑢

∆𝑥
=

𝑑𝑢

𝑑𝑥
 (3-18) 

Med skjuvtöjning 𝛾 avses vinkelförändringen mellan två ursprungligen vinkelrätta linjeelement. 

Skjuvtöjningen defineras t.ex i xy-planet som 

𝛾𝑥𝑦 = lim
∆𝑥,∆𝑦→0

∆𝑣

∆𝑥
+

∆𝑢

∆𝑦
=

𝑑𝑣

𝑑𝑥
+

𝑑𝑢

𝑑𝑦
 (3-19) 
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kartesiskt koordinatsystem 

𝜀𝑥 =
𝑑𝑢

𝑑𝑥
𝛾𝑥𝑦 =

𝑑𝑢

𝑑𝑦
+

𝑑𝑣

𝑑𝑥

𝜀𝑥 =
𝑑𝑣

𝑑𝑦
𝛾𝑥𝑧 =

𝑑𝑣

𝑑𝑧
+

𝑑𝑤

𝑑𝑦

𝜀𝑥 =
𝑑𝑤

𝑑𝑧
𝛾𝑥𝑦 =

𝑑𝑤

𝑑𝑥
+

𝑑𝑢

𝑑𝑧

 (3-20) 

Töjningen i en punkt ges av töjningssensor 

𝜀 =

𝜀𝑥 𝜀𝑥𝑦 𝜀𝑥𝑧

𝜀𝑥𝑦 𝜀𝑦 𝜀𝑦𝑧

𝜀𝑥𝑧 𝜀𝑦𝑧 𝜀𝑧

 (3-21) 

Huvudtöjningarna gäller i analogi med huvudspänningarna 

3.3.1 Speciella deformationstillstånd 

Enaxiellt deformationstillstånd råder då två huvudtöjningar är noll, tex 𝜀3 = 𝜀2 = 0 

𝜀 = [
𝜀1 0 0
0 0 0
0 0 0

] (3-22) 

Plant deformationstillstånd råder då en huvudtöjning är noll, tex 𝜀3 = 0 

𝜀 = [
𝜀1 0 0
0 𝜀2 0
0 0 0

] (3-23) 

 Konstitutiv spänning och töjningssamband 3.4

Konstitutiva samband är samband mellan spänningar och töjningar som uttrycker 

materialegenskaper på makroskopisk nivå. När ett betongelement utsätts för en liten belastning 

kan det antas att betongen uppförs på ett elastiskt sätt. Det finns ett linjärt samband mellan ökade 

spänningar och ökade töjningar i materialet. Vid höga laster där mikrosprickor uppstår i 

betongen leder till att töjningen kommer att öka snabbare än spänningarna, detta kommer att 

synas genom att kurvan böjs i spänning och töjnings diagrammet.  

 

Sträckgränsen är den högsta spänning ett material kan utsättas för utan att deformeras plastisk. 

Vid spänningar lägre än sträckgränsen deformeras materialet elastisk (elasticitetsteorin). Enligt 

förutsättningarna för den klassiska elasticitetsteorin är materialet fullständigt elastiskt, vilket är 
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liktydligt med att Hookes lag, gäller. Hookes lag utsäger att sambandet mellan deformationer och 

spänningar är rätlinjigt. 

𝜎 = 𝐸(𝜀 − 𝜀𝑡) (3-24) 

𝜏 = 𝐺𝛾 (3-25) 

𝜀𝑡 = 𝛼𝑡∆𝑇 (3-26) 

Generell lag för isotropa material: 

𝜎 = 𝐷(𝜀 − 𝜀𝑡) (3-27) 

𝜀 = 𝐶𝜎 + 𝜀𝑡 (3-28) 

𝜎 = [𝜎𝑥 𝜎𝑦 𝜎𝑧 𝜏𝑥𝑦 𝜏𝑦𝑧 𝜏𝑧𝑥  ]𝑇 (3-29) 

𝜀 = [𝜀𝑥 𝜀𝑦 𝜀𝑧 𝜀𝑥𝑦 𝜀𝑦𝑧 𝜖𝑧𝑥  ]𝑇 (3-30) 

Där vid plant spänningstillstånd (𝜎𝑧 = 𝜏𝑦𝑧 = 𝜏𝑧𝑥 = 0) 

𝐷 =
𝐸

1 − 𝑣2
[

1 𝑣 0
𝑣 1 0

0 0
1

2
(1 − 𝑣)

] (3-31) 

𝐶 = 𝐷−1 (3-32) 

𝜀𝑡 = 𝛼𝑡∆𝑇[1 1 0]𝑇 (3-33) 

3.4.1 Elastiska material parametrar 

𝜀 =
𝑙

𝐿
=

𝜎

𝐸
 (3-34) 

Elasticitetsmodulen se figur. E-modulen definierar den spänning 𝜎 som krävs för att uppnå en vis 

töjning 𝜀 Figur 3.7. 

𝐸 =
𝑑𝜎

𝑑𝜀
 (3-35) 

där 𝐸är elasticitetsmodulen  

Skjuvspänning 𝜏 = 𝐹/𝐴 ger upphov till en vinkelförändring 𝛾som även kallas för skjuvning eller 

skjuvtöjning och är en deformation utan volymändring Figur 3.6. Det definieras som 

vinkeländringen skapas av deformationen.  

𝛾 =
𝜏

𝐺
=

∆𝑥

𝑙
 (3-36) 
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där G är skjuvmodulen och är det linjära förhållandet mellan skjuvspänning och skjuvtöjning 

mäts i pascal (Pa). Skjuvmodulen ingår i Hookes lag för skjuvning för isotropa material gäller 

följande samband mellan skjuvmodulen och elasticitetsmodulen 

𝐺 =
𝐸

2(1 + 𝜈)
 (3-37) 

där 𝜈 står för Poissons konstant som är en materialkonstant som anger hur ett material reagerar 

på tryck- och dragkrafter Possions ratio anger töjningsförhållandet mellan spänningsriktningen 

och vinkelrätt den. 

  

Figur 3.7 Töjning/spänningssamband 
Figur 3.6 Deformationsändring utan 

volymändring 
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3.4.2 Sjuvkraft 

För en enkel rak balk kan skjuvkraften på en nivå från neutrala lagret leda till skjuvspänningar. 

Skjuvspänningen beräknas enligt (3-38) 

𝜏𝑥𝑦 =
𝑉𝑥 ∙ 𝑆𝑦

𝐼 ∙ 𝑏
 (3-38) 

Där: 

V är tvärkraften 

𝑆𝑦 är den avskjuvade delytans statiska moment med hänsyn till neutrala lagret. 

𝐼 är tröghetsmoment med hänsyn till neutrala lagret 

𝑏 är bredden på den avskjuvande delytan 

 

 

Figur 3.8 Sneda skjuvsprickor 

 

 

Figur 3.9 spänningsfält 

 

Vid balkar där relationen mellan höjd och spännvidd är större än 1/3 då gäller inte Bernoullis 

hypotes. 

Dragspänningar i betongen som orsakas av tvärkraft kan leda till skjuvsprickor eller skjuvbrott 

om tillräcklig armering saknas. 
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Under ökande belastning kommer betongbalkar att passera olika stadium, stadium I. stadium II 

och stadium III med hänsyn till sprickbildning och spänningsfördelning. 

Stadium I: 

Karakteriseras som osprucken betong eftersom betongen har låg draghållfasthet så inträffar detta 

enbart vid väldigt låga laster. 

Bernoulis hypotes och Hookes lag är gällande i detta stadium och Naviers ekvation kan användas 

direkt för beräkning av betongens draghållfasthet.  

𝜎𝑥 =
𝑁𝑥

𝐴
+

𝑀𝑦

𝐼𝑦𝑦
𝑧 (3-39) 

Konstitutiva samband 

𝜎𝑥 = 𝐸𝜀𝑥 (3-40) 

𝜏𝑥𝑧 = 𝐺𝛾𝑥𝑧 (3-41) 

Elastiska linjens ekvation 

𝑀𝑦 = 𝐸𝐼
𝑑2𝑤

𝑑𝑥2
 (3-42) 

𝑉𝑧=
𝑑

𝑑𝑥
𝑀𝑦  (3-43) 

 

Stadium II: 

Inträffar när betongen börja spricka i den dragna zonen. Sprickorna går vinkelrätt mot 

huvuddragspänningen och därmed följer trycksträvorna Figur 3.8 och Figur 3.9. Sprickorna 

växer mot neutrala lagret. Betongen kan inte bära dragspänningar, sneda dragsprickor når 

därmed neutrala lagret. 

Bernoulis hypotes och Hookes lag är gällande i detta stadium.  

 

Stadium III: 

Beskriver tillståndet innan böjbrott och representerar ”ultimate stage”. Hookes lag gäller inte här 

då det linjära sambandet mellan spänning och töjning inte är gällande då vi kan passera 

armeringens sträckgräns. Detta gäller vid brottgränstillstånd och kommer inte behandlas i 

arbetet.  

(Holmgren, Lagerblad, & Westerberg, 2008) 
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 Metoder för beräkning av spänning i stadium II. 3.5

 

Det finns två metoder för att beräkna spänningen i armeringen vid en spricka. I den första 

metoden kan armeringsspänningen beräknas under villkoret att alla dragkrafter upptas av 

armeringen när betongen spricker. Enligt denna metod kan armeringsspänningarna vid plant 

spänningstillstånd beräknas med utgångspunkt från jämnvikt med spänningstillståndet beräknat 

för osprucken betong. Lutningen på en spricka kan väljas inom intervallet motsvarande 

huvudtryckspänningsriktning och den riktning som ger lika armeringsspänningar för horisontal 

och vertikal armering. 

 

Vid den andra metoden beräknas armeringsspänningen med utgångspunkt från jämnvikt med 

tvärkraften enligt fackverksmodell. I denna metod fås därmed ingen inverkan av horisontell 

armering, eftersom endast vertikal jämnvikt beaktas. Spricklutningen är lika med 

huvudtryckspänningsriktningen. 

 

Den Modifierade tryckfältsteorin enligt avsnitt 3.5.2 bygger på den första metoden. Denna metod 

beaktar låsningseffekt mellan ballasten i betongen som ger upphov till skjuvspänning och 

tryckspänning i en möjlig spricka och som kan överföra spänningar i betongen i och mellan 

sprickorna. Skjuvspänningen i sprickan beräknas som en funktion av sprickbredd, kornstorlek på 

ballast och normalspänning i sprickans plan.  

(Malm, 2005; Vecchio & M, 1986) 
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Figur 3.10 Överföring av skjuvspänning och tryckspänning genom ballastens sammankoppling 

3.5.1 Fackverksmodeller 

Efter att skjuvsprickor har uppstått kan krafterna i balk beskrivas med fackverksmodell med 

hjälp av strömlinjeformade kraftlinjer som förbinder last med motsvarande reaktion. Kraftlinjen i 

varje snitt längs sin väg representerar resultanten hos motsvarande spänningsfält. 

Modeller är främst utvecklad för skjuvdimensionering av armering vid brottgränstillstånd, 

fackverksmodeller tillämpas även för dimensionering i brukgränstillstånd i de flesta normer. 

 

(Ritter, 1889; Mörsch, 1920) utvecklade en av de första fackverksmodellerna för att identifiera 

skjuvarmeringsmängd i en betongbalk. Metoden tog inte hänsyn till dragspänningen i den 

diagonalt uppspruckna betongen och antog att spricklutningen motsvarade 45°. Intensiv 

forskning av betongens bärande förmåga initierades under 50- och 60 talet som visade på att 

metoden var mycket konservativ. Det dröjde innan en ny metod kom ut med varierande 

spricklutning som möjliggjorde bestämmelsen av spricklutningen genom att anta att den 

spruckna betongen och armeringen verkade linjärt elastiskt (Kupfer, 1964; Baumann, 1972). 

Lutningen på betongtrycksträvorna ska generellt motsvara huvudtryckspännings riktning enligt 

de moderna fackverksmodellerna. Det är denna metod som används idag i de flesta normerna 

exempelvis (EK 2, 2005) 
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De två modellerna som används i dimensioneringsnormerna enligt Figur 3.11 och Figur 3.12. I 

den ena fackverksmodellen bestäms armeringsspänningarna under förutsättning att armeringen 

övertar alla dragkrafter då betongen spricker, Figur 3.11 och i den andra modellen bestäms 

spänningen i den vertikala armeringen baserat på jämnvikt med tvärkraften, Figur 3.12.  

Den Modifierade tryckfältsteori som beskrivs i avsnitt 3.4.2 är en utveckling av 

fackverksmodellen.  

(EK 2, 2005; Vecchio & M, 1986; Malm, 2005; Holmgren, Lagerblad, & Westerberg, 2008) 

  

Figur 3.11 Fackverksmodell där 

armeringsspänningarna i sprickan bestäms ur 

bestämmelsen att armeringen övertar alla 

dragkrafter då betongen spricker 

Figur 3.12 Fackverksmodell där spänningen i 

byggelarmeringen baserat på jämnvikt med tvärkraften. 
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3.5.1.1 Dimensionering med fackverksmodell  

 

3.5.1.1.1 Analys med fackverksmodeller enligt (EK 2, 2005)  
 

(1) Enligt (EK 2, 2005) kapitel 5.6.4 fackverksmodeller får användas vid dimensionering i 

brottgränstillstånd av kontinuitetsområden (uppsprucket tillstånd hos balkar och plattor, se 

kapitel 6.1 – 6.4) samt för brottgränsdimensionering och detaljutformning av 

diskontinuitetsområden (se kapitel 6.5). I allmänhet sträcker sig dessa områden ut till ett avstånd 

h (bärverksdelens tvärsnittshöjd) från diskontinuiteten. Fackverksmodeller får även användas för 

bärverksdelar för vilka en linjär fördelning över tvärsnittet antas, t.ex. plant töjningstillstånd. 

 

(2) Verifieringar i bruksgränstillstånd får även göras med fackverksmodeller, t.ex. verifiering av 

armeringsspänningar och sprickbredder, om ungefärlig deformationskompatibilitet säkerställs (i 

synnerhet bör läge och riktning for viktiga trycksträvor överensstämma med linjär 

elasticitetsteori). 

 

(3) Fackverksmodeller består av trycksträvor som representerar tryckta spänningsfält i betongen, 

dragband som representerar armeringen och knutpunkter som sammanbinder dessa. Krafter i 

modellens delar bör bestämmas så att jämvikt med påförda laster bibehålls i brottgränstillstånd. 

Fackverksmodellens delar bör dimensioneras enligt reglerna i kapitel 6.5. 

(4) Dragbandens läge och riktning i en fackverksmodell bör sammanfalla med dito för 

motsvarande armering. (kraftlinjemetoden) i kapitel X1.3, X1.5 i (Betonghandboken V1, 2010) 

figur X1-18 samt avsnitt 6.2.3 i (EK 2, 2005). 

 

(5) Möjliga hjälpmedel for att utarbeta lämpliga fackverksmodeller ar spänningstrajektorier och 

spänningsfördelningar från linjär elasticitetsteori eller ickelinjär teori med stegvis pålastning. 

Alla fackverksmodeller får optimeras med hjälp av energivillkor. 

 

Dimensionering med fackverksanalogi behandlas i (EK 2, 2005) avsnitt 6.5. 

 

Enligt (EK 2, 2005), avsnitt 5.6.4(5) kan en fackverksmodell ställas upp med hjälp av 

kraftlinjemetod. 
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Enligt (Betonghandboken V1, 2010) vid val av fackverksmodell väljs i detta fall så att samma 

modell kan användas för såväl dimensionering i brottgränstillstånd som kontroll i 

bruksgränstillstånd. 

 

Grunderna för tillämpning av fackverksanalogi och kraftlinjemetod ges i huvuddel 2, avsnitt 

X1.7 i (Betonghandboken V1, 2010) 

 

Betonghandboken kan användas för olika exempel gällande fackverksmodeller. 

(Betonghandboken V1, 2010) 
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3.5.2 Modifierad tryckfältsteori (Modified Compression-Field Theory 

Den modifierade tryckfältsteorin (Modified Compression-Field Theory) (Vecchio & M, 1986) är 

en utveckling av tryckfältsteorin (Mitchell & Collins, 1974) som namnet antyder för armerad 

betong med hänsyn till vridning och skjuvning. I de båda modellerna behandlas den spruckna 

betongen som ett nytt material med egna specifika spännings- och töjningsegenskaper. 

Spänningsjämnvikt, kompatibilitet samt spänning- och töjningssamband är formulerade i termer 

av medelspänningar och medeltöjningar. Medan den ursprungliga tryckfältsteorin ignorerar 

spänning i betongens spruckna zon tar den modifierade tryckfältsteorin hänsyn till 

dragspänningar i betongen mellan sprickorna med experimentell verifierade medelvärden i 

spännings och töjningssamband för ett sprucket tvärsnitt.  

Det är ett kraftfullt analysverktyg, ändock enkel att programmera. Det har använts av forskare 

världen runt för att verifiera testresultat. Dessutom har det visats sig att vara lämpligt för att 

förutsäga responsen hos balkar med hänsyn till skjuvning, böjning och axiella belastningar. Kan 

även användas som grund för icke linjära finit-element analys. 

Det har tidigare inte funnits någon accepterad teori som kan beskriva och förutse ett sådant fall. 

 

Forskningen vid Universitetet i Toronto som ledde till den modifierade tryckfältsteorin har 

vidare utvecklat och förlängt teorin för element som utsätts för kombinerade 

membranspänningar, böjspänningar och utanför planet skjuvning. 

 

Den modifierade tryckfältsteorin gäller vid plant spänningstillstånd och används för 

skjuvkraftsdimensionering av betongkonstruktioner i brottgränstillstånd. Möjligheten finns dock 

i den norska normen (NS 3473, 2004) att använda metoden för att beräkna armeringsspänningar 

och sprickbredd för kontroll i brukgränstillstånd. Teorin beskrivs schematisk i Figur 3.13.  

