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Abstract
Progressive collapse implies that a local damage on a building leads to a continuing collapse.
This can include the whole or a part of the building. It was first in 1968, after a gas explosion
in a 22 story building, Ronan Point, London that led to a progressive collapse that made the
world aware of this problem and that it needed to be addressed. The event made that certain
standards was implemented in several countries to decrease the risk of progressive collapse.
The standards for progressive collapse arrived in Sweden 1972.
In Sweden there is two standards that concerns dimensioning about progressive collapse, which
are 1991-1-7 and 1992-1-1. Although the standards are hard to interpret and design engineers
have had to draw their own conclusions. This paper does only focus on rules about vertical and
horizontal joints. In the paper the difficulty that comes with dimensioning the different
standards are interpreted and made clear.
The interpretations that have been made in this paper is suggestions and to show how well the
theory is matched to the practice, to showcase this I’ve made some prefabricated cases.
The most important conclusions of this paper is:
•
•
•
•

The actors need to have more knowledge about progressive collapse
It’s a clear that we need a standardized method, because practitioners are doing it in
many different ways
Today’s standards need to be supplemented from different areas, which is shown in
chapter 5.1.1
There is also further studies needed in this area, progressive collapse
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Sammanfattning
Fortskridande ras innebär att en lokal skada på en byggnad sedan leder till ett fortsatt rasförlopp.
Det kan innefatta hela eller en del av byggnaden. Det var först 1968, efter en gasexplosion i ett
22 våningshus, Ronan Point, London som då ledde till ett s.k. fortskridande ras som gjorde att
omvärlden insåg att det behövdes ta hänsyn till detta. Händelsen gjorde att normer och
standarder infördes i flera länder för att minska risken att framtida ras uppstår. Sverige fick
normkraven 1972 gällande fortskridande ras.
I Sverige finns det två olika normer gällande dimensionering mot fortskridande ras, nämligen
Eurokod 1(1991-1-7) och Eurokod 2 (1992-1-1). Normerna är svåra att tolka och har lett till att
konstruktörerna får dra egna slutsatser. Den här rapporten fokuserar bara på regler gällande
vertikal- och horisontal koppling. I rapporten tolkas och klargörs de svårigheter som kan
uppkomma vid dimensionering med de olika normerna.
De tolkningar som har gjorts i rapporten är bara ett förslag på tillämpning och för att enklast
visa hur teorin stämmer överens med praktiken är detta implementerat på några olika
prefabricerade typfall.
De viktigaste slutsatserna i rapporten sammanfattas nedan:
•
•
•
•

Aktörer bör ha mer kunskaper om fortskridande ras
Det är ett tydligt behov om att vi behöver enas om en standardiserad metod, då alla gör
på olika sätt
Dagens normer bör kompletteras på vissa håll, vilket framgår i kap 5.1.1
Det krävs vidare studie inom detta område, fortskridande ras

Nyckelord: Fortskridande ras, Vertikal koppling, Horisontal koppling, Olyckslast.
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Kapitel 1 – Introduktion
I det här kapitlet presenteras inledning, bakgrund, syfte, mål, metod samt vilka avgränsningar
som gjorts.

1.1 Inledning
Det här examensarbetet undersöker konsekvenserna av de motstridande regler som anges i olika
Eurokod gällande fortskridande ras, med hänsyn till horisontell- och vertikal koppling, med
tillämpning på byggnader av prefabricerad betong i olika kombinationer, enbart betong och
betong i kombination med stål. Samt exempel på hur regler skall tolkas och hur de appliceras
på olika typfall.
Anledningen till att den här studien enbart är inriktad på horisontell- och vertikal koppling är
för att England som ligger i framkanten när det gäller fortskridande ras försöker använda
sammanhållningsarmering i första hand [8]. Den här trenden kan också ses i Sverige och därför
är studien enbart inriktad på detta.

1.2 Bakgrund
Fortskridande ras innebär att en lokal skada på en byggnad sedan leder till ett fortsatt rasförlopp.
Det kan innefatta hela eller en del av byggnaden. Det var först 1968, efter en gasexplosion i ett
22-våningshus, Ronan Point, London som då ledde till ett s.k. fortskridande ras som gjorde att
omvärlden insåg att det behövdes tas hänsyn till detta. Händelsen gjorde att normer och
standarder infördes i flera länder för att minska risken att framtida ras uppstår. Sverige fick
normkraven 1972 gällande fortskridande ras.[10]
Olika metoder för att minska risken för fortskridande ras framgår i kap 2.3.
På senare tid har fortskridande ras återigen blivit ett aktuellt ämne efter ett antal
terroristattacker, bland annat attacken mot World Trade Center 2001. Branden, som en följd av
kollisionen var mer än byggnaden klarade av och ledde till att båda tornen totalt kollapsade.
Detta har lett till att byggnader har blivit mer robusta, för att göra dem mindre sårbara mot
oförutsägbara händelser, samt att det har gjorts en uppdatering/förnyelse av normerna.
I och med Eurokodens införande har det blivit diskussioner om hur mycket mer armering det
ska behöva läggas in jämfört med tidigare. Det finns två olika Eurokoder som behandlar det här
området, när det gäller byggnader av prefabricerad betong, men som ger olika dimensionerande
krafter, nämligen EN 1991-1-7 och EN 1992-1-1. Detta har lett till att konstruktörer tvingats
tolka och jämföra normerna, men det är svårt att dra några slutsatser om vilken av normerna
som är dimensionerande samt hur respektive metod ska tolkas. Det är också inte alltid självklart
vilken av standarderna som blir den avgörande, utan i nästan alla fall måste båda först räknas
ut och sedan jämföras. Boverket har dock nyligen gått ut och sagt att den norm som ger störst
kraft är dimensionerande, vilket framgår i kap 3 [3].

1.3 Syfte
Syftet med detta examensarbete är att först tolka hur EN 1991-1-7 och EN 1992-1-1 ska
tillämpas, för att sen kunna bedöma hur mycket armering som behövs samt hur knutpunkterna
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ser ut. Detta ska göras för ett antal olika typfall som sedan skall kunna användas som någon
form av handbok för konstruktörer.

1.4 Mål
Få en klar bild över hur Eurokod skall tolkas för att kunna räkna ut de dimensionerande
krafterna och med hjälp av typfallen lätt kunna se hur armeringen och anslutningarna ska se ut
för att motverka fortskridande ras. Detta ska kunna användas som hjälpmedel vid framtida
dimensioneringar av prefab-konstruktioner för att undvika fortskridande ras.

