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Sammanfattning   

För att uppnå strukturell integritet och robusthet i prefabricerade 

betongkonstruktioner måste elementen vara kapabla att överföra både vertikala och 

horisontella laster mellan varandra vilket ställer höga krav på varje enskild koppling. 

Håldäcksbjälklag medverkar ofta i stomstabiliseringen vid prefabricerat byggande 

vilket ställer höga krav på kopplingarna mellan håldäcksbjälklaget och de 

stabiliserande enheterna i byggnaden.  

Koppling mellan håldäcksbjälklaget och exempelvis väggar utsätts dels för stora drag- 

och tryckkrafter, men har också en viktig roll i stabiliseringen av byggnaden då 

horisontalkrafterna som angriper byggnaden utsätter fogen och kopplingarna mellan 

håldäckssida och vägg för stora skjuvkrafter.  

Syftet med denna rapport är att undersöka utdragskapaciteten för koppling i sidokant 

håldäck och jämföra med beräkningsmodeller som använd vid dimensionering. Två 

vanligt förekommande kopplingar som används idag undersöks genom fullskale- 

utdragsprover där resultaten jämförs med beräkningsmodellerna. 

De beräkningsmodeller som jämförs visar att kopplingens kapacitet blir 

dimensionerande av draghållfastheten i håldäckets kanaltak och kanalbotten. Detta 

ger låga dimensioneringsvärden vilket ställer krav på att många kopplingar behövs i 

sidokant håldäck utefter dess längd för att konstruktionen skall uppfylla 

dimensioneringskraven.  

Resultaten från utdragsproverna visar att håldäckets kanaltak och kanalbotten är 

bestämmande för kapaciteten i kopplingen. Proverna visar dock på betydligt högre 

kapacitet i kopplingarna än vad som föreslås av beräkningsmetoderna. 

Eurokodernas Dimensionering genom provning tillämpas på provresultatet och en 

ny beräkningsmodell föreslås som ger dimensionerande värden som är ungefär 

dubbelt så stora som de värden som föreslås i tidigare beräkningsmetoder.     

Nyckelord: Betong, prefabricerad betong, håldäckselement, förband, koppling, 

dragkapacitet, utdragsprov, olyckslast, fortskridande ras. 
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Abstract  

To achieve structural integrity in precast concrete systems, connections between 

elements must be capable to transfer both vertical and horizontal loads which puts 

high demands on single ties. 

Hollow-core slabs are often used to stabilize the structural system which puts high 

demands on the connections between the slab and the buildings stabilizing units. 

Because of this, the connections need to withstand high tensile and shear forces. 

The purpose of this report is to investigate the tensile capacity of tie-connections used 

between hollow-core slabs that are parallel with e.g. stabilizing walls and compare 

with current design methods. Current design methods suggest that tensile failure will 

occur in the roof and bottom of the cores which provides low design capacities. Two 

connections are investigated through full scale pull-out tests where the results are 

compared with the design methods. 

The results from testing the tensile capacity show that the failure module occurred as 

suggested. However, the tests show significantly higher capacity than proposed by the 

design methods. 

Eurocodes Design assisted by testing are applied to the test result and a new design 

method is proposed. Both provides design values that are approximately twice as 

large as the values suggested in previous design methods. 

Keywords: Concrete, Precast concrete, Hollow-core slabs, Joints, Tie-connections, 

Tensile capacity, Pull-out test, Accidental loads, Progressive collapse.   
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Förord 

Detta examensarbete utgör den avslutande delen i studierna inom Byggkonstruktion 

och Projektering i Byggingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad. 

Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och utförs under vårterminen 2017.  Idén 

till arbetet grundades på en av AB Strängbetong intuitiv känsla att det finns mer 

kapacitet i deras produkter än vad rådande beräkningsmodeller föreslår.  

Arbetet har genomförts i samarbete med AB Strängbetong och utdragsproverna har 

utförts på deras anläggning i Veddige. Författarna vill rikta ett tack till samtlig 

personal vid AB Strängbetong för tålamod och stöttning under provningstillfällena. 

Ett extra stort tack vill vi rikta till våra handledare Jesper Krus och Stefan Johansson 

för vägledning och stöd under arbetets gång. Erik Månsson och Annika Nilsson som 

är labbtekniker på AB Strängbetong skall ha ett stort tack för framtagning av betong 

med efterfrågad kvalitét. Vi vill även tacka Lars Engström som tillverkade provriggen 

som användes vid testerna. Lars bidrog med erfarenhet och yrkesskicklighet vilket 

gav oss goda förutsättningar för att genomföra provet. Ett stort tack även till Leif 

Karlsson som tillhandahöll material och tog hand om logistiken kring proverna.  

Slutligen vill vi tacka vår handledare på Högskolan i Halmstad, Åke Spångberg för 

vägledning under arbetets gång. 

Halmstad, Våren 2017     

 

 

Jesper Bragsjö & William Sandahl 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Stomstabilisering, robusthet och motståndsförmåga mot onormala laster (olyckslast) 

är viktiga delar vid dimensionering av byggnader uppförda av prefabricerade 

betongelement. Stora krav ställs på sammankopplingen mellan elementen vilket gör 

att stor vikt av dimensioneringsarbetet måste läggas på hur dels betongelementens 

utformning skall utföras med avseende på sammankopplingen, men även hur själva 

kopplingarna skall utföras för att klara de tuffa belastningar de utsätts för. 

Robustheten i en prefabricerad betongkonstruktion utgörs främst av korrekt 

utformade kopplingar mellan elementen. Kopplingarna måste utföras på ett sådant 

sätt att de klarar av de laster de utsätts för i brottgränstillståndet och 

bruksgränstillståndet samt även klara av oförutsedda påkänningar som kan 

uppkomma vid oförutsedda händelser, så kallade olyckslaster. En byggnad som 

utsätts för en olycka, vilket leder till lokalt förlorad bärförmåga, måste vara utformad 

så att lasterna kan omfördelas i konstruktionen och på så vis förhindra fortskridande 

ras med total kollaps av byggnaden som värsta utfall. Vid byggande av prefabricerade 

betongkonstruktioner är det därför viktigt att se konstruktionen i sin helhet och inte 

bara se till sammankopplingen av de enskilda elementen (Elliot & Jolly, 2013). 

Bjälklagen i prefabricerade betongstommar som ofta utförs av Håldäckselement kan 

användas genom skivverkan för att stabilisera konstruktionen. Håldäcksbjälklaget tar 

upp de horisontalkrafter som belastar byggnaden och för krafterna vidare ner i 

konstruktionen genom vertikalt stabiliserande väggar. De så kallade skjuvväggarna 

kan vara bärande ytterväggar eller stabiliserande trapphus eller hisschakt placerade 

inne i byggnaden. För att kunna överföra krafterna mellan elementen krävs 

kopplingar som är utförda på ett sätt som säkerställer att kraften förs över mellan 

bjälklaget och väggskivorna. (Isaksson, et al., 2010) 

Teorin kring hur stor kapaciteten i koppling sidokant håldäck har är idag begränsad 

till teoretiska modeller. Dessa är baserade på ingenjörsmässiga antaganden och 

förenklade till att endast se till håldäcksbetongens draghållfasthet. Dessa 

beräkningsmodeller ger en förhållandevis låg kapacitet för kopplingen. Samtidigt 

ställs stora krav på byggnadernas robusthet där förankringen mellan bjälklag och 

vägg enligt Eurokod 2 skall dimensioneras för minst 20 kN/m (SS-EN1992-1-1, 

2005). 

1.2 Problemformulering 

Kopplingar mellan vägg och håldäcksbjälklag som är parallell med håldäckets 

långsida, det vill säga parallell med bärriktningen där håldäcket inte har upplag, har 

en viktig kraftöverförande funktion. Kopplingarna här utsätts dels för skjuvkrafter 

men även dragkrafter från horisontalkrafter som väggen på byggnaden utsätts för. 

Denna koppling används för att uppfylla de krav på robusthet som ställs på en 

byggnad för att motverka bland annat fortskridande ras. För att säkra 
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kraftöverföringen mellan bjälklagsskiva och väggskiva är en vanligt förekommande 

metod att förankra väggskivan längs håldäckets långsida med horisontella 

förankringar. Det kan t.ex. vara armeringsbyglar eller pinnskruvar som gjuts in i 

förtagningar i håldäcket. 

Dessa förankringar dimensioneras för den utbredda last sdØ (N/m) gavelväggen 

utsätts för genom att fördela lasten på n-st förankringspunkter med avståndet s (m). 

Förankringarna dimensioneras således för rena dragkrafter SRd,c (N). Idag 

dimensioneras dessa efter givna värden från en norsk handbok kallad 

Betongelementboken, där kapaciteten baseras på att sträckbrott längsmed håldäckets 

kanal (Betongelementforeningen, 2013). Behov finns att verifiera de 

beräkningsresultat som Betongelementboken ger genom fullskaleprov.  

1.3 Syfte 

Syftet med denna rapport är att kontrollera om Betongelementbokens teoretiska 

värden och modeller stämmer överens med verkliga värden.  

1.4 Mål 

Målet med denna rapport är att se om det finns mer kapacitet i kopplingen än vad 

dimensionsmetoderna som används idag visar. Skulle detta uppnås kan vår rapport 

ligga till grund för fortsatta studier kring kopplingen och nya tester på samtliga 

dimensioner på håldäck. 

1.5 Genomförande och metod 

En djupare förståelse och kunskap insamlades inledningsvis genom litteraturstudier i 

ämnet samt intervjuer med inom ämnet verksamma konstruktörer. Fokus låg på att 

lära sig mer om ”sidokoppling håldäck”, dimensioneringsförutsättningar, varför den 

används och hur den tillämpas i praktiken.   

Utdragsprover genomfördes i full skala på två vanligt förekommande 

kopplingsalternativ som används ute i produktionen. Två standarddimensioner av 

håldäck ingick i dessa fullskaleprov. 

Förslag på dimensioneringsvärden och dimensioneringsmetoder för kopplingen 

föreslås genom att utvärdera brottet samt att tillämpa reglerna för Dimensionering 

genom provning som ges av SS-EN 1990 (2002).       

1.6 Avgränsningar 

Utdragsproverna har genomförts i samarbete med AB Strängbetong vilket gör att vi 

bara använt oss av deras standardprodukter. Strängbetongs håldäck finns idag i 9 

olika standarddimensioner. Det som varierar mellan dem är tjockleken på plattan och 

utseendet på tvärsnittet. Plattorna kan ha olika antal kanaler och de kan även ha olika 

storlekar på kanalerna.  
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Då det inte finns tid att testa alla dimensioner av håldäck under examensarbetets 

gång har vi valt att fokusera på två stycken. HD/F 120/27 med tvärsnittshöjd 265 

mm, då det är den mest använda plattan (Krus & Johansson, 2016), och HD/F 

120/40 med tvärsnittshöjd 400 mm, för att kunna se skillnader vid ökad tjocklek. För 

att få ett bra statistiskt underlag av testerna har vi valt att göra sex utdragsprov per 

håldäck och koppling. 

 

  



4 
 

  



5 
 

2 Metodval 
På grund av håldäckselementets geometriska förutsättningar, är det svårt att genom 

teoretiska modeller och beräkningar bestämma dimensionerande kapaciteter för 

”sidokoppling håldäck”. För att öka kunskapen kring kopplingen är fullskaleprovning 

en bra metod för att bestämma kapaciteten. 

2.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie är en metod man använder sig av för att samla in kunskap och få 

en större överblick om det ämne rapporten kommer behandla. Genom en 

litteraturstudie styrks den bakgrund, problemställning och syfte som arbetet grundar 

i och kan även indikera vilka metoder som vidare kommer vara bra att använda sig 

av. 

Litteraturstudien görs genom att söka och kritiskt granska vetenskaplig litteratur som 

hämtas via databaser som t.ex. Compendex, OneSearch och Google Scholar. Den 

vetenskapliga litteraturen kan exempelvis vara avhandlingar, vetenskapliga artiklar 

och böcker,  

I vårt fall var litteraturstudien viktig för att få en ökad förståelse om det som berör 

kopplingens egenskaper och användingsområde. De egenskaper som har undersökts 

är kopplingarnas förankringskapacitet, betongens vidhäftningsförmåga och 

kopplingsdetaljernas materialegenskaper. Användningsområden som parallell 

koppling mellan vägg och håldäck samt koppling mot olyckslast och fortskridande ras 

är även de områden som har undersökts. 

2.2 Provmetodik 

För att studera brottets natur har en experimentell studie genomförts för att prova 

hur brottet i kopplingen uppstår och ifall de beräkningsmodellerna som används idag 

är begränsande eller användbara. Experimentet har genomförts genom utdragsprov 

av de två vanligast förekommande kopplingarna mellan bjälklag och vägg som 

används av AB Strängbetong idag. De två kopplingarna har testats på två olika 

håldäcksdimensioner HD/F 120/27 och HD/F 120/40, för att undersöka skillnaden 

mellan de olika håldäcksdimensionerna. 

Experimenten har genomförts genom fullskale- utdragsprover vinkelrätt håldäckets 

långsida (se figur 2.1).  Experimentet skall efterlikna verkligheten i den mån det är 

möjligt. Kopplingarna dras ut av en tillverkad provrigg och hydraulisk håldomkraft. 

Kraften mättes med en digital manometer som mäter trycket domkraften applicerar 

under utdragsprovet. 
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2.3 Semi-strukturerad intervju 

En annan metod vi har använt oss av är att vi har haft en del intervjuer med 

konstruktörer och experter inom området där kopplingarna har diskuterats. Det har 

varit diskussioner där vi både har fått lyssnat och lärt oss mycket men även där vi har 

varit med och kommit med synpunkter. Det som har diskuterats under dessa möten 

är problembeskrivningen och hur kopplingen används idag i branschen, men även 

hur utdragsproven skall utföras och hur de blir så verklighetstrogna som möjligt. 

  

Figur 2.1 Provmontering av provrigg HD/F 120/27 kopplingsalternativ pinnskruv 
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3 Prefabricerade Betongkonstruktioner 
Det finns både fördelar och nackdelar med prefabricerad betongkonstruktion. En av 

fördelarna är uppförandet av konstruktionen på arbetsplatsen går snabbare där en 

monteringshastighet på uppemot 1000 m2 golv area per vecka inte är ovanligt. Men i 

jämförelse med platsgjutna betongkonstruktioner krävs det ett större fokus på 

förståelse och utformandet av de prefabricerade betongelementens 

sammankopplingar. I platsgjutna betongkonstruktioner uppnår man kontinuitet i 

konstruktionen nästan automatiskt under uppförandet av byggnaden. Detta genom 

att succesivt sammanfoga de olika delarna under uppförandet av konstruktionen med 

lösningar som förser knutpunkterna med tillräcklig kapacitet för att klara de krafter 

de utsätts för. Knutpunkter, vid platsgjutna konstruktioner, mellan exempelvis 

väggar och bjälklag förses med armering som gör knutpunkterna minst lika starka 

som de ingående byggnadsdelarna. Samtidigt kan bjälklag på ett enkelt vis utföras 

kontinuerliga över exempelvis bärande innerväggar eller balkar (Elliot & Jolly, 2013). 

Den totala robustheten fås därför närmast automatiskt i en platsgjuten 

betongkonstruktion (fib, 2008). I prefabricerade betongkonstruktioner där varje 

element förtillverkas för att sedan monteras ihop på arbetsplatsen är det både 

praktiskt svårt och ekonomiskt kostsamt att utföra sammankopplingarna av 

elementen momentstyva. Kopplingarna mellan till exempel prefabricerade pelare och 

balkar ses därför vanligen som ledade vilket gör att moment inte förs över mellan 

pelare och balk. Även prefabricerade bjälklag som håldäck eller TT-plattor kan ses 

som fritt upplagda i sina ändar. Kraftöverförande förband mellan elementen krävs för 

att krafterna som angriper konstruktionen horisontalt och vertikalt skall föras ner till 

grundkonstruktionen. Det är även viktigt att elementen får en sådan sammanhållning 

så att kraven på säkerhet beträffande olyckslast med fortskridande ras som värsta 

utfall uppfylls (Isaksson, et al., 2010).  Det är viktigt att man ser till konstruktionen i 

sin helhet och inte bara ser en prefabricerad betongbyggnad som en av flera olika 

element, godtyckligt ihopsatt konstruktion. Dimensionering av de ingående 

elementen och kopplingarna mellan dessa får inte bara göras utifrån de enskilda 

elementen. Det är av yttersta vikt att man ser till byggnadens helhet vid prefabricerat 

byggande (Elliot & Jolly, 2013). 

I prefabricerade betongkonstruktioner kan man använda olika metoder för att 

stabilisera en byggnad. Exempel på dessa metoder är pelare/balk-system där 

stabilitet uppnås genom ramverkan eller genom bärande och icke bärande 

stabiliserande väggar där stabiliteten uppnås genom skivverkan (Isaksson, et al., 

2010). Vanligt är även att man utnyttjar prefabricerade betongbjälklag och tak för att 

överföra de horisontella lasterna som angriper byggnaden till de stabiliserande 

elementen i konstruktionen. För att konstruktionen skall bli stabil kan man med 

fördel utnyttja de olika metoderna i kombination med varandra så att de krafter som 

belastar konstruktionen skall kunna upptas av konstruktionen på ett säkert sätt.  

Bjälklagen och taken i en byggnad har som huvuduppgift att ta hand om de vertikala 

laster som belastar byggnaden och föra de vidare till konstruktionens bärande 

enheter som väggar eller balkar och pelare och genom dem föra lasterna vidare ner 
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till grunden. Bjälklagen och taken kan även utnyttjas för att ta hand om de 

horisontella lasterna som angriper konstruktionen. Genom att utnyttja bjälklagen och 

taket som en styv skiva överförs horisontallasterna till de stabiliserande elementen 

för att sedan föras vidare ner till grunden. Detta kallas att man utnyttjar bjälklagen 

och taken genom skivverkan.  

En av de vanligast förekommande typerna av prefabricerade betongbjälklag och tak 

är håldäckselement. För att de förtillverkade bjälklagselementen skall kunna 

samverka med varandra krävs det att elementen kopplas samman med varandra för 

att lasterna skall kunna distribueras över hela bjälklaget. De vertikala lasterna 

fördelas mellan intilliggande element genom skjuvkrafter i fogarna. Det ställs även 

krav på väl utformade kopplingar mellan bjälklagselementen och dess upplag. Om 

bjälklagen spänner över flera upplagsstöd krävs även kopplingar mellan 

bjälklagselementen över dessa ty betongelement av typen håldäck på grund av sin 

tekniska utformning bara hanterar positiva moment belastningar och skall inte 

placeras likt kontinuerliga bjälklag över stöden. Bjälklagselementen skall alltså 

behandlas likt fritt upplagda balkar i det avseendet. Kontinuerligiteten mellan 

bjälklagen över stöd fås istället genom sammankoppling av elementen över stöden. 

Dessa kopplingar är av stor vikt för byggnadens robusthet beträffande fortskridande 

ras.  

Prefabricerade bärande och icke bärande betongväggar är till exempel fasadelement 

eller innerväggar. De bärande väggarna utnyttjas för att bära upp bjälklag, tak och 

balkar medan de icke bärande väggarna ofta bara skall bära sin egen och 

ovanliggande väggelements egenvikt. Men både bärande och icke bärande väggar kan 

även utnyttjas som stabiliserande enheter i konstruktionen. Väggarna som i sitt eget 

plan är väldigt styva utnyttjas för att föra ner de horisontella lasterna som angriper 

byggnaden till grunden. De horisontella lasterna angriper fasaderna och 

transporteras genom tak och bjälklagen för att sedan föras ner i grunden via de 

stabiliserande väggarna. Horisontalkrafterna distribueras mellan väggarna som 

skjuvkrafter vilket ställer stora krav på sammankopplingen mellan väggelementen så 

att de kan samverka som en enda enhet. Horisontalkrafterna som angriper väggarna 

skapar även stora momentkrafter i väggelementen vilket gör att väggarna belastas 

med både stora dragkrafter och tryckkrafter. Väggar som används för stabilisering 

kallas ofta för skjuvväggar. (se figur 3.5). 

I rena pelare/balk system där ramverkan utnyttjas uppnås horisontal stabilitet 

genom att pelarinfästningarna görs momentinspända alternativt att kopplingarna 

mellan pelare och balk utförs momentstyva. På detta sätt behöver inte väggar och 

takskivor dimensioneras som stabiliserande. Det är dock vanligt att man kombinerar 

stabilisering genom ramverkan med stabilisering genom styva skivor eller 

snedsträvor (fackverk) mellan ”ramarna”. I prefabricerade betongkonstruktioner är 

bara det första alternativet med momentinspända pelare praktiskt användbart då 

momentstyva sammankopplingar mellan pelare och balkar är svåra och kostsamma 

att uppnå (fib, 2008).  
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Ett vanligt förekommande sätt att stabilisera flervåningsbyggnader av betongelement 

är att stabiliseringen koncentreras till hisschakt, trapphus och/eller vissa väggskivor i 

byggnaden. Pelarna och balkarna i en sådan konstruktion betraktas som ledat 

inspända och behöver bara ta vertikallasten som angriper byggnaden. 

Horisontallasterna fångas upp av konstruktionens bjälklag och takkonstruktion för 

att föras vidare till de stabiliserande enheterna. Trapphusen eller hisschakten kan ses 

som fast inspända konsoler med stor böjstyvhet och skjuvstyvhet och stabiliserande 

väggar utnyttjas som skjuvväggar för att stabilisera byggnaden (se figur 3.1). 

Placeringen av dessa stabiliserande enheter är av stor vikt för att konstruktionen skall 

bli stabil i alla riktningar vilket kan skapa konflikter i designstadiet mellan de 

arkitektoniska kraven och de konstruktionsmässiga kraven som måste uppfyllas i 

konstruktionen (Elliot & Jolly, 2013).  

 

För att horisontalkrafterna skall kunna transporteras från fasaderna till de 

stabiliserande enheterna ställs det stora krav på att bjälklag och takelementen 

samverkar för att fungera som en styv skiva. De krafter som uppstår i bjälklagen 

skapar stora påfrestningar på konstruktionen. Krafterna som uppstår i ”skivan” 

Figur 3.1 Pelar/balk system med stabiliserande schakt och skjuvväggar, anpassad från 

(Betongelementforeningen, 2016) 
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kräver mycket av förbanden mellan bjälklag/tak-skivan och de stabiliserande 

elementen för att konstruktionen skall bli stabil (fib, 2008).                   

3.1 Förspända Håldäckselement HD/F 

Håldäckselement utnyttjas vanligen som bjälklag och tak i flerbostadshus och kontor. 