(Vecchio & M, 1986; Malm, 2005) 
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Figur 3.13 Modifierad tryckfältsteori för membranelement(rekonstruktion (Vecchio & M, 1986)) 

 

3.5.2.1 Definition av problemställningen enligt (Vecchio & M, 1986) 

Elementet som visas i Figur 3.15 Spänning och i Figur 3.14 representerar en del av en armerad 

betongkonstruktion, antaget att det är jämntjock och relativt litet i storlek. Den består av ett 

ortogonalt rutnät av armeringsjärn med längsgående (𝑥) och tvärgående (𝑦) axlar och som har 

valts att sammanfalla med armeringens riktning. Laster som verkar på elementets kantplan antas 

bestå av enhetliga axialspänningar 𝑓𝑥och 𝑓𝑦 med en enhetlig skjuvspänning 𝑣. Deformationer i 

elementet antas inträffa så att kanterna förblir raka och parallella till varandra. Deformationerna 

definieras av de två normaltöjnignarna 𝜀𝑥 och 𝜀𝑦samt skuvtöjningen 𝛾𝑥𝑦. 
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Problemställningen är att identifiera hur de tre spänningarna 𝑓𝑥 𝑓𝑦 och 𝑣𝑥𝑦 är relaterade till de tre 

töjningarna 𝜀𝑥 𝜀𝑦 och 𝛾𝑥𝑦. För att lösa denna problemställning behöver följande antaganden 

göras: 

 För varje töjningstillstånd existerar enbart ett motsvarande spänningstillstånd. Situationer 

där influensen av lasthistoriken är väsentlig kommer inte att beaktas. 

 Spänningar och töjningar kan beaktas i teorin i termer av medelvärden när avståndet är 

tillräckligt stort för att inkludera flera sprickor 

 Betongen och armeringsstängerna är perfekt bundna till varandra vid gränserna av 

elementet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 längsgående och tvärgående armeringsstängerna är jämt fördelade över elementen. 

Dragspänningarna och dragtöjningarna kommer att behandlas som positiva kvantiteter, 

medan tryckpåkänningar och trycktöjningar kommer att antas som negativa. 

(Vecchio & M, 1986) 

 

  

Figur 3.15 Spänning (rekonstruktion 

(Vecchio & M, 1986)) 
Figur 3.14 Deformation (rekonstruktion 

(Vecchio & M, 1986) 
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3.5.2.2 Kompatibilitetsvillkor 

Vid antagandet att armeringen sluter tätt och är förankrad med omkringliggande betong, kräver 

kompatibiliteten att deformationer i armeringen måste vara lika med deformationerna i betongen. 

Förändringar i betongspänningen följs av samma ändring i stålspänningen. 

Ospänd armering har samma initial spänning som betongen runt om. 

Det ger följande samband. 

𝜀𝑠𝑥 = 𝜀𝑐𝑥 = 𝜀𝑥 𝑜𝑐ℎ 𝜀𝑠𝑦 = 𝜀𝑦 = 𝜀𝑠𝑥 (3-44) 

𝜀𝑥 + 𝜀𝑦 = 𝜀1 + 𝜀2 (3-45) 

de tre töjningskomponenterna 𝜀𝑥 𝜀𝑦 och 𝛾𝑥𝑦 är kända, då kan töjningen i vilken annan riktning 

hittas från geometrin. Mohrs cirkel för töjning som visas i Figur 3.17 och Figur 3.16 elegant 

summerar transformationen som behövs. Användbara relationssamband kan härledas från 

geometrin. 

𝛾𝑥𝑦 = (
2(𝜀𝑥 − 𝜀2)

𝑡𝑎𝑛𝜃
)  𝑜𝑐ℎ 𝑡𝑎𝑛2𝜃 =

𝜀𝑥 − 𝜀2

𝜀𝑦 − 𝜀2
=

𝜀1 − 𝜀𝑦

𝜀1 − 𝜀𝑥
=

𝜀1 − 𝜀𝑦

𝜀𝑦 − 𝜀2
=

𝜀𝑥 − 𝜀2

𝜀1 − 𝜀𝑥
 ( 3-46) 

Där 𝜀1är den huvuddragtöjningen och 𝜀2är huvudtrycktöjningen. (Vecchio & M, 1986) 

 

3.5.2.3 Jämnviktsvillkor 

 

 

Figur 3.17 Mohrs cirkel för 

medeltöjning (rekonstruktion (Vecchio 

& M, 1986) 

Figur 3.16 Medeltöjningar i ett sprucket 

element (rekonstruktion (Vecchio & M, 

1986) 
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Krafterna enligt (Vecchio & M, 1986) som verkar i det armerade betongelementet motverkas av 

spänningar i betongen och spänningar i armeringen. För det *friakroppen-diagram som visas i 

Figur 3.18, där kravet att alla krafter är noll i x-riktningen, kan skrivas som 

∫ 𝑓𝑥𝑑𝐴 = ∫ 𝑓𝑐𝑥𝑑𝐴𝑐 + ∫ 𝑓𝑠𝑥𝑑𝐴𝑠
0

𝐴𝑠

0

𝐴𝑐

0

𝐴
  (3-47) 

Ignoreras den smala reduktionen i tvärsnittsarea som uppstår p.g.a. armeringsstängerna, blir 

ekvationen 

𝑓𝑥 = 𝑓𝑐𝑥 + 𝜌𝑠𝑥 ∙ 𝑓𝑠𝑥 (3-48) 

På liknade sätt kan följande jämnviktsvillkor härledas. 

𝑓𝑦 = 𝑓𝑐𝑦 + 𝜌𝑥𝑦 ∙ 𝑓𝑠𝑦 (3-49) 

𝑣𝑥𝑦 = 𝑣𝑐𝑥 + 𝜌𝑠𝑥 ∙ 𝑣𝑠𝑥 𝑜𝑐ℎ 𝑣𝑠𝑦 = 𝑣𝑐𝑦 + 𝜌𝑠𝑦 ∙ 𝑣𝑠𝑦 (3-50) 

vid antagandet av att 

𝑣𝑐𝑥 = 𝑣𝑐𝑦 = 𝑣𝑐𝑥𝑦 (3-51) 

spänningstillståndet i betongen är totalt definierade om 𝑓𝑐𝑥 och 𝑣𝑥𝑦är kända. 

Mohrs cirkel för betongspänningar som visas i Figur 3.20 visar på följande samband. 

𝑓𝑐𝑥 = 𝑓𝑐1 − 𝑣𝑐𝑥𝑦/𝑡𝑎𝑛𝜃𝑐 (3-52) 

𝑓𝑐𝑦 = 𝑓𝑐1 − 𝑣𝑐𝑥𝑦 ∙ 𝑡𝑎𝑛𝜃𝑐 (3-53) 

Och 

𝑓𝑐2 = 𝑓𝑐1 − 𝑣𝑐𝑥𝑦 ∙ (𝑡𝑎𝑛𝜃𝑐 +
1

𝑡𝑎𝑛𝜃𝑐
) (3-54) 

 

Figur 3.18 *Friakroppen-diagram i del av element (rekonstruktion (Vecchio 

& M, 1986) 
 



 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2.4 Spänning-töjningsförhållanden 

Konstitutiva förhållanden krävs för att länka medelspänningar mot medeltöjningar för både 

armeringen samt betongen. Denna medelspänning samt töjningssamband kan skiljas signifikant 

från den vanliga lokala spänning samt töjningsförhållande bestämd från standardmaterialtester. 

Vidare kommer medelvärdet för spännings och töjningssambandet för armeringen och för 

betongen inte att vara helt oberoende av varandra. Detta kommer dock att antas för att bibehålla 

enkelheten i modellen. 

De axiella spänningarna i armeringen kommer antas att bero enbart på en töjningsparameter, den 

axiella töjningen i armeringen. Det kommer vidare antas att medelskjuvspänningen i planet 

 

Figur 3.19 a) Medelspänningar, b) Huvudspänningar (rekonstruktion (Vecchio & 

M, 1986) 
 

Figur 3.20 . Mohrs cirkel för medelspänning (rekonstruktion (Vecchio & M, 1986) 
 

a b 
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vinkelrätt armeringen, strävande mot armeringen, är noll. Vid axialspänning till axialtöjning, 

kommer det bilinjära enaxiella spänning- och töjningssambandet, som visas i Figur 3.21 antas 

där följande samband kan härledas: 

𝑓𝑠𝑥 = 𝐸𝑠 ∙ 𝜀𝑥 ≤ 𝑓𝑣𝑟 (3-55) 

 

𝑓𝑠𝑦 = 𝐸𝑠 ∙ 𝜀𝑣 ≤ 𝑓𝑦𝑦 (3-56) 

 

𝑣𝑠𝑥 = 𝑣𝑠𝑦 = 0 (3-57) 

 

Med hänsyn till betongen kommer det antas att huvudspänningsaxlarna och 

huvudtöjningsaxlarna sammanfaller 𝜃𝑐 = 𝜃 

För att slutföra modellen, kommer samband mellan huvudtryckspänningar och huvud 

trycktöjningar och mellanhuvuddragspänning samt huvuddragtöjning krävas. 

(Vecchio & M, 1986) 

 

Figur 3.21 Spännings och töjningssamband för armeringen (rekonstruktion (Vecchio & M, 1986) 

 

3.5.2.5 Medelspänning -och medeltöjningsrespons av ett betongelement 

Enligt (Vecchio & M, 1986) kommer riktningen av huvudspänningen i betongen avvika något 

från riktningen av huvudtöjningen. Det går dock anta att huvudspänningsriktningen och 

huvudtöjningsriktningen sammanfaller. 

Dem upptäckte att huvudtryckspänningen i betongen 𝑓𝑐2är en funktion av inte bara 

huvudtrycktöjningen 𝜀2 utan även av huvuddragstöjningen. Sprucken betong utsatt för höga 

dragspänningar vinkelrätt mot tryckriktningen är mjukare och svagare än betongen i en 

standardcylindertest. Föreslaget samband är: 
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𝑓𝑐2 = 𝑓𝑐2𝑚𝑎𝑥 ∙ [2 (
𝜀2

𝜀𝑐
´
) − (

𝜀2

𝜀𝑐
´
)

2

] 𝑑ä𝑟 
𝑓𝑐2𝑚𝑎𝑥

𝑓𝑐
´

=
1

0.8 − 0.34 ∙ 𝜀1/𝜀𝑐
´
 (3-58) 

 

Ett ökad 𝜀1kommer att minska 𝑓_𝑐2𝑚𝑎𝑥/(𝑓_𝑐´ ) eftersom 𝜀𝑐
´  är en negativ kvantitet. 

Förhållandet mellan den genomsnittliga huvuddragsspänningen i betongen och den 

genomsnittliga huvuddragstöjningen är nästan linjär före sprickbildning för att sedan visa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.22 spännings/töjningssamband för sprucken 

betong i tryck armeringen (rekonstruktion (Vecchio & M, 

1986) 
 

Figur 3.24 spännings/töjningssamband för sprucken betong i 

drag (rekonstruktion (Vecchio & M, 1986; Malm, 2005) 
 

Figur 3.23 spännings/töjningssamband för sprucken betong 

i tryck (Collin and Mitchell (1991), Malm, 2005) 
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minskade värden av 𝑓𝑐1och ökade värden av 𝜀1i Figur 3.22 och Figur 3.24. Föreslaget samband 

innan uppsprickning är 

𝑓𝑐1 = 𝐸𝑐 ∙ 𝜀1 (3-59) 

där 𝐸𝑐är betongens elasticitetsmodul som kan beskrivas som 2𝑓𝑐
´/𝜀𝑐

´ . Föreslaget samband är  

𝑓𝑐1 =
𝑓𝑐𝑟

1 + √200 ∙ 𝜀1

 (3-60) 

 

(Collins & Mitchell, 1991) se Figur 3.23 har kunnat effektivisera sambandet med formeln  

𝑓𝑐1 =
𝑓𝑐𝑟

1 + √500 ∙ 𝜀1

 (3-61) 
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3.5.2.6 Överföring av laster mellan sprickor 

Ovannämnda spännings- och töjningsformuleringar, beskrivs med medelvärden och ger ingen 

information gällande lokala variationer. Dragspänningarna i armeringen vid en spricka kommer 

att vara som störst och högre än medelvärdet. Mellan sprickorna i betongen kommer den dock att 

vara lägre än medel. Dragspänningarna i betongen kommer att vara noll i en spricka då alla 

spänningar övertas av armeringen och högre än medel mellan sprickorna. De här lokala 

variationerna är viktiga eftersom den ultimata kapaciteten i ett biaxiellt stressad element kan 

styras av armeringens förmåga att överföra spänningar mellan sprickorna. 

Figur 3.25 jämför de kalkylerade medelspänningarna på plan 1 med de faktiska lokala 

spänningarna som uppstår i en spricka på plan 2. Den kritiska sprickans riktning antas normalt 

sammanfalla med huvuddragstöjningens riktning. Medan den beräknade medelskjuvspänningen 

på plan 1 är noll (i termer av medelspänningar är det ett huvudplan), det kan dock existera lokala 

skjuvspänningar på plan 2. Dessa skjuvspänningar 𝑣𝑐𝑖 kan åtföljas av små lokala tryckspänningar 

över sprickan. Medan de externa spänningarna 𝑓𝑥, 𝑓𝑦och 𝑣𝑥𝑦 är konstanta, de två 

spänningsuppsättningarna som visas i Figur 3.25 måste vara statiskt ekvivalenta. Antaget att en 

ytenhet för både plan 1 och 2, kravet är då att de två spänningsuppsättningarna som producerar 

samma kraft i x-riktning är  

𝜌𝑠𝑥𝑓𝑠𝑥𝑠𝑖𝑛𝜃 + 𝑓𝑐𝑖𝑠𝑖𝑛𝜃 = 𝜌𝑠𝑥𝑓𝑠𝑐𝑥𝑠𝑖𝑛𝜃 − 𝑓𝑐𝑖𝑠𝑖𝑛𝜃 − 𝑣𝑐𝑖𝑐𝑜𝑠𝜃 (3-62) 

och kan sammanfattas som  

𝜌𝑠𝑥(𝑓𝑠𝑐𝑥 − 𝑓𝑠𝑥) = 𝑓𝑐1 + 𝑓𝑐𝑖 − 𝑣𝑐𝑖/𝑡𝑎𝑛𝜃 (3-63) 

 

kravet är att de två spänningsuppsättningarna som producerar samma kraft i y-riktning är 

𝜌𝑠𝑦𝑓𝑠𝑦𝑠𝑖𝑛𝜃 + 𝑓𝑐𝑖𝑠𝑖𝑛𝜃 = 𝜌𝑠𝑦𝑓𝑠𝑐𝑦𝑠𝑖𝑛𝜃 − 𝑓𝑐𝑖𝑠𝑖𝑛𝜃 − 𝑣𝑐𝑖𝑐𝑜𝑠𝜃 (3-64) 

 och kan sammanfattas som  

𝜌𝑠𝑦(𝑓𝑠𝑐𝑦 − 𝑓𝑠𝑦) = 𝑓𝑐1 + 𝑓𝑐𝑖 − 𝑣𝑐𝑖/𝑡𝑎𝑛𝜃 (3-65) 

 

Spänningsjämnvikt mellan ovanstående ekvationer utan skjuvspänningar i sprickan och utan 

tryckspänningar kan bara uppfyllas om 

𝜌𝑠𝑦(𝑓𝑠𝑐𝑦 − 𝑓𝑠𝑦) = 𝑓𝑐1 + 𝑓𝑐𝑖 − 𝑣𝑐𝑖/𝑡𝑎𝑛𝜃 = 𝜌𝑠𝑥(𝑓𝑠𝑐𝑥 − 𝑓𝑠𝑥) = 𝑓𝑐1 (3-66) 

 

Dock kan inte spänningarna i armeringen överstiga sträckgränsen, som är 𝑓𝑠𝑥𝑐𝑟 ≤ 𝑓𝑦𝑥 och  

𝑓𝑠𝑦𝑐𝑟 ≤ 𝑓𝑦𝑦 
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Därför om den kalkylerade spänningen i endera riktningen är hög, då är det möjligt att villkoret i 

ekvation (3-66) inte uppfylls. I detta fall kommer en skjuvspänning i sprickan att krävas för att 

jämnviktvillkoret ska uppfyllas. 

För de flesta betongelementen kommer sprickbildning att uppstå längs gränsytan mellan 

cementpastan och ballastpartiklarna. De resulterande grova sprickorna kommer kunna överföra 

skjuvkrafter genom ballastens sammankoppling. 

Förhållandet mellan skjuvningen över sprickan 𝑣𝑐𝑖och sprickbredden 𝑓𝑐𝑖har studerats 

experimentellt av flera forskare, däribland Walraven. Enligt Walravens arbete kan följande 

samband härledas: 

 

Figur 3.26 Överföring av skjuvkrafter genom ballastens sammankoppling 

Figur 3.25 Jämförelse mellan lokala spänningar med beräknade medelspänningar i en spricka 

armeringen (rekonstruktion (Vecchio & M, 1986) 
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𝑣𝑐𝑖 = 0.18𝑣𝑐𝑖𝑚𝑎𝑥 + 1.64𝑓𝑐𝑖 − 0.82
𝑓𝑐𝑖

2

𝑣𝑐𝑖𝑚𝑎𝑥
  (3-67) 

där 

𝑣𝑐𝑖𝑚𝑎𝑥 =
√−𝑓𝑐

´

0.31 + 24𝑤/(𝑎 + 16)
    (3-68) 

Och där (a) är den största stenstorleken på ballasten i millimeter samt spänningarna anges i MPa. 

Sprickbredden ( w )som används i ekvation (3-67) bör vara medelsprickbredden över den 

spruckna ytan och är en produkt av huvuddragstöjningen och sprickavståndet. 

𝑤 = 𝜀1 ∙ 𝑠𝜃 (3-69) 

 

där 

𝑠𝜃 =
1

𝑠𝑖𝑛𝜃
𝑠𝑚𝑥

+
𝑐𝑜𝑠𝜃
𝑠𝑚𝑦

 
(3-70) 

 

Och där 𝑠𝑚𝑥 och 𝑠𝑚𝑦 är indikatorerna för sprickkontrollsegenskaper av armeringen i x och y-led, 

d.v.s. sprickavståndet i x -och y-riktning. 

Vid kontroll av spänningsvillkor i den spruckna ytan måste en kombination av 𝑣𝑐𝑖och 𝑓𝑐𝑖 

fastställas för att ekvationen (3-65) ska gälla. Om på grund av armeringen vid sprickan en 

lösning inte är möjlig då måste den beräknade huvuddragspänningen 𝑓𝑐1 reduceras tills en 

lösning är möjlig. (Vecchio & M, 1986) 

3.5.2.7 Lösningsförfarande  

Med hänsyn till töjningarna i ett armerat betongelement är det rätt fram att beräkna spänningarna 

som orsakar töjningarna. Itterationsprocessen som kan inträffa är den för att fastställa 𝑓𝑐𝑖 detta 

om armeringen inte är kapabel att överföra spänningarna i betongelementen över sprickan. 