1.5. Metod
1.5.1 Standarder
En ingående studie av EN 1991-1-7 och EN 1992-1-1 görs och sammanställs sedan i ett Excelblad som räknar ut horisontal- resp. vertikal koppling. Hänsyn tas till krav enligt EKS 9(2013).
Svårigheter och diskussioner kommer tas med flera olika personer, förslag till tolknings
lösningar kommer ske i samråd med Bo Westerberg, medan frågor angående olika typfall sker
med respektive ansvarig, för att få reda på hur de valt att lösa dem. När jämförelsen är klar är
det sedan lätt att få fram de dimensionerande krafterna samt att se vilken Eurokod som är
styrande.
1.5.2 Typfall
I detta arbete kommer fyra prefabricerade fall studeras:
1.
2.
3.
4.

Betongytterväggar, betonginnervägg och massiva prefabricerat bjälklag.
Betongytterväggar, betonginnervägg och bjälklag av HD/f plattor
Utfackningsväggar i trä med stålpelare, betonginnervägg och bjälklag av plattbärlag.
Utfackningsväggar i trä med stålpelare, mittvägg med stålpelare och bjälklag av HD/f
plattor.

En mer detaljerad förklaring av typfallen framgår i kapitel 4.
För varje fall ska beräkning av lasterna genomföras för att kunna få fram armeringsmängden.
Hur mycket armering som behövs är beroende på hur kopplingarna ser ut och hur mycket de
klarar. Det är därefter viktigt att se att dessa armeringsmängder får plats i fogarna och göra
planritningar samt detaljer på hur armeringen ska placeras.
1.5.3 Litteraturstudie
Litteraturstudien baserar sig på EN 1991-1-7, EN 1992-1-1 samt EKS 9. Dessa normer tar upp
de formler och ingångsvärden som behövs för beräkning av horisontal- och vertikal koppling.
I litteraturstudien gjordes en genomgång av tidigare examensarbeten som behandlar
fortskridande ras. Tyvärr beskriver de inte hur tillämpningen av de olika koderna ska gå till.

1.6 Avgränsningar
Examensarbetet har en tidsbegränsning om 20 veckor. Det har lett till att vissa avgränsningar
fått göras, denna studie kommer enbart inrikta sig på horisontal- och vertikal koppling, som
tidigare nämnts i kap 1.1.
Rapporten kommer enbart fokusera på prefab konstruktioner. Fyra olika typfall kommer att
studeras. De består av enbart betong eller en kombination av betong och stål.

2

Kapitel 2 – Huvudprinciper för dimensionering
fortskridande ras – Fördjupad bakgrundsbeskrivning

mot

I detta kapitel redovisas först bakgrunden till hur normerna kom till, vilka metoder som finns,
konsekvensklass samt en genomgång av de grundläggande reglerna som anges i EN 1991-17:2006 och EN 1992-1-1:2005, kommer fortsättningsvis förkortas som EK1 respektive EK2.

2.1 Bakgrund
2.1.1 Fortskridande ras
Enligt kap 1.2, innebär fortskridande ras en lokal skada på en byggnad som sedan leder till ett
fortsatt rasförlopp. Det kan innefatta hela eller en del av byggnaden. Risken att ett fortskridande
ras uppstår är relativt liten, eftersom det beror på många olika faktorer. Först och främst krävs
det en händelse som orsakar en lokal skada, det kan exempelvis vara en explosion eller
påkörning. Det krävs också att konstruktionen inte har tillräcklig duktilitet (töjbarhet),
kontinuitet (koppling mellan olika komponenter) och redundans (alternativa lastbärande delar
och vägar) för att motarbeta spridningen av raset. Sannolikheten för ett fortskridande ras 𝑃(𝐶)
uttrycker Starossek, U., & Haberland, M. (2010) i ekvation 2.1 nedan [5].
𝑃(𝐶) = ∑ 𝑃(𝐶|D) × 𝑃(𝐷|E) × P(E)

(ekv 2.1)

Förklaring av ekv 2.1: Sannolikheten att ett fortskridande ras inträffar beror på sannolikheten
att en ytterst ovanlig händelse P(E) inträffar, som med sannolikheten P(D|E) leder till en skada
på konstruktionen, som sedan med sannolikheten P(C|D) leder till ett fortskridande ras [5].
2.1.2 Ronan Point

Figur 2.1.1 – Ronan Point kollaps [11]

Figur 2.1.2 – Ronan Point kant lägenhet [10]

Händelsen vid Ronan Point 1968 har haft stor betydelse för hur risken för fortskridande ras ska
minskas.
Allt började med att det var en gasexplosion på 18:e våningen. Trycket från gasexplosionen
gjorde att en bärande yttervägg slogs ut och eftersom det inte kunde ske någon lastomvandling
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till resterande väggar, detta medförde till att det skedde en total kollaps av ovanliggande
våningar. De undre våningarna rasade sedan ner till grunden som en följd till detta, se figur
2.1.1 [10].
Resultatet av utredningen ledde till korrigering av de dåvarande ”Building Regulations” för att
få mer robusthet i framtida byggnader, bland annat visade sig att förankringen mellan vägg och
bjälklag var bristfällig, både kraftmässigt och på grund av mänskliga misstag. Figur
2.1.3(vänster) visar hur kopplingen var tänkt att gå till medan figur 2.1.3(höger) visar hur den
blev [8][10].

Figur 2.1.3 - (vänster) Hur kopplingen skulle sett ut. (höger) Hur den blev

2.2 Skillnad mellan normativ och informativ
I Eurokoden finns det både normativa och informativa bilagor. En normativ bilaga är en
huvudtext med hög status som måste följas, medan en informativ bilaga är frivillig att använda.
Varje land ska ange i sin nationella bilaga (EKS) om en informativ bilaga får användas vid
dimensionering eller inte. En nationell bilaga kan också höja upp en informativ bilaga och ge
den normativ status [12].
Anledningen till att en informativ bilaga är bra att göra normativ är för att en informativ bilaga
kan anpassas efter landets egna behov, genom att lägga till och ta bort sådant som inte är
relevant [12].
EN 1991-1-7:2006 är normativ men innehåller bilagor som är informativa, Bilaga A är en av
dem och är aktuell i detta arbete. EN 1992-1-1:2005 är normativ [1][2].

2.3 Vad säger boverket EKS
Som tidigare nämnts i kapitel 1.2 säger boverket att den norm som ger störst kraft av EN 19911-1:2007 och EN 1992-1-1:2005 är dimensionerande. Detta framgår i EKS 9:
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”4 § De rekommenderade strategierna i bilaga A bör tillämpas för byggnader. För övriga
byggnadsverk får byggherren ange val av alternativ.”
(BFS 2013:10 kap 1.1.7)
Det betyder att bilagorna i EN 1991-1-7:2005 som vanligtvis är informativa, ska beaktas som
normativa. Eftersom båda Eurokoderna är normativa, enligt EKS 9, går de nu att jämföra och
därför ska det värsta alternativet väljas [3][9].

2.4. Huvudprinciper för dim. mot fortskridande ras
Figuren nedan illustrerar huvudprinciperna för dimensionering med hänsyn till olyckslast och
fortskridande ras enligt EN 1991-1-7:2006 [1].