Det är även vanligt förekommande i sjukhus, köpcenter, industribyggnader och 

parkeringshus. Håldäckselementen har en standard modulbredd på 1200 mm och en 

höjd mellan 200 – 400 mm. Det förekommer också håldäckselement med höjden 

500 mm.  

Håldäckselementen förses med ihåliga kanaler i dess längdriktning vilket gör att 

egentyngden för elementen blir låg i förhållande till deras längd. Kanalerna utförs 

runda eller ovala beroende på håldäckselementets höjd. Håldäckselementen är i regel 

alltid enkelspända vilket innebär att de bara deformeras i en riktning. 

Håldäckselementen skall därför bara ha upplag i sina ändar. Håldäckselementen 

armeras oftast enligt förspänningsprincipen. Att bjälklagsplattorna är förspända 

innebär att armeringen som består av vajrar, även kallade linor, i höghållfasthetsstål, 

påförs en dragspänning innan elementen gjuts. När betongen uppnått tillräcklig 

hållfasthet avspänns armeringen och dragspänningen som påförts armeringen 

överförs i betongelementen genom vidhäftning mellan armering och betong. 

Förspänningen gör att linorna töjs något. Vid avspänning vill linorna återgå till sin 

ursprungliga längd vilket gör att betongen trycks ihop i nederkant av elementet. Detta 

gör att ovansidan av håldäckselementet blir lite konkav. Detta kallas för överhöjning. 

När elementet sedan belastas kommer överhöjningen gå tillbaka något. Spackling 

eller pågjutning av håldäcksbjälklaget gör att det färdiga golvet blir jämnt. 

Förspänning och antalet linor väljs beroende på lastförhållanden och spännvidder.  

Att använda prefabricerade håldäckselement erbjuder bjälklag med spännvidder upp 

till 18 m utan mellanliggande stöd. Detta ökar flexibiliteten i byggnaden vid 

eventuella förändringar i byggnadens användningsområde under dess livslängd.  

Prefabricerade håldäckselement tillverkas i fabrik på långa gjutbäddar där elementen 

gjuts som en enda lång kontinuerlig enhet som sedan kapas upp till de 

elementlängder som önskas. Det är även på gjutbädden eventuella ingrepp som till 

exempel urtag för framtida installationer och igjutning av lyft görs innan betongen 

har härdat. Håldäcken förses även med dräneringshål för att eventuellt inkommande 

vatten under förvarings och montageskedet skall tillåtas rinna ut. Håldäcken gjuts 

med en gjutmaskin som pressar ut betongen på gjutbädden. Håldäckets ovansida och 

långsidor görs sådan att vidhäftningsförmågan blir god vid pågjutning och 

foggjutning av elementen. Undersidan däremot görs så slät att den med fördel efter 

målning kan användas som färdigyta i konstruktionen (Betongelementforeningen, 

2010).  

3.1.1 Håldäck vid stomstabilisering 

Vid stomstabilisering av byggnader används håldäcksbjälklagen med fördel som 

stabiliserande enhet för att fånga upp och föra de horisontella krafterna till de 
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stabiliserande enheterna i byggnaden. Genom att utnyttja håldäckselementens 

styvhet i sitt eget plan och skjuvkapaciteten mellan håldäckselementen kan bjälklaget 

betraktas som en stor, styv skiva. De längsgående fogarna fylls normalt igen med 

enbart bruk efter montage av håldäcken för att föra över skjuvkrafterna mellan 

elementen. Pågjutning av håldäcksbjälklaget kan utnyttjas om byggnaden utsätts för 

stora belastningar. Men i normala fall avjämnas endast bjälklaget med en tunn 

pågjutning för att göra bjälklaget jämnt och fylla igen fogar. Detta gör att det är svårt 

att få plats med ytterligare armering i bjälklagets fogar i både längdled och tvärled vid 

upplagen. Håldäckselementen är dessutom endast armerade i en riktning vilket gör 

att det är svårt att förankra det horisontella vindsuget som belastar gavelväggarna på 

byggnaden.  

Horisontalkrafterna som angriper en byggnad fördelas mellan bjälklagen och taket 

som utbredda laster. Hur krafterna fördelas i bjälklaget till de stabiliserande vertikala 

skivorna kan ofta förenklas till att se bjälklaget som en fritt upplagd hög balk, där de 

stabiliserande vertikala skivorna utgör upplag. Kraftfördelningen mellan bjälklaget 

och de vertikala skivorna kan då på ett enkelt sätt åskådliggöras. I det enklaste av 

fallen där bjälklaget ses som fritt upplagd mellan två stöd som utgörs av vertikala 

väggskivor, (se figur 3.2) tas snittkrafterna fram på samma sätt som för en balk. 

Upplagskrafterna vid väggarna och maximalt moment fås genom: 

𝑅1 = 𝑅2 =
𝑞𝑙

2
       (Ekv. 3.1) 

𝑀 =
𝑞𝑙2

8
       (Ekv. 3.2) 

Snittkrafterna i ett godtyckligt snitt A-A fås exempelvis genom: 

𝑉𝐴 = 𝑅2 − 𝑞 × 𝑥     (Ekv. 3.3) 

𝑀𝐴 = 𝑅2 × 𝑥 −  
𝑞𝑥2

2
     (Ekv. 3.4) 
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De vindkrafter som angriper väggen uppträder emellertid inte på detta viset utan 

påverka väggen med både tryckande och sugande krafter. (se figur 3.3) 

 

Figur 3.2 Illustration över hur horisontallaster angriper ett ”fritt upplagt” bjälklag 

där stabiliserande väggar utgör stöd, snittkrafter i bjälklaget och vid väggarna fås 

på samma sätt som en fritt upplagd balk, anpassad från (Betongelementforeningen, 

2016) 

Figur 3.3 Vindlast fördelad som tryckkraft och sugkraft på bjälklag, anpassad från 

(Betongelementforeningen, 2016) 
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Den totala horisontella lasten blir summan av båda vindlasterna då de har samma 

riktning, detta ger snittkrafterna M, och V som ovan. Vindlasten på sugsidan måste 

dock ”hängas” upp i däckskivan i underkant. Detta görs genom lokala förband vid 

upplaget mellan de bärande väggarna och håldäckens ändar.  

Även gavelväggarna i detta exempel utsätts för sugande krafter som skapar en 

dragande normalkraft i bjälklagsskivan (se figur 3.4). Denna normalkraft måste 

beaktas vid förbandet mellan bjälklaget och den stabiliserande vertikala väggarna 

samt mellan bjälklagselemeten. 

𝑁 = 𝑞𝑠 × ℎ      (Ekv. 3.5) 

Normalkraften N är i detta fall lika, oberoende av läget x. 

 

Snittkrafterna som ges av modellen behöver tas omhand för att bjälklagsskivan skall 

förbli stabil och krafterna föras till de vertikala stabiliserande elementen. 

Momentkrafterna kommer skapa drag i bjälklagskivans underkant och tryck i 

ovankant. Tvärkraften V beskriver skjuvkrafterna mellan bjälklagselementen och 

mellan bjälklag och väggskiva (se figur 3.5). 

Figur 3.4 Vindlast som angriper de stabiliserande gavelväggarna, anpassad från 

(Betongelementforeningen, 2016) 
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Momentet som uppstår i skivan kan omvandlas till ett kraftpar med dragresultanten 

S och tryckresultanten T med en inre momentarm z. Dragkraften S är lika stor som 

tryckkraften T. Tryckresultanten tas upp av betongens tryckhållfasthet. 

𝑆 = 𝑇 = 𝑀/𝑧      (Ekv. 3.6) 

Den inre momentarmen z beror på skivans förhållande mellan längden mellan 

stabiliserande väggar l, effektiv höjd d, och utkragande längd a. Samt om 

bjälklagsskivan kan ses som fritt upplagd, utkragande eller kontinuerlig (se figur 3.6). 

 

 

Figur 3.5 Principbild över hur krafterna transporteras i en flervåningsbyggnad med håldäcksbjälklag, 

anpassad från (Betongelementforeningen, 2016) 



15 
 

 

 

 

Dragkraften S som uppstår i bjälklagsskivan skall tas upp av så kallade dragband som 

placeras i håldäckens upplagslinje. Dragbandet kan bestå av armeringsstänger som 

dimensioneras efter dragkraften som uppstår i dragbandet. Armeringen placeras i en 

fog i upplagslinjen och förankras på erforderligt sätt i håldäckselementen. Fogen 

gjuts sedan igen (se figur 3.7).   

 

 

 

Figur 3.6 Bestämning av inre momentarm, anpassad från 

(Betongelementforeningen, 2016) 

Figur 3.7 Dragbandsarmering vid upplag av håldäck, anpassad från 

(Betongelementforeningen, 2016)  
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Ett annat alternativ är om håldäcken ligger på en konstruktion av stålbalkar. Då kan 

man utnyttja stålbalken som dragband och behöver således inte kompletteras med 

ytterligare dragbandsarmering vid upplagen (Betongelementforeningen, 2016).  

Tvärkraften som uppstår i bjälklagsskivan (se figur 3.2) visar skjuvkrafterna som 

uppstår mellan elementen. Skjuvningen som uppstår i fogen mellan stabiliserande 

gavelvägg och bjälklagsskivan måste uppfylla kraven på tvärkraftsöverföring i fogar 

som ges i Eurokod 2 punkt 6.2.5 (SS-EN1992-1-1, 2005). Skjuvspänningskapaciteten 

för en fog ges av: 

𝑣𝑅𝐷𝑖 = 𝑐 𝑓𝑐𝑡𝑑 + 𝜇 𝜎𝑛 + 𝜌 𝑓𝑦𝑑  (𝜇 sin 𝛼 + cos 𝛼) ≤ 0,5 𝜈 𝑓𝑐𝑑   (Ekv. 3.7) 

Där: 

𝑐 och 𝜇  är faktorer som beror på ytornas råhet 

𝑓𝑐𝑡𝑑  är betongens draghållfasthet 

𝜎𝑛  är den minsta yttre kraft per ytenhet som verkar vinkelrätt mot fogen 

samtidigt med skjuvkraften. Räknas positiv vid tryckande kraft och 

negativ vid dragande kraft. Om 𝜎𝑛 är negativ bör 𝑐 𝑓𝑐𝑡𝑑 sättas till 0. 

𝜌  är armeringsinnehållet. 𝜌 =
𝐴𝑠

𝐴𝑖
 

𝐴𝑠  är arean för armering som korsar fogen 

𝐴𝑖  är fogens area 

𝛼  är vinkeln mellan fogen och armering som korsar fogen. Bör ligga i 

intervallet 45∘ ≤ 𝛼 ≤ 90∘  

𝜈  är en reduktionsfaktor för betongens hållfasthet 

Med armering som korsar fogen vinkelrätt kan Skjuvkraftskapaciteten istället skrivas: 

𝑉𝑅𝐷 =  𝑐 𝑓𝑐𝑡𝑑 𝐴𝑖 + 𝜇 𝑁𝐸𝑑 + 𝜇 𝑓𝑦𝑑  𝐴𝑠 ≤ 0,5 𝜈 𝑓𝑐𝑑 𝐴𝑖     (Ekv. 3.8) 

Där: 

𝑁𝐸𝑑 är den yttre kraft som verkar vinkelrätt mot fogen. Räknas positiv vid 

tryck och negativ vid dragande krafter 

Ekv. 3.8 beskriver tvärkraftskapaciteten i fogen. I uttrycket ingår hela fogens längd 

och höjd. 

Faktorerna 𝑐 och 𝜇 beror på elementen som skall sammanfogas ytor och skall enligt 

Eurokod 2 (SS-EN1992-1-1, 2005), om detaljerad information saknas klassas som 

mycket släta, släta, skrovliga eller försedda med förtagningar. 𝑐 är en faktor som har 

att göra med betongens häftningsförmåga och 𝜇 är friktionskoefficienten.  
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För en mycket slät yta skal 𝑐 ligga mellan 0,025 till 0,10 och 𝜇 = 0,5       

Slät yta: 𝑐 = 0,20 och 𝜇 = 0,6 

Skrovlig: 𝑐 = 0,40 och 𝜇 = 0,7 

Försedd med förtagningar: 𝑐 = 0,50 och 𝜇 = 0,9 

För skjuvöverföring mellan vägg och bjälklag skall 𝑐 sättas till 0 om fogen anses vara 

slät eller skrovlig. Detta gäller om fogen kan ses ha betydande sprickor vilket är ett 

antagande på säker sida. I fogar med förtagningar kan 𝑐 sättas till 0,5. Vid skivverkan 

mellan håldäcksbjälklag och stabiliserande väggar skall den längsgående 

skjuvkapaciteten begränsas till 𝑣𝑅𝐷𝑖 ≤ 0,15 𝑀𝑃𝑎 för släta och skrovliga fogar (SS-

EN1992-1-1, 2005).  

För att förankra bjälklaget till vägskivan så att skjuvkrafterna och horisontalkrafter 

kan överföras sker detta vanligtvis genom att kopplingsdetaljer som till exempel 

gängade pinnskruvar, byglar eller plattstål placeras i urtag i håldäckselementen 

sidokant. Kopplingarna fästs i väggen och urtagen gjuts sedan igen under montaget 

av byggnaden (se figur 3.8). Det finns olika sätt att sammankoppla elementen och de 

vanligast förekommande beskrivs närmare i kapitel 5.   

 

Figur 3.8 Förankring mellan vägg och sidokant håldäck, anpassad från 

(Betongelementforeningen, 2016)  
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För stabiliserande gavelväggar som utsätts för sugande vindlaster (se figur 3.3), där 

fogen mellan vägg och bjälklag utsätts för skjuvning faller den första termen för 

tvärkraftskapaciteten bort. Även här anser man fogen som uppsprucken. 

Tvärkraftskapaciteten beror då bara på friktion från den yttre kraft samt 

sammanhållningsarmeringen och kan då skrivas: 

𝑉𝑅𝐷 = 𝜇 𝑁𝐸𝑑 + 𝜇 𝑓𝑦𝑑  𝐴𝑠 = 𝜇 (𝑁𝐸𝑑 +  𝑓𝑦𝑑  𝐴𝑠) →
𝑉𝑅𝐷

𝜇
= 𝑁𝐸𝑑 +  𝑓𝑦𝑑  𝐴𝑠 (Ekv. 3.9) 

𝑁𝐸𝑑, är i detta fall negativ och beror dels av den sugande vindkraften (𝑆𝑉𝑖𝑛𝑑𝑠𝑢𝑔), de 

horisontalkrafter som belastar konstruktionen på grund av snedställning 

(𝑆𝑆𝑛𝑒𝑑𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔) samt excentricitet (𝑆𝐸𝑥𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡). De sammanlagda yttre 

horisontalkrafterna som belastar konstruktionen kan betecknas: 

𝑁𝐸𝑑 = 𝑆𝐸𝑑 = 𝑆𝑉𝑖𝑛𝑑𝑠𝑢𝑔 + 𝑆𝑆𝑛𝑒𝑑𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝑆𝐸𝑥𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡  (Ekv. 3.10) 

𝑓𝑦𝑑  𝐴𝑠, är dragkapaciteten för armeringen som korsar fogen vilket betecknas:  

𝑓𝑦𝑑  𝐴𝑠 = 𝑆𝑅𝑑      (Ekv. 3.11) 

”Sidokoppling håldäck” är inte bara beroende på just kopplingsstålets 

materialkapacitet utan vad hela ”sidokopplingen” har för dragkapacitet. Alltså 

utdragskapaciteten för ”sidokoppling håldäck”. 

𝑆𝑅𝑑 beskriver således kapaciteten för ”sidokoppling håldäck” detta beskrivs närmare i 

kapitel 3.1.2 

Med villkoret att skjuvkraftskapaciteten 𝑉𝑅𝐷 måste vara större eller lika med 

skjuvkraftslasten 𝑉𝐸𝐷, och ovan utförda resonemang måste dragkapaciteten för 

kopplingarna mellan väggen och sidokant håldäcket uppfylla följande villkor: 

𝑆𝑅𝑑 ≥
𝑉𝐸𝐷

𝜇
− 𝑆𝐸𝑑      (Ekv. 3.12) 

Observera att 𝑆𝐸𝑑 är negativ vid drag vilket ger en ökning av högerledet (se figur 3.9), 

(Betongelementforeningen, 2013). 

 

Figur 3.9 Skjuvöverföring mellan väggskiva och håldäcksbjälklag, anpassad från 

(Betongelementforeningen, 2013) 
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Förankringen mellan väggskivan och bjälklaget måste dock alltid minst uppfylla 

kraven som ställs på sammanhållning och robusthet med avseende på olyckslast och 

fortskridande ras. Detta behandlas vidare i kapitel 4.  

3.1.2 Beräkningsmodell ”sidokoppling håldäck” 

Den beräkningsmodell för koppling i sidokant av håldäcket som används idag baseras 

på den norska dimensioneringshandboken Betongelementboken 

(Betongelementforeningen, 2013). Handboken är framtagen av en norsk 

branschförening med 67 medlemmar som är verksamma inom betongbyggnation i 

Norge (Betongelementforeningen, 2017). Denna kopplingen används dels för att 

sammankoppla bjälklagsskivan till stabiliserande gavelväggar och även andra 

stabiliserande enheter, som trapphus eller hisschakt där koppling behövs för att 

kunna överföra skjuvkrafter, och klara de dragkrafter som kan uppstå.  

Håldäcksbjälklag är i regel inte armerade tvärs spännriktningen och har ofta bara ett 

tunt lager utjämningsbruk för att göra bjälklaget plant vilket inte kan räknas tillföra 

bjälklaget någon extra kapacitet. Draghållfastheten för håldäckselement vinkelrät 

dess spännriktning är således beroende av betongens draghållfasthet. Ett brott i 

denna riktning kommer då vara förhållandevis sprött, det vill säga att brottet sker 

plötsligt och har inga deformationsreserver.  

Kapaciteten för kopplingen beror på håldäckselementens draghållfasthet i kanalerna 

vinkelrätt dess spännriktning (se figur 3.10). I handboken bestämmer man en övre 

gränskapacitet för håldäcket som baseras på att det är orimligt att draghållfastheten 

uppnås i både kanaltaket och kanalbotten samtidigt. Därför tillgodoräknas endast 

den som har den minsta tjockleken av dessa. 

 

Dragkapaciteten för håldäcket i denna riktning beror på håldäcksdimension och 

bestäms av: 

𝑠𝑑Ø = 0,5 𝑓𝑐𝑡𝑑 𝑡 (𝑘𝑁 𝑚⁄ )      (Ekv. 3.13) 

Där: 

Figur 3.10 Övre gränskapacitet i ”sidokoppling håldäck”  (Betongelementforeningen, 

2013) 
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𝑠𝑑Ø är den jämnt fördelade, dimensionerande kapacitet för håldäcket 

𝑓𝑐𝑡𝑑 är betongens dimensionerande draghållfasthet  

𝑡 är den minsta tjockleken av kanaltak respektive kanalbotten 

Faktorn 0,5 är en reduktionsfaktor som beror på att oarmerad betong vid drag måste 

reduceras. Denna faktor benämns i Eurokod 2  𝛼𝑐𝑡,𝑝𝑙 (SS-EN1992-1-1, 2005), och 

bestäms till värdet 0,5 genom EKS 10 (2015). Av uttrycket ovan ser man att 

Betongelementboken föreslår att dragkapaciteten i ”sidokoppling håldäck” ökar och 

minskar rätlinjigt med tjockleken på den tunnaste av kanaltaket och kanalbotten.  

Sidokrafterna som angriper elementen förankras punktvis genom kopplingsförband 

som placeras med ett visst s-avstånd mellan kopplingarna. Kopplingarna placeras i 

urtag som gjorts i ovankant i sidan av håldäckselementen. Dessa urtag gjuts sedan i 

vid montering av elementen på byggarbetsplatsen. 

För att dessa igjutningar inte skall dras ut ur håldäckselementet behöver 

kopplingarna förankras en viss sträcka in i håldäckselementet. Vid tidigare gjorda 

försök visade det sig att brott i kanaltak och botten även hade en betydande roll när 

man punktvis belastar håldäckselementets sida. För att igjutningen inte skall dras ut 

behöver man då bestämma hur långt in man skall förankra kopplingen, och vilket 

avstånd det skall vara mellan kopplingarna för att den övre gränskapaciteten i 

håldäckskanalen skall kunna utnyttjas.  

Det minsta avståndet mellan kopplingarna som gör att man kan utnyttja håldäckets 

gränskapacitet för varje enskild koppling baseras på att lasten sprider sig 45° från 

igjutningens kant. Detta ger ett minsta s-avstånd mellan kopplingarna: 

𝑠 = 2𝑎 + 𝑏      (Ekv. 3.14) 

Där: 

a är förankringslängden för kopplingen 

b är igjutningens bredd (se figur 3.11) 
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Den dimensionerande dragkapaciteten för en koppling blir då: 

𝑆𝑅𝑑,𝑐 = 𝑠𝑑Ø  × 𝑠 (𝑘𝑁)      (Ekv. 3.15) 

Det är viktigt att vara uppmärksam på att ett ökat s-avstånd inte ger ökning på SRd,c 

utan den framräknade dragkapaciteten är den maximala punktlasten håldäcket klarar 

av. Vid dimensionering där kopplingen kommer i fråga, justeras s-avståndet efter den 

framräknade horisontella lasteffekt som angriper konstruktionen.  

Av praktiska skäll avslutas alltid kopplingarna i en kanal och det rekommenderas att 

man för håldäck med 4 och 5 kanaler endast förankrar kopplingarna till kanal 2, och 

för håldäck med 6 kanaler kan man förankra kopplingarna i kanal 3 (se figur 3.12). 

 

 

 

Detta beror på att om ett brott skulle inträffa så skall inte håldäckelemetet ”klyvas” i 

hela sin bredd. Vidare är det viktigt att man, även om man inte har behov av att 

utnyttja hela dragkapaciteten för kopplingen, inte placerar kopplingarna med ett 

Figur 3.11 minsta s-avstånd för att gränslasten skall mobiliseras, anpassad från 

(Betongelementforeningen, 2013) 

Figur 3.12 förankring i kanal 2 (Betongelementforeningen, 2013) 
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inbördes s-avstånd som är mindre än det s-avstånd som ovan beskrivs som det 

minsta s-avstånd för att uppnå gränslasten (Betongelementforeningen, 2013).   