Det är ett svårare moment att hitta töjningarna i elementet vid en given spänning det kräver att 

man testar sig fram. I kapitel 3.8 följer en förklaring på en lämplig metod för att fastställa 

responsen av ett biaxiellt belastad element. Denna metod redovisas även i Bilaga III. 

(Vecchio & M, 1986) 
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 Spänningar enligt linjär elastisk analys (linjär finit 3.6
elementanalys) 

För beräkning av skjuvsprickor vid plant spänningstillstånd t.ex. i balkliv finns ekvation  

𝑠𝜃 =
1

𝑠𝑖𝑛𝜃
𝑠𝑚𝑥

+
𝑐𝑜𝑠𝜃
𝑠𝑚𝑦

 
(3-71) 

Som ger ekvivalent sprickavstånd vid sned vinkel mellan spricka och armering. Därutöver 

behöver man även armeringsspänningarna beräknas, för vilket inga anvisningar ges i (EK 2, 

2005) Detta kapitel behandlar brottgränstillsånd och kan därför inte användas för 

sprickvidsberäkning i brukgränstillsånd. Principen är dock densamma och beskrivs närmare i 

avsnitt 3.6. 

3.6.1 Dimensionering av dragarmering vid plant spänningstillstånd  

 

Enligt (Betonghandboken V1, 2010) kapitel X7.1 Då skivelement analyseras i brottgränstillstånd 

med linjärelastisk analys, t.ex. linjär finit elementanalys, erhålls beräkningsresultat (lasteffekter) 

i form av normalspänningar 𝜎𝐸𝑑𝑥 och 𝜎𝐸𝑑𝑦i de två huvudriktningarna och skjuvspänningar 

𝜏𝐸𝑑𝑥𝑦. Utgående från dessa resultat bestäms erforderlig armering i de två huvudriktningarna. 

Bilaga F i (EK 2, 2005) ger uttryck för beräkning av erforderliga mängder dragarmering i 

brottgränstillstånd vid plant spänningstillstånd. Motsvarande uttryck finns i viss mån i (BBK 04, 

2004) avsnitt 6.7.3 som egentligen avser dimensionering av skal. Uttrycken är dock generellt 

tillämpliga i fall med plant spänningstillstånd, t.ex. för skivor, väggar och höga balkliv. 

Anvisningarna i bilaga F bygger på jämviktsbetraktelser hos snedspruckna skivelement i 

brottgränstillstånd och är mer fullständiga än motsvarande i (BBK 04, 2004). I sprucken armerad 

betong i brottgränstillstånd överförs skjuvspänningarna genom tryckspänningar i sneda 

betongsträvor. För att bibehålla jämvikt måste dessa sneda trycksträvor balanseras av 

normalkrafter i huvudriktningarna. Om aktuella normalspänningar 𝜎𝐸𝑑𝑥 och 𝜎𝐸𝑑𝑦 är otillräckliga, 

t.ex. genom att de utgörs av dragspänningar, erfordras dragarmering. Denna måste dimensioneras 

utifrån jämviktsvillkor för snedsprucken betong i brottgränstillstånd. 
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3.6.2 Dimensioneringsprincip 

Enligt (Betonghandboken V1, 2010)kapitel X7.2 (Bilaga F) beräknas spänningar enligt 

linjärelastisk analys, vilket ger en möjlig kraftfördelning i konstruktionen som uppfyller 

jämviktsvillkor i brottgränstillstånd, Figur 3.27. a) I figuren är normalspänningar definierade som 

positiva vid tryck i likhet med (EK 2, 2005) bilaga F. Det aktuella spänningstillståndet kan även 

uttryckas med hjälp av huvuddrag- och huvudtryckspänningar och deras riktningar, t.ex. med 

hjälp av Mohrs cirkel. De beräknade spänningarna är inte relevanta i detalj. Däremot tas 

snittkrafterna (kraft per längdenhet) som utgångspunkt för den fortsatta dimensioneringen. 

𝑛𝐸𝑥 = 𝜎𝐸𝑑𝑥 ∙ 𝑡; 𝑛𝐸𝑦 =  𝜎𝐸𝑑𝑦 ∙ 𝑡; 𝑛𝐸𝑥𝑦 = 𝜏𝐸𝑑𝑥𝑦 ∙ 𝑡  (3-72) 

Där 𝑡 är skivans tjocklek 

 
 
Figur 3.27 Dimensionering av armering i skivelement, snittkrafter beräknas med linjärelastisk analys. 

Snittkrafterna belastar skivelement av betong som spricker på grund av huvuddragspänningen, armering läggs in så 

att jämnviktsvilkoren uppfylls för armerad nedsprucken betong 

 

 
 

Om de beräknade spänningarna påförs ett skivelement av betong i brottgränstillstånd kommer 

elementet att spricka på grund av huvuddragspänningen, Figur 3.27 b). Därvid ökar 

huvudtryckspänningarna i betongsträvorna. Huvudprincipen för dimensionering av armerad 

betong i brottgränstillstånd är att väsentliga dragkrafter antas medföra sprickbildning som i sin 

tur genererarbehov av armering. För att det snedspruckna skivelementet ska uppfylla 

jämviktsvilkoren med hänsyn till de aktuella snittkrafterna fordras armering. Denna 

dimensioneras under förutsättning att flytning uppkommer, Figur 3.27 c)Spänningar och 

spänningsriktningar i det armerade betongelementet kommer att avvika från dem som 

a) c) b) 
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ursprungligen beräknades enligt linjärelastiskt analys. Däremot måste snittkrafterna fortfarande 

vara desamma. I den verkliga konstruktionen kommer styvhetsförhållandena att påverkas av 

successiv sprickbildning och inlagd armering som kan vara olika i de två huvudriktningarna. 

Därför är det inte möjligt att nå flytning av armeringen i båda riktningarna vid samma lastnivå. 

Innan brottlasten är uppnådd kommer flytning därför att starta i någon riktning och den slutliga 

kraftfördelningen kommer att uppnås genom plastiska omlagringar. För att inte överskatta 

konstruktionens förmåga att deformeras plastiskt ges i (EK 2, 2005) bilaga F avsnitt (4) vissa 

begränsningar för val av kraftfördelning. 

 

3.6.3 X7.3 Jämviktsvillkor för ett snedsprucket armerat skivelement 

Enligt (Betonghandboken V1, 2010) kapitel X7.3 (Bilaga F). De snittkrafter som beräknats enligt 

linjärelastisk analys, Figur 3.28 a) ska efter uppsprickning 

kunna tas upp av sneda tryckkrafter 𝑛𝑐 (per breddenhet) i betong tillsammans med dragkrafter 

𝑛𝑠𝑥 och 𝑛𝑠𝑦 (per längdenhet) i armeringen som är anordnad i de två huvudriktningarna. 

Jämviktsvillkoren för ett skivelement med enhetslängd 1 framgår av Figur 3.28, där figur a visar 

krafter på grund av tryckt betong och figur b krafter i dragen armering, efter Regan (1999). 

 

Figur 3.28 Jämnviktsvilkor för snedsprucket skivelement av armerad betong, snittkrafter 

 

För att snittkrafterna ska vara desamma som de beräknade ska följande villkor vara uppfyllda 

a) b) 
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𝑛𝐸𝑥 = 𝑛𝑐𝑐𝑜𝑠𝜃 − 𝑛𝑠𝑥 (3-73) 

𝑛𝐸𝑦 = 𝑛𝑐𝑐𝑜𝑠2𝜃 − 𝑛𝑠𝑦 (3-74) 

𝑛𝐸𝑥𝑦 = 𝑛𝑐𝑐𝑜𝑠2𝜃𝑠𝑖𝑛𝜃 (3-75) 

Den sneda tryckkraften (per breddenhet) i betongsträvorna fås enligt (3-73) som 

𝑛𝑐 = 𝜎𝑐𝑑 ∙ 𝑡 =
𝑛𝐸𝑥𝑦

𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑖𝑛𝜃
 (3-76) 

Om detta samband uttrycks i spänningar fås följande uttryck som motsvarar ekvation (F.10) i 

EK2 bilaga F. 

𝜎𝑐𝑑 =
|𝜏𝐸𝑥𝑦|

𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑖𝑛𝜃
= |𝑡𝐸𝑥𝑦|(𝑐𝑜𝑡𝜃) +

1

𝑐𝑜𝑡𝜃
 (3-77) 

För att undvika krossbrott i betongsträvorna måste tryckspänningen begränsas. Enligt (EK 2, 

2005) bilaga F avsnitt F.1 (4) bör betongspänningen kontrolleras med en realistisk modell för 

spruckna tvärsnitt, med hänvisning till EN 1992-2, men bör i allmänhet inte överskrida cdvf med 

vanligt uttryck (6.5), vilket ger villkoret 

|𝜏𝐸𝑥𝑦| ≤ 𝑣 ∙ 𝑓𝑐𝑑 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑖𝑛𝜃 𝑑ä𝑟 𝑣 = 0,6 [
𝑓𝑐𝑘

250
] (3-78) 

Reduktionsfaktorn ν är en nationell parameter, men enligt bilaga NA bör ovanstående 

rekommenderade värde användas. 

Erforderliga dragkrafter per breddenhet som ska tas upp av armering fås ur (3-73) och (3-74) 

med (3-75) som 

𝑛𝑠𝑥 = 𝑓𝑡𝑑𝑥 ∙ 𝑡 = 𝑛𝐸𝑥𝑦𝑐𝑜𝑡𝜃 − 𝑛𝐸𝑥 (3-79) 

𝑛𝑠𝑦 = 𝑓𝑡𝑑𝑦 ∙ 𝑡 = 𝑛𝐸𝑥𝑦𝑐𝑜𝑡𝜃 − 𝑛𝐸𝑦 (3-80) 

Om dessa samband formuleras som spänningar fås följande uttryck som motsvarar ekvationerna 

(F.8) och (F.9) och som uttrycker dragkraft per ytenhet: 

𝑓𝑡𝑑𝑥 = |𝑡𝐸𝑥𝑑𝑦|𝑐𝑜𝑡𝜃 − 𝜎𝐸𝑑𝑥 (3-81) 

𝑓𝑡𝑑𝑦 = |𝜏𝐸𝑥𝑑𝑦|𝑡𝑎𝑛𝜃 − 𝑛𝐸𝑥𝑦 =
|𝜏𝐸𝑥𝑑𝑦|

𝑐𝑜𝑡𝜃
− 𝑛𝐸𝑦 (3-82) 

Dessa dragkrafter ska tas upp av armering. Erforderlig armeringskvot i respektive riktning 

bestäms enligt följande, jämför med (F.1). 

𝜌𝑥 =
𝐴𝑠𝑥

𝑡
=

𝑓𝑡𝑑𝑥

𝑓𝑦𝑑
 𝑜𝑐ℎ 𝜌𝑦 =

𝐴𝑠𝑦

𝑡
=

𝑓𝑡𝑑𝑦

𝑓𝑦𝑑
 (3-83) 

Dimensionering baserad på uttrycken (3-78) och (3-83) motsvarar det som i bilaga F avsnitt F.1 



 

41 

 

(4) betecknas som alternativt förfarande för det allmänna fallet. Enligt noten bör trycksträvornas 

lutning väljas så att man undviker att 𝑓𝑡𝑑𝑥 och 𝑓𝑡𝑑𝑦 får negativa värden, dvs. att det 

blir tryck i armeringen. 

Det kan noteras att uttrycken (3-81)-(3-82) motsvarar de uttryck som ges i (BBK 04, 2004), 

avsnitt 6.7.3 för dimensionering av skalkonstruktioner. 

Det bör noteras att, med riktningar enligt Figur 3.28, armeringen enligt första termen i (3-82) 

motsvarar tvärkraftsarmering hos ett balkelement och armeringen enligt första termen i (3-81) 

motsvarar ”dragkraftstillskott på grund av sned sprickbildning”. I ett balkelement fördelas 

motsvarande normalkraft med hälften till vardera tryckzon och dragzon. Det är endast i 

dragzonen som ett armeringstillskott uppkommer, jämför med EK2 ekvation (6.18). I ett 

skivelement däremot armeras för hela denna normalkraft och den fördelas jämnt över hela 

höjden. 

 

3.6.4 X7.4 Dimensioneringsuttryck 

Enligt (EK 2, 2005) bilaga F avsnitt F.1 (4) erfordras armering inom områden där Edy  är en 

dragspänning eller där  𝜎𝐸𝑑𝑦 ∙ 𝜎𝐸𝑑𝑥 ≤ 𝜏𝐸𝑑𝑥𝑦
2  om 𝜎𝐸𝑑𝑥 ≤ |𝜏𝐸𝑥𝑑𝑦| krävs armering i båda 

huvudriktningarna. I Figur 3.29 illustreras motsvarande spänningstillstånd i ett skivelement före 

och efter sprickbildning med hjälp av fackverksanalogi. 

 
Figur 3.29 Fackverksmodeller som visar spänningstillståndet i ett skivelement, före sprickbildning utan inverkan av 

armeringen (huvudtryck- och huvuddragspänningar), efter sprickbildning med armering i de två huvudriktningarna. 

Strävornas lutning har valts så att de överensstämmer med lutningen före sprickbildning. 

 

Det bör noteras att enligt bilaga F orienteras koordinataxlarna så att Edx  är den största 

tryckspänningen. Spänningsfördelningen inom det spruckna skivelementet är statiskt obestämd 



 

42 

 

vilket innebär att trycksträvornas lutning kan väljas, men 
45 anses motsvara optimal 

armering. Motsvarande dragkrafter betecknade 𝑓𝑡𝑑𝑥
´ och 𝑓𝑡𝑑𝑦

´ ′ fås ur (3-81)och (3-82) som 

𝑓𝑡𝑑𝑥
´ = |𝜏𝐸𝑑𝑥𝑦| − 𝜎𝐸𝑑𝑥 (3-84) 

𝑓𝑡𝑑𝑦
´ = |𝜏𝐸𝑥𝑑𝑦| − 𝜎𝐸𝑑𝑦 (3-85) 

Tryckspänningen i de sneda betongsträvorna fås ur (3-76) som 

𝜎𝑐𝑑 = 2|𝜏𝐸𝑥𝑑𝑦| (3-86) 

Betongsträvorna kontrolleras enligt (3-77). 

 

X7.4.2 Dragarmering krävs i en huvudriktning 

Om 𝜎𝑐𝑑 > |𝜏𝐸𝑥𝑑𝑦| 

krävs ingen dragarmering i x-riktningen (riktningen med den största 

tryckspänningen).Spänningstillståndet illustreras i Figur 3.30 med hjälp av fackverksanalogi. 

 

 

Figur 3.30 Fackverksmodeller som visar spänningstillståndet i ett skivelement där armering endast erfordras i en 

av huvudriktningarna, x-axeln ligger horisontellt, x- axeln står vertikalt. (x-axeln är den riktning som har den 

största tryckspänningen) 

 

I detta fall väljs  𝑛𝑠𝑥 = 0för att undvika tryckarmering. Detta innebär i sin tur att trycksträvornas 

lutning inte längre kan väljas fritt utan bestäms av jämviktsvillkoren (3-73)-(3-75) som 

med 𝑛𝑠𝑥 = 0för blir. 

𝑛𝐸𝑥 = 𝑛𝑐𝑐𝑜𝑠𝜃;  𝑛𝐸𝑦 = 𝑛𝑐𝑠𝑖𝑛2𝜃 − 𝑛𝑠𝑦;    𝑛𝐸𝑥𝑦 = 𝑛𝑐𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑖𝑛𝜃 (3-87) 

Insättning av (3-87) i (3-89) ger följande villkor för trycksträvornas lutning 
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𝑐𝑜𝑡𝜃 =
𝑛𝐸𝑥

𝑛𝐸𝑦
 (3-88) 

Erforderliga dragkrafter per breddenhet som ska tas upp av armeringen fås ur (3-74) med hjälp 

av (3-75)och (3-87) 

𝑛𝑠𝑥 = 𝑓𝑡𝑑𝑥 ∙ 𝑡 = 0;  𝑛𝑠𝑦 = 𝑓𝑡𝑑𝑦 ∙ 𝑡 = 𝑛 𝐸𝑥𝑦𝑡𝑎𝑛𝜃 − 𝑛𝐸𝑦 =
𝑛𝐸𝑥𝑦

2

𝑛𝐸𝑥
− 𝑛𝐸𝑦 (3-89) 

Den sneda tryckkraften fås ur (3-75) med hjälp av (3-87)som 

𝑛𝑐 = 𝜎𝑐𝑑 ∙ 𝑡 =
𝑛𝐸𝑥𝑦

𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑖𝑛𝜃
= 𝑛𝐸𝑥𝑦 (𝑐𝑜𝑡𝜃 +

1

𝑐𝑜𝑡𝜃
) = 𝑛𝐸𝑥(1 + (

𝑛𝐸𝑥𝑦

𝑛𝐸𝑥
)

2

) (39) 

Omformulering till spänningar ger följande uttryck som överensstämmer med uttrycken i (EK 2, 

2005) 

𝑓𝑡𝑑𝑥
´ = 0 (3-90) 

𝑓𝑡𝑑𝑦
´ =

𝜏𝐸𝑥𝑑𝑦
2

𝜎𝐸𝑑𝑥
 (3-91) 

𝜎𝑐𝑑 = 𝜎𝐸𝑑𝑥(1 + (
𝜏𝐸𝑥𝑑𝑦

𝜎𝐸𝑑𝑥
)

2

) (3-92) 

Betongsträvorna kontrolleras (3-79). 

 
X7.4.3 Ingen dragarmering erfordras 

Enligt bilaga F avsnitt F.1 (3) erfordras ingen armering inom områden där både 𝜎𝐸𝑑𝑥 och 𝜎𝐸𝑑𝑦 

är tryckspänningar (positiva värden) och 𝜎𝐸𝑑𝑦 ∙ 𝜎𝐸𝑑𝑥 ≤ 𝜏𝐸𝑑𝑥𝑦
2 . Spänningstillståndet illustreras 

med hjälp av fackverksanalogi i figur Figur 3.31 

Detta innebär att spänningstillståndet är biaxiellt tryck, med huvudtryckspänningar enligt 

𝜎1𝜎2 =
𝜎𝐸𝑥𝑑𝑦 + 𝜎𝐸𝑑𝑦

2
± √

(𝜎𝐸𝑑𝑥 + 𝜎𝐸𝑑𝑦)2

4
+ 𝜏𝐸𝑥𝑑𝑦

2  (3-93) 

 

Den största huvudtryckspänningen bör inte överskrida dimensionerande hållfasthet för 

trycksträvor i tryckt betong enligt EK2 avsnitt 6.5.2 (1), dvs. 