Figur 2.4.1 - Metoder för exceptionella dimensioneringssituationer enligt 1991-1-7:2006

Konsekvenserna av en olyckslast kan tillämpas på olika sätt, så här gör exempelvis
konstruktörer i England som är ledande inom detta område [8].

Figur 1.4.2 – Dimensioneringssituationer [8]

De olika alternativen, de kända olyckslasterna och de okända olyckslasterna (begränsning av
lokalt brott), kan kombineras enligt figur 2.4.2.
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Det är dock inte alltid lätt att kombinera olika metoder, då ingen kan veta till 100 % vilken sorts
olyckslast som kommer inträffa och på vilken bestämd plats i byggnaden den angriper. Det är
därför som sammanhållningsarmering är bra och oftast används, då det ger en tillräcklig
robusthet att kunna motstå olyckslaster var den än angriper, se kapitel 2.4.1.
2.4.1 Dragband
Byggnaden förses med viss armering för sammanhållning som ska ge en tillräcklig robusthet
för att motstå de vanligaste olyckslasterna. Det finns fyra typer av dragband, dragband längs
kant, inre dragband, horisontal förankring och vertikal koppling, enligt figur 2.4.3, vilka som
skall utnyttjas beror på byggnadens konsekvensklass. Vad konsekvensklass är och hur
byggnaderna indelas framgår i kap 2.5.2 [4].
Dragbanden kan dimensioneras på olika sätt, antingen genom Eurokod 1 eller Eurokod 2. Hur
de dimensioneras framgår senare i kap 2.6 och 2.7.

Figur 2.4.3 – Olika dragband [2][9]

2.4.2 Key Element
Key element innebär dimensionering av viktiga eller utsatta bärverksdelar för att kunna motstå
en viss olyckslast till exempel element som är avgörande för byggnadens stabilitet, exempelvis
grundpelare. De ska dimensioneras för att motstå lasten 𝐴𝑑 med det rekommenderade värdet
34 𝑘𝑁/𝑚2. Denna last verkar endast i en riktning i taget, antingen vertikalt eller horisontalt
[4].
Lasterna ska kombineras enligt följande [13]:
𝐹 = 𝐺𝑘 + 𝐴𝑑 + 𝜓1 × 𝑄𝑘 + ∑ 𝜓2 × 𝑄𝑘,𝑖
Där 𝐺𝑘 är permanent last, 𝑄𝑘 variabel last, 𝜓1 frekvent lastvärde och 𝜓2 långtidslast.
2.4.3 Alternativ bärning
Ett annat sätt att förhindra uppkomst av ett fortskridande ras är genom alternativ bärning. Om
en pelare slås ut ska byggnaden inte rasa utan kunna överföra kraften genom till exempel
skivverkan eller membranverkan, enligt figur 2.4.4 [4].
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Hur dessa ska dimensioneras går rapporten inte in på, då metoden är svår och att den kräver
omfattande beräkningar och är väldigt teoretisk [4].

Figur 2.4.4- Membranverkan och skivverkan [4]
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2.5 Konsekvensklass
2.5.1 Eurokod 1
EN 1991-1-7:2006 delar in byggnader i olika konsekvensklasser. Vilken klass byggnaden
hamnar i beror på våningsantalet och byggnadens verksamhet, enligt figur 2.5.1.

Figur 2.5.1- Indelning i konsekvensklass enligt 1991-1-7:2006

EN 1991-1-7:2006 ger för varje konsekvensklass krav för att uppnå tillräcklig robusthet för att
motstå fortskridande ras:
•

•
•

Konsekvensklass 1
o Dimensioneras för normalt bruk enligt EN 1990 till EN 1999. Ingen hänsyn
behöver tas till olyckslast.
Konsekvensklass 2a
o Horisontala dragband skall finnas (kap 2.4.1).
Konsekvensklass 2b
o Utöver det som ska finnas i klass 2a tillkommer det minst ett av följande
alternativ:
▪ Vertikala dragband (kap 2.4.1)
▪ Key elements (kap 2.4.2)
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▪
•

Alternativ bärning (kap 2.4.3)

Konsekvensklass 3
o Byggnader som hamnar i denna klass bör genomgå en systematisk riskanalys
som beaktar både förutsägbara och icke förutsägbara händelser. Det behövs även
ta hänsyn till lastfall som normalt inte beaktas. Det ska även skrivas en rapport
av en sakkunnig [1][9].

2.5.2 Eurokod 2
Eurokod 2 ger bara ett krav angående när vertikala dragband skall användas, nämligen att
byggnaden måste ha minst 5 våningar [2]. Horisontala dragband skall alltid finnas.
”(1) I elementbyggnader bör pelare och bärande väggar förses med vertikala dragband, om
byggnaden har minst 5 våningar.”
(EN 1992-1-1:9.10.2.5, 2005)
2.5.3 Exempel
Vad behövs i ett…
… tiovånings kontorsbyggnad?
EK1 – horisontala + vertikala

EK2 - horisontala + vertikala

… trevånings sjukhus?
EK1 – horisontala + vertikala

EK2 – Horisontala

… fyravånings sjukhus
EK1 – Riskanalys

EK2 – Horisontala

Exakt hur antalet våningar ska räknas är inte självklart, vilket framgår senare i kapitel 3.1.
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2.6. Eurokod 1 - EN 1991-1-7
2.6.1 Horisontala Dragband (A.5)
(1) Horisontala förband bör anordnas runt byggnadens omkrets i varje våningsplan och inom
planet i två vinkelräta riktningar för att förbinda pelare och väggar med resten av bärverket.
Förbanden bör vara kontinuerliga och anordnas så nära som möjligt till bjälklagets kanter och
upplagslinjer. Minst 30 % bör placeras i upplagslinjerna.
(2) Horisontala förband kan utgöras av valsade stålprofiler, armeringsstänger i betongbjälklag
eller armeringsnät och tunnplåtsprofiler i samverkansbjälklag som är direkt förbundna med
stålbalkar med skjuvförbindare. Förbanden kan bestå av en kombination av ovanstående.
(EN 1991-1-7:A.5.1, 2006)
Dragbanden bör i varje bjälklag kunna ta upp följande krafter.
Dragband längs kant:

𝑇𝑝 = 0,4 (𝑔𝑘 + 𝜓 × 𝑞𝑘 ) × 𝑠 × 𝐿

minst 75 kN

(ekv 2.2)

Inre dragband

𝑇𝑖 = 0,8 (𝑔𝑘 + 𝜓 × 𝑞𝑘 ) × 𝑠 × 𝐿

minst 75 kN

(ekv 2.3)

Där 𝑠 är avståndet på facket och 𝐿 längden på dragbandet.