Något som också måste beaktas vid koppling mellan vägg och sidokant håldäck är att 

avståndet mellan kopplingarna inte bör vara för stort. För att skjuvöverföring skall 

vara möjlig mellan elementen får inte väggen, som är relativt vek vinkelrätt dess eget 

plan, böja ut (fib, 2008). Detta innebär att s-avståndet mellan kopplingarna inte 

enbart skall bestämmas med avsikt att förankra den dimensionerande 

horisontalbelastningen, utan hänsyn måste även tas till väggens böjstyvhet i dess 

veka riktning. 
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4 Olyckslast och Fortskridande ras 
Vid dimensionering av prefabricerade betongkonstruktioner är det viktigt att man ser 

till hela konstruktionen och hur de ingående byggnadselementen samverkar, och inte 

bara till varje enskild sammankoppling. Byggnaden måste även dimensioneras för att 

motstå oväntade laster som skulle kunna skada byggnaden. Det kallas att man 

dimensioneras byggnaden för exceptionella situationer eller en exceptionell 

dimensioneringssituation. Typer av exceptionella dimensioneringssituationer är 

exempelvis brand, översvämningar, jordbävningar men kan även vara kända och 

okända olyckslaster som till exempel påkörning, explosioner eller terrorattentat. 

Bärverksdelar kan dimensioneras för att klara de kända olyckslasterna medans det 

vid de okända olyckslasterna, som till exempel terrorattentat, är svårare att förutse 

storleken på de exceptionella laster som angriper byggnaden. Därför är det även 

viktigt att byggnaden utformas på ett sådant sätt att den eventuella skadan begränsas 

till det område där skadan inträffat. Byggnadens förmåga att begränsa skadan till 

följd av ett lokalt brott är ett mått på byggnadens robusthet. Robusthet definieras i 

Eurokoderna: 

”Ett bärverks förmåga att motstå händelser som brand, explosioner, påkörning 

eller konsekvenser av mänskliga fel utan att den påföljande skadan blir 

oproportionerligt stor i förhållande till den ursprungliga orsaken till skadan” (SS-

EN1991-1-7, 2006).  

4.1 Raset vid Ronan Point 

År 1968 kom en allvarlig olycka i och med raset vid Ronan Point i England att 

förändra synen på hur viktig en byggnads robusthet med avseende på fortskridande 

ras är.  Byggnaden vid Ronan Point var en 22 våningar hög betongbyggnad med 

sammanlagt 110 lägenheter. Efter en explosion i en lägenhet placerad på den 18:e 

våningen i det sydöstra hörnet slogs de bärande ytterväggarna ut vilket kom att leda 

till ett fortskridande ras där hela det sydöstra hörnet kollapsade. Explosionen 

uppkom genom en gasläcka från spisen i lägenheten, när den boende skulle tända 

spisen för att koka sitt morgonte räckte det med en liten gnista för att explosionen 

skulle ske. Raset kom att beröva fyra människor livet och skada ytterligare 17 

personer (se figur 4.1). 
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Raset skedde i två steg. Väggarna som slogs ut var det enda stödet för de väggar som 

tillhörde de ovanförliggande våningarna. När ytterväggarna på våning 18 slogs ut 

skapades en kedjereaktion vilket gjorde att våning 19 kollapsade och sedan våning 20 

och vidare hela vägen upp till våning 22. Rasmassorna från de fyra våningarna över 

den 18:e våningen belastade därefter våning 18:s bjälklag, vilket detta inte klarade. 

Detta resulterade i att hela det sydöstra hörnet kollapsade våning för våning ner till 

markplan. Med tanke på omfattningen av olyckan medförde den inte så många 

dödsfall. En anledning till detta var att olyckan inträffade tidigt på morgonen och de 

flesta boende i lägenheterna låg och sov i sina sovrum. Under våning 17 kollapsade 

endast bjälklagen i lägenheternas vardagsrum. I våningarna 17-22  kollapsade även 

bjälklagen i sovrummen och det var i dessa lägenheter samtliga dödsfall inträffade. 

Ronan Point var även nyligen färdigställd och lägenheterna på våning 19-21 i det 

sydöstra hörnet var de enda tre lägenheterna i hela byggnaden som inflyttning inte 

hade skett. Det innebär att hörnlägenheten på våning 22 var den enda bebodda 

lägenheten över våning 18 där gasexplosionen inträffade.   

Man har i efterhand kommit fram till att själva gasexplosionen inte var särskilt kraftig 

då personen som befann sig i lägenheten och tände tändstickan som utlöste 

explosionen inte skadades nämnvärt. Hennes hörsel var oskadad vilket tyder på att 

trycket från explosionen inte var avsevärt stort. Även undersökningar av föremål från 

köket där explosionen inträffade tyder på detta. Uppskattningar har gjorts av trycket 

som belastade väggarna som slogs ut och man kom fram till att de utsattes för ett 

tryck av 21 kPa. Konstruktionen förstärktes sedan genom att vinkeljärn fästes i 

skarvarna mellan ytterväggar och bjälklagen.   

Figur 4.1 Raset vid Ronan Point (Pearson & Delatte, 2005) 
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Utredningar visar dels på att konstruktionen var bristfällig då ingen alternativ 

lastnedföring fanns för de bärande väggarna ovanför våning 18. Även 

sammankopplingen mellan väggarna och bjälklagen hade för dålig kapacitet. Det 

visade sig även att byggsystemet som användes vid Ronan Point inte var avsett att 

byggas höger än sex våningar. Föråldrade byggregler där data för vindhastigheter var 

för låga samt att dessa inte tog hänsyn till den höga höjd som byggnaden hade. Det 

visade sig att en olycka likt den som inträffade lika gärna hade kunnat inträffa på 

grund av de stora sugande krafter som vind kan utsätta en byggnad av denna höjd 

för.  

När en närmare undersökning gjordes visade det sig att byggnaden var full med 

sprickor och att stora mellanrum hade skapats i fogarna. Detta tydde på att 

byggnaden rörde på sig mycket när den utsattes för höga vindlaster och att 

byggnaden förmodligen endast hölls ihop av förstärkningarna som hade tillförts 

byggnaden efter att gasexplosionen skett 1968. Brandprover utfördes efter detta 

vilket lede till att byggnaden demonterades 18 år efter att den var färdigställd. 

Byggnaden revs inte på vanligt vis utan demonterades våning för våning så att 

sammankopplingarna av elementen kunde studeras. Det visade sig då att i stort sätt 

alla kopplingar var undermåligt utförda. Framförallt kopplingarna mellan väggar och 

bjälklag där skruvar inte hade fästs ordentligt och fogar inte hade fyllts tillräckligt 

med bruk. Detta resulterade i sin tur att samtliga byggnader som uppförts enligt 

samma byggsystem revs.  

Regelverk och byggstandarder som fanns på den tiden Ronan Point byggdes hade 

inga lämpliga riktlinjer på hur prefabricerade höghus skulle utföras. Regelverken 

fångade istället in detta i en övergripande föreskrift som sa att byggnaden skall 

uppfylla de ”funktionella krav” som ställs på byggnaden. Den sa dock inget om 

byggnadens robusthet beträffande fortskridande ras. Samtidigt skede det en stor 

utveckling av just prefabricerade byggsystem för ändamålet att bygga högt, men 

kunskapen var låg ifråga om dessa byggnaders förmåga att motstå de belastningar 

som de utsätts för.  

Raset vid Ronan Point kom att förändra byggreglerna inte bara i England utan över 

hela världen. De nya reglerna som utarbetades skulle dels ta hänsyn till fortskridande 

ras samt även dimensionering för invändiga explosioner. Regler infördes, som att 

byggnader med fler våningar än fyra skall förbli stabila vid bortfall av bärande 

element och att bärverksdelar som är att betrakta som väsentliga bärande delar skall 

dimensioneras för att klara ett tryck på 34 kPa i alla riktningar. Riktlinjer för hur 

fortskridande ras skall undvikas i form av vertikala och horisontella förband mellan 

elementen kom att utvecklas. (Pearson & Delatte, 2005). Dessa värden och riktlinjer 

kan vi idag även finna i Eurokodernas del SS-EN 1991-1-7 (2006) som behandlar 

olyckslaster. Idag finns det riktlinjer i för hur byggnader skall förses med tillräcklig 

robusthet för att hantera exceptionella dimensioneringssituationer.  
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4.2 Olyckslast och fortskridande ras enligt Eurokod  

I Eurokoderna ges standarder och beräkningsregler som tillsammans med nationella 

val som finns i Boverkets EKS 10 (2015), ger det regelverk som skall användas vid 

dimensionering av byggnadsverk i Sverige.  

Beträffande olyckslast och fortskridande ras behandlas detta i SS-EN 1991-1-7 (2006) 

där de flesta reglerna för hur olyckslast skall hanteras. Det återfinns även regler i SS-

EN 1992-1-1 (2005) som behandlar en minsta sammanhållningsarmering för 

betongkonstruktioner. 

I SS-EN 1991-1-7 (2006) delas byggnader in i olika konsekvensklasser som tar hänsyn 

till hur stora konsekvenserna blir ifall en olycka med fortskridande ras som utgång 

skulle inträffa (se figur 4.2).  

 

Det beskrivs även rekommenderade metoder för hur de olika konsekvensklasserna 

skall hanteras.  

Figur 4.2 Byggnader delas in i konsekvensklasser utefter hur allvarliga konsekvenserna av 

olycka kan bli. (SS-EN1991-1-7, 2006) 
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I konsekvensklass 1 behöver inte olyckslast särskilt beaktas förutsatt att byggnaden 

har byggts enligt de regler som föreskrivs i övriga Eurokoder, och att byggnaden skall 

utnyttjas för ”normal användning”.  

Konsekvensklass 2a skall utöver de åtgärder som föreskrivs i konsekvensklass 1 förses 

med effektiva horisontella förband eller annan effektiv förankring av i väggar 

upphängda bjälklag.  

Horisontella förband skall finnas runt byggnaden i varje våningsplan samt inre 

förband inom planet i två vinkelräta riktningar. Detta för att binda ihop väggar och 

pelare med stommen. Dessa förband skall placeras så nära bjälklagets upplagskanter 

som möjligt och utföras kontinuerliga. Förbanden skall dimensioneras för att motstå 

dragkrafter som skulle kunna inträffa vid en exceptionell dimensioneringssituation.  

Det inre förbandet skall dimensioneras för: 

𝑇𝑖 = 0,8(𝑔𝑘 + 𝜓𝑞𝑘)𝑠𝐿   eller 75 kN    (Ekv. 4.1) 

Förbandet som placeras längs kant skall dimensioneras för: 

𝑇𝑖 = 0,4(𝑔𝑘 + 𝜓𝑞𝑘)𝑠𝐿   eller 75 kN    (Ekv. 4.2) 

Där: 

𝑠 är avståndet mellan förbanden, 

𝐿 är förbandets längd, 

𝜓 faktor för lastkombination som är lämplig för exceptionella 

dimensioneringssituationer, 

𝑔𝑘 𝑜𝑐ℎ 𝑞𝑘  permanentlast samt variabellast 

I konsekvensklass 2b skall utöver de horisontella förband som föreskrivs för 

konsekvensklass 2a även samtliga bärande väggar och pelare förses med vertikala 

förband.  

De vertikala förbanden skall dimensioneras för att klara en dragkraft som skall vara 

lika stor som den största dimensionerande reaktionskraften från ett bjälklag belastat 

med permanenta och variabla laster räknat enligt lastkombination för exceptionella 

dimensioneringssituationer som belastar pelaren eller väggen under förbandet (se 

figur 4.3).  
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För konsekvensklass 2b kan man även uppfylla kraven genom att med beräkningar 

kontrollera att byggnaden förblir stabil och att skadan blir begränsad till en viss gräns 

vid ett hypotetiskt bortfallande av bärande pelare, vägg eller balk. Detta skall testas 

för varje bärande del på varje våning en i taget. Om det hypotetiska bortfallet av en 

bärande byggnadsdel skulle medföra en skada på byggnaden som är större än det 

minsta av 15 % av golv arean eller sammanlagt 100 m2  (EKS10, 2015), i två 

angränsande våningsplan (se figur 4.4), skall denna bärverksdel dimensioneras som 

en väsentlig bärverksdel.   

 

Figur 4.3 Vertikalt förband mellan bärande pelare eller väggar T3 = kraften i det vertikala 

dragbandet, anpassad från (Betongelementforeningen, 2016) 

Figur 4.4 Rekommenderad gräns för tillåten skada, (A) = Lokalt brott som inte överstiger 15 % 

eller sammanlagt 100 m2 i två angränsande våningsplan, (B) = Pelare som blir bortslagen, a) Plan, 

b) Sektion. (SS-EN1991-1-7, 2006) 
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Väsentliga bärverk skall dimensioneras för att klara olyckslasten 𝐴𝑑 som angriper i 

antingen horisontell eller vertikal riktning. Detta gäller både för bärverksdelen i sig 

och även förbanden mellan elementen.  För olyckslasten 𝐴𝑑 rekommenderas ett värde 

på 34 kN/m2 (SS-EN1991-1-7, 2006), detta värdet känner vi igen från kapitel 3.1 om 

raset vid Ronan Point. EKS 10 (2015) tillägger även att pelare, balkar och takstolar 

skall dimensioneras för en last på 100 kN/m om ingen annan last bedöms lämpligare. 

För konsekvensklass 3 säger SS-EN 1991-1-7 (2006) ”En systematisk riskvärdering 

av byggnaden bör göras där både förutsägbara och oförutsägbara risker beaktas.” 

Detta är ett omfattande arbete som kräver expertis inom området (EKS10, 2015).  

I kapitel 9.10 i SS-EN 1992-1-1 (2005) ges kompletterande regler för 

sammanhållaningsarmering i betongkonstruktioner som gäller oberoende av om 

konstruktionen behöver dimensioneras för olyckslast eller inte (EKS10, 2015). Detta 

gäller med andra ord oavsett vilken konsekvensklass byggnaden hamnar i enligt SS-

EN 1991-1-7. Sammanhållningsarmeringen är till för att förhindra fortskridande ras 

och att vid lokal skada möjliggöra alternativa lastvägar.  

Enligt SS-EN 1992-1-1 (2005) bör följande sammanhållningsarmering användas: 

I varje bjälklag skall ett kontinuerligt dragband finnas placerad inom 1,2m från 

kanten (Se A i figur 4.5).  

Dragband längs kant skall dimensioneras för dragkraften: 

𝐹𝑡𝑖𝑒,𝑝𝑒𝑟 = 𝑙𝑖 𝑞1 ≥ 𝑄2     (Ekv. 4.3) 

 Där: 

𝑙𝑖 är spännvidden mellan dragbanden (se 𝑙1 𝑜𝑐ℎ 𝑙2 i figur 4.5) 

𝑞1 = 10 𝑘𝑁/𝑚  

𝑄2 = 0  Enligt EKS 10 (2015) behöver ingen undre gräns beaktas 

Det skall även finnas inre dragband (se B i figur 4.5). Dragbandet skall finnas på 

varje bjälklagsnivå i två nära vinkelräta riktningar. Dragbanden bör utföras 

kontinuerliga i hela sin längd och bör vara förankrade till dragbanden längs kant.  

De inre dragbanden bör dimensioneras för lasten: 

𝐹𝑡𝑖𝑒,𝑖𝑛𝑡 = 20 𝑘𝑁/𝑚  (EKS10, 2015) 

De inre dragbanden kan även koncentreras till balklinjerna och skall i detta fall 

dimensioneras för en dragkraft: 

𝐹𝑡𝑖𝑒 = 𝑞3  
(𝑙1+𝑙2)

2
≤ 𝑞4 (se figur 4.5)   (Ekv. 4.4) 

Där: 
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𝑞3 = 20 𝑘𝑁/𝑚 Rekommenderat värde enligt SS-EN 1992-1-1 (2005) 

 𝑞4 = ∞   Ingen övre gräns enligt EKS 10 (2015) 

𝑙1, 𝑙2  är bjälklagets spännvidder i m, (se figur 4.5) 

 

Väggar och pelare längs kant bör förankras horisontellt till bärverket i nivå med varje 

bjälklag.  

Den horisontella förankringen bör dimensioneras för en kraft per meter fasadvägg: 

𝑓𝑡𝑖𝑒,𝑓𝑎𝑐 = 20 𝑘𝑁/𝑚 

För pelare: 

𝐹𝑡𝑖𝑒,𝑐𝑜𝑙 = 150 𝑘𝑁    (SS-EN1992-1-1, 2005) 

Vertikala dragband skall enligt SS-EN 1992-1-1 (2005) finnas i elementbyggnader 

med minst 5 våningar i pelare och bärande väggar. Dragbanden bör utföras 

kontinuerliga från det understa till det översta bjälklaget. Och dimensioneras likt 

reglerna i SS-EN 1991-1-7 (2006).  

Skillnaden mellan SS-EN 1991-1-7 och SS-EN 1992-1-1 är att, SS-EN 1992-1-1 säger 

att vertikala dragband bara behövs i byggnader med minst 5 våningar medan det i SS-

EN 1991-1-7 styrs av konsekvensklass.   

Figur 4.5  Sammanhållningsarmering mot fortskridande ras (SS-EN1992-1-1, 2005) 
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5 Kopplingar 
För att en byggnad ska kunna framställas på ett effektivt och stabilt sätt är det viktigt 

att veta vilka typer av kopplingar som är mest lämpliga och hur anslutningar ska 

utföras för en specifik konstruktion och detta med hänsyn till funktion, miljö och 

lastförhållanden. Det ska här skiljas på anslutningar och kopplingar då en anslutning 

är en samling av en eller flera kopplingar som binder samman element medan en 

koppling då är den enstaka sammanknytningen mellan två eller fler element där 

krafter och moment överförs. Konstruktioner med prefabricerade betongelement 

kopplas samman på arbetsplatsen med till exempel bultar, svetsar och armeringsstål 

men även genom att fylla i fogarna mellan element med ny betong. Kopplingar 

handlar dock inte bara om att knyta enstaka element samman utan det handlar även 

om att få alla element i konstruktionen att fungera som en hel struktur. Det är därför 

väldigt viktigt att förstå hur strukturen beter sig när den belastas av vertikala och 

horisontella laster och hur intilliggande element integrerar med varandra för att 

sedan kunna utforma kopplingar som klarar av att föra lasterna vidare mellan 

elementen. 

I den färdiga byggnaden har kopplingarna en väldigt viktig roll i att få byggnaden att 

uppträda som en hel struktur. Hur hela strukturen kommer uppträda beror alltså på 

vad kopplingarna har för egenskaper, hur de beter sig vid olika situationer som till 

exempel hur kopplingen interagerar med intilliggande element. Det är därför viktigt 

att förstå hur en koppling påverkar resten av strukturen och vad en koppling har för 

inverkan på kraftöverföringar genom hela strukturen. Den förståelsen är viktig vid 

dimensionering för att kunna uppnå de tänkta strukturella beteendena och få kraften 

att ”flyta” genom konstruktionen till det huvudsakliga bärande systemen (fib, 2008). 

De allmänna reglerna för dimensionering och detaljutformning av anslutningar enligt 

SS-EN 1992-1-1 (2005) säger att anslutningar ska kunna motstå lasteffekter enligt 

dimensioneringsförutsättningarna, anpassa sig efter nödvändiga deformationer samt 

säkerställa ett robust beteende för bärverket. 

SS-EN 1992-1-1 (2005) säger även att anslutningars bärförmåga och styvhet kan 

verifieras genom framtagna beräkningsmodeller men även genom analyser med 

eventuellt stöd av provning. Vid dimensionering genom provning måste däremot 

imperfektionsfaktorer och ogynnsamma avvikelser från provningen beaktas. 

Enligt Eurokods regler ska anslutningar som överför dragkrafter armeras 

kontinuerligt över anslutningen och förankras i de anslutande elementen. Detta kan 

göras genom till exempel: 

 Omlottskarvning av stänger 

 Injektering kring armering i hål 

 Överlappande armeringsslingor 

 Svetsning av stänger eller stålplåtar 

 Förspänning 
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 Mekaniska anordningar (gängade eller fyllda hylsor) 

 Sänksmidda förband (klämskarvshylsor) (SS-EN1992-1-1, 2005) 

 

Vid dimensionering av anslutningar som ska utsättas för dragkrafter väljer man att se 

fogen mellan de anslutande elementen som sprucken då den inte ska tillgodoräknas. 

Kopplingens kapacitet och förankringen ska vara tillräcklig för att klara av 

dragkrafterna i båda de anslutande elementen. Kopplingen ska även förankras i de 

båda anslutande elementen på ett sätt så att dragkraften kan överföras till elementets 

huvudsakliga kraftmotstånd, som till exempel huvudarmeringen, och på så sätt skapa 

en kontinuerlig kraftväg genom hela strukturen. 

Kopplingar som utsätts för dragkrafter är som sagt oftast en del i ett system av 

kopplingar som binder ihop hela strukturen och gör den till en enda enhet. Därför är 

dessa kopplingar väldigt viktiga för att motverka fenomen som tidigare nämnda 

fortskridande ras. För att motverka att fortskridande ras ska ske är det viktigt att få 

kopplingen att bli så duktil som möjligt, det vill säga att kopplingen inte ska få ett 

plötsligt och sprött brott. Detta brott kan motverkas genom att förstärka strukturen 

med material som har bra duktila egenskaper, som till exempel armeringsstål. Det 

kan sedan motverkas genom att öka förankringslängden även fast det inte föreskrivs i 

dimensioneringen i brottgränstillståndet. 

Vid anslutningar där fogen mellan elementen fylls med betong skulle 

vidhäftningskraften mellan elementbetongen och fogbetongen kunna tillgodoses. För 

tester visar att skjuvkapaciteten kan vara lika stor mellan elementbetong och 

fogbetong som den är i den rena betongen. Oftast så är den kapaciteten större än 

dragkapaciteten hos den igjutna kopplingsdetaljen. Vidhäftningskapaciteten är dock 

väldigt opålitlig på grund av bland annat inre sprickor i betongen som kan försämra 

vidhäftningen väldigt mycket och blir därför opålitlig vid dimensionering.  

Vilken typ av koppling som väljs kan bero på många aspekter. De vanligaste 

aspekterna som påverkar vilken koppling som används är vilka element som ska 

kopplas samman och hur stor kraftkapacitet kopplingen måste ha. Många företag 

som arbetar med prefabricerade betongelement har handböcker som innehåller flera 

olika standardiserade kopplingar. Standardkopplingar går däremot inte alltid att 

applicera i alla situationer och då måste konstruktören utveckla specifika lösningar. 

Men dessa handböcker kan dock vara till stor hjälp för att hitta den mest optimala 

lösningen (fib, 2008). 