 

𝜎𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 𝑓𝑐𝑑 (3-94) 

(Betonghandboken V1, 2010) 
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Figur 3.31 Fackverksmodell som visar spänningstillståndet i ett skivelement med biaxiellt tryck. Ingen armering 

erfordras 
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3.6.5 Finitelementanalys i FEM-design  

En enklare modell har upprättats i FEM-design för att simulera ett fall som ger ett 

spänningstillstånd som kan användas för sprickviddsberäkning och för jämförelse i de olika 

beräkningsmodellerna i Bilaga I, II, III, IV, V. Enbart ett snitt Figur 3.32 har valts för en 

jämförelseberäkning då metoderna följer samma mönster. 

 

 
Figur 3.32 finitelementmodell vid statisk analys av spänningstillstånd 

 

𝑞 = 250 𝐾𝑛/𝑚 
 

Tvärsnitt 1: 

ℎ = 0,75 𝑚 

𝑏𝑤 = 0,35 𝑚 
 

Tvärkraft: 

𝑁𝑥′ 𝑦′ = 1276,5 𝐾𝑛 
 

Skalspänningar i membranet. 

𝑆𝑖𝑔𝑚𝑎 𝑥′ = 4,4 𝑀𝑝𝑎 

𝑆𝑖𝑔𝑚𝑎 𝑦′ = 0 𝑀𝑝𝑎 

𝑇𝑎𝑢 𝑥′ 𝑦′ = −3,6𝑀𝑝𝑎 
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 Beteckningar. 3.7

Nedan redovisas beteckningar som används i avsnitt 3.8.  

 

𝑓𝑐𝑘 Karakteristisk värde för betongens cylindertryckhållfasthet.  

𝑓𝑐𝑑 Dimensioneringsvärde för betongens tryckhållfasthet.  

𝑓𝑐𝑚 Medelvärde för betongens tryckhållfasthet.  

𝑓𝑐𝑡𝑘 Karakteristisk värde för betongens axiella draghållfasthet.  

𝑓𝑐𝑡𝑚 medelvärde för betongens axiella draghållfasthet.  

𝑓𝑡 Armeringens draghållfasthet.  

𝑓𝑡𝑑 Medelvärde för armeringens draghållfasthet 

𝑓𝑡𝑘 Karakteristisk värde för armeringens draghållfasthet.  

𝑓𝑦 Armeringens sträckgräns.  

𝑓𝑦𝑘Karakteristisk värde för armeringens sträckgräns  

𝑓𝑦𝑑 Dimensioneringsvärde för armeringens sträckgräns.  

𝑓𝑦𝑤𝑑 Dimensioneringsvärde för tvärkraftarmeringens sträckgräns.  

𝛾𝑐 Partialkoefficient för betong  

𝛾𝑠 Partialkoefficient för armering.  

𝜀 Betongens stuckning. 

𝐸𝑐 Tangentvärde för betongens elasticitetsmodul.  

𝐸𝑐𝑑 Dimensioneringsvärde för betongens elasticitetsmodul.  

𝐸𝑐𝑚 Sekantvärde för betongens elasticitetsmodul.  

𝐸𝑠 Dimensioneringsvärde för armeringens elasticitetsmodul.  
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 Beräkningsmodeller i brukgränstillstånd enligt (EK 2, 2005) 3.8

I det följande beskrivs metod för beräkning av armeringsspänningar i brukgränstillstånd enligt 

(Betonghandboken V1, 2010) kapitel X.6. Metoden utgår från spänningar beräknade för 

osprucken betong och bygger på att armeringen sedan tar motsvarande dragkrafter när betongen 

spricker. Grundprincipen är densamma som för brottgränstillstånd enligt avsnitt 3.6, men här 

fodras det ytterligare antaganden. Resultatet kan variera beroende på dessa antaganden, vilket ger 

metoden viss osäkerhet. 

 

Det finns två metoder för att beräkna spänningen i armeringen vid en spricka enligt kapitel 3.1.2 

i (EK 2, 2005). Dessa metoder behandlas i (Betonghandboken V1, 2010) och redovisas nedan. 

Metod a)  

- Enligt avsnitt 3.1.4 i (EK 2, 2005) 

Metod b) 

- Enligt avsnitt 3.1.5 i (EK 2, 2005) 

Metod b) är enklare än a), då möjligheten att beräkna armeringsspänningar utan att först beräkna 

betongspänningar för osprucken betong. En uppenbar nackdel med metod b) är att den inte 

ger någon möjlighet att tillgodoräkna sig horisontell armering i balklivet, eftersom den enbart 

bygger på vertikal jämvikt. 

3.8.1 Metod a) beräkning av armeringsspänningar ur jämnvikt med 

betongspänningar 

Armeringsspänningar beräknas normalt utifrån förutsättningen att betongen efter uppsprickning 

endast tar tryck, och att armeringen då övertar alla dragkrafter. Vid plant spänningstillstånd 

bestäms då armeringsspänningarna så att de tillsammans med tryckspänningar i betongen 

motsvarar jämviktstillståndet för uppsprickning, representerat av spänningarna, 𝜎𝑥, 𝜎𝑦 𝑜𝑐ℎ 𝜏𝑥𝑦 

se Figur 3.33 Villkor för jämnvikt i sprucket stadium är då: 

𝜌𝑥 ∙ 𝜎𝑠𝑥 = 𝜎𝑥 + 𝑐𝑜𝑡𝜃 ∙ 𝜏𝑥𝑦 (3-95) 

𝜌𝑦 ∙ 𝜎𝑠𝑦 = 𝜎𝑦 + 𝑡𝑎𝑛𝜃 ∙ 𝜏𝑥𝑦 (3-96) 

𝑓𝑡𝑑𝑥 = 𝜌𝑥𝑓𝑦𝑑  𝑜𝑐ℎ 𝑓𝑡𝑑𝑦 = 𝜌𝑦𝑓𝑦𝑑 (3-97) 

Där 𝜌𝑥och 𝜌𝑦är geometrisk armeringsinnehåll för armering i x-respektive y-riktningen och 𝜃 är 
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betongtryckkrafternas lutning i förhållande till x-axeln.  

𝜌𝑥 = 𝑛
𝐴𝑠𝑥

𝑏𝑤
 𝑜𝑐ℎ 𝜌𝑦 = 𝑛

𝐴𝑠𝑦

𝑏𝑤
 (3-98) 

 

där 

 

 

𝐴𝑠𝑥 =
𝐴𝑠0

𝑠 ∙ 𝐴𝑠0
 (3-99)  

är tvärsnittsarea för längsgående armering och  

𝐴𝑠𝑦 =
𝐴𝑠𝑤

𝑠 ∙ 𝐴𝑠𝑤
 (3-100) 

är tvärsnittsarea för en bygel eller vertikal armering, s är avståndet mellan armeringen/byglarna 

och n är antalet järn. 

Lutningen 𝜃 efter uppsprickning kommer i någon mån anpassa sig till inlagd armering. Som ett 

gränsfall kan 𝜃 = 𝜃1 väljas, det är bättre dock att välja en vinkel som tar hänsyn till den inlagda 

armeringen, vilket normalt innebär viss avvikelse från 1 . Det ligger nära till hands att välja en 

sådan lutning, att armeringstöjningarna motsvarar en huvudtöjning som är vinkelrät mot de sneda 

tryckspänningarna efter uppsprickning, förutom att de uppfyller jämnviktsvilkoren enligt 

ekvation(3-99) och (3-100). Töjningar illustreras i Figur 3.34. 

Figur 3.33 Jämvikt mellan betongspänningar och armeringsspänningar.   

1 är huvuddragspänningens 1  lutning mot y-axeln, eller motsvarande sprickors lutning mot x-

axeln.   är lutningen mot x-axeln för tryckspänningarna i sprucket tillstånd.   och   

1 är inte nödvändigtvis lika. 
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Figuren ger följande samband: 

𝜀𝑠𝑥 =
∆𝑥

𝑥
 , ∆𝑥 =

∆𝑢

𝑠𝑖𝑛𝜃
 

𝜀𝑠𝑦 =
∆𝑦

𝑦
, ∆𝑦 = ∆𝑢 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜃 

𝜀 =
∆𝑢

𝑢
 

𝜀𝑠𝑥 =
∆𝑥

𝑥
=  𝜀 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜃 ∙ (

𝑢

𝑥
) 

𝜀𝑠𝑦 =
∆𝑦

𝑦
=  𝜀 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜃 ∙ (

𝑢

𝑦
) 

(3-101) 

 

(3-102) 

 

Här är 𝑢 en godtycklig jämförelselängd och 𝑥 och 𝑦 de motsvarande sträckor utefter vilka 

respektive armering antas töja sig med en konstant töjning. Om armeringen kunde töja sig fritt 

utefter motsvarande sträckor AB och AC skulle man få 𝑥 = 𝑢/𝑠𝑖𝑛𝜃 och 𝑦 = 𝑢/𝑐𝑜𝑠𝜃, vilket ger 

𝜀𝑠𝑥 = 𝜀 ∙ 𝑠𝑖𝑛2𝜃 

 

(3-103) 

𝜀𝑠𝑦 = 𝜀 ∙ 𝑐𝑜𝑠2𝜃 

 

(3-104) 

I verkligheten överförs spänningar till betongen, varigenom armeringens töjningssträckor blir 

mindre. Töjningssträckorna blir beroende av bl.a. armeringens vidhäftning. För att förenkla 

beräkningen och inte behöva föra in en mängd olika förutsättningar som påverkar vidhäftningen, 

sätts båda töjningssträckorna 𝑥 och 𝑦 här lika med 𝑢, vilket ger 

Figur 3.34 Illustration av töjningar 
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𝜀𝑠𝑥 = 𝜀 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜃 

 

(3-105) 

𝜀𝑠𝑦 = 𝜀 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜃 

 

(3-106) 

Jämviktsvillkoren (3-99)-(3-100) och deformationsvilkoren (3-103)-(3-104) eller (3-105)-(3-106) 

ger nedanstående samband, vilket resulterar i en ekvation ur vilken 𝑐𝑜𝑡𝜃 kan bestämmas. 

Nedan införs beteckningar  cot samt n för den exponent, som är 2 i ekvation (3-103)-

(3-104) och 1 i ekvation (3-105)-(3-106) 

𝜎𝑠𝑦

𝜎𝑠𝑥
=

𝜀𝑠𝑦

𝜀𝑠𝑥
=

(𝑐𝑜𝑠𝜃)𝑛

(𝑠𝑖𝑛𝜃)𝑛
= (𝑐𝑜𝑡𝜃)𝑛 = 𝜇𝑛 =

𝜌𝑥

𝜌𝑦
∙

𝜎𝑦 + 𝜇−1 ∙ 𝜏𝑥𝑦

𝜎𝑥 + 𝜇 ∙ 𝜏𝑥𝑦
 (3-107) 

Ekvation (3-107) kan lösas iterativt enligt följande schema (𝜇𝑖−1 är startvärde eller värde enligt 

föregående iterationssteg, 𝜇𝑖 är nytt värde): 

𝜇𝑖 =
𝜇𝑖−1

𝜏𝑥𝑦
∙ (𝛼 ∙ 𝜎𝑦 − 𝜇𝑖−1𝑛 ∙ 𝜎𝑥) + 𝛼)

1
𝑛+2 𝑑ä𝑟 𝛼 = 𝜌𝑥/𝜌𝑦 (3-108) 

Värdet på 𝑛 väljs till 1 

(Betonghandboken V1, 2010) 

 

Initialt beräknas huvuddragspänningsriktningen med:  

𝜃1 =
1

2
arctan (2

𝜏𝑥𝑦

|𝜎𝑦 − 𝜎𝑥|
) (3-109) 
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3.8.2 Metod b) Beräkning av armeringsspänningar enligt fackverksmodell. 

En enklare möjlighet enligt andra metoden är att beräkna armeringsspänning med hjälp av en 

fackverksmodell av samma typ som vid dimensionering av skjuvarmering se Figur 3.35.  

Armeringsspänningen beräknas med utgångspunkt från jämnvikt med tvärkraften enligt 

fackverksmodell. I denna metod fås därmed inge n inverkan av horisontell armering, eftersom 

endast vertikal jämnvikt beaktas. Spricklutningen är lika med huvuddragsspänningsriktningen. 

En sådan modell är naturligtvis mycket osäker vid användning i bruksgränstillstånd, och kan 

troligen vara mycket på säkra sidan 

𝜎𝑠 =
𝑉 ∙ 𝑠

𝐴𝑠𝑤 ∙ 𝑧 ∙ 𝑐𝑜𝑡𝜃
 (3-110) 

där V är aktuell tvärkraft 

Vinkeln 𝜃begränsas enligt kapitel 6.2.3 (2) med 1 ≤ 𝑐𝑜𝑡𝜃 ≤ 2,5 

För tryckta respektive dragna flänsar rekommenderande värden anges i (EK 2, 2005) samt 

nationella bilagan enligt kapitel 6.2.4 (5). 

 

 

 

 

Figur 3.35 Fackverksmodell för beräkning av spänning i 

skjuvarmering 
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 Beteckningar som används i (Vecchio & M, 1986) 3.9

𝛼 = maximal stenstorlek  

𝐸𝑐 = Betongens elasticitetsmodul (initial tangent stiffness)  

𝐸𝑠 = Elasticitetsmodul för armeringen.  

𝑓𝑐
´ = max tryckspänning observerad I en cylinder test (negativ kvantitet)   

𝑓𝑐1/𝜎𝑐1= Huvuddragspänning i betongen 

𝑓𝑐2 = Huvudtryckspänning i betongen ( negativ kvantitet) 

𝑓𝑐𝑡 = tryckspänning i spruckna ytan (positiv kvantitet) 

𝑓𝑐𝑟/𝜎𝑐𝑟 = spänning i betongen vid sprickan. 

𝑓𝑐𝑥/𝜎𝑐𝑥= Spänning i betongen i x-led 

𝑓𝑐𝑦 = Spänning i betongen i y-led   

𝑓𝑛 = Normalspänning som verkar i elementet  

𝑓𝑠𝑥/𝜎𝑠𝑥= Genomsnittlig spänning i armeringen i x-led eller  

𝑓𝑠𝑦/𝜎𝑠𝑦= Genomsnittlig spänning i armeringen i y-led eller 

𝑓𝑠𝑥𝑐𝑟 = spänning i armeringen i x-led vid sprickan.  

𝑓𝑠𝑦𝑐𝑟 = Spänning i armeringen i y-led vid sprickan.  

𝑓𝑥 = spänning som verkar i elementet i x-led  

𝑓𝑦 = Spänning som verkar i elementet i y-led  

𝑓𝑦𝑥 = spänning motsvarande sträckgränsen för armeringen i x-led  

𝑓𝑦𝑦 = Spänning motsvarande sträckgränsen för armeringen i y-led  

S  = Sprickavstånd med riktning 𝜃𝑆𝜃  

𝑆𝑚𝑥 = Genomsnittlig sprickavstånd vinkelrätt mot armeringen i x-led.   

𝑆𝑚𝑦 = Genomsnittlig sprickavstånd vinkelrätt mot armeringen i y-led.  

𝑣𝑐𝑖 = Skjuvspänning i den spruckna ytan.  

𝑣𝑐𝑖.𝑚𝑎𝑥 = Maximalla skjuvspänning som en spricka med given bredd kan motstå.  

𝑣𝑐𝑥 = Skjuvspänning i x-riktning av betongen   

𝑣𝑐𝑥𝑦 = Skjuvspänning i betongen relativt x, y axlarna.  

𝑣𝑐𝑦 = Skjuvspänning i y-riktning av betongen   

𝑣𝑠𝑥 = Skjuvspänning i armeringen i x-led   
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𝑣𝑠𝑦 = Skjuvspänning i armeringen i y-led   

𝑣𝑢 = Maximalla skjuvspänning ett element kan motstå  

𝑣𝑥𝑦   = Skjuvspänning i ett element relativt x, y axlarna  𝜏𝑥𝑦 

𝜀1 = Huvuddragtöjning i betongen (positiv kvantitet)  

𝜀2 = Huvudtrycktöjning i betongen (negativ kvantitet)  

𝜀𝑐
´  = Töjning i betongcylindern vid max spänning 𝑓𝑐

´ (negative kvantitet)   

𝜀𝑐𝑟 = Töjning i betongen vid sprickan.  

𝜀𝑐𝑥 = Töjning i betongen i x-led   

𝜀𝑐𝑦 = Töjning i betongen i y-led  

𝜀𝑠𝑥 = Töjning i armeringen i x-led  

𝜀𝑠𝑦 = Töjning i armeringen i y-led  

𝜀𝑥 = Töjning i x-led  

𝜀𝑦 = Töjning i y-led  

𝜀𝑦𝑥 = Töjningen motsvarande sträckgränsen av armeringen i x-led  

𝜀𝑦𝑦 = Töjningen motsvarande sträckgränsen av armeringen i y-led.  

𝛾𝑥𝑦 = Skjuvstöjning relativt x, y axlarna.  

𝜃 = vinkel motsvarande lutningen av huvudtöjningen mot x-axeln.  

𝜃𝑐 = vinkel motsvarande lutningen av huvudspänningen i betongen mot x-axeln.  

𝜌𝑠𝑥 = Armeringsinnehåll i armeringen i x-led.  

𝜌𝑠𝑦 = Armeringsinnehåll i armeringen i y-led.  
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 Beräkningsmodell av iterationsprocess enligt modifierade 3.10

tryckfältsteorin (Vecchio & M, 1986; NS 3473, 2004). 

Det kommer att antas att 𝑓𝑥och 𝑓𝑦är konstanter och att det är fördelaktigt att hitta ett samband 

mellan skjuvspänningen 𝑣𝑥𝑦och den resulterande skjuvtöjningen. För enkelhetens skull antas 

ingen förspänd armering. 

1. Bestäm sprickkontrollsegenskaperna för armeringen i x och y-led. Använd mer förfinade 

empiriska ekvationer eller 𝑠𝑚𝑥1.5 ∗ maxavståndet från armeringsjärnen i x-riktning och 

𝑠𝑚𝑦 = 1.5* maxavståndet från armeringsjärnen i y-riktning.  