Figur 2.6.1 – Dragband längs kant

Figur 2.6.2 – Inre dragband

2.6.2 Vertikala dragband (A.6)
(1) Samtliga pelare och väggar bör förbindas kontinuerligt från grunden till taknivån
(2) Om byggnaden har ett balk-pelarsystem (t.ex. bärverk i stål eller armerad betong) bör de
pelare och väggar som bär vertikala laster kunna uppta en dragkraft av olyckslast lika med den
största dimensionerande kraften av permanent och variabel last på pelaren från vilken våning
som helst. En sådan dimensionerande olyckslast bör inte antas verka samtidigt med permanenta
och variabla laster som kan verka på bärverket.
(EN 1991-1-7:A.6, 2006)
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Figur 2.6.3 – Vertikala Dragband

(3) För byggnader med bärande väggar (se 1.11.1) kan de vertikala förbanden antas vara
verksamma om:
a)
för murade väggar tjockleken är minst 150 mm och om lägsta tryckhållfasthet är
5 MPa i enlighet med EN 1996-1-1.
b)
den fria vägghöjden, H, mellan golv- och takytor är högst 20t, där t är
väggtjockleken.
c)
de dimensioneras för att bära följande vertikala förbandskraft T:
34𝐴 𝐻 2
𝑇 = 𝑑𝑒𝑡 𝑠𝑡ö𝑟𝑠𝑡𝑎 𝑎𝑣
( ) 𝑁 𝑜𝑐ℎ 100 𝑘𝑁⁄𝑚 𝑣ä𝑔𝑔
8000 𝑡
där:
A
är den lastbärande tvärsnittsarean i mm2 av väggen mätt i planet.
d)
de vertikala förbanden är placerade med högst 5 m centrumavstånd längs
väggen och inte längre än 2,5 m från en ostagad väggände.
(EN 1991-1-7:A.6, 2006)

2.7. Eurokod 2 - EN 1992-1-1
(1) Bärverk som inte dimensioneras för olyckslast ska ha ett lämpligt system av
sammanhållningsarmering för att förhindra fortskridande ras genom att möjliggöra alternativ
lastnedföring efter lokal skada. Följande enkla regler anses uppfylla detta krav
(2) Följande typer av sammanhållningsarmering bör användas:
a) dragband längs kant
b) inre dragband
c) horisontell förankring av pelare eller vägg
d) vertikala dragband, vid behov, särskilt vid elementbyggnad
(4) Vid dimensionering får sammanhållningsarmeringen antas verka med sin karakteristiska
hållfasthet och bör då ha en bärförmåga svarande mot de dragkrafter som definieras i följande
avsnitt
(EN 1992-1-1:9.10.1, 2005)
(1) Sammanhållningsarmering är tänkt som en minsta mängd och inte som extra armering
utöver den som erfordras enligt statiska beräkningar
(EN 1992-1-1:9.10.2, 2005)
2.7.1 Horisontella dragband
2.7.1.1 Dragband längs kant

(1) Varje bjälklag bör omslutas av ett kontinuerligt dragband längs kanten, placerad högst 1,2
m från densamma. Dragbandet får inkludera armering som även utgör del av inre
sammanhållningsarmering.
(EN 1992-1-1:9.10.2.2, 2005)
Bör dimensioneras för dragkraften
𝐹𝑡𝑖𝑒,𝑝𝑒𝑟 = 𝑙𝑖 × 𝑞1 ≥ 𝑄2

(ekv 2.4)

Där 𝑙𝑖 är avståndet mellan facken medan 𝑞1 och 𝑄2 är konstanter.
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Figur 2.7.1 – Dragband längs kant

2.7.1.2 Inre dragband

(1) Inre dragband bör finnas på varje bjälklagsnivå i två nära vinkelräta riktningar. De bör
vara kontinuerliga i hela sin längd och bör i båda ändar vara förankrade i dragbandet vid
fasad såvida de inte fortsätter som horisontell förankring av pelare eller vägg.
(2) Inre dragband får helt eller delvis fördelas jämnt i plattorna eller koncentreras vid eller i
balkar, väggar eller andra lämpliga lägen. I väggar bör de placeras högst 0,5 m från
bjälklagsplattans över- eller underkant. Se figur 9.15
(EN 1992-1-1:9.10.2.3, 2005)
Inre dragband bör dimensioneras för kraften:
𝐹𝑡𝑖𝑒,𝑖𝑛𝑡 = 20

𝑘𝑁
𝑚

(𝑟𝑒𝑘𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡)

(ekv 2.5)

Eller
(4) I bjälklag utan pågjutning där sammanhållningsarmering inte kan fördelas kan den
koncentreras till baklinjerna. I detta fall är minsta kraft längs en inre balk:
(EN 1002-1-1:9.10.2.3, 2005)
𝐹𝑡𝑖𝑒 =

𝑙1 +𝑙2
2

× 𝑞3 ≥ 𝑄4

(ekv 2.6)

Där 𝑞3 och 𝑄4 är konstanter.

Figur 2.7.2 Inre dragband
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2.7.1.3 Horisontella dragband till pelare och/eller vägg längs kant

(1) Kantpelare och väggar bör förankras horisontellt till bärverket i nivå med varje bjälklag.
(3) Hörnpelare bör förankras horisontellt i två riktningar. Armering ingående i dragband vid
fasad kan i detta fall användas även för horisontell förankring av pelaren.
(EN 1992-1-1:9.10.2.4, 2005)
De horisontella dragbanden till pelare och/eller vägg bör dimensioneras för:
𝐹𝑡𝑖𝑒,𝑓𝑎𝑐 = 20 𝑘𝑁 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑓𝑎𝑠𝑎𝑑𝑙ä𝑛𝑔𝑑 𝑓ö𝑟 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑘 ℎö𝑔𝑠𝑡

(ekv 2.7)

𝐹𝑡𝑖𝑒,𝑐𝑜𝑙 = 150 𝑘𝑁 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒(𝑟𝑒𝑘𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡)

(ekv 2.8)

Figur 2.7.3 – Horisontella dragband till pelare och/eller vägg längs kant

2.7.2 Vertikala dragband
(1) I elementbyggnader bör pelare och bärande väggar förses med vertikala dragband, om
byggnaden har minst 5 våningar, för att begränsa skadorna på ett bjälklag vid förlust av en
pelare eller vägg i våningen under. Dessa dragband bör utgöra del av ett alternativt
lastnedföringssystem som kan överbrygga det skadade området.
(2) Normalt bör vertikala dragband utformas kontinuerligt från det understa till det översta
bjälklaget och bör i en dimensioneringssituation med olyckslast, vid förlust av en pelare/vägg,
kunna bära lasten på närmast ovanförliggande bjälklag. Andra lösningar t.ex. baserade på
membranverkan i återstående väggdelar och/eller bjälklag kan användas om jämvikt och
tillräcklig deformationsförmåga kan verifieras.
(EN 1992-1-1:9.10.2.5, 2005)

Figur 2.7.4 – Vertikala dragband
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Kapitel 3 – Föreskrifter och anvisningar i EK1 och EK2 –
Jämförande analys
Nedan följer en jämförelse mellan EN 1991-1-7 (EK1) och EN 1992-1-1 (EK2), EK1 till vänster
och EK2 till höger. Kommentarerna som är inlagda är förslag på tolkningar som har gjorts då
Eurokoden är otydlig.