En av dessa handböcker, som finns tillgänglig för alla, är ovannämnda 

Betongelementboken som behandlar det mesta gällande betongelement. Handboken 

ger exempel på olika kopplingar som kan användas vid ”sidokoppling håldäck”. De 

som motsvarar de kopplingar som undersöks i denna studie är koppling med kamstål 

(d.v.s armeringsbygel) eller med gängstång med mutter. 
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På Strängbetong används i huvudsak två olika kopplingar vid koppling i sidokant 

håldäck och dessa väljs bland annat beroende på placeringen av håldäcksbjälklaget i 

förhållande till var väggelementen skarvas. Dessa två kopplingar är en 

armeringsbygel som benämns LP-bygel, som motsvarar Betongelementbokens 

koppling med kamstål, och pinnskruv med mutter (Krus & Johansson, 2016) 

5.1 LP-bygel 

En koppling som ska överföra dragkraft kan utformas på olika sätt till exempel 

armeringstänger som kontinuerligt övergår från ett element till ett annat och dessa 

används oftast vid anslutning mellan ändarna av bjälklagsplattor som delar upplag på 

till exempel en balk eller en vägg. Anslutningar kan även konstrueras genom 

överlappning av armering, svetsning, skruvar och bultar. Överlappande armering är 

ett klassiskt sätt att ansluta två element till varandra (fib, 2008). Till exempel vid 

koppling mellan vägg och bjälklag används en form av denna anslutningen fast då 

inte genom överlappande byglar utan genom att en bygel överlappas och träs runt en 

dubb i väggen (se figur 5.1).  

Om bjälklaget är placerat parallellt med en väggskarv användes en LP-bygel som 

placeras runt en dubb i väggskarven och sedan placeras i håldäcksplattans två 

närmsta kanaler (se figur 5.1). LP-bygel är väldigt begränsad då den endast kan 

användas när bjälklaget ligger vid en väggskarv men den är väldigt smidig att 

montera ute på arbetsplatsen då det i princip endast är att lägga den på plats (Krus & 

Johansson, 2016). 

 

 
Figur 5.1 Montageritning för ”sidokoppling håldäck” med LP-bygel, anpassad från 

(AB Strängbetong, 2017) 



34 
 

5.2 Pinnskruv med mutter 

Gängade skruvar och bultar är även väldigt vanligt förekommande kopplingar och 

gjuts oftast in i prefabricerade betongelement med någon form av ”ankar-del” i ändan 

som till exempel en mutter i ändan på en gängad stång eller som en vanlig bult har ett 

”huvud” i ändan. Detta gör man för att kompensera för brist på till exempel 

förankringslängd eller täckande betongskikt och på så sätt förstärka 

vidhäftningsförmågan. Denna kopplingen förutsätter att det finns ett skruvfäste i 

motstående element för att koppla samman de båda. Fördelen med denna kopplingen 

är att utstickande delar undviks helt fram till dess att skruven eller bulten skruvas i 

på montaget vilket underlättar för de som producerar elementet, transporterar 

elementet och hanterar elementet. Anslutningen är väldigt bra då den skapar en 

omedelbar koppling mellan två element men en nackdel med den är att det är väldigt 

snäva toleranser för kopplingen mellan skruv och skruvfäste.  Då skruvfästen väldigt 

enkelt kan placeras med små avvikelser från hur det egentligen ska placeras, vilket 

oftast är vinkelrätt, är det viktigt att göra hålet där den gängade stången skall placeras 

lite större än vad som krävs (fib, 2008). 

Denna kopplingen används om bjälklaget är placerat över eller under en väggskarv 

och då används en pinnskruv med mutter som på samma sätt placeras i håldäckets 

två närmsta kanaler och skruvas in i ett skruvfäste i väggen (se figur 5.2). Kopplingen 

med pinnskruv är väldigt anpassbar då den nästan alltid går att applicera men den 

kan även medföra problem om skruvfästet i väggen inte placeras rakt för då kan 

pinnskruven kollidera med håldäcket när den ska skruvas i (Krus & Johansson, 

2016). 

 

  

Figur 5.2 Montageritning för ”sidokoppling håldäck” med pinnskruv med mutter, anpassad 

från (AB Strängbetong, 2017) 
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6 Brottmoder 
Vid dimensionering av betongelement som utsätts för dragkraft är draghållfastheten i 

betongen  viktig att beakta. Betong är ett väldigt sprött material vilket betyder att om 

det blir ett dragbrott i betongen sker det väldigt plötsligt. Beräkning av kapaciteter 

beräknas här med karakteristiska och dimensionerande värden. Vid ”sidokoppling 

håldäck” finns det en del brottsmoder som måste beaktas och dessa är: 

 Dragbrott längs kanaltak och/eller kanalbotten 

 Vidhäftningsbrott mellan igjuten betong och håldäcksbetong 

 Materialbrott i igjuten ståldetalj 

 Vidhäftningsbrott mellan betong och ståldetalj, (Betongelementforeningen, 

2013). 

6.1 Dragbrott längs kanaltak och/eller kanalbotten 

Kanaltaket och kanalbotten i ett håldäck är kritiska delar då de endast består av en 

tunn skiva av oarmerade betong. I ”sidokoppling håldäck” är de känsliga mot 

dragkrafter och vid sådan belastning riskerar de att gå till brott. Kapaciteten som 

håldäcket har mot just detta brott kan beräknas med hjälp av Betongelementboken  

(Betongelementforeningen, 2013) som dimensionerar för dragbrott i betongen. 

Beräkningsmodellen för detta brott beskrivs av Ekv. 3.13 i Kapitel 3.1.2 och kan 

användas för att dimensionera dragkraftskapaciteten för våra håldäck. 

Vid ett rent dragbrott i kanaltaket eller kanalbotten ses håldäcksplattan som belastad 

av en kontinuerlig utbredd last (se figur 3.10). För HD/F 120/27 med betongkvalitet 

C40/50 beräknas den dimensionerande dragkraftskapaciteten enligt följande: 

𝑠𝑑Ø = 0,5 𝑓𝑐𝑡𝑑 𝑡 (𝑘𝑁 𝑚⁄ )     (Ekv. 3.13) 

Där: 

𝑓𝑐𝑡𝑑 = 𝛼𝑐𝑡,𝑝𝑙
𝑓𝑐𝑡𝑘,0,05

𝐶

      (Ekv. 6.2) 

Då faktorn 𝑐𝑡,𝑝𝑙 redan är medräknad i Betongelementbokens formel för 

dragkraftskapacitet sätt därför 𝑓𝑐𝑡𝑑 till: 

𝑓𝑐𝑡𝑑 =
𝑓𝑐𝑡𝑘,0,05

𝐶

→ 𝑓𝑐𝑡𝑑 =
2,5

1,5
= 1,667 𝑀𝑃𝑎    (Ekv. 6.3) 

𝑡 = 35 𝑚𝑚   för HD/F 27 (se figur 6.1) 

𝑓𝑐𝑡𝑘,0,05 = 2,5 𝑀𝑃𝑎 karakteristisk draghållfasthet (SS-EN1992-1-1, 2005). 

Detta ger den dimensionerande draghållfastheten: 

𝑠𝑑Ø = 0,51,66735 = 29,1725 𝑁 𝑚𝑚⁄ ≈ 29,2 𝑘𝑁 𝑚⁄  
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Dragkrafterna som angriper håldäcket förankras genom kopplingar i punktform 

vilket gör att krafterna tas upp i håldäcket i form av punktlaster. När kraften 

förankras i punkter kan inte brottet ses som ett rent dragbrott i kanaltaket eller 

kanalbotten men det har fortfarande en betydande roll i hur brottet uppkommer. Den 

enskilda kopplingens kapacitet bestäms genom att multiplicera dragkraftskapaciteten 

för utbredd last med det s-avstånd som det minst får vara mellan kopplingarna för att 

den övre gränskapaciteten i håldäckskanalen skall kunna mobiliseras. Minsta s-

avstånd ges av Ekv. 3.14 (se Kapitel 3.1.2, figur 3.10): 

𝑠 = 2𝑎 + 𝑏      (Ekv. 3.14) 

För HD/F 120/27 är det vanligast att förankra kopplingen centriskt i andra kanalen 

på håldäcket, se kapitel 3.1.2, vilket ger oss ett a-mått som blir cirka 375 mm. Urtagen 

utförs vanligtvis med en bredd på 300 mm, (Krus & Johansson, 2016), vilket ger en 

igjutningsbredd och ett b-mått som blir detsamma. Det minsta s-avståndet som gör 

att håldäckets gränskapacitet kan utnyttjas blir då: 

𝑠 = 2375 + 300 = 1050 𝑚𝑚 = 1,05 𝑚 

Den maximala punktlasten som håldäcket då kan utsättas erhålls av Ekv. 3.15: 

𝑆𝑅𝑑,𝑐 = 𝑠𝑑Ø  × 𝑠 (𝑘𝑁)      (Ekv. 3.15) 

Detta ger i sin tur den maximala punktlasten som kan förankras i en koppling i HD/F 

120/27: 

𝑆𝑅𝑑,𝑐 = 29,1 × 1,05 = 30,555 𝑘𝑁  

Samma modell användas vid beräkning av karakteristiska draghållfasthet, fast då 

används 𝑓𝑐𝑡𝑚 som är medelvärdet för betongens karakteristiska draghållfasthet som 

är 𝑓𝑐𝑡𝑚 = 3,5 𝑀𝑃𝑎 för C40/50 betong. Draghållfasthetsvärdet 𝑓𝑐𝑡𝑚 används istället för 

𝑓𝑐𝑡𝑘,0,05, som är 5% fraktilen av det karakteristiska värdet, (SS-EN1992-1-1, 2005), för 

att få ett mer överensstämmande resultat med verkligheten. Här bortses även från 

reduktionsfaktorn 𝛼𝑐𝑡,𝑝𝑙. Den karakteristiska dragkraftskapaciteten skulle då bli:

  

Figur 6.1 Tvärsnitt för en HD/F 120/27 F184, anpassad från (AB Strängbetong, 2017) 
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𝑠𝑘Ø = 𝑓𝑐𝑡𝑚 𝑡 → 𝑠𝑘Ø = 3,535 = 122,5 𝑘𝑁/𝑚 

Samma s-avstånd används vilket ger karakteristiska dragkraftskapaciteten för en 

punktlast: 

𝑆𝑅𝑘,𝑐 = 𝑠𝑘Ø  × 𝑠 → 𝑆𝑅𝑘,𝑐 = 122,51,05 = 128,625 𝑘𝑁 

För HD/F 120/40 med betongkvalitet C40/50 beräknas den dimensionerande och 

karakteristisk dragkraftskapaciteten på samma sätt enligt följande: 

𝑓𝑐𝑡𝑑 = 1,667 𝑀𝑃𝑎 

𝑡 = 39 𝑚𝑚   för HD/F 120/40 (se figur 6.2)  

Detta ger den dimensionerande draghållfastheten för en utbredd last: 

𝑠𝑑Ø = 0,51,66739 = 32,5065 𝑁 𝑚𝑚⁄ ≈ 32,5 𝑘𝑁 𝑚⁄  

 

 

 

HD/F 120/40 förankras på samma sätt som HD/F 120/27 centriskt i den andra 

kanalen. Detta ger samma a-mått och även b-måttet är densamma. Minsta s-

avståndet blir därför exakt samma som för HD/F 120/27: 

𝑠 = 2375 + 300 = 1050 𝑚𝑚 = 1,05 𝑚 

Detta ger i sin tur den maximala punktlasten som kan förankras i en koppling i HD/F 

120/40: 

𝑆𝑅𝑑,𝑐 = 32,5 × 1,05 = 34,125 𝑘𝑁  

Karakteristiska värden, 𝑓𝑐𝑡𝑚,  ger oss den karakteristiska dragkraftkapaciteten för en 

utbredd last: 

𝑠𝑘Ø = 3,539 = 136,5 𝑘𝑁/𝑚 

 

Figur 6.2 Tvärsnitt för en HD/F 120/40, anpassad från (AB Strängbetong, 

2017) 
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Den karakteristiska kapaciteten för en punktlast blir då: 

𝑆𝑅𝑘,𝑐 = 136,51,05 = 143,325 𝑘𝑁 

6.2 Vidhäftningsbrott mellan igjuten betong och håldäcksbetong 

När två olika betonger gjuts på varandra vid olika tillfällen som till exempel när ny 

ohärdad betong gjuts i en ursparing i ett härdat håldäck finns det en risk att ett brott 

kan uppstå i anläggningsytorna mellan de två betongerna när de utsätts för 

dragkrafter. När en fog mellan två betongytor utsätts för en dragande eller tryckande 

kraft parallell med fogen uppstår skjuvspänningar mellan de olika betongytorna. 

Betongens vidhäftningsförmåga beskriver hur väl den klarar av att motstå dessa 

skjuvspänningarna och hur stora laster fogen klarar innan det blir ett skjuvbrott. 

Vidhäftningsförmågan varierar mycket då det är många faktorer som påverkar den 

som till exempel ytråheten, ytans renhet med mera.  

Dimensioneringsregler och krav för högsta skjuvspänning som får uppstå i fogen 

mellan betong gjutna på olika tillfällen går att hitta i SS-EN 1992-1-1 (2005). 

Metoden förklaras av Ekv. 3.7 i Kapitel 3.1.1 där den dimensionerande kapaciteten 

för skjuvspänningar vid fogskjuvning är: 

𝑣𝑅𝑑𝑖 = 𝑐 𝑓𝑐𝑡𝑑 + 𝜇 𝜎𝑛 + 𝜌 𝑓𝑦𝑑  (𝜇 sin 𝛼 + cos 𝛼) ≤ 0,5 𝜈 𝑓𝑐𝑑   (Ekv. 3.7) 

Formeln innehåller tre termer som ger vidhäftningsförmågan utifrån tre olika 

faktorer. Den första termen (𝑐 𝑓𝑐𝑡𝑑) ger skjuvspänningskapaciteten för betongen utan 

inverkan av andra krafter. Den andra termen (𝜇 𝜎𝑛) adderar eller subtraherar 

vidhäftningsförmåga beroende på inverkan av tryckande eller dragande krafter 

vinkelrätt mot fogen. Vid tryckande kraft ökar vidhäftningen medan vid dragande 

kraft försvinner vidhäftningen. Utsätts fogen för dragande krafter måste tvärgående 

armering tilläggas för att vidhäftningen ska vara befintlig. Den sista termen 

(𝜌 𝑓𝑦𝑑 (𝜇 sin 𝛼 + cos 𝛼)) i formeln berör alltså inverkan av tvärgående armering som 

skär fogytan. Tvärgående armering kan då användas för att både öka 

vidhäftningsförmågan och skapa vidhäftning vid dragande krafter 

(Betongelementforeningen, 2016). 

Vid ”sidokoppling håldäck” sker förbindelsen mellan vägg och håldäck genom igjuten 

betong i ett urtag i håldäckets två närmsta kanaler (se figur 6.3). På grund av 

håldäckets tvärsnitt och formen på igjutningen blir vidhäftningsförmågan och 

skjuvkraftskapaciteten svår att beräkna. Igjutningen har ingen vidhäftning inuti 

kanalen då kanalen inte innehåller någon betong (se figur 6.5), men håldäckets 

tvärsnitt ger den igjutna betongen mothåll för utdragskraften och ger därför 

kopplingen en större kapacitet. Mothållen kommer från de kvarvarande liven i 

urtaget (se figur 6.4a) men även från en bit av de intakta kanalerna som ligger intill 

urtaget (se figur 6.4b). Kanalerna förses med pluggar som tillåter en del av betongen 

att rinna in i kanalen och förankra kopplingen extra (se figur 6.5). På grund av detta 

kan kopplingen betraktas som starkare vid dimensionering av vidhäftning mellan 

igjuten betong och håldäcks betong.  
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Figur 6.3 Igjutning i ”sidokoppling håldäck”, anpassad från 

(Betongelementforeningen, 2013) 

Figur 6.4 Rödstreckade områden motsvarar mothåll för igjutningen i ”sidokoppling 

håldäck”, (a) = Mothåll från kvarvarande liv, (b) = Mothåll från de intakta kanalerna, 

anpassad från (Betongelementforeningen, 2013) 

b) 

Figur 6.5 a) Hackad ursparning ger en skrovlig yta, b) Kanalerna förses med 

plastpluggar för att stoppa igjutningsbetongen från att rinna in i kanalerna 

a) 
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På grund av mothållen som håldäckstvärsnittet förser igjutningen med kan 

beräkningar då göras på säkra sidan. Vid ”sidokoppling håldäck” förses inte 

igjutningen med tvärgåendearmering som skär fogen vilket betyder att den tredje 

termen går att bortse från. Även den andra termen går att bortse ifrån då igjutningen 

utförs efter att håldäcket har avspänts vilket betyder att tryckande och dragande 

spänningar i fogen inte uppstår. Yttre spänningar kan även ses komma från nyttig 

last i byggnadens bruksskede men det anses ändå i sammanhanget ha en försumbar 

effekt på kopplingens vidhäftningskapacitet. 

Detta betyder att den dimensionerande skjuvspänningskapaciteten i kopplingen blir: 

𝑣𝑅𝑑𝑖 = c 𝑓𝑐𝑡𝑑 ≤ 0,5 𝜈 𝑓𝑐𝑑     (Ekv. 6.7) 

Det vanligaste sättet att göra en ursparning på detta vis är genom att hacka upp den 

precis efter gjutning vilket leder till att betongspill landar i kanalen där den sen 

härdar med resten av håldäcket. Ytan blir då skrovlig vilket ger ett värde på 𝑐 = 0,40.  

Något som förekommer är att ursparingarna behöver sågas dit i efterhand. Om detta 

görs får inte håldäcket sin skrovliga yta och får därför ses som slät vilket ger 𝑐 = 0,20. 

Ett tredje alternativ är att fogytan ses som att den är försedd med förtagningar vilket 

ger vidhäftningen större kapacitet. Vid denna typen av ursparning kan ytan ses som 

förtagen då de avhackade liven ger mothåll för igutningsbetongen och det gör även 

kanalväggarna då pluggarna gjuts in en bit i kanalerna (se figur 6.5a och 6.5b).  

Eurokods definition av fog försedd med förtagningar gäller förutsättningarna enligt 

figur 6.6. Den säger att förtagningens höjd och/eller bredd ska vara tio gånger så stor 

som djupet på förtagningen (SS-EN1992-1-1, 2005). Dessa krav innebär att fogen i 

”sidokoppling håldäck” inte kvalificeras för att falla under denna kategori. 

 

Figur 6.6 Mothåll för Igjutningen i ”sidokoppling håldäck”, (A) = Mothåll från kvarvarande liv, 

(B) = Mothåll från de intakta kanalerna, (SS-EN1992-1-1, 2005). 
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Skjuvspänningskapaciteten har ett övre gränsvärde som är det största bärförmågan 

som kan tillgodoräknas. Enligt SS-EN 1992-1-1 (2005) sätts den till: 

𝑣𝑅𝑑𝑖 = 0,5 𝜈 𝑓𝑐𝑑     (Ekv. 6.8) 

Där: 

𝑓𝑐𝑑 är betongens dimensionerande tryckhållfasthet 

𝜈 är reduktionsfaktorn för hållfasthet 

𝜈 = 0,6[1 −
𝑓𝑐𝑘

250
]     (Ekv. 6.9) 

Där: 

𝑓𝑐𝑘 är betongens karakteristiska tryckhållfasthet 

För C40/50 betong är 𝑓𝑐𝑘 = 40 𝑀𝑃𝑎 vilket ger 𝑓𝑐𝑑 = 40
1,5⁄ = 26,667 𝑀𝑃𝑎 och då blir 

gränsvärdet: 

0,50,6 [1 −
40

250
]26,667 = 6,72 𝑀𝑃𝑎 

Då fogen inte kvalificeras som ”försedd med förtagningar” används c-värden för 

skrovlig yta för normala förhållanden och slät yta när ursparningen görs genom 

sågning. För C40/50 betong har betongen en dimensionerande draghållfasthet 𝑓𝑐𝑡𝑑 =

1,667 𝑀𝑃𝑎 enligt föregående kapitel. Detta ger dimensionerande 

skjuvspänningskapaciteten: 

𝑣𝑅𝑑𝑖,𝑆𝐾𝑅𝑂𝑉𝐿𝐼𝐺 = 0,41,667 = 0,6668 𝑀𝑃𝑎 

och,  

𝑣𝑅𝑑𝑖,𝑆𝐿Ä𝑇 = 0,21,667 = 0,3334 𝑀𝑃𝑎 

Karakteristiska skjuvspänningskapaciteten beräknas med 𝑓𝑐𝑡𝑚 och blir i sin tur: 

𝑣𝑅𝑘𝑖,𝑆𝐾𝑅𝑂𝑉𝐿𝐼𝐺 = 0,43,5 = 1,4 𝑀𝑃𝑎 

och,  

𝑣𝑅𝑘𝑖,𝑆𝐿Ä𝑇 = 0,23,5 = 0,7 𝑀𝑃𝑎 

Dimensionerande dragkraftskapaciteten fås sedan genom att multiplicera 

skjuvspänningen med vidhäftingsarean, 𝑉𝑅𝐷 = 𝑣𝑅𝐷𝑖 𝐴𝑖. Vidhäftningsarean för 

igjutningen beräknas med AutoCad för håldäckstvärsnittet (se figur 6.7) och 

bottenarean räknas som en rektangel (se figur 6.8). 

Vidhäftningsarena blir för en HD/F 120/27: 
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𝐴𝑖 = 425300 + 2(90 000 − (229 000)) = 191 500 𝑚𝑚2 

Vidhäftningsarena blir för en HD/F 120/40: 

𝐴𝑖 = 400300 + 2(130 000 − (247 000)) = 192 000 𝑚𝑚2 

  

 

 

 

För HD/F 120/27 F184 blir den dimensionerande dragkraftskapaciteten då: 

𝑉𝑅𝑑,𝑆𝐾𝑅𝑂𝑉𝐿𝐼𝐺 = 0,6668191 500 = 127 692 𝑁 ≈ 127,6 𝑘𝑁 

och, 

Figur 6.7 Area för vidhäftning i håldäckets tvärsnitt, (a) = HD/F 120/27 F184, (b) = HD/F 120/40 

a

) 
b

) 

Figur 6.8 Bredd för igjutningen. 
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𝑉𝑅𝑑,𝑆𝐿Ä𝑇 = 0,3334191 500 = 63 846 𝑁 ≈ 63,8 𝑘𝑁 

Karakteristiska dragkraftskapaciteten blir: 

𝑉𝑅𝑘,𝑆𝐾𝑅𝑂𝑉𝐿𝐼𝐺 = 1,4191 500 = 268 100 𝑁 = 268,1 𝑘𝑁 

och, 

𝑉𝑅𝑘,𝑆𝐿Ä𝑇 = 0,7191 500 = 134 050 𝑁 ≈ 134 𝑘𝑁 

För HD/F 120/40 blir den dimensionerande dragkraftskapaciteten då: 

𝑉𝑅𝑑,𝑆𝐾𝑅𝑂𝑉𝐿𝐼𝐺 = 0,6668192 000 = 128 025 𝑁 ≈ 128 𝑘𝑁 

och, 

𝑉𝑅𝑑,𝑆𝐿Ä𝑇 = 0,3334192 000 = 64 012 𝑁 ≈ 64 𝑘𝑁 

Karakteristiska dragkraftskapaciteten blir: 

𝑉𝑅𝑘,𝑆𝐾𝑅𝑂𝑉𝐿𝐼𝐺 = 1,4192 000 = 268 800 𝑁 = 268,8 𝑘𝑁 

och, 

𝑉𝑅𝑘,𝑆𝐿Ä𝑇 = 0,7192 000 = 134 400 𝑁 = 134,4 𝑘𝑁 

Detta är en grov förenkling för att räkna ut vidhäftningsbrott mellan igjuten betong 

och håldäcksbetong. Kapaciteterna som tas fram är på väldigt säker sida på grund av 

mothåll från håldäckets form och tvärsnitt. I uträkningen tas inte hänsyn till att 

igjutningen får mothåll i kanalerna och ifrån de kvarvarande uppstickande liven 

vilket gör att kapaciteten för vidhäftningsbrott mellan de två olika betongerna antas 

vara betydligt högre. 