2. Välj ett värde av 𝜀1för att använda i beräkningarna. 

3. Uppskatta huvudtryckspänningens riktning 𝜃. 

4. Beräkna den genomsnittliga sprickbredden 𝑤 med ekvationen (3-69) och (3-70) 

5. Uppskatta medelspänning i svagare armeringsjärn, anta att det är armeringen i y-riktning. 

Uppskatta därför 𝑓𝑠𝑦  

6. Beräkna genomsnittlig huvuddragspänningen i betongen med ekvationen (3-59) och 

(3-60) 

Där  𝐸𝑐 är betongens elasticitetsmodul som kan väljas som 

2
2𝑓𝑐

´

𝜀𝑐
´

 

𝑓𝑐1 ≤ 𝑣𝑐𝑖𝑚𝑎𝑥(0.18 + 0.3𝑘2)𝑡𝑎𝑛𝜃 + 𝜌𝑠𝑦(𝑓𝑦𝑦 − 𝑓𝑠𝑦) 

 Föreslaget förhållande efter uppsprickning 

(𝑖 … 𝑒. , 𝜀1 > 𝜀𝑐𝑟 ä𝑟 𝑓𝑐1 =
𝑓𝑐𝑟

1 + √200𝜀1

 

där ≤ 𝑘 = 1.64 − 1/𝑡𝑎𝑛𝜃 och där 𝑣_𝑐𝑖𝑚𝑎𝑥 är given av ekvation> 

𝑣𝑐𝑖𝑚𝑎𝑥 =
√−𝑓𝑐

´

0.31 + 24 ∙
𝑤

(𝛼 + 16)

 

där 𝛼 är maximal stenstorlek i millimeter och spänningen i MPa 

Enligt norska normen (NS 3473, 2004) är 𝑓𝑐1 = 𝑏𝑒𝑡𝑎 ∙ 𝑓𝑐𝑡𝑘 

7. Beräkna xyv från jämvikt med ekvationen 
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𝑣𝑥𝑦 =
(𝑓𝑐1 − 𝑓𝑐𝑦)

𝑡𝑎𝑛𝜃
 𝑑ä𝑟 𝑓𝑐𝑦 = 𝑓𝑦 − 𝜌𝑠𝑦𝑓𝑠𝑦 

8. Beräkna 𝑓𝑐2 från jämvikt med ekvation (3-54)  

9. Beräkna 𝑓𝑐2𝑚𝑎𝑥 för given 𝜀1med ekvation (3-58) 

Notera att 𝜀𝑐
´  är en negativ kvantitet (normalt - 0,002), ökad värdet på 𝜀1reducerar  

𝑓𝑐2𝑚𝑎𝑥

𝑓𝑐
´  

𝑓𝑐2 = 𝑓𝑐2𝑚𝑎𝑥 ∙ [2
𝜀3

𝜀𝑐
´

− (
𝜀2

𝜀𝑐
´
)2]  𝑑ä𝑟 

𝑓𝑐2𝑚𝑎𝑥

𝑓𝑐
´

=  
1

0.8 − 0.34
𝜀1 
𝜀𝑐

´

≤ 1.0 

Förhållandet mellan den genomsnittliga huvuddragspänningen i betongen och 

genomsnittliga huvuddragtöjningen är nästan linjär precis innan uppsprickning för att 

sedan visa på sänkta värden för 𝑓𝑐1 och med ökade värden för 𝜀1. Föreslaget förhållande 

innan uppsprickning (𝑖 … 𝑒. , 𝜀1 > 𝜀𝑐𝑟) är enligt ekvation i steg 6. 

Enligt norska normen (NS 3473, 2004) är 

𝑓𝑐2𝑚𝑎𝑥 = −𝑓𝑐
´

1

0.8 + 500 ∙ 𝜀1
 

10. Kontrollera att är  
𝑓𝑐2

𝑓𝑐2𝑚𝑎𝑥
≤ 1.0 om villkoret inte uppfylls då finns det ingen lösning till 

ekvationen. Börja om i steg 3 och välj ett annat värde för 𝜃 närmare 45 grader eller börja 

om i steg 2 och välj ett lägre 𝜀1   

11. Beräkna 𝜀2med ekvationen 

𝜀2 = 𝜀𝑐
´ (1 − √1 −

𝑓𝑐2

𝑓𝑐2𝑚𝑎𝑥
  ) 𝑑ä𝑟 

𝑓𝑐2𝑚𝑎𝑥

𝑓𝑐
´

=
1

0.8 − 0.34
𝜀1

𝜀𝑐
´

≤ 1.0 

12. Beräkna 𝜀𝑦 från geometrin med ekvationen ( 3-46) där 

𝜀𝑦 =
𝜀1 + 𝜀2 ∙ 𝑡𝑎𝑛2𝜃

1 + 𝑡𝑎𝑛2𝜃
 

13. Beräkna 𝑓𝑠𝑦med ekvationen (3-56)  

14. Kontrollera att beräknad syf överensstämmer med uppskattad 𝑓𝑠𝑦Om inte börja om i steg 

5 med ett nytt uppskattat värde. 

15. Beräkna 𝜀𝑥från geometrin med ekvationen (3-45)  

16. Beräkna 𝑓𝑠𝑥med ekvationen (3-55) 

17. Beräkna 𝑓𝑥 från jämnvikt med ekvationen  
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𝑓𝑥 = 𝑓𝑐𝑥 + 𝜌𝑠𝑥𝑓𝑠𝑥 𝑑ä𝑟 𝑓𝑐𝑥 = 𝑓𝑐1 −
𝑣𝑥𝑦

𝑡𝑎𝑛𝜃
 

18. Kontrollera att beräknad 𝑓𝑥överensstämmer med uppskattad 𝑓𝑥Om inte börja om i steg 3 

med ett nytt uppskattad värde av 𝜃. Ökad värde på 𝜃ökar även 𝑓𝑥. 

19. Beräkna spänningen i sprickan 𝑣𝑐𝑖 och 𝑓𝑐𝑖 ∙ 

 ∆𝑓𝑐1 = 𝑓𝑐1 − 𝜌𝑠𝑦(𝑓𝑦𝑦 − 𝑓𝑠𝑦)  

Om ∆𝑓𝑐1 ≤ 0 då är 𝑣𝑐𝑖 = 0 och 𝑓𝑐1 = 0. Gå då till steg 20.  

Om ∆𝑓𝑐1 > 0 då är 𝐶 =
∆𝑓𝑐1

𝑡𝑎𝑛𝜃
− 0.18𝑣𝑐𝑖𝑚𝑎𝑥   

Om 𝑐 ≤ 0 då är 𝑓𝑐𝑖 = 0 och 𝑣𝑐𝑖 = ∆𝑓𝑐1/𝑡𝑎𝑛𝜃 

Annars är 𝐴 = 0.82/𝑣_𝑐𝑖𝑚𝑎𝑥 och 𝐵 = 1/𝑡𝑎𝑛𝜃 − 1.64 

𝑓𝑐𝑖 =
(−𝑏 − √−4𝐴𝐶)

2𝐴
 

𝑣𝑐𝑖 =
(𝑓𝑐1 + ∆𝑓𝑐1)

𝑡𝑎𝑛𝜃
 

20. Beräkna armeringsspänningar vid sprickan 𝑓𝑠𝑦𝑐𝑟 och 𝑓𝑠𝑥𝑐𝑟 

𝑓𝑠𝑦𝑐𝑟 = 𝑓𝑥𝑦 + (𝑓𝑐1 + 𝑓𝑐1 − 𝑣𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛𝜃)/𝜌𝑥𝑦 

𝑓𝑠𝑥𝑐𝑟 = 𝑓𝑠𝑥 + (𝑓𝑐1 + 𝑓𝑐1 − 𝑣𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛𝜃)/𝜌𝑠𝑥 

21. Kontrollera att armeringen kan ta spänningar vid sprickan. Detta p.g.a. sättet vilket 𝑣𝑐𝑖 

och 𝑓𝑐𝑖  har beräknats, 𝑓𝑠𝑦𝑐𝑟 kommer inte att bli större än 𝑓𝑦𝑦 Det beräknade värdet av 

𝑓𝑠𝑥𝑐𝑟 kommer dock att troligtvis bli större än 𝑓𝑦𝑥 om den gör det kommer armeringen inte 

att kunna överföra spänningar över sprickan. Anta en lägre 𝑓𝑐1och gå tillbaka till steg 7. 

Detta gäller endast vid modifierade tryckfältsteorin och alltså inte vid beräkning enligt 

norska normen (NS 3473, 2004). Norska normen ger inte denna möjlighet, vilket är 

självklart eftersom spänningarna inte får överskrida sträckgränsen vid brukgränstillstånd. 

22. Beräkna skjuvtöjning 𝛾𝑥𝑦 från geometrin 

𝛾𝑥𝑦=2(𝜀𝑥 − 𝜀2)/𝑡𝑎𝑛𝜃 

För att erhålla en komplett respons av elementet, kommer dessa beräkningar att repeteras för ett 

område av värdet 𝜀1, med början i 𝜀1är mindre än sprickan 𝜀1 ≈ 0.005 ∙ 103 och ökas till den 

maximala skjuvning är erhållen. 

Vid brott: 

i. 𝑓𝑐1 är begränsad av villkoret i steg 6, då friktionen i sprickan styr brottet. 
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ii. 𝑓𝑐2är begränsad av 𝑓𝑐2𝑚𝑎𝑥, Brott eller Skjuvbrott av betongen 

iii. 𝑓𝑐1 begränsas av kraven 𝑓𝑠𝑥𝑐𝑟 ≤ 𝑓𝑦𝑥 förstärkningen av armeringen i x riktning vid 

sprickan styr. 

(Vecchio & M, 1986) (Collins & Mitchell, 1991; NS 3473, 2004) 
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3.10.1 Beräkning av armeringsspänningar enligt (NS 3473, 2004) som baseras på 
den modifierade tryckfältsteorin.  

 

 

 

 

Spänningarna i armeringen n sxr och syr i sprickor kan bestämmas från jämnviktsvillkor se. 

Spänningarna ska begränsas till det dimensionerande värdet. 

𝜎𝑠𝑥𝑟 = 𝜎𝑠𝑥 +
(𝜎𝑐1 + 𝜎𝑐𝑟)(1 − 𝑐𝑜𝑡𝜃 ∙ 𝑐𝑜𝑡𝛼) + 𝜏𝑐𝑟(𝑐𝑜𝑡𝜃 + 𝑐𝑜𝑡𝛼)

𝜌𝑥
 ≤ 𝑓𝑦𝑝 (3-111) 

𝜎𝑠𝑣𝑟 = 𝜎𝑠𝑣 +

(𝜎𝑐1 + 𝜎𝑐𝑟)
𝑐𝑜𝑡𝜃
𝑠𝑖𝑛𝛼

𝑐𝑜𝑡𝜃 + 𝑐𝑜𝑡𝛼

−
𝜏𝑐𝑟

𝑠𝑖𝑛𝛼
𝑐𝑜𝑡𝜃 + 𝑐𝑜𝑡𝛼

𝜌𝑦
≤ 𝑓𝑦𝑝 

(3-112) 

 

där 

𝜃 är vinkeln mellan huvudtryckspänning och x-axeln. 

𝛼  är vinkeln mellan armering längst v -axeln och x -axeln. 

Figur 3.37 Spänningar i armeringen 

Figur 3.36 Spänning och töjningssamband 
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𝑠𝑦 mäts längs x -axeln. 

𝜏𝑐𝑟 är skjuvspänningen som kan överföras av betongen i en spricka. 

𝜎𝑐𝑟 är medeltryckspänningen vinkelrätt en sprickka. 

𝜎𝑐1 är medeldragspänningen mellan sprickor. 

𝜎𝑠𝑥 är medeldragspänningen i armering längst x -axeln mellan sprickor. 

𝜎𝑠𝑣 är medeldragspänningen i armering längst v -axeln mellan sprickor. 

𝜏𝑐𝑟och 𝜎𝑐𝑟bestäms från jämnviktsvilkor och av förhållandet som är givet i ekvation. Om inget 

annat dokumenterats kan skjuvspänningen 𝜏𝑐𝑟, som kan överföras av betongen i sprickorna antas 

vara. 

𝜏𝑐𝑟 = 0.18𝜏𝑟,𝑚𝑎𝑥 + 1.64𝜎𝑐𝑟 −
0.82𝜎𝑐𝑟

𝜏𝑟,𝑚𝑎𝑥
 (3-113) 

𝜏𝑟,𝑚𝑎𝑥 =
2𝑓𝑡𝑑

(
0.31 + 24𝑤𝑚

𝐷𝑚𝑎𝑥 + 16)

 
(3-114) 

där 

𝜏𝑟,𝑚𝑎𝑥 är maximala skjvspänning som kan överföras i en spricka. 

𝜎𝑐𝑟 är medeltryckspänning vinkelrätt sprickan. 

𝐷𝑚𝑎𝑥 är maximala partikelstorleken i millimeter hos ballasten. För lättbetong är 𝐷𝑚𝑎𝑥 = 0 

𝑤𝑚 är medelsprickbredd i milimeter. 

I modefirade tryckfältsteorin finns varierade utryck för medeldragspänningen 1c i betongen. I 

norska normen antas att betongen är uppsprucken och därmed sätts medeldragspänningen till 

𝜎𝑐1 = 𝛽𝑠 ∙ 𝑓𝑡𝑑 ∙ 𝛽𝑠 beskrivs i den generella metoden i kapitel 3.11.4.1. 
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 Sprickviddsberäkning enligt Normer 3.11

I nästan samtliga av dagens betongnormer beräknas sprickbredden som en funktion av 

töjningsskillnaden mellan betong respektive armering och överföringssträckan där glidning 

mellan betong och armering förutsätts uppstå. Överföringssträckan antas vara lika med 

sprickavståndet. Bruksgränstillstån (SLS) 

3.11.1 Allmänt enligt (EK 2, 2005) 

 
(1)P   Detta kapitel behandlar bruksgränstillstånd med avseende på: 

 

—  begränsning av spänningar (se 7.2) 

 

—  begränsning av sprickbredder (se 7.3) 

 

—  begränsning av deformationer (se 7.4) 

 

Andra gränstillstånd (t.ex. begränsning av vibrationer) kan vara viktiga för vissa bärverk, men 

behandlas inte i denna standard.   

 

(2)   Vid beräkning av spänningar och deformationer bör tvärsnitt antas vara ospruckna om 

böjdragspänningen inte överstiger 𝑓𝑐𝑡,𝑒𝑓𝑓. Värdet på 𝑓𝑐𝑡,𝑒𝑓𝑓 får sättas till 𝑓𝑐𝑡𝑚 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑓𝑐𝑡𝑚,𝑓𝑙under 

förutsättning att beräkningen av erforderlig minimiarmering också baseras på samma värde. Vid 

beräkning av sprickbredder och inverkan av betongdragspänningar mellan sprickor bör 𝑓𝑐𝑡𝑚 

användas. 
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3.11.2 Begränsning av sprickbredd enligt (EK 2, 2005). 
 
Allmänt 

 

(1)P   Sprickbildning ska begränsas, så att bärverket kan fylla avsedd funktion och har erforderlig 

beständig- het samt så att dess utseende förblir acceptabelt. 

 

(2)   Sprickbildning är normalt förekommande i armerad betong utsatt för böjning, skjuvning, 

vridning eller dragspänningar orsakade av yttre last, tvång eller påtvingad deformation. 

(3)   Sprickor kan även uppkomma av andra orsaker, t.ex. plastisk krympning eller expansiva 

kemiska reaktioner i den hårdnade betongen. Sådan sprickbildning kan vara oacceptabel, men 

undvikande eller kontroll av sådana sprickor behandlas inte i detta kapitel. 

 

(4)   Sprickor kan tillåtas utan att deras bredd begränsas, under förutsättning att de inte försämrar 

bärverkets funktion.  

 

(5)   En övre gräns, 𝑊𝑚𝑎𝑥för beräknad sprickbredd, 𝑊𝑘 bör fastställas med beaktande av 

bärverkets avsedd- da användning och karaktär samt kostnaderna för begränsning av 

sprickbredden. 

 

ANM.   Värdet på 𝑊𝑚𝑎𝑥 kan återfinnas i den nationella bilagan. Rekommenderade värden för 

aktuella exponeringsklasser ges i tabell 7.1N. 
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3.11.3 Beräkning av sprickbredd enligt (EK 2, 2005) 

Karakteristisk sprickbredd kW får beräknas med uttryck. 

𝑊𝑘 = 𝑆𝑟,𝑚𝑎𝑥(𝜀𝑠𝑚 − 𝜀𝑐𝑚) (3-115) 

 

𝑆𝑟,𝑚𝑎𝑥 är maximalt sprickavstånd. ) 

För vidhäftande armering inom dragzonen med rimligt korta centrumavstånd delning 5(𝑐 + 𝜙/

2) kan maximalt slutligt sprickavstånd beräknas enligt uttrycket nedan. 

 

Figur 3.38 Sprickbredd, w, vid betongytan som funktion av avstånd till armeringsstång 

A – Neutrala lagret B – Betongens dragna kant C- Sprickavstånd enligt uttryck 

D – Sprickavstånd enligt uttryck  E – Sprickbredd 

𝑆𝑟,𝑚𝑎𝑥 = 𝑘3 + 𝑘1𝑘2𝑘4

𝜙

𝜌𝜌,𝑒𝑓𝑓
 (3-116) 

 

Anm. Värde på 𝑘1kan återfinnas i den nationella bilagan. Rekommenderat värde enligt EC2 är 

0,6 

Anm. Värde på 𝑘2kan återfinnas i den nationella bilagan. Rekommenderat värde enligt EC2 är 

0,45 

Anm. Värde på 𝑘3,𝑘4 𝑜𝑐ℎ 𝑘5kan återfinnas i den nationella bilagan. Rekommenderat värde enligt 

EC2 är 0,75 

där: 
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𝑆𝑟,𝑚𝑎𝑥 är största sprickavstånd 

𝜀𝑠𝑚 är armeringens medeltöjning under aktuell lastkombination, inklusive inverkan av 

påtvingade deformationer och med beaktande av betongtöjningen mellan sprickor. Här 

beaktas endast till- kommande armeringstöjning utöver den vid nolltöjning i betongen på 

samma nivå. 

𝜀𝑐𝑚 är medeltöjningen i betongen mellan sprickor. 

cmsm    är töjningsskillnaden mellan armering och betong och får beräknas med uttrycket. 