Figur 2.0 - Planritning

A EK1
EK2
B EK1
EK2

L = Dragbandets längd (m)
-----s = Avståndet mellan dragbanden (m)
li = Spännvidd hos ändfack (m)

Observera att de tolkningar som gjorts i detta kapitel bara är förslag på lösning, det är även
dessa tolkningar som använts vid uträkning av de dimensionerande krafterna av de olika
typfallen i kapitel 4.

3.1 Konsekvensklass
Då konsekvensklass främst beror på våningsantalet är det viktigt att veta hur man ska tänka.
Ska källaren räknas som en våning eller inte? Detta framgår inte i Eurokoderna utan egna
slutsatser får tas. Detta kan leda till att samma typ av byggnad dimensioneras för klass 2A av
en person medan en annan person dimensioner den med hänsyn till klass 2B.
Kontinuitet är viktigt, EK1 säger bland annat att ”samtliga pelare och väggar bör förbindas
kontinuerligt från grunden till taknivån”. Vilket kan tolkas som att källaren även bör tas med
då det annars inte blir fullständig kontinuitet. Detta bör förtydligas.
EK1 säger att ”Vid bestämning av antalet våningar bör källarvåningarna ej medräknas
förutsatt att källarvåningarna uppfyller kraven för ´konsekvensklass 2b Högriskgrupp”. Det är
också detta sätt England använder sig av vid beräkning av våningsantalet. De har valt att lösa
det enligt figur 3.1.1 [8].
15

Figur 3.1.1 Val av konsekvensklass [8]

Har byggnaden tre våningar och källare räknas hela byggnaden efter klass 2A. Har byggnaden
fyra våningar och källare räknas byggnaden ovan mark enligt 2A och källaren efter klass 2B.
Har byggnaden fem våningar och källare räknas hela byggnaden efter klass 2B.
Det betyder att England delar in byggnaden i två delar. När byggnaden över mark beräknas tar
de bara hänsyn till våningarna över mark. Vid beräkning av källaren tar hänsyn till det som
finns både över och under mark och eftersom det uppfyller kravet för klass 2B får källaren en
separat konsekvensklass.
Det framgår dock inget i EK2 angående källaren, vilket lämnar ett stort frågetecken. Denna
del i Eurokoden bör kompletteras.

3.2 Horisontala dragband
Dragbanden ska vara kontinuerliga längs hela fasaden samt runt hörn, men det behöver inte
betyda att ett dragband ska bestå av ett väldigt långt järn, utan olika järn kan vara skarvade så
att en kontinuitet kan uppstå. Dragband kan också bestå av balkar, som då ska vara
ihopkopplade för kontinuitet [1][2][6].

Figur 3.2.1 – Ett kontinuerligt dragband

Figur 3.2.1, bilden till vänster ger inte kontinuitet medan den till höger gör det. Kontinuitet är
det viktigaste, byggnaden skall sitta ihop [1][2].
Även om byggnaden ska vara kontinuerlig utefter hela sin längd så betyder det dock inte att
dragbandet ska dimensioneras efter hela längden, utan beroende på hur byggnaden ser ut dras
olika slutsatser. Se nedan Eurokod 1 med långa bärande väggar, användning av pelare och om
en vägg är indelad i olika fack(den icke bärande väggen).

3.2.1 Dragband längs kant
Dessa tolkningar är gjorda för byggnader med tvåsidigt upplag. Byggnaden är bärande i yriktning. Detta betyder att tolkningssvårigheter gällande fyrsidigt upplag inte berörs.
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SS-EN 1991-1-7

SS-EN 1992-1-1

𝑇𝑝 = 0,4 (𝑔𝑘 + 𝜓 × 𝑞𝑘 ) × 𝑠 × 𝐿
𝑑𝑜𝑐𝑘 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑡 75 𝑘𝑁
(ekv 3.1)

I EK2 tas bara hänsyn till avståndet mellan
ändfacken 𝑙𝑖 , med andra ord spännvidden i
bjälklagets bärningsriktning.

Beroende på om byggnaden har väggar eller
pelare tillämpas de på olika sätt, eftersom 𝐿
kan variera.

𝐹𝑡𝑖𝑒,𝑝𝑒𝑟 = 𝑙𝑖 × 𝑞1 ≥ 𝑄2

Dragband
(bärande)

𝐹𝑡𝑖𝑒,𝑝𝑒𝑟 = 𝑙𝑖 × 𝑞1

längs

vägg

i

(ekv 3.2)

Genom en ändring i EKS9

y-riktning

(ekv 3.3)

”33§ 𝑄2 kan antas vara obegränsad och 𝑞1
bör sättas till det rekommenderade värdet”
(BFS 2013:10 kap 2.1.1)

Ett problem som kan uppstå är vid långa
bärande väggar, eftersom kraften i EK1
anges i kN/m2, till skillnad från EK2 som
anges i kN/m. Detta betyder att det finns två
mått att multiplicera med och det är då
problemet uppstår eftersom det ena måttet
kan sakna naturlig begränsning, nämligen 𝐿
längden på dragbandet och kan därför leda
till onormalt höga krafter, se figur 3.2.2.

Vid dimensionering av dragband längs kant,
enligt EK2, finns det ingen skillnad mellan
bärande väggar och pelare. Detta eftersom
att dimensionering av dragbandet enbart
beror på avståndet 𝑙𝑖 vilket är samma för
båda fallen.

Genom diskussion med Westerberg B. samt
handledare har ett förslag på tillämpning
uppkommit, nämligen genom att begränsa
längden på 𝐿, till 𝐿 <= 𝑠, enligt figur 3.2.4.
Det är också detta sätt som har använts vid
dimensionering av typfallen i kapitel 4.

Dragband längs y-riktning (bärande)

Figur 3.2.3 – EK2 Dragband längs bärande sida

Precis som i EK1 blir dragbandet längs
respektive kant olika. De ska dimensioneras
efter avstånden mellan facken enligt figur
3.2.3.
Figur 3.2.2 – EK1 Dragband längs bärande vägg

Dragband
bärande)

längs

x-riktning

(inte

Vid dimensionering av ett dragband längs
en icke bärande yttervägg, uppstår en del
oklarheter.
Forts.

Forts.
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SS-EN 1991-1-7

SS-EN 1992-1-1
Detta eftersom att 𝑙𝑖 är spännvidden på
ändfacket, med andra ord, spännvidden i
bjälklagets bärningsriktning och ska
samtidigt vara vinkelrätt mot dragbandet.
Det går inte här, EK2 motsäger sig själv,
utan egna slutsatser måste tas.