6.3 Materialbrott i igjuten ståldetalj 

När betongens kapacitet är tillräckligt stor och klarar av att stå emot de dragbrott 

som har beskrivits ovan samtidigt som vidhäftningen mellan igjutningsbetongen och 

den igjutna ståldetaljen överstiger stålets draghållfasthet kommer brottet att ske i 

ståldetaljen. Kopplingen blir då begränsad till stålets draghållfasthet. Nedan följer 

beräkningar för den karakteristiska och dimensionerande sträckgränsen samt den 

karakteristiska brottgränsen hos både LP-bygeln och pinnskruven. 

LP-bygeln beräknas enligt följande formel: 

𝐹𝑡,𝑅 = 𝐴Ø 𝑓      (Ekv. 6.10) 

Där: 

𝐴Ø  tvärsnittsarean för bygeln 

𝑓   stålets hållfasthetsvärde  
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LP-bygeln är Ø12 och hållfasthetsklass K500B vilket ger: 

𝑓𝑦𝑘 = 500 𝑀𝑃𝑎 hållfasthetsvärde för karakteristisk sträckgräns 

𝑓𝑦𝑑 = 435 𝑀𝑃𝑎 hållfasthetsvärde för dimensionerande sträckgräns,  

(Johannesson & Vretblad, 2011) 

𝑓𝑢𝑘 ≈ 650 𝑀𝑃𝑎 hållfasthetsvärde för karakteristisk brottgräns,  

(Burström, 2007) 

𝐴Ø =
2122

4
= 226 𝑚𝑚2 = 22610−6 𝑚2 

Den karakteristiska sträckgränsen uppnås vid: 

𝐹𝑡,𝑦,𝑅𝑘 = 22610−6500106 = 113 000 𝑁 = 113 𝑘𝑁 

Den dimensionerande sträckgränsen uppnås vid: 

𝐹𝑡,𝑦,𝑅𝑑 = 22610−6435106 = 98 310 𝑁 ≈ 98,3 𝑘𝑁 

Den karakteristiska brottgränsen uppnås vid: 

𝐹𝑡,𝑢,𝑅𝑘22610−6650106 = 146 900 𝑁 = 146,9 𝑘𝑁 

Beräkningen för den dimensionerande bärförmågan för dragkraft hos en pinnskruv 

ser ut är enligt SS-EN 1993-1-8 (2005). 

𝐹𝑡,𝑅𝑑 =
𝑘2𝑓𝑢𝑏𝐴𝑠

𝑀2

     (Ekv. 6.11) 

Där: 

𝑘2  0,63 för försänkt skruv annars k2 = 0,9 

𝐴𝑠   skruvens spänningsarea 


𝑀2

  1,2 (EKS10, 2015) 

Pinnskruven är en M20 där M står för Metriska ISO-gängor, som är en gängprofil 

enligt SS-ISO 68-1, och 20 är diametern på stången vilket ger spänningsarea enligt 

nedan (Johannesson & Vretblad, 2011). Pinnskruven har en hållfasthetsklass som 

heter 8.8 vilket ger hållfasthetsvärden nedan enligt SS-EN 1993-1-1 (2005). 

𝑓𝑦𝑏 = 640 𝑀𝑃𝑎 hållfasthetsvärde för karakteristisk sträckgräns 

𝑓𝑢𝑏 = 800 𝑀𝑃𝑎 hållfasthetsvärde för karakteristisk brottgräns 

𝐴𝑠 = 24510−6 𝑚2 (Johannesson & Vretblad, 2011) 
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Den dimensionerande bärförmågan för en pinnskruv blir då: 

𝐹𝑡,𝑅𝑑 =
0,980010624510−6

1,2
= 147 000 𝑁 = 147 𝑘𝑁 

För den karakteristiska sträckgränsen antas värdet uppgå till: 

𝐹𝑡,𝑦,𝑅𝑘 = 64010624510−6 = 156 800 𝑁 = 156,8 𝑘𝑁 

Den karakteristiska brottgränsen antas uppnås vid: 

𝐹𝑡,𝑢,𝑅𝑘 = 80010624510−6 = 196 000 𝑁 = 196 𝑘𝑁 

6.4 Vidhäftningsbrott mellan betong och igjuten koppling 

När kamstänger och skruvar förankras i betongen och sedan utsätts för dragkraft 

fördelas spänningar längs med gränsytan mellan de båda genom vidhäftning. Det är 

ett vanligt förekommande sätt att förankra ståldetaljer i betong då dragkrafterna 

sprids ut över hela förankringslängden vilket innebär att spänningarna inte blir 

koncentrerade till endast ett område. När spänningsöverföringarna mellan stålet och 

betongen blir tillräckligt stor kommer resultatet tillslut att bli att vidhäftningen 

släpper och stålet glider ut. Skjuvspänningarna som uppstår i gränsytan mellan 

betongen och stålet är inte jämt fördelade vilket innebär att vidhäftningen släpper 

olika över förankringslängden. Detta betyder att vidhäftningen tidigare lossnar i den 

änden som stången blir belastad och senare i den mer passiva änden. Vad som kan 

ske är att vidhäftningen i den belastade änden släpper men stången sitter stadigt fast 

i den andra änden där vidhäftningen ej har släppt.  

När en förankrad stång utsätts för en dragkraft som ökar med tiden uppstår 

skjuvspänningar i gränsytan mellan betongen och stången. Det finns ett samband 

mellan storleken på dragkraften och skjuvspänningarnas fördelning över gränsytan 

och detta illustreras i figur 6.9.  

 

 Figur 6.9 Dragspänningar i stålet, 𝑠, och skjuvspänningarna, 𝜏𝑏, i gränsytan till 

betongens påverkan av storlek på normalkraften (fib, 2008). 
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I den änden där lasten förs in tas dragkraften först upp av stålet och sedan fördelas 

den genom skjuvspänningar i kontaktytan mellan stål och betong där 

skjuvspänningarna avtar desto längre in de kommer längs stången. Desto större 

dragkraften blir desto längre in på stången uppstår dessa skjuvspänningar och den 

längden som skjuvspänningarna uppstår längs stången kallas för överföringslängd 

och ses som x i figur 6.9.  

När kopplingen utsätts för mindre dragkrafter tar sig bara skjuvspänningarna en viss 

sträcka längs stången (se figur 6.9). Över hela överföringslängden är spänningarna i 

stålet större än spänningarna i betongen vilket betyder att stången måste töjas för att 

den ska släppa från betongen. Att stången töjer sig och släpper från betongen är ofta 

vad som händer på i den belastade änden medan stången fortfarande är stadigt 

förankrad i den passiva änden där spänningarna inte är lika stora.  

När dragkraften i kopplingen ökar och skjuvspänningarna uppstår längs hela stången 

innebär det att vidhäftningen längs hela stången nu riskerar att släppa men släppet 

sker fortfarande tidigare i den belastade änden. Vad som är viktigt att tänka på här är 

att stålspänningarna alltid är noll i den passiva änden men det kan fortfarande 

uppstå skjuvspänningar där. Med ökade dragkrafter blir det även ökade 

skjuvspänningar och risken för vidhäftningsbrott ökar. 

Används för kort förankringslängd är det större risk att stålet släpper från betongen. 

Det vanligaste dimensioneringsmodellerna ser därför till att förankringen är så stor 

att stålet går till brott först. Stålet dimensioneras vanligtvis efter sträckgränsen men 

när duktiliteten är viktig bör igjutningsdetaljen dimensioneras så att kapaciteten i 

brottgränstillståndet kan förankras i betongen. Då kan stålets plastiska egenskaper 

utnyttjas. Gör man detta uppstår det sprickor i betongen som startar från kammarna 

hos stålet som rör sig ut mot betongkanten när stålet flyter och detta kan leda till ett 

lokalt konbrott som visas i figur 6.10. Tester har kunnat visa att detta sker och vad 

man har kommit fram till är att djupet på konen hamnade på ungefär 2Ø där Ø är 

diametern på stången. När dessa sprickor uppstår reduceras vidhäftningen och där 

konbrottet uppstår försvinner hela vidhäftningen med samma djup som konen. 

 

Figur 6.10 När stålet flyter uppstår sprickor som gör att betong släpper. När betongen 

släpper tappar stålet vidhäftning (fib, 2008). 
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Raka armeringsstänger kan kopplas av ren vidhäftningsförmåga till 

igjutningsbetongen. Armeringsstänger som benämns som kamstål används vanligtvis 

då och detta innebär att stålet har ”kammar” som gör att vidhäftningen blir bättre. 

Vid denna koppling uppstår dragspänningar mellan igjutningsbetongen och 

kamstålet och kapaciteten för den här kopplingen bestäms av hur mycket täckande 

betong det är och hur lång förankringslängd kamstålet har. Finns det geometriska 

möjligheter kan kopplingen utföras så att vidhäftningskapaciteten överstiger 

draghållfastheten i stålet men om denna möjlighet inte finns bestäms kapaciteten 

utefter vidhäftningskapaciteten eller genom att förse förankringen med någon form 

av ”ankar-del” i änden. Vidhäftningsbrottet kan här uppstå antingen som avlossnad 

av täckande betongskikt eller genom rent utdrag av stålet (se figur 6.11), (fib, 2008).  

 

Vidhäftningshållfastheten för förankrade stänger beräknas genom följande metod: 

𝑓𝑏𝑑 = 𝜂1𝜂2𝜂3𝑓𝑐𝑡𝑑     (Ekv. 6.12) 

Där: 

𝑓𝑐𝑡𝑑 är dimensioneringsvärdet för betongens draghållfasthet 

𝜂1 varierar beroende på utformningen på stångens yta 

𝜂1 2,25 för kamstål, (fib, 2008); = 1,9 för gängade stänger, 

(Betongelementforeningen, 2016); = 1,0 för släta stänger, (fib, 2008). 

𝜂2 koefficient bestäms utifrån vidhäftningsförhållanden och stångens läge 

under gjutning (se figur 6.12) 

𝜂2 1,0 vid ”goda” förhållande; = 0,7 för alla övriga fall 

Figur 6.11 Vidhäftningsbrott: a) Brist på täckande betongskikt leder till avlossnad, b) För kort 

förankringslängd gör att vidhäftningen släpper och stålet glider ut (fib, 2008). 
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𝜂3 bestäms utifrån stångens diameter 

𝜂3 1,0 för Ø  32 mm; = (132-Ø)/100 för Ø > 32 mm, (SS-EN1992-1-1, 

2005).  

 

 

 

Den erforderliga grundförankringslängden som krävs beräknas enligt följande: 

𝑙𝑏,𝑟𝑞𝑑 =
Ø𝜎𝑠𝑑

4𝑓𝑏𝑑
     (Ekv. 6.13) 

Vilket genom multiplicering av täljare och nämnare med det förankrade stålets area 

blir: 

𝑙𝑏,𝑟𝑞𝑑 =
𝜎𝑠𝑑𝐴𝑠

𝑓𝑏𝑑Ø
     (Ekv. 6.14) 

Därefter ska den erforderliga förankringslängden 𝑙𝑏𝑑 beräknas och det görs enligt 

följande metod: 

𝑙𝑏𝑑 = 12345𝑙𝑏,𝑟𝑞𝑑    (Ekv. 6.15) 

1, 2, 3, 4 och 5  är koefficienter som tas ur SS-EN 1992-1-1 (2005), tabell 8.2.  

Man vill att förankringskapaciteten ska vara större eller lika med stålets kapacitet:  

𝜎𝑠𝑑𝐴𝑠 ≤
𝑓𝑏𝑑Ø𝑙𝑏𝑑

12345
= 𝐹𝑏𝑑    (Ekv. 6.16) 

Figur 6.12 Beskrivning av vidhäftningsförhållanden (SS-EN1992-1-1, 2005). 
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𝐹𝑏𝑑   är här den dragkraftskapaciteten kopplingen har utefter 

faktorer som förankringslängd, stångdiameter, 

vidhäftningshållfasthet och igjutningsförhållanden. 

LP-bygeln är en Ø12, är av kamstål och kan i vårt fall ses som att den har goda 

vidhäftningsförhållanden på grund av de bokade byglarna. Vidhäftningshållfastheten 

blir då: 

𝑓𝑏𝑑 = 2,251,01,01,667 = 3,75 𝑀𝑃𝑎 = 3,75 𝑁/𝑚𝑚2 

Förankringslängden för en LP-bygel mäts längs centrumlinjen på bygeln och kan ses 

som två b-byglar (se figur 6.13) som överlappar varandra. B-byglarna är: 

Ø = 12 𝑚𝑚 

𝑎 = 375 𝑚𝑚 

𝑏 = 200 𝑚𝑚 

𝑟 = 32 

 

 

 

Detta ger en klipplängd per bygel som är 545 mm. Vilket betyder att vi har 

förankringslängden: 

𝑙𝑏𝑑 = 5452 = 1090 𝑚𝑚 

1 är baserat formen på stängerna och vid detta fall när stången är bockad 

är 1 = 0,7 

2 är baserad på täckande betongskikt och är i detta fallet god och det ger, 

2 = 0,7 

3 beror på omslutning av icke fastsvetsad tvärarmering som inte finns här, 

3 = 1,0 

Figur 6.13 LP-bygeln kan ses som två B-byglar vid framtagning av 

förankringslängd, anpassad från (AB Strängbetong, 2017) 
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4 beror på omslutning av fastsvetsad tvärarmering som inte finns i det här 

fallet, 4 = 1,0 

5 beror på tvärgående tryck vilket vi inte räknar med och det ger, 5 = 1,0 

Detta ger oss en dimensionerande draghållfasthet på: 

𝐹𝑏𝑑 =
3,75075121090

0,70,71,01,01,0
= 314 542 𝑁 ≈ 314,5 𝑘𝑁 

Karakteristiska värden med 𝑓𝑐𝑡𝑚 ger oss en vidhäftningshållfasthet: 

𝑓𝑏𝑘 = 2,251,01,03,5 = 7,875 𝑀𝑃𝑎 = 7,875 𝑁/𝑚𝑚2 

Vilket ger en karakteristisk draghållfasthet: 

𝐹𝑏𝑘 =
7,875121090

0,70,71,01,01,0
= 660 407 𝑁 ≈ 660,4 𝑘𝑁 

Pinnskruven är en Ø20 och går under kategorin gängad stång. Pinnskruven kan även 

betraktas som att ha goda vidhäftningsförhållanden. Vidhäftningshållfastheten blir 

då: 

𝑓𝑏𝑑 = 1,91,01,01,667 = 3,167 𝑀𝑃𝑎 = 3,167 𝑁/𝑚𝑚2  

Pinnskruven i ”sidokoppling håldäck” förankras med lbd  375 mm i både HD/F 27 

och HD/F 40.  

1 1,0 (rak stång) 

2 0,7 (bra täckskikt) 

3 1,0 (inga tvärgående stänger) 

4 1,0 (inga tvärgående svetsade stänger) 

5 1,0 (bra omslutning av tryck) 

Detta ger en dimensionerande dragkapacitet i kopplingen: 

𝐹𝑏𝑑 =
3,16720375

1,00,71,01,01,0
= 106 601 𝑁 ≈ 106,6 𝑘𝑁 

Karakteristiska värden med 𝑓𝑐𝑡𝑚 ger oss en vidhäftningshållfasthet: 

𝑓𝑏𝑘 = 1,91,01,03,5 = 6,65 𝑀𝑃𝑎 = 6,65 𝑁/𝑚𝑚2 

Vilket ger en karakteristisk draghållfasthet: 

𝐹𝑏𝑘 =
6,6520375

1,00,71,01,01,0
= 223 838 𝑁 ≈ 223,8 𝑘𝑁 
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På grund av att den dimensionerande förankringskapaciteten inte uppnår stålets 

dimensionerande sträckgräns förses pinnskruven med en mutter i den igjutna änden 

av skruven. Detta förhindrar förankringsbrott för pinnskruven. Det som kan hända 

när man förser en pinnskruv med en mutter i änden är ett så kallat konbrott eller 

utdragsbrott (fib, 2008). Detta behandlas inte närmare i denna studie då ökningen 

ankarmuttern ger till förankringskapaciteten anses öka över stålets sträckgräns och 

anses därför ointressant.  

 

                   

6.5 Sammanställning brottsmoder 

Sammanställningen visar att vid dimensionering av ”sidokoppling håldäck” så 

dimensioneras kopplingen för dragbrott längs kanaltak och/eller kanalbotten (se 

Tabell 6.1). Kapaciteten mot just det brottet var sämst av de ovan redovisade 

brottsmoderna och det som låg närmast därefter var vidhäftningsbrott mellan igjuten 

betong och håldäcksbetong vid slät yta. Vid beräkning av det brottet gjordes grova 

förenklingar av vidhäftningsytan och mothåll från håldäckstvärsnittet bortsågs från 

vilket gör att det resultatet för kapaciteten är på säkra sidan och antas vara betydligt 

högre i verkligheten.  

Närmast efter dragbrott i kanal blir då materialbrott i igjutningsdetalj som 

dimensioneras efter stålets sträckgräns då stålet anses förverkat när den börjar flyta 

och få plastiska deformationer. Kapaciteten kan ökas genom val av grövre diameter 

på bygel och pinnskruv.  

Då pinnskruven förses med en mutter i den igjutna änden anses vidhäftningsbrott 

mellan betong och denna inte inträffa. De redovisade värdena för vidhäftningsbrott 

mellan betong och pinnskruv i tabell 6.1 och 6.2 visar kapaciteten för pinnskruv utan 

ankarmutter. 

Störst kapacitet har vidhäftningen mellan betong och LP-Bygel som framförallt beror 

på LP-bygelns form.  

 

Figur 6.14 a) Brottskon uppstår när skruven förses med ankarmutter, b) Utdragsbrott där betongen 

trycks till brott av ankarmuttern, (fib, 2008). 

a) b) 
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Resultaten från Tabell 6.2 är vad som kan förväntas vid provning av denna koppling. 

Värdena borde stämma bra överens med verkligheten då kapaciteterna är uträknade 

med karakteristiska värden och utan reducering på grund av säkerhet. Även här sker 

dragbrott i kanal först då vidhäftningen mellan håldäcksbetong och igjutningsbetong 

ses som på väldigt säker sida. Vid provning av kapacitet för kopplingen borde brottet 

ske som dragbrott i kanalen. HD/F 120 27 borde enligt beräkningsmodellerna gå till 

brott runt 129 kN och HD/F 120/40 borde gå till brott runt 143 kN. 

 

  

Dimensionerande 
bärförmågan för 
dragkraft 

HD/F 120/27 HD/F 120/40 

 LP-bygel Pinnskruv LP-bygel Pinnskruv 

Dragbrott längs kanaltak 
och /eller kanalbotten 

30,5 kN 34,1 kN 

Vidhäftningsbrott mellan 
igjuten betong och 
håldäcksbetong 

127,6 kN (skrovlig yta); 
63,8 kN (slät yta) 

128 kN (skrovlig yta);  
64 kN (slät yta) 

Materialbrott i igjuten 
ståldetalj 

98,3 kN 117,6 kN 98,3 kN 117,6 kN 

Vidhäftningsbrott mellan 
betong och ståldetalj 

314,5 kN (106,6 kN) 314,5 kN  (106,6 kN) 

Karakteristiska 
bärförmågan i 
brottgräns för dragkraft 

HD/F 120/27 HD/F 120/40 

 LP-bygel Pinnskruv LP-bygel Pinnskruv 

Dragbrott längs kanaltak 
och /eller kanalbotten 

128,6 kN 143,3 kN 

Vidhäftningsbrott mellan 
igjuten betong och 
håldäcksbetong 

268,1 kN (skrovlig yta); 
134 kN (slät yta) 

268,8 kN (skrovlig yta);  
134,4 kN (slät yta) 

Materialbrott i igjuten 
ståldetalj 

146,9 kN 196 kN 146,9 kN 196 kN 

Vidhäftningsbrott mellan 
betong och ståldetalj 

660,4 kN (223,8 kN) 660,4 kN (223,8 kN) 

Tabell 6.1 Sammanställning av dimensionerande värden på beräknade brottsmoder 

Tabell 6.2 Sammanställning av karakteristiska värden på beräknade brottsmoder 
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7 Provning 
Att utföra fullskaleförsök i fält på förband som används ute i byggnaderna är 

praktiskt svårt. För att få värden från ett utdragsprov av ”sidokoppling håldäck”, där 

betongens kapacitet är det intressanta, krävs en förstörande provning vilket gör att 

fältprover av denna typ inte är praktiskt utförbara. Provningen har därför utförts i 

kontrollerade former där verkligheten skall försöka efterliknas så mycket som möjligt 

så resultaten blir applicerbara för de fall där kopplingen används. Tillverkning av 

provelementen samt utdragsprover har gjorts på ett kontrollerat och säkert sätt i AB 

Strängbetongs lokaler i Veddige.   

För att få en viss statistisk signifikans av det resultat experimentet skulle ge, var 

målet att sex utdragsprov skulle ske per koppling och håldäcksdimension. Proverna 

fördelades till två olika provningstillfällen där varje koppling testades tre gånger per 

håldäcksdimension. Att provet delades upp i två tillfällen gjordes för att eventuella 

justeringar i provmetodiken som presenteras nedan skulle kunna justeras om så 

behövdes.  

Provet genomfördes genom att placera en mothållsbalk (vidare kallad provrigg) på 

håldäckets sida för att sedan dra i kopplingen med en domkraft tills brott uppstod. 