𝜀𝑠𝑚 − 𝜀𝑐𝑚 =

𝜎𝑠 − 𝑘𝑡

𝑓𝑐𝑡,𝑒𝑓𝑓

𝜌𝜌,𝑒𝑓𝑓
(1 + 𝛼𝑒𝜌𝜌,𝑒𝑓𝑓)

𝐸𝑠
≥ 0.6

𝜎𝑠

𝐸𝑠
 

(3-117) 

där: 

𝜎𝑠 är armeringsspänningen beräknad för sprucket tvärsnitt. För förspänd armering får s  

utbytas mot p ; tillkommande armeringsspänning från den vid nolltöjning i betongen 

på samma nivå. 

𝛼𝑒 är kvoten 𝐸𝑠/𝐸𝑐𝑚 

𝜌𝜌,𝑒𝑓𝑓 =
𝐴𝑠

𝐴𝑐.𝑒𝑓𝑓
 (3-118) 

 

𝐴𝑐.𝑒𝑓𝑓 är effektiv betongarea kring armering eller spännenheter med höjden ℎ𝑐.𝑒𝑓𝑓som är det 

mindre av 2,5(h-d), (h-x)/3 och h/2 

 

𝑘𝑡 är en faktor som beror av lastens varaktighet. 

 𝑘𝑡=0,6 för korttidslast 

 𝑘𝑡=0,4 för långtidslast 

 

För bärverksdel armerad i två vinkelrätta riktningar där vinkeln mellan huvudspänningsaxlarna 

och armeringsriktningarna är betydande ( )15(  får sprickavståndet max,rS beräknas enligt 

följande. 

𝑠𝑟,𝑚𝑎𝑥 =
1

𝑠𝑖𝑛𝜃
𝑠𝑟,𝑚𝑎𝑥𝑦

+
𝑐𝑜𝑠𝜃

𝑠𝑟,𝑚𝑎𝑥𝑧

 
(3-119) 

där: 
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𝜃 är vinkeln mellan armeringen i y-led och huvuddragsspänningens riktning. 

 

𝑠𝑟,𝑚𝑎𝑥𝑦, 𝑠𝑟,𝑚𝑎𝑥𝑧 är maximalt sprickavstånd enligt ekvation ovan i y- respektive z- riktningen. 

Minimiarmering: 

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛𝜎𝑠 = 𝑘𝑐𝑘𝑓𝑐𝑡,𝑒𝑓𝑓𝐴𝑐𝑡 (3-120) 

där: 

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 är minimiarmeringens tvärsnittsarea inom den dragna zonen 

𝐴𝑐𝑡 är betongytan inom den dragna zonen. Den dragna zonen är den del av tvärsnittet som 

beräknas ha dragspänningar just innan den första sprickan uppkommer. 

𝜎𝑠 är absolutvärdet på största tillåtna spänning i armeringen omedelbart efter uppsprickning. 

Detta kan sättas till armeringens flytgräns, ykf Ett lägre värde kan emellertid behövas för 

att gränsvärden på sprickbredd enligt reglerna om maximal armeringsdiameter och –

delning ska uppfyllas. 

𝑓𝑐𝑡,𝑒𝑓𝑓 =𝑓𝑐𝑡𝑚eller lägre, (𝑓𝑐𝑡𝑚 (𝑡)), om sprickbildning förväntas tidigare än 28 dagar efter 

gjutningen 

𝑘 äe en koefficient som kompenserar för inverkan av ojämna egenspänningar som medför 

en minskning av tvångkrafter. 

 = 1,0 för liv med 300 mm eller flänsar med b 300  

 = 0,65 liv med h 800 mm eller flänsar med b 800  

Mellanliggande värden kan bestämmas genom interpolering. 

𝑘𝑐 är en koefficient som beaktar spänningsfördelningen inom tvärsnittet omedelbart före 

uppsprickning och inre hävarmens ändring: 

Vid ren dragning  

𝑘𝑐 = 1,0 

Vid böjning med eller utan normalkraft 

- För rektangulära tvärsnitt samt liv i låd- och T-tvärsnitt: 

𝑘𝑐 = 0.4 [1 −
𝜎𝑐

𝑘1(
ℎ∗

ℎ
)𝑓𝑐𝑡,𝑒𝑓𝑓

] ≤ 1 

 

- För flänsar i låd- och T-tvärsnitt: 
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𝑘𝑐 = 0.9
𝐹𝑐𝑟

𝐴𝑐𝑡𝑓𝑐𝑡,𝑒𝑓𝑓
≥ 0.5 

(3-121) 

där: 

𝜎𝑐 är medelspänningen i betongen inom betraktad tvärsnittsdel: 

𝜎𝑐 =
𝑁𝐸𝑑

𝑏ℎ
  

𝑁𝐸𝑑 är normalkraft i brukgränstillstånd i betraktad tvärsnittsdel (tryckkraft positiv). 𝑁𝐸𝑑 bör 

bestämas för karakteristiska värden på förspänning och normalkraft under aktuell 

lastkombination. 

ℎ∗ ℎ∗ = ℎ  för ℎ < 1,0𝑚   

*h  =1,0  för ℎ ≥ 1,0𝑚 

𝑘1 Är en koefficient som beaktar inverkan av normalkraft på spänningsfördelningen. 

𝑘1 = 1,5 om EdN är en tryckkraft 

𝑘1 =
2ℎ

3ℎ
 om EdN är en dragkraft 

𝐹𝑐𝑟 är absolutvärdet på dragkraften inom flänsen omedelbart före uppsprickning beräknad för 

sprickmoment med effctf ,  

𝐴𝑐.𝑒𝑓𝑓 äe effektiv betongarea kring armering eller spännenheter med höjden ℎ𝑐.𝑒𝑓𝑓 som är det 

mindre av ),(5,2 dh  3/)( xh  och 2/h se figur 

(EK 2, 2005) kapitel 7.3.3 
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3.11.4 Beräkning av sprickbredd enligt (NS 3473, 2004) 

Karakteristisk sprickbredd, i en armerad zon belastad med dragkraft och normal krympning kan 

beräknas ur följande uttryck 

𝑊𝑘 = 𝑙𝑠𝑘(𝜀𝑠𝑚 − 𝜀𝑐𝑚 − 𝜀𝑐𝑠) (3-122) 

där 

𝑙𝑠𝑘 är överföringssträckan där glidning mellan armering och betong antas uppstå. 

𝜀𝑠𝑚 är medelhuvudtöjningen i armeringen för överföringssträckan i nivå med yttersta lagret 

av armeringen. 

𝜀𝑐𝑚 är medeldragtöjningen i betongen vid samma nivå och uppmätt på samma längd som 𝜀𝑐𝑠 

𝜀𝑐𝑠 är töjningen av fri krympning (negativ). 

 

Det kan antas att skjuvspänningar överförs parallellt med en möjlig spricka. Spricklutningen ska 

antas vara normal till riktningen på huvuddragtöjningen. (NS 3473, 2004, kapitel 15.6.2) 

 

Figur 3.39 Effektiv höjd 
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Överföringssträcka: 

För stabiliserat sprickmönster kan överföringssträckan 𝑙𝑠𝑘 antas vara lika med det karakteristiska 

sprickavståndet 𝑠𝑟𝑘. Det karakteristiska sprickavståndet för sprickor som är vinkelrätta mot 

armeringen bestäms med följande ekvation. 

𝑠𝑟𝑘 = 1,7 ∙ 𝑠𝑟𝑚 (3-123) 

𝑠𝑟𝑚 = (𝑠𝑟𝑜 +
𝑘𝑐𝐴𝑐𝑒𝑓

∑ (
𝜋𝜙

(
𝑓𝑡𝑘𝑘𝑏

𝑡𝑏𝑘
)

)

) 

(3-124) 

Där summeringen innefattar all armering inom 𝐴𝑐𝑒𝑓. 

I plattor, bärande väggar och membran, armerade enskilda armeringsstänger eller buntad 

armering med konstant stångdiameter och fixt avstånd, kan det karakteristiska sprickavståndet 

beräknas med. 

𝑠𝑟𝑘 = 1,7(𝑠𝑟𝑜 +
(

𝑓𝑡𝑘

𝜏𝑏𝑘
) 𝑘𝑏𝑘𝑐ℎ𝑐𝑒𝑓𝑠𝑏

𝜋𝜂𝜙
) 

(3-125) 

där 

𝑠𝑟𝑜 är en konstantlängd med antagen förlust av vidhäftning, och antas vara lika med tätskiktet 

𝑐. 

 

𝑓𝑡𝑘

𝜏𝑏𝑘
 är den effektiva relationen mellan drag- och vidhäftningshållfastheten, 

 𝑓_𝑡𝑘/𝜏_𝑏𝑘  =0,7 för kamstänger 

 𝑓_𝑡𝑘/𝜏_𝑏𝑘  =1,15 för naggad tråd och förspända linor. 

 𝑓_𝑡𝑘/𝜏_𝑏𝑘 = 1,5  för släta stänger. 

𝐴𝑐𝑒𝑓 är den effektiva arean av betongen enligt Figur d.v.s. den del inom töjningszonen som 

antas bidra till överföring av dragkraften från armering till betong via vidhäftning. 

ℎ𝑐.𝑒𝑓𝑓 höjden av den effektiva arean av betongen. 

 ℎ𝑐𝑒𝑓 = 2,5(ℎ − 𝑑)  ) 

 ℎ𝑐𝑒𝑓 = 2,5(𝑐 + 𝜙/2) < (ℎ − 𝑥) för enskilda stänger i ett lager. För dubbelarmerade  

tvärsnitt med dragspänning i hela sektionen beräknas ℎ𝑐𝑒𝑓för varje yta, men ska 

begränsas till ℎ/2. 
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𝑘𝑐 är en koefficient som beaktar töjningsfördelningen i den effektiva arean av betongen, 

beräknad för ett uppsprucket tvärsnitt, där )( III   och 2/)/1( IIIck   

𝑘𝑏 är en koefficient som beaktar reducerad vidhäftning för buntad armering, 

.85,015,0  nbk  

𝑐 är täcktskiktet vid den beaktade armeringen. 

𝜙 är armeringens diameter 

𝑠𝑏 är centrumavståndet mellan armeringsstänger eller alternativt den buntade armeringen, 

 15bs  

 15bs  ( för buntade stänger) 

𝜂 är antalet buntade armeringsstänger. 

Karakteristiska sprickavståndet 𝑠𝑟𝑘ska inte vara större än 2,0(ℎ − 𝑥), eller mindre än 2,5𝑐 

Då 𝑐 < (ℎ − 𝑥)  
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Om armeringen är signifikant ojämnt fördelad mellan olika delar i dragbelastade zonen av 

tvärsnittet, ska 𝑠𝑟𝑘beräknas separat för varje enskild del. 

För tvärgående armering med avståndet, kan sprickavståndet sättas lika med 𝑛 ∙ 𝑠 och (𝑛 + 0,3)𝑠 

3.11.4.1 Generell metod: 

Generellt kan medelhuvudtöjningen i armeringen 𝜀𝑠𝑚 beräknas med de principer som 

representeras i avsnitt 3.5.2. Medeltöjningar kan beräknas under antagandet att betongen bidrar 

mellan sprickorna med en medeldragspänning 𝛽𝑠 ∙ 𝑓𝑡𝑘och motsvarande töjning 𝛽𝑠 ∙ 𝑓𝑡𝑘/𝐸𝑐 

𝜺𝒔𝒎 Medeltöjningen kan beräknas under antagandet att betongen bidrar mellan sprickorna  

,där  

𝛽𝑠 är en faktor som anger relationen mellan medeldragspänning och draghållfasthet hos betongen 

inom inverkande arean för den karakteristiska sprickan, 

𝛽𝑠 = 0,6 för monotont ökande korttidslast 

𝛽𝑠 = 0,4 för långtidslast eller upprepad belastning. 

 

3.11.4.2 Förenklad metod: 

Sprickbredden kan förenklat beräknas från 

𝑤𝑘 = 𝑠𝑟𝑘 (
(1 − 𝛽𝑠

𝜎𝑠𝑟2

𝜎𝑠2
) ∙ 𝜎𝑠2

𝐸𝑠𝑘 − 𝜀𝑐𝑠
) (3-126) 

 

där 

𝜎𝑠2 är armeringsspänningen i sprickan för de aktuella krafterna i tvärsnittet. 

Figur 3.40 Effektiv höjd 
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𝜎𝑠𝑟2 är armeringsspänningen i sprickan för lasten i tvärsnittet som ger upphov till maximal 

dragspänning i den ospruckna strukturen och motsvarar karakteristiska dragspänningen i 

betongen. 

𝜎𝑠𝑟2  beräknas med samma förhållande mellan lasterna i tvärsnittet (samma höjd på 

dragbelastade zonen) som används vid beräkning av 𝜎𝑠𝑟2 och ska inte sättas större än 𝜎𝑠𝑟2 (NS 

3473, 2004, kapitel A15.6.2.1) 

(Malm, 2005; NS 3473, 2004) 
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4 Genomförandet och faktainsamling 

För identifiering av beräkningsmodeller för skjuv och vridsprickor i armerad betong har en 

litteraturstudie upprättas som i KTH:s databaser som pekade på flera intressanta områden. En 

sökverkstad bokades med Tommy Westergren bibliotekarie på KTH för en genomgång av 

söktjänsten. Litteratur om informationssökning erhölls även efter verkstaden. Det som var 

återkommande och mest intressant av alla artiklar från litteraturstudien var den modifierade 

tryckfältsteorin samt beskrivningen av denna i Richards Malms avhandling. Litteraturstudien 

resulterade i hundratals artiklar.  

 

 Sökresultat: 4.1

Sammanställning av resultatet av litteratursökningen som upprättades initialt: 

Liknade resultat från Compedex samt andra databaser presenteras inte igen vid sökningen i 

Primo. 

4.1.1 Sökning i Primo  

 

Söksträng Nr 1 

Genererade i Primo 3 träffar inget av vilka var av intresse. 

 Söksträng Nr 2  

Genererade i Primo 3 träffar inget av vilka var av intresse. 

Söksträng Nr 3  

Genererade i Primo 0 träffar. 

Söksträng Nr 4  

Genererade i Primo 1 träffar inget av vilka var av intresse. 

Söksträng Nr 5  

Genererade i Primo 0 träffar. 

Söksträng Nr 6  

Genererade i Primo 0 träffar inget av vilka var av intresse. 

Söksträng Nr 7  

Genererade i Primo 0 träffar inget av vilka var av intresse. 

Söksträng Nr 8  
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Genererade i Primo 1 träffar inget av vilka var av intresse. 

Söksträng Nr 9  

Genererade i Primo 8921 träffar kompletterande sökord användes för att begränsa sökningen 

ytterligare. 

Kompletterande sökord "AND width" begränsade sökningen till 4488 träffar.  

"Calculation*AND method" begränsade slutligen sökningen till 110 träffar. 

Efter granskningen av sökresultatet har material som inte handlar om en beräkningsmodell för 

skjuvsprickor i betong uteslutits. Relevant material presenteras nedan. 

 

- Malm, Richard. 2006. Shear cracks in concrete structures subjected to in-plane stresses. 

Bulletin 88. Stockholm: .Royal. Institute of  Technology (KTH). (ISSN 1103-4270) 

 

- Malm, Richard. 2005. Analys av sprickbildning och sprickbredd vid plant 

spänningstillstånd i balkliv av armerad betong Rapport 88. Stockholm: Kungliga 

Tekniska Högskolan (KTH). (ISSN 1103-4289) 

 

- NS 3473, 2004. Concrete structures – Design and detailing rules, 6
th

 edition, standards 

Norway. Finns att köpa. 

 

Söksträng Nr 10  

Genererade 10 912 träffar, inga ytterligare begränsningar gjordes. Begränsningen i söksträng nr 9 

gäller även här. 

-Söksträng Nr 11  

Genererade 24 202 träffar, inga ytterligare begränsningar gjordes. Begränsningen i söksträng nr 9 

gäller även här. 

- Söksträng Nr 12  

Genererade i Primo 31 träffar.   

  

Efter granskningen av sökresultatet har material som inte handlar om en beräkningsmodell för 

skjuvsprickor i betong uteslutits. Relevant material presenteras nedan. 
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- Vincenzo C, Giuseppe S. 2005. An analytical model for crack control in reinforced 

concrete elements under combined forces. Cement and Concrete Composites. 27(4):503-

514. 

 

- G Appa Rao, R Sundaresan. 2005. Evaluation of size effect on shear strength of 

reinforced concrete deep beams using refined strut-and-tie model. Sadhana Indian 

Academy of Sciences 37(1):89-105. (deep beams är då spannet är kortare än 4*b räknas 

balken som djup ) 

 

Söksträng Nr 13  

Genererade i Primo 4 026 träffar. inga ytterligare begränsningar gjordes. Begränsningen i 

söksträng nr 12 gäller även här. 

Söksträng Nr 14, 15  

Genererade i Primo 1 516 träffar samt 18 159 träffar. Begränsningen i söksträng nr 16 samt 17 

gäller även här. 

Söksträng Nr 16  

Genererade i Primo 383 träffar. Efter granskningen har träffar som inte handlar om en 

beräkningsmodell för skjuvsprickor i betong uteslutits, ingen av träffarna var av intresse. 

Söksträng Nr 17 genererade i Primo 123 träffar efter avgränsningar. Efter granskningen har 

träffar som inte handlar om en beräkningsmodell för skjuvsprickor i betong uteslutits, ingen av 

träffarna var av intresse. Det fanns intressanta artiklar om olika fackverksmodeller med 

tillämpningar av olika finitelement metoder. Kan vara av intresse längre fram i rapporten. 

Kompletterande söksträng Nr.1 genererade i Primo 53 träffar inget av vilka var av intresse. 

 

4.1.2 Sökning i Compendex 

4.1.2.1 Söksträng: 

 

Söksträng Nr 9 genererade i compedex samt i Inspec 1925 träffar. Sökningen begränsades med 

kompletterande sökord ”AND calc*" till 284 träffar.  

http://link.springer.com.focus.lib.kth.se/search?facet-author=%22G+APPA+RAO%22
http://link.springer.com.focus.lib.kth.se/search?facet-author=%22R+SUNDARESAN%22
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+ stress* begränsade slutligen sökningen till 109 träffar. 5-6 st. intressanta artiklar. 

Efter granskningen av sökresultatet har material som inte handlar om en beräkningsmodell för 

skjuvsprickor i betong uteslutits. Relevant material presenteras nedan. 

 

- Zhang, J-P. 1997. Diagonal cracking and shear strength of reinforced concrete beams. 