Figur 3.2.4 – EK1 Dragband längs kant vägg + övre gräns

I detta fall blir dragbandet längs respektive
kant i y-riktning olika, eftersom avståndet
mellan facken inte är samma. Det blir en
dimensionering för mått i grönt och en för
mått i blått enligt ekv. 3.1.
Dragband längs vägg i x-riktning (inte
bärande)

Figur 3.2.5 – EK2 Dragband längs inte bärande sida

Figur 3.2.5(grön) visar dragband längs kant
när hänsyn tas till att 𝑙𝑖 ska vara vinkelrät
mot dragbandet, och figur 3.2.5(röd) visar
dragband längs kant med avseende längden
i bjälklagets bärningsriktning.

Det ska finnas dragband även längs väggar
som inte är bärande, det kan tyckas konstigt
att det även ska finnas dragband längs en
vägg som inte tar upp några krafter, men det
ska finnas för att kunna hålla ihop huset [6].

Vid val av figur 3.2.5(grön), saknar 𝑙𝑖
naturlig begräsning, vilket gör det mer
komplext. Om däremot figur 3.2.5(röd)
väljs, bestäms avståndet 𝑙𝑖 av det fack som
har störst spännvidd.

I x-riktning blir dragbandet(lila) likadant på
båda sidorna.
Hur dimensioneringen av ett sådant här
dragband går till framgår inte tydligt i
Eurokoden. Detta eftersom väggen är
indelad i två olika fack.
Om ekvationerna ska följas används hela
dragbandets längd som 𝐿 enligt figur 3.2.6,
för att få kontinuitet. Men på så sätt blir
väggen överdimensionerad, utan det fack
med längst spännvidd ska användas som 𝐿,
enligt figur 3.2.7.

Vilken av de två sätten som är ”rätt” är svårt
att veta. Däremot är det väldigt ologiskt att
en icke bärande vägg ska dimensioneras för
en högre kraft än en bärande vägg och borde
därför dimensionera utefter figur 3.2.5(röd).
Även Westerberg, Bo (2015) föreslår att
figur 3.2.5(röd) ska används, vilket stärker
påståendet.

Forts.

Vid uträkning av de dimensionerande
krafterna på de olika typfallen i kapitel 4 är
därför metoden enligt figur 3.2.5(röd) som
används.
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SS-EN 1991-1-7

Figur 3.2.6 EK1 Dragband kant i x-riktning

Figur 3.2.7 – EK1 Dragband kant i x-riktning

I detta fall finns det ingen naturlig
begränsning på 𝑠. Utan förslag på lösning är
samma som ovan, men nu begränsas den av
𝑠 <= 𝐿, enligt figur 3.2.8.

Figur 3.2.8 – EK1 Dragband kant i x-riktningen med gräns

Forts.
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Nedan följer ett förslag på hur dragband
längs kant kan lösas för en viss byggnad och
har fåtts av Westerberg B. (2015), se figur
3.2.9.

Figur 3.2.9 Förslag dragband längs kant.

Dragband längs pelare

Figur 3.2.10 – EK1 Dragband längs kant med pelare

Vid användning av pelare ska dragbanden
fortfarande vara kontinuerliga Det som
skiljer dem åt är att den kraft de ska kunna
ta upp bestäms normalt istället av avståndet
mellan pelarna, 𝐿 = 𝑐⁄𝑐, enligt figur
3.2.10. Detta gör att kraften i dragbandet
inte riskerar att bli för hög. Sitter pelarna
väldigt tätt kan kraften istället bli väldigt
liten, men den begränsas av 𝑇𝑝 > 75𝑘𝑁.
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Jämförelse mellan EK1 och EK2 – Dragband längs kant
Vid jämförelse av EK1 och EK2 upptäcks att 0,4 (𝑔𝑘 + 𝜓 × 𝑞𝑘 ) × 𝐿 från EK1 har ersatts av
konstanten 𝑞1 = 10 𝑘𝑁/𝑚 i EK2 och att 𝑠 motsvarar 𝑙𝑖 . Den undre gränsen i EK1 är 75 kN
medan den undre gränsen i EK2 saknas, eftersom den kan se som obegränsad enligt EKS9.
Om (𝑔𝑘 + 𝜓 × 𝑞𝑘 ) × 𝐿 > 25 𝑘𝑁/𝑚 kommer EN 1991-1-7 alltid att generera ett högre värde
än 1992-1-1.
Men om (𝑔𝑘 + 𝜓 × 𝑞𝑘 ) × 𝐿 < 25 𝑘𝑁/𝑚
dimensionerande.

samt

𝑠 > 7,5

kommer

1992-1-1

vara

Observera att om övre gräns vid uträkning av EK1 används är det inte säkert att påståendet ovan
alltid stämmer. Nedan följer ett exempel.
Exempel – Dragband längs kant

Figur 3.2.11 Exempel dragband längs kant

EK1
(𝑔𝑘 + 𝜓 × 𝑞𝑘 ) = 5 𝑘𝑁/𝑚2
𝑇𝑝,1 = 0,4 × (𝑔𝑘 + 𝜓 × 𝑞𝑘 ) × 𝑠1 × 𝐿1 = 0,4 × 5 × 8 × 7 = 112 𝑘𝑁
𝑇𝑝,2 = 0,4 × (𝑔𝑘 + 𝜓 × 𝑞𝑘 ) × 𝑠2 × 𝐿2 = 0,4 × 5 × 7 × 8 = 112 𝑘𝑁
𝑇𝑝,3,𝑈𝑇𝐴𝑁𝐺𝑅Ä𝑁𝑆 = 0,4 × (𝑔𝑘 + 𝜓 × 𝑞𝑘 ) × 𝑠3 × 𝐿3 = 0,4 × 5 × 6 × 7 = 84 𝑘𝑁
𝑇𝑝,3,𝑀𝐸𝐷𝐺𝑅Ä𝑁𝑆 = 0,4 × (𝑔𝑘 + 𝜓 × 𝑞𝑘 ) × 𝑠3 × 𝑠3 = 0,4 × 5 × 6 × 6 = 72 𝑘𝑁

EK2
𝐹𝑡𝑖𝑒,1 = 𝑞1 × 𝑙1 = 10 × 8 = 80 𝑘𝑁
𝐹𝑡𝑖𝑒,2 = 𝑞1 × 𝑙2 = 10 × 7 = 70 𝑘𝑁
𝐹𝑡𝑖𝑒,3 = 𝑞1 × 𝑙3 = 10 × 6 = 60 𝑘𝑁
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3.2.2 Inre Dragband
Inre dragband ska finnas i planet i två vinkelräta riktningar, längs innervägg och kopplingen
mellan bjälklag-innervägg.
SS-EN 1991-1-7
𝑇𝑖𝑦 = 0,8 (𝑔𝑘 + 𝜓 × 𝑞𝑘 ) ×
𝑑𝑜𝑐𝑘 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑡 75 𝑘𝑁

SS-EN 1992-1-1
𝑠1 + 𝑠2
×𝐿
2
(ekv 3.4)

Inre dragband, y riktning
Vid inre dragband enligt EK2 måste hänsyn
tas till hur armeringen ser ut, då reglerna är
olika beroende på om det är möjligt att
sprida ut armeringen över bjälklagen
(utspridd) eller om all armering måste ligga
i balklinjen (koncentrerad).