7.1 Provrigg 

Beräkningsmodellerna enligt Betongelementboken Bind C, 

(Betongelementforeningen, 2013), hänvisar till ett minsta avstånd mellan 

kopplingarna. Detta baserades på hur punktlasten som belastar kopplingen skall 

fördelas i håldäcket för att den övre gränskapaciteten i håldäckets kanaltak och 

kanalbotten (vidare kallade flänsarna), inte skall överstigas. Detta beskrivs närmare i 

kapitel 3.1.2.  

Det minsta s-avstånd mellan kopplingarna ges av Ekv. 3.14 där: 

𝑠 = 2𝑎 + 𝑏      (Ekv. 3.14) 

𝑎 är mått till mitten av den andra kanalen i håldäcket där kopplingens ände 

förutsätts hamna.  

𝑏 är bredden på urtaget som görs i ovankant håldäckselementet 

För både HD/F 120/27 och 120/40 är måttet in till andra kanalens mitt lika vilket 

ger a = 375 mm detta ger ett minsta s-avstånd mellan kopplingarna. Urtaget som 

görs i håldäckstaket där sedan kopplingarna placeras väljs till 300 mm. Detta ger ett 

minsta s-avstånd mellan kopplingarna som är:  

𝑠 = 2 × 375 + 300 = 1050 𝑚𝑚 

Till provet väljer vi ett s-avstånd på 1200 mm mellan kopplingarna på grund av att 

riggen som tillverkas till utdragsprovet kommer behöva ha mothåll som ligger an mot 
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håldäckets sidokant. Riggens anliggningspunkter placerades mellan kopplingarna för 

att inte påverka det brott som kommer uppstå.  

Riggen som har tillverkats till utdragsprovet utformas som en fritt upplagd balk med 

längden 1200 mm mellan stöden. Balken dimensioneras för en punktlast på 166 kN 

som angriper mitt mellan upplagen. Det dimensionerande värdet på 166 kN valdes 

för att ge en god marginal till de enligt Betongelementforeningen (2013) angivna 

kapaciteter för kopplingar som förankras i andra kanalen. Värdena beskriver 

håldäckskapaciteten och ligger mellan 13,4 – 35,8 kN beroende på 

håldäcksdimension och hur tjock den tunnaste flänsen är för respektive dimension.  

Balken består av två bredvid varandra placerade UPE120 balkar som placeras på två 

400 mm långa HEA100 balkar som skall agera som stöd för balken och mothåll mot 

sidokant håldäck. HEA-balkarna förses med hål som möjliggör placering av UPE-

balkarna på två sätt eftersom kopplingsalternativen LP-bygel och pinnskruv placeras 

på olika höjder i håldäckstvärsnittet. LP-Bygeln placeras 80 mm från ovankant 

håldäcksplatta medan pinnskruvarna placeras i mitten. Anledning till detta beskrivs i 

kapitel 5.1 och 5.2 ovan. Valet av två UPE-balkar placerade bredvid varandra ger en 

god moment- och tvärkraftskapacitet i riggen samtidigt som mellanrummet gör att 

det på ett enkelt sätt går att ansluta domkraften till kopplingarna (se figur 7.1). 

Hållfasthetsberäkningar för provriggen presenteras i Bilaga 1. 

 

Figur 7.1 3D-modell av provriggen 

7.2 Provelement 

Två olika provelement har tillverkats till varje provningstillfälle, en med 

dimensionerna 120/27 och en 120/40. De två kopplingsalternativen placeras tre per 

sida för båda håldäcksdimensionerna med ett inbördes s-avstånd på 1200 mm. LP-

Bygeln placeras på den ena sidan och pinnskruvarna på den andra.  Provelementen 

förses med förtagningar, även kallat TF i ovankant av plattorna vars djup anpassas 

efter de två kopplingsalternativen som skall undersökas. TF står för ”Toppursparing 

Färsk” vilket innebär att ursparingen görs i färsk betong, det vill säga innan betongen 

hunnit härda. TF-förtagningen där kopplingsalternativet LP-bygel används görs 80 
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mm djupt medan TF för kopplingsalternativet där en pinnskruv används görs så djup 

att den är halva plattans höjd. Längden på håldäckselementen bestämdes till 6 m för 

att kunna lyfta elementen med lyftsaxar utanför TF-förtagningarna i håldäcken. Lyft 

ville inte gjutas i kanalerna för att undvika att göra håldäckselementen lokalt starkare 

vid lyftpunkterna (se figur 7.2). 

 

 

7.2.1 Igjutningsbetong 

Då betongen som används för igjutningar ute på arbetsplats håller en sämre 

hållfasthet en den betongen som används för att tillverka betongelement var det en 

faktor som behövde beaktas vid igjutning av kopplingarna (Krus & Johansson, 2016). 

Betong som föreskrivs ute på arbetsplats har minst hållfasthet C30/37 medan 

betongen som används till håldäckselementen har hållfasthetsklass C40/50. Betong 

med hållfasthetsklass C30/37 är inget som vanligen tillverkas i 

betongelementfabriker vilket gjorde att ett särskilt recept togs fram av erfaren 

labbpersonal på AB Strängbetong för ändamålet (Månsson & Nilsson, 2017). 

Hållfasthetsutvecklingen på denna betong kommer verifierades genom att trycka 

provkuber vid 1, 7, 14 och 28-dygn eftersom hållfasthetsutvecklingen var okänd för 

denna betong. Målet var att utdragsprovet skulle ske när betongen hade uppnått en 

hållfasthet av ca 37 MPa för att provet skulle ske på ”säkra sidan” med avseende på 

igjutningsbetongens hållfasthet. Eftersom hållfasthetsklassen är den minsta som 

föreskrivs på arbetsplatsen finns anledning att tro att den betongen som använd 

håller mer (Krus & Johansson, 2016). Genom att trycka kuber kunde 

hållfasthetsutvecklingen följas, och med hjälp av diagram (se Bilaga 2), kunde tiden 

för en uppnådd kubhållfasthet om 37 MPa uppskattas. Det tillverkades även extra 

kuber som provtrycktes vid tiden av själva utdragsprovet för att bekräfta 

hållfastheten. Provkuber tillverkades även av den betong som användes vid 

tillverkning av håldäcken för att även fastställa håldäckens hållfasthet vid dagen för 

utdragsproven. Provtryckning av kuber för hållfasthetsbestämning utfördes av 

erfaren personal på AB Strängbetong (se figur 7.3). 

Figur 7.2 Tillverkningsritning över HD/F 120/40 (Fullständiga ritningar presenteras i Bilaga C) 
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7.2.2 Igjutning av kopplingsdetaljer 

För att kunna gjuta i kopplingarna i TF-förtagningarna som gjorts i håldäcken 

krävdes en del förarbete. Formluckor tillverkades för att förhindra 

igjutningsbetongen att rinna ut. Dessa formluckor förseddes med hål avsedda att 

passa kopplingsdetaljerna så att dessa kunde träs igenom formluckorna (se figur 7.4).  

  

 

Figur 7.3 Provtryckning av betongkub för bestämning av hållfasthet 

Figur 7.4 Formluckor anpassade till kopplingar  
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Formluckorna fästes med hjälp av bockar som håll formluckorna på plats vid 

igjutningen. Dessa bockar gick inte att använda på HD/F 120/40 – plattorna då 

dessas sidor var något ojämna på grund av TF-förtagningarna som hade gjorts. 

Istället användes spännband som träddes runt håldäcket för att hålla formluckorna 

på plats (se figur 7.5). Kopplingarna modifierades något för att passa den 

provmetodik som användes vid utdragsprovet. Detta beskrivs närmare i kapitel 7.3 

nedan där även utstickandelängd av kopplingarna beskrivs.  

 

 

Kopplingarna mättes in så att de hamnade vinkelrätt med håldäckets kant samt 

vägdes in med vattenpass för att hamna rakt. Kopplingarna hängdes upp i ståltrådar 

när de var i rätt läge och kanalerna tätades med plastpluggar så att inte betongen 

skulle rinna ut i kanalerna (se figur 7.6). Vissa felmarginaler antogs inträffa med 

tanke på osäkerhet vid mätningar samt att kopplingarna rörde sig vid själva 

igjutningen.  

Figur 7.5 Färdigformade håldäckselement. Till vänster HD/F 120/40 med spännband och Till 

höger HD/F 120/27 med bockar 
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Den uppskattade volymen betong som behövdes för att gjuta i kopplingarna vid varje 

tillfälle var ca 450 dm3. Denna volym är inte hanterbar att med betongtombola och 

spade, blanda och fylla i förtagningarna, vilket gjorde att betongen applicerades i 

förtagningarna med bask. Betongen vibrerades med vibrostav för att flyta ut 

ordentligt i förtagningen (se figur 7.7). 

  

 

Figur 7.6 Pinnskruv med ändmutter upphängd i ståltråd och plastpluggar som tätar 

håldäckets kanaler 

Figur 7.7 Igjutning av kopplingarna 
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Vid igjutning av två av förtagningarna släppte en av pluggarna som skulle förhindra 

att betongen flöt ut i kanalerna. Detta åtgärdades genom att tillföra nya pluggar 

under själva gjutningen. En viss mängd betong flöt ändå ut i kanalen. De två 

igjutningarna detta inträffade på markerades för att eventuella avvikelser vid 

utdragsprovet av dessa kopplingar skulle upptäckas. 

Igjutningarna täcktes slutligen med plast för att förhindra försnabb uttorkning av 

igjutningsbetongen (se figur 7.8). 

 

 

7.3 Kopplingar 

Domkraften som användes vid utdragsprovet är av typen håldomkraft. En 

håldomkraft lämpar sig såväl till att trycka saker samt att dra saker genom att man 

kan föra en, som i vårt fall, pinnskruv igenom domkraften. Domkraften som 

användes vid provet har en kapacitet på 255 kN.  

För att ansluta domkraften som användes för att dra ut de två olika kopplingarna 

krävdes en viss modifiering av kopplingsalternativet LP-bygel. Domkraften fästs till 

kopplingarna med en helgängad M30 pinnskruv igenom ett hål som går genom 

domkraften och placeras mellan de två UPE-balkarna i provriggen. För att på ett 

enkelt sätt fästa pinnskruven till LP-bygeln kapas bygeln i den ände som sticker ut ur 

håldäcket. Kvar har vi två så kallade B-byglar. Den böjda delen ersätts med ett 

ämnesrör med en invändig diameter som är 38 mm. Ämnesröret svetsas till de två B-

byglarna som möjliggör att pinnskruven kan träs igenom ämnesröret och fästas i LP-

bygeln med mutter och bricka (se figur 7.9-7.11). Hållfasthetsberäkningar för 

svetsarna finns i Bilaga 1. 

Figur 7.8 Igjutningar färdiga för härdning 
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För kopplingsalternativet med pinnskruv valdes en överstark pinnskruv, för att 

verkligen få betongen att gå till brott vid provningen. Standardkopplingen utförs med 

en M20 pinnskruv av kvalitet 8.8. Vi valde att gjuta in M30 pinnskruvar med 

hållfasthetskvalitet 8.8 istället, för att öka hållfastheten för pinnskruven (se figur 

7.12).   

 

 

Figur 7.9 LP-bygel, anpassad från 
(AB Strängbetong, 2017) 

Figur 7.11 Den modifierade LP-bygeln fästs till domkraften med skruv och mutter 

Figur 7.10 Modifierad LP-bygel, två bokade B-byglar 
svetsade till ett ämnesrör. 

Figur 7.12 De färdigtillverkade modifierade kopplingarna 
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Då säkerhet är viktig vid experiment där människor befinner sig i närheten har vi 

även fått modifiera kopplingsalternativet pinnskruv med mutter. För att inte den 

igjutna pinnskruven skall sticka ut under härdningstiden väljs en kortare utstickande 

längd. Den utstickande pinnskruven skarvas sedan till en längre pinnskruv med en 

långmutter vid själva utdragsprovet. (se figur 7.13). Detta görs för att människor inte 

ska gå in i och snubbla på de utstickande pinnskruvarna och skada sig när 

håldäcksplattorna härdas inför utdragsprovet.  

 

 

7.4 Provmontering 

Provriggen monteras på sidan av håldäcket med hjälp av en pallyftare och fästs på 

plats med hjälp av långa tvingar som spänner över hela håldäckets bredd. En 

pinnskruv träs genom domkraften och mellan balkarna och fästs i kopplingen med 

skarvmuttern för pinnskruvskopplingen eller med mutter och bricka till den 

modifierade LP-bygeln. Domkraften ansluts till en eldriven hydraulisk pump med 

tillhörande digital manometer. Manometern visar trycket i bar och visar hela tiden 

det aktuella trycket samt det högsta trycket som uppmäts. Detta gör att det maximala 

trycket sparas och visas även efter att ett brott har inträffat. Provet filmas med tre 

synkroniserade kameror, två riktade på kopplingen och håldäcket samt en som filmar 

manometern. Detta gör att resultaten lättare kan analyseras i efterhand (se figur 

7.14). Distanser av plattstål användes i överkant och underkant av håldäckssidan för 

att HEA-balkarna skulle anligga rakt på håldäckselementets sida vid 

anliggningspunkterna. Detta gjordes för att håldäckssidan har en liten lutning samt 

att tryck inte skulle appliceras mitt på ytterlivet på grund av att anliggningstrycket 

skulle kunna förstöra detta. Anliggningstrycket fördes istället in i flänsarna. Mellan 

plattstålet och håldäckselementet lades en 10 mm tjock gummibit för att ta hand om 

små ojämnheter i betongen. 

Figur 7.13 Två pinnskruvar skarvas med en långmutter 
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7.5 Utdragsprov 1 

Provtryckningen av betongkuberna som tagits av den betong som användes till 

igjutningarna visade på en hållfasthetsutveckling med 37 MPa som önskvärt värde 

uppnått vid cirka tre veckor. På provningsdagen trycktes sammanlagt sex kuber 

gjorda av denna betong med ett medelvärde på 39 MPa. Provtryckning av tre kuber 

vardera gjorda av samma betong som använts vid gjutning av håldäcken gjordes. 

Medelvärdet för HD/F 120/27-betongen låg på 67,8 MPa och medelvärdet för HD/F 

120/40-betongen låg på 63,8 MPa. Föreskriven betong var C40/50 vilket visar att 

betongen som används, vilken närmare motsvarar en betong av hållfasthetsklass 

C50/60 är starkare än vad som föreskrivs. Igjutningarna inspekterades och 

eventuella avvikelser dokumenterades. De största avvikelserna som antogs skulle 

kunna ha en inverkande effekt på hållfastheten var sprickor och ojämnheter som 

uppkommit vid urtagningen av TF-slitsarna vid tillverkningen av håldäcken (se figur 

7.15).   

 

Figur 7.14 Provrigg monterad till ”sidokoppling håldäck” 

Figur 7.15 Spricka i ytterliv sidokant håldäck 
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Första provet som genomfördes var på HD/F 120/27 kopplingsalternativ pinnskruv. 

Lasten påfördes med en jämn ökning av 10 % av brottlasten per minut. Då brottlasten 

inte var känd vid första provet antogs ett försiktigt värde av lastökningen till 5 

kN/minut. Provet fick avbrytas när lasten som var påförd kopplingen uppnått ett 

värde på 150 kN. Detta eftersom provriggen inte var dimensionerad för dessa stora 

laster och en oro fanns för att den nedböjning som började uppträda i UPE-balkarna 

skulle ge plastiska deformationer vilket skulle omöjliggöra ett prov av LP-Bygeln. LP-

Bygeln ansågs nödvändig att testas då kapaciteten i LP-Bygeln beträffande 

materialbrott i stålet ansågs klenare än kopplingen med pinnskruv samt på grund av 

LP-bygelns excentriska placering. (se kapitel 6.4)  

När kopplingen med LP-Bygel provades påfördes även lasten här med en hastighet på 

5 kN/minut. Vid 125 kN kunde en första spricka antydas runt en av LP-Bygelns 

skänklar. Sprickan växte ju mer lasten ökade och vid cirka 150 kN gick bygeln till 

brott. Samma prov genomfördes på en av LP-Byglarna på HD/F 120/40. Brottet 

uppkom på samma sätt med en liten spricka runt bygelns skänklar vid 130 kN och 

materialbrott i bygeln vid 150 kN vilket indikera att det var LP-Bygeln som var den 

svaga länken i detta kopplingsalternativ (se figur 7.16). 

   

Figur 7.16 Till vänster: Spricka som uppstod vid ca 130 kN, Till höger: Materialbrott i bygel 

vid ca 150 kN  
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7.5.1 Ny Provrigg 

Kopplingarna hade alltså en betydligt högre kapacitet än vad som var väntat. Detta 

var förhoppningen att visa men kapaciteten i kopplingarna var fortfarande okänd. 

Därför dimensionerades en ny provrigg för att kunna fortsätta testerna. Den nya 

provriggen var designad på samma sätt som den första, dock ökades spännvidden till 

2.4 m för att verkligen försäkra att provriggens mothåll inte skulle inverka på 

utdragsprovet. Detta medför att kopplingarna som är placerade i mitten av håldäcken 

fick förkastas då den nya balkens mothåll placerades här. Kopplingarna kapades av 

med vinkelslip. UPE200-profiler valdes istället för att öka momentkapaciteten i 

balken (se figur 7.17). Den nya provriggen hade en kapacitet för en centrisk punktlast 

på 260 kN. Beräkningar på den nya provriggen presenteras i bilaga 1. 

 

 

7.6 Utdragsprov 1.2 

Tiden för det andra försöket med den nya balken, skedde 7 dagar efter det första 

försöket. Med hjälp av hållfasthetsutvecklingsdiagrammet i Bilaga 2 uppskattas 

hållfastheten på igjutningsbetongen till lite över 40 Mpa. Hållfastheten för 

håldäcksbetongen antas inte ha utvecklats nämnvärt på 7 dagar då den gått förbi 28-

dygnshållfastheten med lång tid. 

Kopplingen LP-Bygel på HD/F 120/27-plattan testades först med samma resultat 

som vid första försöket, alltså materialbrott vid cirka 150 kN. Med detta bekräftat 

bestämdes att övriga kopplingar med LP-Bygel inte behövde testas, då själva 

kopplingen var starkare än LP-Bygeln.  

Vid provning av pinnskruven bestämdes att öka lastpåföringen på kopplingen till 15 

kN/minut. HD/F 120/27 testades först med betongbrott i håldäcksbetongen som 

resultat vid cirka 230 kN (se figur 7.18).  

Figur 7.17 Den nya Provriggen med den gamla placerad ovanpå 
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Två resultat från HD/F 120/27-plattan samt ett från HD/F 120/40-plattan erhölls 

från detta provtillfället. Anledningen till att det bara blev ett resultat från 120/40-

plattan var att sprickan som kom till av brottet spred sig över hela håldäcksplattans 

längd vilket gjorde att den andra kopplingen på denna plattan blev oduglig (se figur 

7.19). 

 

Figur 7.18 Första provet av pinnskruv med den nya Provriggen. Brott vid ca 230 kN  

Figur 7.19 HD/F 120/40, utdragsprov resulterade i spricka som gick i hela håldäckets längd  
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7.7 Utdragsprov 2 

För de nästkommande provplattorna avgjordes att LP-Bygeln inte behövde provas. 

Fler resultat önskades istället för det andra kopplingsalternativet. Pinnskruven 

placerades på båda sidor om håldäcksplattan, två per sida för båda 

håldäcksdimensionerna.  

Hållfastheten för igjutningsbetongen uppgick för dessa prover till 46 MPa. 

Hållfastheten för igjutningen ansågs inte påverka resultatet eftersom brottet skedde i 

håldäcksbetongen i samtliga utdragsprov som genomförts för kopplingen med 

pinnskruv vid det första provet. Ökningen av lasten gjordes med 10 % av brottslasten 

per minut. Från föregående prov skedde brotten mellan 230 – 260 kN, därför valdes 

en ökning av lasten om 20 kN/minut. Det visade sig emellertid att kapaciteten för 

kopplingarna på andra sidan blev lägre när kopplingarna på motstående sida redan 

var sönderdragna. Detta kan förklaras genom att håldäckets bredd var reducerat från 

1200 mm till ca 750 mm. Vid detta prov sprack istället HD/F 120/27 plattan på ett 

sådant sätt att båda kopplingarna blev förstörda. Från detta utdragsprov erhölls 

därför endast ett resultat från HD/F 120/27-plattan samt två resultat från 120/40-

plattan.      

7.8 Provresultat 

Resultaten från provningarna presenteras i tabell 7.1. Samtliga kopplingar där LP-

Bygeln testades gick till materialbrott i bygeln, medan samtliga kopplingar där 

pinnskruven testades gick till brott i håldäcksbetongen. 

 

 

  

HD/F & Kopplingsalternativ Brottlast (Provtillfälle) Brottmod 

HD/F 120/27 – M30 Pinnskruv 1 229,7 kN (Provtillfälle 1) Betongbrott 
HD/F 120/27 – M30 Pinnskruv 2* 258,0 kN (Provtillfälle 1) Betongbrott 
HD/F 120/27 – M30 Pinnskruv 3 229,2 kN (Provtillfälle 2)  Betongbrott 
HD/F 120/40 – M30 Pinnskruv 1 250,2 kN (Provtillfälle 1) Betongbrott 
HD/F 120/40 – M30 Pinnskruv 2 269,2 kN (Provtillfälle 2) Betongbrott 
HD/F 120/40 – M30 Pinnskruv 3 262,9 kN (Provtillfälle 2) Betongbrott 
HD/F 120/27 – LP-Bygel 148,9 kN (Provtillfälle 1) Materialbrott 

Bygel 
HD/F 120/27 – LP-Bygel 153,3 kN (Provtillfälle 2) Materialbrott 

Bygel 
HD/F 120/40 – LP-Bygel 148,4 kN (Provtillfälle 1) Materialbrott 

Bygel 
* = Plugg släppte vid igjutning   

Tabell 7.1 Provresultat 
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8 Analys och diskussion 
Resultaten från provningarna visade på större kapaciteter än vad de 

dimensioneringsmetoder som används idag ger. Huruvida resultaten som proverna 

gett är användbara samt ifall provningsmetodiken som använts i experimentet är 

applicerbar i verkligheten måste analyseras och utvärderas. På grund av håldäckens 

geometriska förutsättningar är beräkningsmodeller som beskriver verkligheten svåra 

att utforma. Enligt SS-EN 1990 (2002) kan dimensionering som baseras på 

provningen utföras om de säkerhetsnivåer som den aktuella 

dimensioneringssituationen kräver beaktas. Spridningen av provresultaten samt den 

statistiska osäkerheten med hänsyn till antalet genomförda provningar måste även 

beaktas. Utvärdering av provresultaten skall jämföras med de teoretiska brottsmoder 

som ligger till grund för provningen. Förklaringar till betydande avvikelser från de 

förväntade resultat och brottsmoder som antagits bör förklaras och kan resultera i 

ytterligare provningar eller ändrade provningsförhållanden. Provningar i 

kombination med beräkningar är även ett av angreppssätten som föreskrivs i SS-EN 

1990 (2002).  