Magazine of Concrete Research. 178:55-65 (ISSN 00249831). 

Hittas bara på kinesiska. 

 

- Wei, Weiwei. 2011. Shear strength prediction of reinforced concrete flexural members 

with stirrups based on modified compression field theory. Jianzhu jiegou Xuebao. 

32(5):135-141 (ISSN10006869).  

Hittas bara på kinesiska. 

 

- Wei, Weiwei; Gong, Jin-Xin. 2011. Shear strength of reinforced concrete members with 

based on modified compression field theory. Gongcheng Lixue/Engineering Mechanics. 

28(2):111-117 (ISSN 10004750). 

Hittas bara på kinesiska. 

 

- Ghiassi, Bahman; Soltani, Masoud. 2010. Local stress field approach for shear failure 

assessment of reinforced concrete members. Journal of Advanced Concrete Technology. 

8(2):223-238 (ISSN 13468014 

 

Söksträng Nr 10  

Genererade i compedex samt i Inspec  33 träffar. 

Efter granskningen av sökresultatet har material som inte handlar om en beräkningsmodell för 

skjuvsprickor i betong uteslutits. Relevant material presenteras nedan. 

 

- Sun, Xiao-Yan; Huang, Cheng-Kui. 2006. Research on shear behavior of reinforced 

concrete beams under cyclic loading. Journal of Dalian University of Technology. 

46(1):69-74 (ISSN 10008608). 

Hittas bara på Kinesika 



 

75 

 

 

Söksträng Nr 11 genererade i compedex samt i Inspec 245 träffar. 

Efter granskningen av sökresultatet material som inte handlar om en beräkningsmodell för 

skjuvsprickor i betong uteslutits. Relevant material presenteras nedan. 

 

- Placas, A.G. 1971. Shear cracking and shear failure of reinforced concrete beams. 

Technika Chronika (10):693-705 (ISSN 0040-4746) 

 

- Gebhard, Peter. 2003. Direct calculation of crack width and minimum reinforcement for 

constraint according to DIN 1045-1. Beton- und Stahlbetonbau. 98(11):661-667 (ISSN 

00059900).  

Hittar ej översättning. 

 

- Guan, Jun-Feng; Zhao, Shun-Bo; Li, Xiao-Ke; Cheng-Kui. 2011. Experiment and 

calculation method of crack width of reinforced concrete beams. China Journal of 

Highway and Transport. 24(5):74-81+88 (ISSN 10017372) 

Hittas bara på kinesika intressant artikel. 

 

- Liu Chao, Xu Dong. 2008. Shear strength investigation of concrete girders with proposed 

horizontal shear reinforcements in webs. Journal of Tongji University.36(12):1611-15 

(ISSN 0253-374X) 

Hittas bara på kinesiska. Intressant artikel. 

 

- Bo, Cheng; Quin, Ran. 2011. Experimental study on new methods for strengthening shear 

capacity of concrete beam. Applied Mechanics and Materials. 94-96:252-7 (ISSN 1660-

9336) 

 

Söksträng Nr 12  

Genererade i compedex samt i Inspec 21 träffar. Inga intressanta träffar 

Söksträng Nr 13  

För många träffar 
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Söksträng Nr 14  

Genererade i compedex samt i Inspec 8 träffar. Inga intressanta träffar. 

Söksträng Nr 15  

Genererade i compedex samt i Inspec 116 träffar. 

Efter granskningen av sökresultatet material som inte handlar om en beräkningsmodell för 

skjuvsprickor i betong uteslutits. Relevant material presenteras nedan. 

 

- Colotti, Vincenzo; Spadea, Giuseppe. 2005. An analytical model for crack control in 

reinforced concrete elements under combined forces. Cement and Concrete Composites. 

27(4):503-514 (ISSN 09589465) 

 

- Petersson, P.E.; Gustavsson, P.J. 1980. Model for calculation of crack growth in 

concrete-like materials. Computers & Chemical Engineering:707-719. 

 

Söksträng Nr 16  

Genererade i compedex samt i Inspec 16 träffar. 

Efter granskningen av sökresultatet material som inte handlar om en beräkningsmodell för 

skjuvsprickor i betong uteslutits. Relevant material presenteras nedan. 

 

- Zhu, Ronnie R.H; Wanichakorn, Wirat; Hsu, Thomas T.C; Vogel, John . 2003. Crack 

width prediction using compatibility-aided strut-and-tie model. ACI Structural Journal. 

100(4): (ISSN 08893241) 

 

- Herranz, Juan Pablo; Maria, Hernán Santa; Gutiérrez, Sergio; Riddell, Rafael . 2012. 

Optimal Strut-and-tie models using full homogenization optimization method.. ACI 

Structural Journal. 109(5): (ISSN 08893241) 

 

- Tan, Kiang Hwee . 2012. Design of non-prismatic RC beams using strut-and-tie models. 

ACI Journal of Advanced Concrete Technology. 2(2): (ISSN 13468014) 

 

Söksträng Nr 17  

http://www.engineeringvillage.com.focus.lib.kth.se/controller/servlet/Controller?CID=quickSearchCitationFormat&searchWord1=%7bPetersson%2C+P.E.%7d&section1=AU&database=1&yearselect=yearrange&sort=yr
http://www.engineeringvillage.com.focus.lib.kth.se/controller/servlet/Controller?CID=quickSearchCitationFormat&searchWord1=%7bGustavsson%2C+P.J.%7d&section1=AU&database=1&yearselect=yearrange&sort=yr
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Genererade i compedex samt i Inspec 77 träffar. Inga intressanta träffar. 

Kompletterande sökning genererade i compendex 130 träffar. Efter granskningen av 

sökresultatet material som inte handlar om en beräkningsmodell för skjuvsprickor i betong 

uteslutits. Relevant material presenteras nedan. 

 

- Solanki, Himat T. 2007. Simplified modified compression field theory for calculating 

shear strength of reinforced concrete elements. ACI Structural Journal. 104(3): (ISSN 

08893241) 

 

- Bentz, Evan C; Vecchio, Frank J; Collins, Michael P. 2007. Simplified modified 

compression field theory for calculating shear strength of reinforced concrete elements. 

ACI Structural Journal. 103(4): (ISSN 08893241) 

 

- Vecchio, F.; Collins, M., 1986. Modified compression field theory for Reinforced 

Concrete Elements Subjected to Shear. Journal of The American Concrete Institute Vol. 

83, No. 2, 219-231. 

 

- Rahal, Khaldoun N. 2008. Simplified design and capacity calculations of shear strength 

of reinforced concrete membrane elements. Engineering Structures. 30(10): 2782-2791  

(ISSN 01410296) 

 

- Nylander, Henrik. 1982. Grundläggande Elasticitetsteori och vridning. Meddelande NR 

98. Stockholm. Royal. Institute of  Technology (KTH). 

 

4.1.3 Sökning i BYGGDOK 

Samtliga söksträngar användes enbart en artikel var av intresse. Samma artikel hittades även i 

Compedex samt Primo (som innehåller BYGGDOK). 

 

- Zhang, J-P. 1997. Diagonal cracking and shear strength of reinforced concrete beams. 

Magazine of Concrete Research. 178:55-65 (ISSN 00249831). 
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Av tusental artiklar bara ett fåtal visade sig vara av intresse. Det var inte möjligt att utöka 

litteraturstudien ytterligare p.g.a. arbetets omfattning. Detta skulle konsumera väldigt mycket 

mer tid och det hade inte funnits utrymme att studera och upprätta beräkningsmodeller. Med 

avseende av detta finns det möjlighet att bygga vidare på denna uppsats. 
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 Fördjupning 4.2

I ett tidigt skede vid uppstartsmötet blev det tydligt att informationen i (EK 2, 2005) gällande 

skjuvsprickor upplevdes som diffus. Det förekom oklarheter mellan de olika modellerna därför 

fattades ett tidigt beslut att studera detta närmare. Metod b i betonghandboken användes på 

Rambölls broavdelning vid beräkning av skjuvsprickor. Beslut fattades på mötet att en 

fördjupning i de olika metoderna för bättre förståelse av skillnaderna samt användningsområden. 

En första avgränsning i arbetet blev tydlig. Det skulle innefatta minst tre olika modeller som 

skulle jämföras och ett beräkningsprogram för alla tre modeller skulle upprättas, 

betonghandbokens metod a) och metod b) samt modifierade tryckfältsteorin. 

Metod a i betonghandboken är utvecklad för att beräkna responsen hos element i plant 

spänningstillstånd. Oklarheter i hur modell kan användas för olika tvärsnitt ledde till följande 

frågeställning: 

1. Plant spänningstillstånd gäller för balkliv. Balkliv tolkas som liv i en lagbalk eller liv i en 

I-balk. Är det möjligt att applicera formeln för solida balkar och plattor? 

2. Kan metod a) och b) användas för plattor och solida balkar? 

Frågeställningen besvarades av Bosse Westerberg med att metod a (plant spänningstillstånd) 

råder ej i solida balkar. Ytterligare en avgränsning gjordes där solida balkar exkluderades från 

studien. Dock finns möjligheten i den utvecklade modifierade tryckfältsteorin att innefatta detta. 

Rekommendationen i nästa Kapitel är att en fördjupning i vad den senaste utvecklingen inom 

modifierad tryckfältsteorin är på Universitetet i Toronto. 

Nästa steg var att studera (EK 2, 2005) och betonghandboken för fördjupning. Elasticitetsteorin 

lånades från KTHs bibliotek för en fördjupning i den grundläggande teorin. 

 

 Beräkningsmodeller 4.3

Beräkningsmodellerna för metod a) och b) upprättades i Mathcad för en framtida jämförelse. 

Itterationsprocessen i den tredje modellen (modifierad tryckfältsteorin) visades vara något mer 

komplicerad än tidigare antaget. 
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Richards malm kontaktades för en intervju gällande beräkningsåtgången i den modifierade 

tryckfältsteorin. Richard Malm klargjorde också skillnaderna i bärekningsåtgången mellan 

modifierade tryckfältsteorin samt NS3473.  

Problemställningen som beskrivs i arbetet och som resulterar i en itterationsprocess för 

beräkning av armeringspänningarna i ett sprucket tvärsnitt enligt den modifierade tryckfältsteorin 

sattes ihop i en beräkningsmodell i Mathcad. Beräkningsmodellen i matchad visade sig vara 

komplex och tidskrävande att upprätta och väldigt mycket tid lades ner för att få 

itterationsprocessen beskriven i (Vecchio & Collins, 1986) att konvergera . Beslut fattades att 

överge Mathcad och övergå till VBA i Excell. För att lyckas med detta har en bok inhandlats och 

en fördjupning i VBA programmering. Mårten Ullberg på Ramböll har funnits som stöd gälande 

programmering där han även har granskat programmeringen i arbetet. 

Efter upprättande av itterationsprocessen i (Vecchio & Collins, 1986) har en jämförelse i ett 

tvärsnitt mellan de olika modellerna som presenteras i avsnitt 0  
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5 Analys av jämförelseberäkning mellan de olika 

metoderna. 

Beräkningsförfarandet samt resultat enligt Tabell 5-1 redovisas i Bilaga I, II, III, IV, V. 

  Beräkningsresultat. 5.1

I Tabell 5-1 redovisas resultatet från jämförelseberäkningen mellan de olika metoderna. I 

kolumnen ”Ek 2 enligt resultat från MCFT” används det itererade beräkningsresultatet, 

armeringsspänningen samt vinkeln på spricklutningen från den modifierade tryckfältsteorin i Ek 

2:s sprickviddsberäkning. 

 

Tabell 5-1 Beräkningsresultat och sprickbredd mellan de olika modellerna där 𝝓𝒙 = 𝟏𝟐 𝒎𝒎 och 𝝓𝒚 = 𝟏𝟔 𝒎𝒎 

 Ek 2 metod a) Ek 2 metod b) NS 3473 

Enligt MCFT  

Ek 2 enligt resultat från 

MCFT  

𝜃 34,00 30,00 33,035 33,035 

𝑠𝑟𝑚 346,00 170,60 301,00 346,00 

𝑠𝑟𝑘 589,00 290,00 511,00 589,00 

𝜀𝑠𝑚 − 𝜀𝑐𝑚 0,00128 0,002774 0,00189 0,00123 

𝝈𝒔𝒚𝒓  423,60 603,10 407,60 407,60 

𝝈𝒔𝒙𝒓 286,50  349,25 349,25 

𝒘𝒌 0,75 0,80 0,97 0,72 

𝒘𝒎 0,44 0,47 0,57 0,42 

 

5.1.1 Spänningar 

Metod b i Betonghandboken tar hänsyn enbart till armering i en riktning och baseras på jämnvikt 

med tvärkraften.  

Enligt (EK 2, 2005) metod b) 

𝜎𝑠 =
𝑉 ∙ 𝑠

𝐴𝑠𝑤 ∙ 𝑧 ∙ 𝑐𝑜𝑡𝜃
 (5-1) 
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Metod a) tar hänsyn till armeringen i båda riktningarna, spänningar kan därför beräknas för 

armeringen i x och y-led. Initial antas att spricklutningen motsvarar lutningen svarande mot 

huvudtryckspänningen i ett oarmerat element därefter anpassas lutningen till armeringsinnehållet 

i båda riktningar 

𝛼 = 𝜌𝑥/𝜌𝑦 (5-2) 

 

En ny vinkel itereras fram som leder till en fördelning i armeringsspänningarna.  

𝜇𝑖 =
𝜇𝑖−1

𝜏𝑥𝑦
∙ (𝛼 ∙ 𝜎𝑦 − 𝜇𝑖−1𝑛 ∙ 𝜎𝑥) + 𝛼)

1
𝑛+2  (5-3) 

𝜎𝑠𝑥𝑟 =
𝜎𝑥 + 𝜏𝑥𝑦𝑐𝑜𝑡𝜃

𝜌𝑥
 (5-4) 

𝜎𝑠𝑦𝑟 = 𝜎𝑠𝑥𝑟 =
𝜎𝑦 + 𝜏𝑥𝑦𝑡𝑎𝑛𝜃

𝜌𝑦
 (5-5) 

 

Enligt den modifierade tryckfältsteorin (NS 3473, 2004) (Vecchio & M, 1986) 

Skillnaderna mellan armeringsspänningarna och som beskrivs i (Malm, 2005) är att 

tryckspänning 𝜎𝑐𝑟 och skjuvspänning 𝜏𝑐𝑟 kan uppstå vid sprickan. Tryckspänningen ökar 

armeringsspänningarna den horisontella armeringen och skjuvspänningen minskar spänningen i 

vertikala armeringen. 

 

𝜎𝑠𝑥𝑟 =
𝜎𝑥 + 𝜏𝑥𝑦𝑐𝑜𝑡𝜃 + 𝜎𝑐𝑟 + 𝜏𝑐𝑟𝑐𝑜𝑡𝜃

𝜌𝑥
 (5-6) 

𝜎𝑠𝑦𝑟 = 𝜎𝑠𝑥𝑟 =
𝜎𝑦 + 𝜏𝑥𝑦𝑡𝑎𝑛𝜃 + 𝜎𝑐𝑟 + 𝜏𝑐𝑟𝑡𝑎𝑛𝜃

𝜌𝑦
 (5-7) 
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5.1.2 Spänningar och beräkningsresultat med varierande armeringsinnehåll 

I nedanstående samanställning har ett flertal beräkningar upprättats med varierande 

armeringsinnehåll i horisontal och vertikal - led för en jämförelse av resultatet mellan metoderna. 

Armeringsinnehållet enligt Tabell 5-1 där ϕx = 12 mm och ϕy = 16 mm har ökats först i 

horisontal - led för att sedan återgå till ursprungsläget och ökas i vertikal-led. Detta genom att 

öka armeringsdiametern i respektive riktning. 

 

I Tabell 5-2Tabell 5-3Tabell 5-4 har armeringsinnehållet i horisontal - led ökats i etapper från 12 

mm till 32 mm samtidigt som armeringsinnehållet i vertikal - led hållits konstant. 

 

Tabell 5-2 Beräkningsresultat och sprickbredd mellan de olika modellerna där 𝝓𝒙 = 𝟏𝟔 𝒎𝒎 och 𝝓𝒚 = 𝟏𝟔 𝒎𝒎 

 Ek 2 metod a) Ek 2 metod b) NS 3473 enligt 

MCFT  

Ek 2 enligt spänningar  

från MCFT 

𝜃 30,54 30,00 32,405 32,405 

𝑠𝑟𝑚 326,85 170,6 289,00 325,74 

𝑠𝑟𝑘 555,64 290,00 491,00 553,757 

𝜀𝑠𝑚 − 𝜀𝑐𝑚 0,001169 0,002774 0,001792 0,001194 

𝝈𝒔𝒚𝒓  389,54 603,10 397,95 397,95 

𝝈𝒔𝒙𝒓 242,23  220,04 220,04 

𝒘𝒌 0,65 0,80 0,88 0,66 

𝒘𝒎 0,38 0,47 0,52 0,39 
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Tabell 5-3 Beräkningsresultat och sprickbredd mellan de olika modellerna där 𝝓𝒙 = 𝟐𝟎 𝒎𝒎 och 𝝓𝒚 = 𝟏𝟔 𝒎𝒎 

 Ek 2 metod a) Ek 2 metod b) NS 3473 enligt 

MCFT  

Ek 2 enligt resultatet 

från MCFT 

𝜃 29,90 30,00 31,81 31,81 

𝑠𝑟𝑚 314,10 170,60 273,00 312,27 

𝑠𝑟𝑘 534,00 290,00 465,00 530,87 

𝜀𝑠𝑚 − 𝜀𝑐𝑚 0,00108 0,002774 0,00170 0,00117 

𝝈𝒔𝒚𝒓  360,40 603,10 388,84 388,84 

𝝈𝒔𝒙𝒓 207,30  155,91 155,91 

𝒘𝒌 0,58 0,80 0,79 0,62 

𝒘𝒎 0,34 0,47 0,47 0,36 

 

Tabell 5-4 Beräkningsresultat och sprickbredd mellan de olika modellerna där 𝝓𝒙 = 𝟑𝟐 𝒎𝒎 och 𝝓𝒚 = 𝟏𝟔 𝒎𝒎 

 Ek 2 metod a) Ek 2 metod b) NS 3473 enligt 

MCFT  

Ek 2 enligt resultatet från 

MCFT 

𝜃 25,30 30,00 30,30 30,30 

𝑠𝑟𝑚 304,10 170,60 244,00 295,62 

𝑠𝑟𝑘 517,00 290,00 414,00 502,55 

𝜀𝑠𝑚 − 𝜀𝑐𝑚 0,00089 0,002774 0,00149 0,00110 

𝝈𝒔𝒚𝒓  296,20 603,10 366,60 366,60 

𝝈𝒔𝒙𝒓 140,0  75,9 75,9 

𝒘𝒌 0,46 0,80 0,62 0,55 

𝒘𝒎 0,27 0,47 0,36 0,33 
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I Tabell 5-5Tabell 5-6 har armeringsinnehållet i vertikal - led ökats i etapper från 16 mm till 32 

mm samtidigt som armeringsinnehållet i horisontal - led hållits konstant. 