Inre dragband, y-riktning
Inre dragband räknas ut på olika sätt
beroende på bärning med väggar eller
pelare.

Om konstruktören exempelvis använder sig
av HD/f-plattor måste den räknas som
koncentrerad eftersom den tillverkas på ett
speciellt sätt, vilket innebär att armeringen
inte kan placeras hur som helst utan den
begränsas.

Vägg
Vid dimensionering av byggnader med
bärande väggar uppstår samma problem
som vid dragband läns kant, att 𝐿 saknar
naturlig begränsning. Den övre gränsen på
avståndet 𝐿 bestäms på likadant sätt, dock
eftersom avståndet mellan facken 𝑠1 och 𝑠2
kan variera, bör ett medelvärde användas,
alltså 𝐿 <= (𝑠1 + 𝑠2 )/2, enligt figur
3.2.12.

Figur 3.2.13 – EK2 Inre dragband

Utspridd
I y-riktningen blir det ett dragband och ska
dimensioneras för 20 kN/m, eftersom
facken kan ha olika längder på 𝑙1 och 𝑙2
används medelvärdet av dessa.

Figur 3.2.12 – EK1 Inre dragband vägg

Pelare
𝐹𝑡𝑖𝑒,𝑖𝑛𝑡 = 𝑞3 ×

I det fallet att byggnaden har bärning med
pelare, bestäms avståndet 𝐿 av c/c-avståndet
mellan pelarna, enligt figur 3.2.14.

𝑙1 +𝑙2
2

(ekv 3.5)

Koncentrerad
Enda skillnaden mot 𝐹𝑡𝑖𝑒,𝑖𝑛𝑡 är att 𝐹𝑡𝑖𝑒 ska
vara minst 70 kN per balklinje.

Forts.

Forts.
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SS-EN 1991-1-7

SS-EN 1992-1-1
𝐹𝑡𝑖𝑒 = 𝑞3 ×

𝑙1 +𝑙2
2

≥ 𝑄4

(ekv 3.6)

Men genom en ändring i EKS9
𝐹𝑡𝑖𝑒 = 𝑞3 ×

𝑙1 +𝑙2

(ekv 3.7)

2

”34§ 𝑄4 kan antas vara obegränsad och 𝑞3
bör sättas till det rekommenderade värdet.”
(BFS 2013:10 kap 2.1.1)
Det här gör att det inte blir någon skillnad
på ekvationerna, om armeringen är utspridd
eller koncentrerad.

Figur 3.2.14- Inre dragband pelare

Inre dragband, x-riktning

Inre dragband, x-riktning

Inre dragband i x-riktningen, figur 3.2.15,
blir i vårt fall kopplingen eller förankringen
mellan bjälklag och vägg. 𝐿 är längden på
respektive fack, 𝑠 kan däremot räknas ut på
flera olika sätt, antingen används hela
längden, räknar per meter eller används
bredden på respektive bjälklag D-plattor/
HD/f bjälklag.
𝑇𝑖𝑥 = 0,8 (𝑔𝑘 + 𝜓 × 𝑞𝑘 ) × (𝐿1 + 𝐿2 )/2 × 𝑠𝑡𝑜𝑡
𝑇𝑖𝑥 = 0,8 (𝑔𝑘 + 𝜓 × 𝑞𝑘 ) × (𝐿1 + 𝐿2 )/2 × 1,0
𝑇𝑖𝑥 = 0,8 (𝑔𝑘 + 𝜓 × 𝑞𝑘 ) × (𝐿1 + 𝐿2 )/2 × 2,4

Figur 3.2.16 – Inre dragband koppling

𝑇𝑖𝑥 = 0,8 (𝑔𝑘 + 𝜓 × 𝑞𝑘 ) × (𝐿1 + 𝐿2 )/2 × 1,2

Blir samma uträkning som för EK1, dock i
vårt fall 𝑙𝑖 , enligt figur 3.2.16.

Det är mest logiskt att använda bredden på
bjälklagselementet enligt figur 3.2.15.

Figur 3.2.15 – EK1 Inre dragband koppling
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𝐹𝑡𝑖𝑒,𝑖𝑛𝑡 = 20 × 𝑙𝑡𝑜𝑡

total längd

𝐹𝑡𝑖𝑒,𝑖𝑛𝑡 = 20 × 1,0

per meter

𝐹𝑡𝑖𝑒,𝑖𝑛𝑡 = 20 × 2,4

per D-platta

𝐹𝑡𝑖𝑒,𝑖𝑛𝑡 = 20 × 1,2

per HD/f

Jämförelse mellan EK1 och EK2, Inre dragband
Samma princip som för dragband längs kant att 0,8 (𝑔𝑘 + 𝜓 × 𝑞𝑘 ) × 𝐿 från EN 1991-1-7
motsvarar 𝑞2 = 20 𝑘𝑁/𝑚 i EN 1992-1-1 samt att 𝑠 motsvarar 𝑙𝑖 .
I EK1 måste minst 30 % vara i balklinjen medan i EK2 finns det inget krav.
Nedan följer liknande exempel som vid dragband längs kant:
Exempel – Inre Dragband

Figur 3.2.17 Exempel inre dragband

EK1
(𝑔𝑘 + 𝜓 × 𝑞𝑘 ) = 5 𝑘𝑁/𝑚2
𝑠1 + 𝑠2
8+6
𝑇𝑖,1 = 0,8 × (𝑔𝑘 + 𝜓 × 𝑞𝑘 ) × (
) × 𝐿1 = 0,8 × 5 × (
) × 7 = 196 𝑘𝑁
2
2
𝐿2 + 𝐿3
8+6
𝑇𝑖,2,𝑃𝐸𝑅𝑀𝐸𝑇𝐸𝑅 = 0,8 × (𝑔𝑘 + 𝜓 × 𝑞𝑘 ) × (
) × 𝑠 = 0,8 × 5 × (
) × 1 = 28 𝑘𝑁/𝑚
2
2

EK2
𝑙1 + 𝑙2
8+6
𝐹𝑡𝑖𝑒,1 = 𝑞3 × (
) = 20 × (
) = 140 𝑘𝑁
2
2
𝐹𝑡𝑖𝑒,2,𝑃𝐸𝑅𝑀𝐸𝑇𝐸𝑅 = 𝑞3 × 𝑙 = 20 × 1 = 20 𝑘𝑁/𝑚
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3.2.3 Koppling Bjälklag-vägg och/eller Pelare längs kant
SS-EN 1991-1-7

SS-EN 1992-1-1

Koppling, x-riktning (bärande)

Koppling, x-riktning (bärande)

Hur dimensionering av kopplingen mellan
bjälklag och anslutande bärverk ska gå till
framgår inte klart i EK1, däremot görs det i
EK2. I EK2 dimensioneras kopplingen som
inre dragband, och det är logiskt att även
använda detta för EK1.