8.1 Diskussion och analys av Provresultat 

Samtliga prover där LP-Bygeln testades gick bygeln till brott nära den karakteristiska 

hållfastheten för en bygel med två förankrade Ø12 skänklar som beskrivs i kapitel 6.4. 

Sprickan som man kunde börja ana runt bygeln uppkom runt 120 kN vilket stämmer 

väl överens med bygelns karakteristiska flytgräns på 500 MPa. 

𝐹𝑡,𝑦,𝑅𝑘 = 𝑓𝑦𝑘 ×
𝜋 Ø2

4
= 500 ×

𝜋 2×122

4
× 10−3 = 113 𝑘𝑁   

Armeringsstålet började alltså flyta strax innanför igjutningskanten och förde med sig 

en tunn konformad bit av igjutningsbetongen innan stålet gick till brott vid cirka 150 

kN (se figur 7.16).  

Provresultaten från där M30 pinnskruven testades resulterade i kapaciteter över de 

som i kapitel 6.3 beräknades för den i praktiken använda M20 pinnskruven. 

I våra provningar valde vi att göra kopplingen med pinnskruv överstark för att 

verkligen mäta betongens kapacitet vilket gav resultat med brott i håldäcksbetongen. 

Detta gjordes dock inte för alternativet med LP-Bygel vilket i efterhand kan tyckas 

vara synd. Brottet i samtliga provade LP-Byglar skedde genom materialbrott i stålet 

vilket redan är en välkänd egenskap hos armeringsbyglar. Att använda detta resultat 

vid dimensionering av koppling i sidokant håldäck genom att se armeringsbygeln 

som dimensionerande eftersom denna är den svagaste delen i kopplingen är inte 

tillämpbart eftersom vi inte vet hur mycket starkare kopplingen är än själva 

armeringsbygeln. Betongens kapacitet i detta kopplingsalternativ kan vara betydligt 

starkare eller bara marginellt starkare än LP-Bygeln vilket gör att detta resultat inte 

är säkert att använda. LP-Bygeln placeras tillskillnad från pinnskruven inte på halva 

höjden av håldäckstvärsnittet vilket gör att resultat från provningen av pinnskruven 

inte är applicerbara på koppling med LP-Bygel.  
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Som man kan se i tabell 7.1 För koppling med pinnskruv i HD/F 120/27-plattan var 

det ett av resultaten som avvek mycket från de två övriga. I en av dessa kopplingar 

hade pluggen släppt vid igjutningen av förtagningen. Detta gjorde att en viss mängd 

betong flöt ut i kanalen innan det kunde åtgärdas. Detta är vanligt förekommande 

även på arbetsplatserna. Kapaciteten blev inte helt oväntat högre för denna koppling, 

vilket borde bero på att en större sträcka av håldäckskanten belastas eftersom 

igjutningen får ett större mothåll, vilket i sin tur borde leda till högre kapacitet. Att 

pluggarna släpper på arbetsplatsen resulterar med andra ord inte i att kopplingarnas 

kapacitet blir sämre, dock påverkas håldäckselementen negativt i den bemärkelse att 

egentyngden ökar om kanalerna fylls med för mycket betong. Resultatet från den 

koppling på HD/F 120/27-plattan där pluggen släppt anses vidare inte vara 

användbart i den fortsatta analysen av resultaten och får av denna anledning 

förkastas. För HD/F 120/40-plattorna skiljde resultaten cirka +/- 10 kN mellan de 

olika testen, vilket får anses vara inom ett användbart intervall eftersom inga kända 

avvikande faktorer registrerades för dessa kopplingarna. Medelvärden samt 

standardavvikelse från proverna där pinnskruven testades redovisas i tabell 8.1. 

 

HD/F Dimension Medelvärde mx Standardavvikelse sx 

120/27 229,5 kN - (endast två 
resultat) 

120/40 260,8 kN 9,7 kN 
 

Vad som kunde konstateras från dessa prover var att flänsarna hade en stor betydelse 

vid brottet. Vid koppling med pinnskruv belastas håldäckstvärsnittet centriskt vilket 

ur en brottsmekanisk betraktelse borde belasta flänsarna lika mycket. Detta kunde 

bekräftas vid provningen genom att brottet uppkom i båda flänsarna samtidigt. Vad 

som också kan konstateras med resultaten från de två olika håldäcksdimensionerna 

är att kapaciteten ökar linjärt i proportion till den totala flänstjockleken mellan 

håldäcken.  

AB Strängbetong genomför standardiserade mätningar på sina producerade håldäck 

för att mäta avvikelser och avväga när håldäcksmaskinerna behöver genomgå byte av 

delar. En av dessa ingående delar i håldäcksmaskinerna som byts regelbundet är 

”tuberna” eller ”skruvarna” som skapar kanalerna i håldäcken eftersom dessa slits 

vilket skapar mindre kanaler med tiden (Månsson & Nilsson, 2017). Mätningar som 

genomfördes i samma tidsperiod som provelementen tillverkades ger oss 

indikationer på vad flänstjocklekarna är på just våra element (se figur 8.1). 

Tabell 8.1 Medelvärde och standardavvikelse för provning av kopplingsalternativ pinnskruv. 
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Medelvärdet för den totala flänstjockleken i andra och fjärde kanalen som är de två 

kanalerna som är av intresse i detta fall blir för: 

HD/F 120/27 – 76,5 mm 

HD/F 120/40 – 84,5 mm 

Jämför vi den relativa flänstjockleken i förhållande till medelvärdena från 

provningarna som genomförts finner vi ett samband mellan dessa. 

76,5 𝑚𝑚

84,5 𝑚𝑚
= 0,91    ,   

229,5 𝑘𝑁

260,8 𝑘𝑁
= 0,88  

Alltså den totala flänstjockleken för HD/F 120/27-plattan är nära 90 % av den totala 

flänstjockleken för HD/F 120/40-plattan. Resultatet från utdragsproven visar att 

kapaciteten för HD/F 120/27-plattan även är cirka 90 % av kapaciteten för HD/F 

120/40-plattan.  

Detta visar att Betongelementbokens antagande om att kapaciteten varierar linjärt 

med flänstjockleken verkar rimlig. Men brotten från proverna visar att båda 

flänsarnas tjocklekar borde kunna medräknas. 

Detta gör att resultatet kan bli tillämpbart för alla håldäcksdimensioner. Genom att 

använda resultaten från provningarna och bestämma den relativa kapaciteten per 

mm av den totala flänstjockleken fås resultat som presenteras i tabell 8.2. 

Figur 8.1 Mätdata: överst HD/F 120/27, under HD/F 120/40, (Månsson & Nilsson, 2017) 



70 
 

 

 

HD/F & 
Kopplingsalternativ 
 

Brottlast 
kN 

Total 
flänstjocklek 

mm 

Kapacitet per 
mm 

kN/mm 
HD/F 120/27 – Pinnskruv 1 229,7 76,5 3,002 
HD/F 120/27 – Pinnskruv 3 229,2 76,5 2,996 
HD/F 120/40 – Pinnskruv 1 250,2 84,5 2,961 
HD/F 120/40 – Pinnskruv 2 269,2 84,5 3,186 
HD/F 120/40 – Pinnskruv 3 262,9 84,5 3,111 
 

 

 

Kopplingsalternativ Medelvärde mx 
kN/mm 

 

Standardavvikelse sx  
kN/mm 

M30 Pinnskruv 3,051 0,094 
 

Detta resultat går då också att använda vid dimensionering av en excentriskt placerad 

koppling i håldäckets sida, som är fallet vid koppling med LP-Bygel. Tillämpning av 

statik ger oss vad varje fläns utsätts för vid excentrisk belastning (se figur 8.2). 

 

 

 

 

I vårt fall med LP-Bygeln placerad 80 mm från den övre flänsen erhålls 

reaktionskraften i den övreflänsen ur: 

𝑅ö𝑘 =
𝑃 𝑎

𝑙
      (Ekv. 8.1)  

Där: 

𝑅ö𝑘 är reaktionskraften i övre flänsen 

Tabell 8.3 Medelvärde och standardavvikelse per mm 

Figur 8.2 Excentriskt belastad fritt upplagd balk där upplagen 

representerar underkant och överkant håldäck 

Tabell 8.2 Provresultat i kapacitet per mm 
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𝑃 är punktlasten som belastar kopplingen 

𝑎 avstånd enligt figur 8.2 

𝑙 är Håldäckstvärsnittets höjd 

Detta ger för HD/F 120/27: 

𝑅ö𝑘 =
𝑃 ×185

265
≈ 0,7 𝑃     (Ekv. 8.2) 

Och för HD/F 120/40: 

𝑅ö𝑘 =
𝑃 ×320

400
= 0,8 𝑃     (Ekv. 8.3) 

Resultaten som redovisas i tabell 8.2 och tabell 8.3 är de värden som erhölls genom 

provningen. För att använda dessa resultat måste värdena reduceras för att 

bestämma karakteristiska och dimensionerande värden. Provningen måste även 

utvärderas för att dessa skall kunna användas vid dimensionering. 

8.2 Diskussion och analys av provuppställning 

Brottet i håldäcksbetongen när pinnskruven drogs ut uppträdde inte på det sätt som 

var förväntat innan testerna genomfördes. Frågan huruvida provuppställningen som 

använts vid genomförandet av testerna är användbart på verkligheten eller inte måste 

utvärderas och diskuteras. 

Inför proverna diskuterades det hur brottet skulle kunna uppträda i 

håldäcksplattorna där ett förväntat trekantsbrott med en vinkel på sprickorna runt 

45° från igjutningsdetaljens ände ansågs vara rimligt. För att inte provriggens 

mothåll skulle inverka på brottet gjordes spännvidden på denna större. Framförallt 

den andra provriggen som tillverkades hade en större spännvidd än den första, och 

ansågs verkligen ligga utanför spridningen brottet förväntades ha.  

Brotten som uppträdde i håldäcksplattorna visade sig uppträda på ett annat sätt. Som 

visas i figur 7.18 gick sprickorna från igjutningens kant till provriggens mothåll eller 

som i figur 7.19 där sprickan gick rakt i hela håldäckets längd. Detta antas bero på att 

brottet som uppträdde i håldäcksplattorna skedde i två steg. Detta förklaras nedan. 

Provuppställningen vi har använt oss av vid utdragsprovet gör att vi kan betrakta 

håldäckselementet som en balk. Provriggens mothåll agerar upplag för ”balken” som 

belastas med en punktlast i underkant (se figur 8.3).  
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Den höga belastningen i kopplingen gör att den förmodade ”balken” utsätts för en 

viss böjning. Men håldäcket har på grund av sin höga höjd i denna riktning ett stort 

böjmotstånd. När brottet väl sker uppträder en spricka i den andra kanalen, ifrån den 

belastade sidan sett, som fortplantar sig i håldäckets längd. Den förmodade ”balken” 

har nu en höjd av endast cirka två kanaler vilket gör att böjmotståndet plötsligt 

reducerats rejält. Detta gör att den stora energin som laddats upp i 

håldäckstvärsnittet böjer den lägre ”balken” som återstår vilket gör att sprickorna 

uppträder på det vis de gör (se figur 8.4).  

 

Förhållandet mellan ”balkens” spännvidd och dess tvärsnittshöjd gör att den faller in 

under kategorin ”hög balk” eller skiva vilket styrs av förhållandet att spännvidden är 

mindre än tre gånger tvärsnittets totala höjd (SS-EN1992-1-1, 2005). Detta betyder 

att håldäckets bredd i det här fallet hade en betydande faktor vid belastning i 

sidokant på håldäcket. Detta kunde bekräftas då tester gjordes på motstående sida 

efter att utdragsprover genomförts på båda kopplingarna på en sida och reducerat 

håldäckselementets totala bredd till cirka 750 mm. Denna bredd gör att håldäcket 

inte kan betraktas som en ”hög balk” då spännvidden är större än tre gånger höjden. 

Brottet på denna sida uppkom vid ett lägre värde än vad det gjorde när håldäcket 

hade sin totala bredd på 1200 mm. 

Figur 8.3 Fritt upplagd hög balk 

Figur 8.4 Brottet sker i två steg, håldäckets höjd reduceras först för att sedan böjas till brott 
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Att håldäcket uppträder som en hög balk gör att det uppstår en tryckbåge i håldäcket 

som bidrar till hållfastheten i ”balken” genom att betongens tryckkapacitet utnyttjas 

(se figur 8.5). Finita elementmetoder brukar vara beräkningsmetoden för 

dimensionering av höga balkar. Det finns även förenklade handberäkningsmetoder 

för dimensionering av höga betongbalkar, (Isaksson, et al., 2010), men detta kommer 

inte analyseras närmare här. Vad som kan diskuteras dock är huruvida vår 

provuppställning är tillämpbar på verkligheten och ifall resultaten är på säkra sidan 

eller inte.  

 

 

 

Det är svårt att avgöra ifall brotten som uppkom i håldäckselementen när 

pinnskruven testades beror på att den tänkta ”balken” gick till brott eller ifall det 

skedde ett utdragsbrott. Båda fallen anses vara rimliga förklaringar till brottet som 

uppstod vid provningen. Vad som kan konstateras är dock att om brottet kom av att 

håldäcket böjdes och gick till brott genom balkverkan är utdragskapaciteten sannolikt 

högre än vad resultatet visade. Alltså håldäcket betraktat som en balk är svagare än 

den lokala infästningen. Om detta är fallet betyder det att brottet sannolikt hade skett 

vid en högre last om spännvidden för mothållsbalken hade minskat. Däremot hade 

brottet sannolikt kommit tidigare om spännvidden ökat. Detta bekräftas genom 

provet som genomfördes på håldäcket när bredden var 750 mm. Alternativt uppkom 

brottet av själva utdraget och då är resultatet rättvisande för utdragskapaciteten för 

kopplingen. Hade spännvidden för mothållsbalken minskat borde kapaciteten till en 

viss gräns på spännvidden varit den samma medan håldäcket troligtvis hade gått till 

brott vid en lägre last om man ökat spännvidden till en viss längd. Detta betyder att 

provuppställningen har gett ett resultat som borde kunna antas vara på säker sida. 

Det är dock väldigt viktigt att förstå att resultatet förmodligen hade minskat vid ökad 

längd på mothållsbalken när provuppställningen utförs på det sättet vi har gjort.     

I verkligheten är det inte rimligt att betrakta håldäcket som en balk när den belastas 

utefter dess sida eftersom bjälklaget borde kunna betraktas som mycket styv i den 

riktningen. Så länge man antar att håldäcket är förhindrat att böja ut i den riktningen 

borde kapaciteten för koppling i sidokant håldäck enbart vara avhängig till 

Figur 8.5 Tryckbågen som uppträder i den ”höga balken” 
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utdragskapaciteten. En mer passande provmetodik hade varit om håldäckselementet 

på något sätt hade kunnat fästas kontinuerligt i ena sidan och utdraget skett utan 

mothåll i håldäckskanten. På detta vis skulle håldäckselementet inte betraktas som en 

balk eftersom håldäckselementet likt när det samverkar med resten av bjälklaget 

förhindras att böjas i den riktningen. Resultaten från ett sådant test skulle vara mer 

tillämpbart på verkligheten men resultaten skulle sannolikt inte skilja sig så mycket 

från de erhållna resultaten från våra provningar. Men detta behöver bekräftas. Ett 

sådant test antas dock vara praktiskt svårare att genomföra än vad den provmetodik 

som använts i experimentet är. Svårigheten skulle ligga i att fästa håldäckselementet 

på ett sätt som klarar av de belastningar som krävs för att genomföra provet. 

8.3 Dimensionering genom provning 

I SS-EN 1990 (2002) och EKS 10 (2015) ges regler och riktlinjer för hur man kan 

använda erhållna resultat genom provningar för att bestämma ett 

dimensioneringsvärde för bärförmågan. Den dimensionerande bärförmågan får man 

genom att bestämma den karakteristiska bärförmågan som sedan på vanligt vis enligt 

SS-EN 1990 (2002) divideras med en partiallkoefficient för materialegenskaper och 

en omräkningsfaktor som skall innefatta yttre osäkerheter som kan påverka 

bärförmågan.  Det karakteristiska värdet definieras som den nedre 5 % - fraktilen 

bestämd på 75 % konfidensnivå baserat på de resultat provningen gav. Fördelningen 

av de variabler som provas skall antas vara normalfördelade. Det dimensionerande 

värdet fås av: 

𝑋𝑑 = 𝜂 
𝑋𝑘

𝛾𝑚
      (Ekv. 8.4) 

Där: 

𝑋𝑘 är den karakteristiska bärförmågan 

𝜂  är omräkningsfaktorn som beaktar 

- Volym och skaleffekter, 

- fukt- och temperatureffekter, samt 

- andra relevanta parametrar 

𝛾𝑚 är partiallkoefficienten för osäkerhet i material- och 

produktegenskaperna, som beaktar sannolikheten av ogynnsam avvikelse 

från det karakteristiska värdet. Den tar även hänsyn till den 

slumpmässiga delen av omräkningsfaktorn 𝜂 

𝜂 kan beaktas direkt i det karakteristiska värdet genom att använda: 

𝛾𝑀 =
𝛾𝑚

𝜂
       (Ekv. 8.5) 

𝜂  är alltså medräknat i partiallkoefficienten 𝛾𝑀. Detta används bland annat för 

betong som i SS-EN 1992 (2005) ges värdet:  
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𝛾𝑀 = 𝛾𝐶 = 1,5  för varaktiga och tillfälliga dimensioneringssituationer, för 

exceptionella dimensioneringssituationer som till exempel 

olyckslast är värdet:  

𝛾𝐶 = 1,2     

Värdet på 𝜂 anges i Bilaga A i EN 1992-1-1 (2005) där det rekommenderade värdet är: 

𝜂 = 0,85 

För att bestämma det karakteristiska värdet på bärförmågan baserat på provningarna 

måste hänsyn tas till dels spridningen på provresultaten och den statistiska 

osäkerheten beroende på antalet genomförda provningar. Den karakteristiska 

bärförmågan erhålls ur: 

𝑋𝑘 = 𝑚𝑋{1 − 𝑘𝑛 𝑉𝑋}     (Ekv. 8.6) 

Där: 

𝑚𝑋 är medelvärdet från de erhållna provresultaten 

𝑘𝑛 är det karakteristiska värdet på fraktilfaktorn som beror på antalet 

genomförda provningar. 𝑘𝑛 erhålls ur tabell 8.1 (EKS10, 2015) där 𝑛 är 

antalet genomförda prov. 

𝑉𝑋 är variationskoefficienten för variabeln 𝑋 som i det här fallet är 

bärförmågan.  

𝑉𝑋 fås av: 

𝑉𝑋 =
𝑠𝑋

𝑚𝑋
       (Ekv. 8.7) 

Där: 

𝑠𝑋  är standardavvikelsen. Standardavvikelsen fås genom att ta kvadratroten 

ur variansen.  

Variansen erhålls av: 

𝑠𝑋
2 =

1

𝑛−1
 Σ(𝑥𝑖 − 𝑚𝑋)2     (Ekv. 8.8) 

Där: 

𝑛 är antalet utförda prov 

𝑥𝑖 är det uppmätta värdet för prov 𝑖 
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För att metoden med dimensionering genom provning skall kunna användas måste 

minst tre prover genomföras. 

Resultat från utförda prover där kopplingsalternativet M30 pinnskruv testades på 

HD/F 120/27 och 120/40 där provningarna gav resultat i kapacitet per mm 

flänstjocklek presenteras i tabell 8.2. Resultaten från proverna på båda 

håldäcksdimensionerna kan då användas vid tillämpning av Dimensionering genom 

provning. Detta presenteras i tabell 8.5. 

 

Kopplingsalternativ Medelvärde  
𝑚𝑋 

Fraktilfaktor 
𝑘𝑛      𝑛 = 5 

Variationskoefficient 
𝑉𝑋 

M30 Pinnskruv 3,051 kN/mm 2,46 0,031 
 

Med värdena i tabell 8.5 kan det karakteristiska värdet för bärförmågan per mm 

flänstjocklek bestämmas: 

𝑋𝐾 = 3,051 (1 − 2,46 × 0,031) = 2,820 𝑘𝑁/𝑚𝑚 

Detta karakteristiska värde för bärförmågan baseras på den faktiska 

håldäcksbetongen som användes vid provningen. Kubhållfastheten visade att 

betongen låg nära hållfasthetsklassen C50/60. För att använda den framräknade 

karakteristiska bärförmågan bör värdet reduceras med förhållandet mellan de olika 

betongklassernas medeldraghållfastheter. För en betong C40/50 skall då den 

karakteristiska bärförmågan reduceras med en faktor: 

𝑓𝑐𝑡𝑚 𝐶40/50

𝑓𝑐𝑡𝑚 𝐶50/60
=

3,5

4,1
= 0,85 

Den karakteristiska bärförmågan blir då: 

𝑋𝐾,𝐶40/50 = 0,85 × 2,820 = 2,397 𝑘𝑁/𝑚𝑚 

Med detta värde skulle den karakteristiska bärförmågan kunna bestämmas för 

samtliga håldäcksdimensioner genom att multiplicera med den aktuella 

håldäcksdimensionens totala flänstjocklek. 

Tabell 8.4 Karakteristiska värden på fraktilfaktorn kn (EKS10, 2015) 

Tabell 8.5 Resultat från provning som används för att bestämma den karakteristiska bärförmågan. 
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För exempel, HD/F 120/27 och 120/40 blir de karakteristiska värdena för 

bärförmågan vid ”sidokoppling håldäck”: 

𝑋𝑘,𝐻𝐷120/27 = 2,397 × (35 + 41) = 182,2 𝑘𝑁 

𝑋𝑘,𝐻𝐷120/40 = 2,397 × (39 + 44) = 199,0 𝑘𝑁 

Dimensionerande värden fås med ekvation 8.4, där 𝜂 är medräknad i 

partiallkoefficienten 𝛾𝑀 = 1,5, i kombination med ekvation 6.2 från kapitel 6 där 

reduktionsfaktorn 𝛼𝑐𝑡,𝑝𝑙 reducerar den dimensionerande kapaciteten med en faktor 

0,5.  