En intressant observation är att i detta scenario inträffar att armeringsspänningen i horisontal-led 

blir större än den i vertikal-led enligt den modifierade tryckfältsteorin. Det inträffar inte enligt 

(EK 2, 2005).  

Som nämnts tidigare ökar armeringsspänningarna i den horisontella armeringen samtidigt 

skjuvspänningen minskar spänningen i vertikala armeringen. 

Det är likställande med redovisade beräkningsfall. 

 

Tabell 5-5 Beräkningsresultat och sprickbredd mellan de olika modellerna där 𝝓𝒙 = 𝟏𝟐 𝒎𝒎 och 𝝓𝒚 = 𝟐𝟎 𝒎𝒎 

 Ek 2 metod a) Ek 2 metod b) NS 3473 enligt 

MCFT  

Ek 2 enligt spänningar 

från MCFT 

𝜃 35,50 30,00 33,50 33,50 

𝑠𝑟𝑚 328,80 166,00 273,00 327,54 

𝑠𝑟𝑘 559,00 282,00 464,00 556,81 

𝜀𝑠𝑚 − 𝜀𝑐𝑚 0,00086 0,001762 0,00128 0,00080 

𝝈𝒔𝒚𝒓  285,50 386,00 265,70 265,70 

𝝈𝒔𝒙𝒓 203,40  318,20 318,20 

𝒘𝒌 0,48 0,50 0,59 0,44 

𝒘𝒎 0,28 0,29 0,35 0,26 
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Tabell 5-6 Beräkningsresultat och sprickbredd mellan de olika modellerna där 𝝓𝒙 = 𝟏𝟐 𝒎𝒎 och 𝝓𝒚 = 𝟑𝟐 𝒎𝒎 

 Ek 2 metod a) Ek 2 metod b) NS 3473 enligt 

MCFT  

Ek 2 enligt spänningar 

från MCFT 

𝜃 37,50 30,00 34,20 34,20 

𝑠𝑟𝑚 321,60 184,00 225,00 317,07 

𝑠𝑟𝑘 546,60 313,00 382,00 539,02 

𝜀𝑠𝑚 − 𝜀𝑐𝑚 0,00036 0,00066 0,00057 0,00032 

𝝈𝒔𝒚𝒓  120,00 150,80 106,80 106,80 

𝝈𝒔𝒙𝒓 92,40  279,30 279,30 

𝒘𝒌 0,20 0,21 0,22 0,17 

𝒘𝒎 0,12 0,12 0,13 0,10 

 

5.1.2.1 Sammanställning 

 

Resultatet i Tabell 5-7 är en sammanställning av resultatet i Tabell 5-1Tabell 5-2Tabell 

5-3Tabell 5-4. 

 

Tabell 5-7 Dimensionerande armeringsspänning som en funktion av armeringsinnehållet i horisontal led 
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Resultatet i Tabell 5-7 är en sammanställning av resultatet i Tabell 5-1Tabell 5-5Tabell 5-6 

 

Tabell 5-8 Dimensionerande armeringsspänning som en funktion av armeringsinnehållet i vertikal led 

 

 

Resultatet i Tabell 5-7 är en sammanställning av resultatet i Tabell 5-1Tabell 5-2Tabell 

5-3Tabell 5-4. 
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Tabell 5-9 Karakteristisk sprickbredd med varierande armeringsinnehåll i horisontal - led 

 

 

Resultatet i Tabell 5-7 är en sammanställning av resultatet i Tabell 5-1Tabell 5-5Tabell 5-6 

 

Tabell 5-10 Karakteristisk prickbredd med varierande armeringsinnehåll i vertikal - led 
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5.1.3 Sprickviddsberäkning 

Sprickbredden beräknas som sprickavståndet gånger töjningsskillnaden mellan betong och 

armering eller rättare sagt beräknas sprickbredden som en funktion av töjningsskillnaden mellan 

betong respektive armering och överföringssträckan där glidning mellan betong och armering 

förutsätts uppstå. Överföringssträckan antas vara lika med sprickavståndet. 

 

Resultatet gällande sprickbredd som redovisas i 5.1sklijer sig mellan normerna.  

(NS 3473, 2004) ger i många fall den lägsta armeringsspänningen dock ger metod a i (EK 2, 

2005) den minsta sprickbredden. 

Vid Insättning av armeringsspänning i (EK 2, 2005) beräknade enligt modifierade 

tryckfältsteorin i ser vi att sprickbredden mellan metod a) och den modifierade tryckfältsteorin 

ligger väldig nära varandra. 

 

𝑊𝑘 = 𝑆𝑟,𝑚𝑎𝑥(𝜀𝑠𝑚 − 𝜀𝑐𝑚) (5-8) 

Karakteristisk sprickbredd enligt (NS 3473, 2004) 

𝑊𝑘 = 𝑙𝑠𝑘(𝜀𝑠𝑚 − 𝜀𝑐𝑚 − 𝜀𝑐𝑠) (5-9) 

𝑙𝑠𝑘 är överföringssträckan där glidning mellan armering och betong antas uppstå som kan 

likställas med det karakteristiska sprickavståndet 𝑠𝑟𝑘 

Sprickavståndet i ett element med armering i båda riktningarna är snarlikt mellan normerna och 

beräknas enligt följande. 𝑠𝑟,𝑚𝑎𝑥 motsvarar 𝑠𝑟𝑘 i (NS 3473, 2004) 

Sprickavstånd enligt (EK 2, 2005) 

𝑠𝑟,𝑚𝑎𝑥 =
1

𝑠𝑖𝑛𝜃
𝑠𝑟,𝑚𝑎𝑥𝑦

+
𝑐𝑜𝑠𝜃

𝑠𝑟,𝑚𝑎𝑥𝑧

 
(5-10) 

𝑠𝑟𝑚 =
𝑠𝑟,𝑚𝑎𝑥

1,7
 (5-11) 

 

medelsprickavstånd enligt (NS 3473, 2004) karakteristiska sprickavståndet erhålls genom att 

multiplicera med faktorn 1,7. 

𝑠𝑟𝑚 =
1

𝑠𝑖𝑛𝜃
𝑠𝑟𝑚𝑥

+
𝑐𝑜𝑠𝜃
𝑠𝑟𝑚𝑦

 
(5-12) 

Karakteristiska sprickavståndet . 
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𝑠𝑟𝑘 = 1,7 ∙ 𝑠𝑟𝑚 (5-13) 

Sprickavståndet i respektive armeringsriktning beräknas enligt ekvation. 

Sprickavstånd enligt (EK 2, 2005) 

𝑆𝑟,𝑚𝑎𝑥 = 𝑘3 + 𝑘1𝑘2𝑘4

𝜙

𝜌𝜌,𝑒𝑓𝑓
= 𝑘3 + 𝑘1

𝑘2𝑘4ℎ𝑐𝑒𝑓𝑠

𝜋𝜂𝜙
 (5-14) 

Sprickavstånd enligt (NS 3473, 2004) 

𝑠𝑟𝑚 = 𝑐 +
𝑓𝑡𝑘  

𝜏𝑏𝑘
∙

𝑘𝑏𝑘𝑐ℎ𝑐𝑒𝑓𝑠𝑏

𝜋𝜂𝜙
 (5-15) 

 

Sprickviddsberäkningen mellan normerna skiljer sig något i 𝑠𝑟,𝑚𝑎𝑥𝑦 och 𝑠𝑟,𝑚𝑎𝑥𝑧 i (EK 2, 2005) 

där faktorn 1,7 som uttrycker förhållandet mellan medelsprickbredd och karakteristisk 

sprickbredd redan är inkluderad. Därför bir sprickavståndet något större ca 0,7 gånger större i 

EC2. 

5.1.4 Töjningsskillanden mellan betong och armering  

Spänning och töjningssamband är indirekt kopplade med sprickbredden.  

Töjningsskillnad enligt (EK 2, 2005) 

𝜀𝑠𝑚 − 𝜀𝑐𝑚 =

𝜎𝑠 − 𝑘𝑡

𝑓𝑐𝑡,𝑒𝑓𝑓

𝜌𝜌,𝑒𝑓𝑓
(1 + 𝛼𝑒𝜌𝜌,𝑒𝑓𝑓)

𝐸𝑠
≥ 0.6

𝜎𝑠

𝐸𝑠
 

(5-16) 

Töjningsskillnad enligt (NS 3473, 2004) 

𝜀𝑠𝑚 − 𝜀𝑐𝑚 = 𝜀1 − 𝛽𝑠 ∙
𝑓𝑡𝑘

𝐸𝑐
 (5-17) 

Sprickviddsberäkning enligt 3.11.4.1 

medelhuvudtöjningen 𝜀𝑠𝑚 sätts lika med 𝜀1 som itereras fram i iterrationsprocessen i (Vecchio & 

M, 1986) 

Medeldragtöjningen 𝜀𝑐𝑚 i betongen beräknas enligt 𝛽𝑠 ∙ 𝑓𝑡𝑘/𝐸𝑐 enligt (NS 3473, 2004) 

Dessa samband medför skillnaden i sprickviddsberäkningen mellan normerna.  

Uttrycken som skiljer och som leder till olika sprickvidder är beräkningen av töjningsskillnaden 

mellan betong och armering 𝜀𝑠𝑚 − 𝜀𝑐𝑚 

 

En stor skillnad mellan beräkning enligt normerna och den modifierade tryckfältsteorin är att 

normerna förutsätter att betongen är uppsprucken vid beräkning enligt långtidslast. Detta införs 
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med en faktor 𝛽𝑠 i NS 3473 och 𝑘𝑡 i EC2. I den modifierade tryckfältsteorin antas betongen 

endast vara uppsprucken om huvuddragspänningen från den aktuella lasten överskrider 

draghållfastheten i betongen. (Malm, 2005) 
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5.1.5 Hållfasthetsparametrar 

Tabell 5-11 Beskrivning på materialparametrar mellan normerna som används i rapporten samt i bilaga I, II, III. 

MCFT RM EC2 EK Beskrivning Värde 

MCFT  

Värde 

EK2 

𝑬𝒔 𝑬𝒔 Dimensioneringsvärde för 

armeringens 

elasticitetsmodul 

200 𝐺𝑃𝑎 200 𝐺𝑃𝑎 

𝒇𝒚𝒚 𝒆𝒍𝒍𝒆𝒓 𝒇𝒚𝒑 𝒇𝒚𝒌 Karakteristisk värde för 

armeringens sträckgräns 

500 𝐺𝑃𝑎 500 𝐺𝑃𝑎 

𝒇𝒄𝒏 𝒇𝒄𝒌 Karakteristisk värde för 

betongen 

cylindertryckhållfasthet 

35 𝑀𝑃𝑎  35 𝑀𝑃𝑎 

𝒇𝒕𝒏 𝒇𝒄𝒕𝒌 

𝒇𝒄𝒕𝒌_𝟎𝟎𝟓 

Karakteristisk värde för 

betongens axiella 

draghållfasthet 

2,2 𝑀𝑃𝑎 1,9 𝑀𝑃𝑎  

2,2 𝑀𝑃𝑎 

𝒇𝒄𝒅 = 𝒇𝒄𝒏/𝜸𝒏 𝒇𝒄𝒅 = 𝒇𝒄𝒌/𝜸𝒄 Dimensioneringsvärde för 

betongens tryckhållfasthet 

34,3 𝑀𝑃𝑎 34,3 𝑀𝑃𝑎 

𝒇𝒕𝒅 = 𝒇𝒕𝒏/𝜸𝒏 𝒇𝒄𝒕𝒅 = 𝒇𝒄𝒕𝒌_𝟎𝟎𝟓/𝜸𝒏 Dimensioneringsvärde för 

betongens draghållfasthet 

2,3 𝑀𝑃𝑎 2,3 𝑀𝑃𝑎 

𝒇𝒄𝒄 = 𝒇𝒄𝒏 𝒇𝒄𝒌 Karakteristisk värde för 

betongen 

cylindertryckhållfasthet.  

35 𝑀𝑃𝑎 35 𝑀𝑃𝑎 

𝑬𝒄 = 𝟏, 𝟐 𝑬𝒄𝒎 Sekantvärde för 

betongens 

elasticitetsmodul 

34 𝐺𝑃𝑎 34 𝐺𝑃𝑎 

𝑬𝒄𝒅 = 𝑬𝒄/𝜸𝒄 
𝑬𝒄𝒅 =

𝑬𝒄𝒎

𝟏
, 𝟐 

Dimensioneringsvärde för 

betongens 

elasticitetsmodul 

28 𝐺𝑃𝑎 28 𝐺𝑃𝑎  

 

Enligt (NS 3473, 2004) ska inte karakteristiska tryckhållfastheten användas utan istället ska ett 

lägre värde som definieras ”in-situ tryckhållfasthet” väljas.  
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In-situ tryckhållfasthet är betongens tryckhållfasthet i en bärverksdel eller i ett förtillverkat 

betongelement, uttryckt som ekvivalent hållfasthet för standardiserad provkropp, kub eller 

cylinder. Karakteristisk in-situ tryckhållfasthet är värdet på in-situ tryckhållfasthet under vilket 5 

% av alla möjliga hållfasthetsbestämningar ur den aktuelle populationen förväntas att falla. 

Bedömning av in-situ tryckhållfastheten baserat direkt på provning av utborrade cylindrar är 

referensmetod. Bedömning av on-situ tryckhållfasthet kan också ske indirekt med andra 

provningar eller genom kombinering av olika provningsmetoder. Vid indirekta provningar 

beaktas osäkerheten i sambandet mellan resultaten från indirekta provningar och provningar av 

utborrade cylindrar. 

(13791, 2007) 

 

Vid den här jämförelsen beslutades att inte välja in-situ värdet. 
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6 Slutsatser 

Beräkningsmodell för sprickviddsberäkningar som var av intresse vid en omfattande 

litteraturstudie var den modifierade tryckfältsteorin. Av denna anledning var det givet att norska 

normen som bygger på den modifierade tryckfältsteorin och kan användas i brukgränstillstånd 

ska tillämpas även om normen eventuellt har utgått. Kompletterande studie för identifiering av 

fler modeller upprättades inte, detta p.g.a. arbetets omfattning. Avgränsningen resulterade i att 

inkludera beräkningsmodellerna i (EK 2, 2005) som skulle jämföras med den modifierade 

tryckfältsteorin. 

Beräkningsmodeller av den modifierade tryckfältsteorin visade sig vara något svårt att upprätta. 

Detta p.g.a. av hela modellen bygger på en numerisk lösning som kräver 

programmeringskunskaper. Richard Malm bidrog med underlag gällande detta.  

Slutsatsen av beräkningsresultaten kan sammanfattas med att metod b) i (Betonghandboken V1, 

2010) är tillämpningsbar i samtliga element eller tvärsnitt då det inte finns krav på plant 

spänningstillstånd. Metoden tar dock inte hänsyn till armering i flera riktningar utan vertikal 

armeringen eller bygelarmering är i jämnvikt med tvärkraften och tar upp all spänning. 

 

Metod a) i (Betonghandboken V1, 2010) utvecklad för att beräkna responsen hos element i plant 

spänningstillstånd där armeringsspänningarna i sprickan bestäms ur bestämmelsen att 

armeringen i både x och y-led övertar alla dragkrafter då betongen spricker. Metoden är mer 

gynnsam gällande armeringsmängd och kan användas i speciella fall istället för b) 

Modifierade tryckfältsteorin bygger på samma metod som a) med skillnaden att  

Tryckspänningar 𝜎𝑐𝑟 och skjuvspänningar 𝜏𝑐𝑟 kan uppstå vid en spricka som kan överföra 

spänningar i och mellan sprickorna. Tryckspänningen införs med ett positiv tecken och ökar 

armeringsspänningarna. Skjuvspänningarna minskar spänningen i vertikala armeringen och ökar 

spänningen i den horisontella armeringen. detta bidrar till en mer verkligt scenario som har en 

indirekt positiv inverkan i skjuvarmeringsmängden. 

Vissa begränsningar har gjorts gällande fördjupningsgrad. (Malm, 2005) finns beskriver 

modifierade tryckfältsteorin och rekommenderas vid fördjupning. 
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7 Rekommendationer 

Rekommendationerna är att titta närmare på den modifierade tryckfältsteorin. 

Universitet i Toronto vidareutvecklar ständigt teorin och kan vara av intressant för företaget att 

studera detta närmare. 

En annan rekommendation är att titta på flertal normer som använder sig av den modifierade 

tryckfältsteorin. Detta kan göras även i form av ett nytt examensarbete. 

Några av normerna som använder sig av den modifierade tryckfältsteorin är. 

Kanadensiska normen (Canadian Code, 1994), Amerikanska bronormen (AASHTO LRFD, 

2004). Även svenska handboken för dimensionering av högpresterande betong (HPCS, 2000). I 

dessa normer används metoden för skjuvdimensionering av betongkonstruktioner i 

brotgränstillstånd. Det är enbart norska normen som använder metoden i brukgränstillstånd, av 

denna anledning har jag valt att studeras den i arbetet. Det är av intresse att titta närmare på dessa 

normer och följa deras utveckling. 

En kompletterande litteraturstudie där ett flertal modeller studeras och jämförs skulle även vara 

av intresse som ett examensarbete. 
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Bilaga I Beräkning enligt SS-EN 1992-1-1:2005 Kap.7. Metod b) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Bilaga II Beräkning enligt SS-EN 1992-1-1:2005 kap 7. Metod a) 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

Bilaga III Beräkning enligt NS 3473:2004 som bygger på modifierade  

tryckfältsteorin Beräkningsunderlag (Malm, 2005) 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Bilaga IV VBA-Skript i Excel för beräkning av responsen i ett betongelement 

enligt bilaga II som bygger på modifierade tryckfältsteorin. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Bilaga V Spänningar enligt finitelementanalys i FEM-design 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 