𝑋𝑑 = 𝛼𝑐𝑡,𝑝𝑙 𝜂 
𝑋𝑘

𝛾𝑚
= 𝛼𝑐𝑡,𝑝𝑙

𝑋𝑘

𝛾𝑀
    (Ekv. 8.9) 

För HD/F 120/27 och 120/40 fås de dimensionerande värdena: 

𝑋𝑑,𝐻𝐷120/27 = 0,5 ×
182,2

1,5
≈ 60,7 𝑘𝑁 

𝑋𝑑,𝐻𝐷120/40 = 0,5 ×
199

1,5
≈ 66,3 𝑘𝑁 

Jämför vi dessa värden med beräkningsmodellen, (Ekv. 3.13 kapitel 3.1.2), som 

rekommenderas i Betongelementboken, (Betongelementforeningen, 2013), med 

skillnaden att bägge flänstjocklekarna medräknas i den med verkande tjockleken 

skulle vi få: 

𝑠𝑑Ø = 0,5 𝑓𝑐𝑡𝑑 (𝑡𝑢 + 𝑡ö) (𝑘𝑁 𝑚⁄ )    (Ekv. 8.10) 

Där: 

(𝑡𝑢 + 𝑡ö) är den totala tjockleken för underflänsen och överflänsen 

För exempelvis HD/F 120/27 med en betongkvalitet C40/50 skulle då kapaciteten 

per meter håldäck bli: 

𝑠𝑑Ø = 0,5 × 1,67 × (35 + 41) = 63,3 𝑘𝑁/𝑚 

Vilket enligt ekvation 3.15 i kapitel 3.1.2 med ett minsta s-avstånd 𝑠 = 1,05 𝑚 enligt 

vår provuppställning ger: 

𝑆𝑅𝑑,𝑐 = 𝑠𝑑Ø  × 𝑠 = 63,3 × 1,05 = 66,5 𝑘𝑁 

Detta värde ligger strax över det som vi får när vi använder dimensionering genom 

provning. Skulle vi haft fler resultat från provningarna med spridningar inom 

respektabla gränser skulle nedräkningen av det karakteristiska värdet förmodligen bli 

mindre, bland annat eftersom fraktilfaktorn 𝑘𝑛 skulle bli mindre vid fler tester enligt 

tabell 8.4. 
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Detta skulle, om fler tester genomfördes där våra erhållna resultat befästes, kunna 

resultera i en revidering av Betongelementbokens beräkningsmodell där båda 

flänstjocklekarna utnyttjas enligt ekvation 8.10 ovan. Men vad som måste beaktas i 

detta fall är att det endast gäller vid centrisk placering av kopplingen i 

håldäckstvärsnittet.  

Reduktionsfaktorn 𝛼𝑐𝑡,𝑝𝑙 skall enligt SS-EN 1992-1-1 (2005) användas då oarmerad 

betong utsätts för drag. Betong som är ett sprött material ger när betongen är 

oarmerad ett sprött brott. Ett sprött brott innebär att brottet sker plötsligt och utan 

förvarnande deformationer eller sprickor. Ett sprött brott är aldrig önskvärt men 

framförallt inte vid till exempel rasriskförband som kopplingarna vi undersökt bland 

annat används till.  

I vårt fall där vi har tillämpat Dimensionering genom provning på de resultat vi fått 

från de utförda utdragsproverna, har vi förutsatt att håldäcksbetongen blir 

dimensionerande vilket gör att denna faktor borde användas även vid just 

Dimensionering genom provning. Denna faktor gör att det dimensionerande värdet 

halveras vilket är en reduktion som är väl på säkra sidan.  

Våra resultat visade att vi dels för LP-Bygeln kom upp i krafter som gjorde att bygeln 

gick till brott och för pinnskruven kom vi med den överstarka M30 pinnskruven över 

kapaciteten för en M20 pinnskruv, som är den som vanligen används. 

Skulle kopplingarna istället dimensioneras efter kopplingsstålets kapacitet borde 

faktorn 𝛼𝑐𝑡,𝑝𝑙 inte räknas med då kopplingsstålet har goda deformationsegenskaper 

och brottet istället blir segt. Detta skulle ge betydligt större dimensioneringsvärden 

än de som erhålls då håldäckets kapacitet är dimensionerande.  

Men eftersom håldäckets kapacitet med faktorn 𝛼𝑐𝑡,𝑝𝑙 medräknat visar på lägre 

dimensionerande värden borde denna ändå alltid bli dimensionerande vid 

kopplingsalternativen som undersökts i denna studie.        

8.4 Sammanfattande diskussion av metod 

Metoderna som används för att utföra denna studie anser vi har varit positiva för 

studiens resultat. De semistrukturerade intervjuerna, som i princip fungerade som 

diskussioner, hjälpte oss mycket vid uppstarten av studien för att få djupare 

förståelse av problemet och syftet med varför studien var nödvändig. Dessa 

diskussioner var även viktiga för att vi skulle kunna sätta oss in i hur kopplingen 

tillverkas, monteras och används i verkligheten. Alla dessa faktorer har varit viktiga 

vid framställning av provmetod och provuppställning för att få det att stämma så bra 

överens med verkligheten som möjligt. En nackdel med vår provmetodik är att det är 

svårt att få det exakt som i verkligheten. Det är svårt att täcka in alla parametrar i 

testerna vilket gör att provresultaten måste granskas kritiskt och osäkerheter måste 

utvärderas. Vidare analyser har nu kunnat göras efter provningen i huruvida 

provuppställningen var tillämpbar för hur det fungerar i verkligheten, vilket 
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diskuteras djupare i Kapitel 8.2, men de semistrukturerade intervjuerna gav oss en 

bra grund vilket ledde till positiva resultat. 

Användandet av litteratur i form av dimensioneringshandböcker och standarder så 

som Eurokoder, EKS, Betongelementboken och fib’s rapport, har varit en stor och 

viktig del av arbetet. Forskning i dessa har varit nödvändiga för att kunna jämföra 

verkliga resultat med teoretiska dimensioneringsvärden. 

Något som hade varit intressant och bra hade varit att besöka en arbetsplats där 

kopplingen används och på så sätt få bättre förståelse för hur kopplingen fungerar 

och används i verkligheten.  

Fullskaleförsök anser vi har varit den mest lämpade metoden för att få fram värden 

och kapaciteter för denna koppling. Fullskaleförsök som är verklighetstrogna ger 

resultat med god validitet och reliabilitet om de utförs på rätt sätt. Användning av 

Eurokods Dimensionering genom provning är ett bra tillämpningsverktyg för att få 

fram ett värde som går att använda vid dimensionering av kopplingen.  
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9 Slutsatser 
Syftet med utdragsproverna som genomförts i studien var att undersöka ifall det 

fanns mer kapacitet i kopplingen än vad den beräkningsmodell som ges i 

Betongelementboken föreslår. Genom utdragsproverna erhålls resultat som var cirka 

åtta gånger så stora jämfört med de dimensionerande värdena som ges i 

Betongelementboken. Efter nedräkning av resultaten, som erhölls från 

utdragsproverna, med hjälp av SS-EN 1990 Bilaga Dimensionering genom provning 

kom vi fram till ett dimensioneringsvärde som var ungefär det dubbla av det 

Betongelementboken rekommenderade dimensioneringsvärde.  

En anledning till Betongelementbokens relativt låga dimensioneringsvärden är att de 

endast tillgodoräknar sig tjockleken av den tunnaste av kanaltaket och kanalbotten i 

håldäckselementet. De brott som uppkom vid testerna visade tydligt på att brottet 

skedde i bägge dessa. Vad som är viktigt att poängtera är att brotten kom av en 

centrisk belastning i håldäckstvärsnittet. Koppling kan ske på olika höjd i tvärsnittet 

vilket då gör att kanaltaket och kanalbotten inte utsätts för lika stor belastning. Detta 

nämns inte i Betongelementboken men skulle kunna vara anledningen till att de 

föreslår att man bara kan tillgodoräkna sig tjockleken av en av kanaltaket/botten för 

att ge dimensioneringsvärden på säker sida. Eftersom våra utdragsprov visar att båda 

borde kunna tillgodoräknas finns det därför anledning att även vid excentrisk 

belastning i håldäckets sida, medräkna kapaciteten från både kanaltaket och 

kanalbotten i förhållande till hur stor belastningen är på var och en av dessa. 

Reduktionsfaktorn 𝛼𝑐𝑡,𝑝𝑙 som enligt SS-EN 1992-1-1 (2005) skall användas när man 

dimensionerar draghållfasthet i oarmerad betong reducerar den dimensionerande 

kapaciteten med värdet 0,5. Detta görs på grund av oarmerad betongs mindre 

töjbarhet vilket kan resultera i sprödare eller plötsligare brott. Detta reducerar det 

dimensionerande värdet mycket vilket gör att brott i håldäcksbetongen nästan alltid 

blir dimensionerande. Även fast resultaten från våra utdragsprov gav resultat över 

stålets dragkapacitet för båda de kopplingsalternativen vi undersökte.  

Koppling i sidokant håldäck används både till kraftöverförande koppling i 

konstruktionen för att säkerställa stabilitet samt att den används som 

sammanhållningsförband för att förhindra fortskridande ras. Detta gör att ett sprött 

brott är farligt då hela byggnadens stabilitet samt robusthet är delvis avhängig på 

kopplingarna i sidokant håldäck. 𝛼𝑐𝑡,𝑝𝑙 ger då en trygg säkerhet med tanke på att ett 

eventuellt brott i kopplingen med stor sannolikhet skulle ske i kopplingsstålet vilket 

då troligtvis skulle medföra ett ”segt” brott. Det vill säga sprickor och deformationer 

skulle kunna uppdagas innan en större olycka skulle inträffa.  

En sammanfattande slutsats är att de sidokopplingar i håldäck som finns ute i de 

konstruktioner som dimensionerats med hjälp av Betongelementboken, är 

överdimensionerade. Fler tester behöver genomföras för att befästa reliabiliteten i 

våra tester. Detta skulle i längden kunna leda till nya beräkningsmodeller likt 
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ekvation 8.10 som presenteras i kapitel 8.3, där både kanaltaket och kanalbotten 

tillgodoräknas i kopplingens kapacitet.           

9.1 Fortsatta studier 

Fler tester på samtliga håldäcksdimensioner bör genomföras för att resultaten i 

denna rapport skall få en större validitet. Provelement där endast en koppling per 

element testas rekommenderas. Detta betyder att provelementen kan göras kortare 

men endast ett resultat erhålls per provelement. Tester med både större och mindre 

spännvidd för mothållsbalken som användes i proverna är också intressant att 

genomföra. Detta för att se om det blir skillnader i resultaten och utvärdera dessa i 

förhållande till tidigare genomförda prover. Vidare bör även kopplingen av typ LP-

Bygel i framtida tester göras överstark för att undersöka håldäcksbetongens kapacitet 

vid en excentriskt placerad koppling.  

Att utföra prover som är under mer ideala förhållanden likt den föreslagna 

provmetodiken som presenteras i diskussionen, där håldäckselementet på något sätt 

fästs kontinuerligt i motsatt sida i förhållande till utdragsprovsriktningen, skulle om 

de var genomförbara kunna befästa reliabiliteten i den förenklade provmetodik som 

använt i rapporten.  

Att med hjälp av avancerade beräkningsprogram som hanterar finita elementmetoder 

analysera ”sidokoppling håldäck” för att se hur spänningarna fördelar sig i 

håldäckstvärsnittet när kopplingen utsätts för dragkraft, skulle kunna ge en djupare 

förståelse för hur kopplingen fungerar och förenkla analyserna av utdragsproven.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Dimensionering av Provrigg och LP-Bygel 

 

Provrigg och svetsar dimensioneras i brottsgränstillstånd. 

Provrigg: 

Geometri och Materialdata UPE120 S355: 

 

 

 

ℎ = 120 𝑚𝑚 

𝑏 = 60 𝑚𝑚 

𝑑 = 5,0 𝑚𝑚 

𝑡 = 8,0 𝑚𝑚 

𝑅1 = 12 𝑚𝑚 

𝑅2 = 2,5 𝑚𝑚 

𝐴 = 1540 𝑚𝑚2 

𝐼𝑦 = 364 × 104 𝑚𝑚4 

𝑊𝑝𝑙,𝑦 = 70,3 × 103 𝑚𝑚3 

𝑓𝑦 = 355 𝑀𝑃𝑎 

𝐸 = 210 𝐺𝑃𝑎 

(Bildkälla: (Tibnor AB, 2011)) 

 

Moment och tvärkraftskapacitet för två UPE120 

Momentkapacitet: 

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 =
𝑊𝑝𝑙,𝑦×𝑓𝑦

𝛾𝑀0
 Där  𝛾𝑀0 = 1,0 

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 2 ×
70,3 × 355

1,0
× 10−3 = 49,9 𝑘𝑁𝑚 
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Provriggen betraktas som en fritt upplagd balk på två stöd med spännvidden  

𝑙 = 1200 𝑚𝑚 

𝑀𝐸𝑑 =
𝑃 𝑙

4
  Där 𝑃 är den maximala Punktlast balken dimensioneras för 

𝑀𝐸𝑑 ≤ 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 → 𝑃 ≤
4 × 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑

𝑙
→ 𝑃 ≤ 166 𝑘𝑁 

Tvärkraftskapaitet: 

Kolla om skjuvbuckling är aktuellt. 

Skjuvbuckling är aktuellt om: 

ℎ

𝑑
>

72

𝜂
 𝜀 Där: 𝜂 = 1,2 , 𝜀 = √

235

𝑓𝑦
 

120

5
= 24   

72

1,2
 √

235

355
= 48,8 

ℎ

𝑑
≯

72

𝜂
 𝜀 Skjuvbuckling inte aktuellt 

𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 2 ×
𝐴𝑣 𝑓𝑦

𝛾𝑀0 √3
  

Där: 𝐴𝑣 = 𝐴 − 2𝑏𝑡 + (𝑑 + 𝑅1)𝑡 = 1540 − 2 × 60 × 8 + (5 + 12) × 8 = 716 𝑚𝑚2 

𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 2 ×
716 × 355

1,0 √3
× 10−3 = 293,5 𝑘𝑁 

𝑉𝐸𝑑 =
𝑃

2
 

𝑉𝐸𝑑 ≤ 𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 → 𝑃 ≤ 2 × 𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 → 𝑃 ≤ 587 𝑘𝑁 

Böjmoment blir dimensionerande för UPE-balkarna. 𝑃 ≤ 166 𝑘𝑁 
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Geometri och Materialdata HEA100 S355: 

 

ℎ = 96 𝑚𝑚 

𝑏 = 100 𝑚𝑚 

𝑡 = 8 𝑚𝑚 

𝑑 = 5 𝑚𝑚 

𝑅 = 12 𝑚𝑚 

𝐴 = 2124 𝑚𝑚2 

𝐼𝑦 = 349,2 × 104 𝑚𝑚4 

𝑊𝑝𝑙,𝑦 = 83 × 103 𝑚𝑚3 

𝑓𝑦 = 355 𝑀𝑃𝑎 

𝐸 = 210 𝐺𝑃𝑎 

 

(Bildkälla: (Tibnor AB, 2011)) 

Moment och tvärkraftskapacitet för en HEA100: 

Momentkapacitet: 

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 =
𝑊𝑝𝑙,𝑦×𝑓𝑦

𝛾𝑀0
 Där  𝛾𝑀0 = 1,0 

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 =
83 × 355

1,0
× 10−3 = 29,5 𝑘𝑁𝑚 

Momentet i HEA-balken blir störst när HEA-balkarna belastas av UPE-balkarna 

centriskt som är fallet när Pinnskruven skall testas. Maximal storlek på 𝑃 för UPE-

balkarna är 𝑃 = 166 𝑘𝑁 

𝑃 delas lika på de två HEA-balkarna, vilket innebär att en HEA-balk som max utsätts 

för 
𝑃

2
= 83 𝑘𝑁 

HEA-balken betraktas som en fritt upplagd balk med spännvidden 𝑙 = 400 𝑚𝑚 

belastad med en punktlast i mitten. 

𝑀𝐸𝑑 =
𝑃 𝑙

4
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𝑀𝐸𝑑 ≤ 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 → 𝑃 ≤
4×𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑

𝑙
→ 𝑃 ≤ 295 𝑘𝑁 HEA-balken är mycket starkare. 

Tvärkraftskapacitet: 

Skjuvbuckling anses inte vara aktuellt eftersom förhållandet mellan tvärsnittets höjd 

och livtjocklek är mindre än för UPE120. 

𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 =
𝐴𝑣  𝑓𝑦

𝛾𝑀0 √3
 

Där:  

𝐴𝑣 = 𝐴 − 2𝑏𝑡 + (𝑑 + 2 𝑅1)𝑡 = 2124 − 2 × 100 × 8 + (5 + 2 × 12) × 8 = 756 𝑚𝑚2 

𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 =
756 × 355

1,0 × √3
× 10−3 = 155 𝑘𝑁 

Tvärkraften blir störst i HEA-balken när LP-Bygeln testas. HEA-balken betraktas 

som en fritt upplagd balk med spännvidden 𝑙 = 400 𝑚𝑚 med en punktlast 𝑃 som 

angriper 80 mm från ena stödet. 

𝑉𝐸𝑑 =
𝑃 𝑎

𝑙
 där 𝑎 = 320 𝑚𝑚 

𝑉𝐸𝑑 ≤ 𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 → 𝑃 ≤
400 × 𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑

320
→ 𝑃 ≤ 193,8 𝑘𝑁 

 

UPE-Balkarna blir dimensionerande för provriggen. 

Riggen är dimensionerad för en punktlast som angriper mitt på balken. 

𝑃𝑀𝑎𝑥 = 166 𝑘𝑁 
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Ny provrigg: 

Geometri och Materialdata UPE200 S355: 

 

 

 

ℎ = 200 𝑚𝑚 

𝑏 = 80 𝑚𝑚 

𝑑 = 6,0 𝑚𝑚 

𝑡 = 11,0 𝑚𝑚 

𝑅1 = 13 𝑚𝑚 

𝑅2 = 3,0 𝑚𝑚 

𝐴 = 2900 𝑚𝑚2 

𝐼𝑦 = 1910 × 104 𝑚𝑚4 

𝑊𝑝𝑙,𝑦 = 220 × 103 𝑚𝑚3 

𝑓𝑦 = 355 𝑀𝑃𝑎 

𝐸 = 210 𝐺𝑃𝑎 

(Bildkälla: (Tibnor AB, 2011)) 

 

Moment och tvärkraftskapacitet för två UPE200 

Momentkapacitet: 

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 =
𝑊𝑝𝑙,𝑦×𝑓𝑦

𝛾𝑀0
 Där  𝛾𝑀0 = 1,0 

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 2 ×
220 × 355

1,0
× 10−3 = 156,2 𝑘𝑁𝑚 

Provriggen betraktas som en fritt upplagd balk på två stöd med spännvidden  

𝑙 = 2400 𝑚𝑚 

𝑀𝐸𝑑 =
𝑃 𝑙

4
  Där 𝑃 är den maximala Punktlast balken dimensioneras för 
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𝑀𝐸𝑑 ≤ 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 → 𝑃 ≤
4 × 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑

𝑙
→ 𝑃 ≤ 260,3 𝑘𝑁 

Tvärkraftskapaitet: 

Kolla om skjuvbuckling är aktuellt. 

Skjuvbuckling är aktuellt om: 

ℎ

𝑑
>

72

𝜂
 𝜀 Där: 𝜂 = 1,2, 𝜀 = √

235

𝑓𝑦
 

200

6
= 33,3   

72

1,2
 √

235

355
= 48,8 

ℎ

𝑑
≯

72

𝜂
 𝜀 Skjuvbuckling inte aktuellt 

𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 2 ×
𝐴𝑣 𝑓𝑦

𝛾𝑀0 √3
  

Där: 𝐴𝑣 = 𝐴 − 2𝑏𝑡 + (𝑑 + 𝑅1)𝑡 = 2900 − 2 × 80 × 11 + (6 + 13) × 11 =

1349 𝑚𝑚2 

𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 2 ×
1349 × 355

1,0 √3
× 10−3 = 553 𝑘𝑁 

𝑉𝐸𝑑 =
𝑃

2
 

𝑉𝐸𝑑 ≤ 𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 → 𝑃 ≤ 2 × 𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 → 𝑃 ≤ 1106 𝑘𝑁 

Böjmoment blir dimensionerande för UPE-balkarna. 𝑃 ≤ 260,3 𝑘𝑁  

Den nya provriggen är dimensionerad för: 

 𝑃𝑚𝑎𝑥 = 260,3 𝑘𝑁   
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LP-Bygel 

Materialdata: 

Armeringsstål K 500B  

𝑓𝑦 = 500 𝑀𝑃𝑎 

Ämnesrör S355 

𝑓𝑦 = 355 𝑀𝑃𝑎 

 

Ämnesröret svetsas med fyra svetsar med en längd 𝑙𝑒𝑓 = 50 𝑚𝑚 och 𝑎 = 4 

Svetsarna skjuvbelastas endast, förenklad metod enligt Byggformler och tabeller 

(Johannesson & Vretblad, 2011). 

Kapacitet per svets: 

𝐹𝑅𝑑 = 𝑎 × 𝑙𝑒𝑓 × 𝑓𝑣𝑤𝑑   

𝑓𝑣𝑤𝑑 =
𝑓𝑢

√3 𝛽𝑤 𝛾𝑀2

 

Där: 

𝑓𝑢 = 470 𝑀𝑃𝑎          (Ämnesröret har lägst sträckgräns och blir dimensionerande) 

𝛽𝑤 = 0,9 

 𝛾𝑀2 = 1,1 

𝐹𝑅𝑑 = 4 × 50 ×
470

√3×0,9×1,1
× 10−3 = 54,8 𝑘𝑁/svets 

Fyra svetsar per bygel ger en total kapacitiet för LP-Bygeln på  

4 × 𝐹𝑅𝑑 = 219,3 𝑘𝑁 

Vilket är över två Ø12 byglars sträckgräns. Svetsarna är överstarka i förhållande till 

bygeln. 
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Bilaga 2 – Hållfasthetsutveckling för igjutningsbetong 

 

Hållfasthetsutveckling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurva anpassad efter hållfasthetsvärden erhållna genom provtryckningar av 

betongkuber. Resultaten från provtryckningarna markeras som röda punkter i 

diagrammet. 

Tid och Hållfasthetsvärden vid provtryckning av betongkuber tillverkade av 

igjutningsbetongen: 

1 dygn - 18,0 MPa 

7 dygn - 34,4 MPa 

14 dygn - 39,0 MPa 

22 dygn - 40,0 MPa  

0 100 200 300 400 500 600 700
Timmar

10

20

30

40

MPa
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Bilaga 3 – Tillverkningsritningar Provelement (Ritningar ej i skala) 
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Bilaga 4 – Tillverkningsritning Provrigg (Ritning ej i skala) 
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Bilaga 5 – Tillverkningsritning LP-Bygel (Ritning ej i skala) 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

William Sandahl
Byggingenjör
Byggkonstruktion och projektering

Jesper Bragsjö
Byggingenjör
Byggkonstruktion och projektering