Enligt EK2 räknas kopplingen ut på samma
sätt som för inre dragband.
𝐹𝑡𝑖𝑒,𝑓𝑎𝑐 = 20 𝑘𝑁 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑓𝑎𝑠𝑎𝑑𝑙ä𝑛𝑔𝑑,
𝑓ö𝑟 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑘 ℎö𝑔𝑠𝑡
(ekv 3.9)
𝐹𝑡𝑖𝑒,𝑐𝑜𝑙 = 150 𝑘𝑁 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒

Alltså:
𝑇𝑖 = 0,8 (𝑔𝑘 + 𝜓 × 𝑞𝑘 ) × 𝑠 × 𝐿
dock minst 75 kN per pelare
3.8)

(ekv

Det som skiljer mellan vägg och pelare är
avståndet 𝑠, enligt figur 3.2.18 och figur
3.2.19.

Figur 3.2.20 – EK2 Koppling vägg

Figur 3.2.18 – EK1 koppling vägg

Figur 3.2.21 – EK2 Koppling pelare

Figur 3.2.19 – Koppling pelare
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(ekv 3.10)

SS-EN 1991-1-7 och SS-EN 1992-1-1
Koppling, y-riktning (inte bärande)
Vid koppling längs gavel/ icke bärande yttervägg uppstår frågetecken. EN 1992-1-1 säger att
ett bjälklag ska kopplas med en viss kraft till vägg eller pelare i fasad. Det framgår dock inget
om detta även gäller en gavelvägg som inte bär upp bjälklag.
I praktiken kan det naturligtvis inte förekomma en vägg som står fritt, utan den måste på ett
eller annat sätt kopplas till bjälklaget. Men den anses inte behöva kopplas efter regler för
fortskridande ras eftersom utslagning av en sådan vägg inte medför ras av bjälklag, detta borde
dock förtydligas.
Dimensionering av koppling med hänsyn till fortskridande ras bör därför bara göras på de
väggar som bär upp bjälklag.[6]

3.3 Vertikala dragband
SS-EN 1991-1-7
I EK1 kan det vertikala dragbandet räknas
ut på två olika sätt:
(2) största upplagsredaktionen
𝐹 = 𝑅(𝑞𝑑 )
(3) 𝑇 = det 𝑠𝑡ö𝑟𝑠𝑡𝑎 𝑎𝑣

34𝐴

𝐻 2

( ) 𝑁
8000 𝑡

𝑜𝑐ℎ 100 𝑘𝑁⁄𝑚 𝑣ä𝑔𝑔
Dock har hänvisningen till (3) blivit fel
”(3) För byggnader med bärande väggar
(se 1.11.1) kan de vertikala förbanden
antas vara verksamma om:”, ska vara:
”Byggnad med bärande väggar
Byggnad där vertikallasten bärs av murade
väggar i minst två riktningar. Avser också
lätta väggar med tätt placerade reglar
eller stål med skivbeklädnad.” (EN-19911-7:1.5.11, 2006)
Det här betyder att (3) inte är aktuell för
byggnader med bärande pelare eller
bärande betongväggar. I denna rapport är
det således (2) som använts, vilket är
samma för både EK1 och EK2, se nedan
[6].
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SS-EN 1991-1-7 och SS-EN 1992-1-1
Bärande väggar
De vertikala dragbanden bör kunna ta en dragkraft F som är den största upplagsreaktionen från
ett bjälklag med lasten enligt lastkombination för olyckslast.
Det vertikala dragbandet räknas oftast i 𝑘𝑁/𝑚, alternativt c/c-avståndet vid pelare. På så sätt
behöver man bara ta hänsyn till spännvidden mellan facken 𝑠 och 𝑙𝑖 .
𝐹 = 𝑅(𝑞𝑑 )

(ekv 3.11)

Dragband längs kant

𝐹𝐸𝑁1991 = (𝑔𝑘 + 𝜓 × 𝑞𝑘 ) × 𝑠1 /2

(ekv 3.12)

Och inre dragband

𝐹𝐸𝑁1991 = (𝑔𝑘 + 𝜓 × 𝑞𝑘 ) × (𝑠1 + 𝑠2 )/2

(ekv 3.13)

För 𝐹𝐸𝑁1992 byts 𝑠 ut mot 𝑙𝑖 .

Figur 3.3.1 Vertikalt dragband

Inte bärande väggar
Dimensioneringen av det vertikala dragbandet beror enbart på upplagsreaktionen från
bjälklaget. En fråga som då uppstår är om det ska finnas vertikalt dragband även i väggar som
inte är bärande och vilken kraft den i så fall ska dimensioneras för?
Det bör finnas vertikala dragband även i väggar som inte är bärande, eftersom våningarna måste
sitta ihop på ett eller annat sätt. De behöver dock inte dimensioneras för regler gällande
fortskridande ras, utan de behöver i princip bara klara av gavelns egentyngd.[6]
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Kapitel 4 – Dimensionering av typfall
I det här kapitlet dimensioneras dragbanden till de olika typfall som nämns i kap 1.5.2.

4.1 Utformning
Alla uträkningar har gjorts i Excel 2013 och kan ses i Bilaga A-D. För varje typfall sker en
genomgång av dragbanden, samt hur alla inblandade komponenter sitter ihop. Ett utklipp från
bilagorna kommer finnas vid respektive dragband i form av en tabell.
Utformningen i Excel fungerar på samma sätt som i kapitel 3. Att EN 1991-1-7 presenteras på
vänster sida och EN 1992-1-1 på höger sida. De vertikala dragbanden dimensioneras på
samma sätt i EK1 och EK2, vilket betyder att bara en uträkning behövs för dem. Det
dragbandet som blir dimensionerande av EK1 och EK2 är markerat i gult.
Detta klargörs med en figur:

Figur 4.1.1 – upplägg i Excel

Alla dimensionerings värden har tillämpats enligt kapitel 3. Armeringsmängden har räknats ut
enligt följande:
𝐴𝑟𝑚[𝑚𝑚2 ] =

𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡[𝑁]
500

4.2 Olika bjälklag
4.2.1 Massiva bjälklag
Det bjälklag som används i typfall 1, kapitel 4.3 är Abetong’s egna version av ett massivt
betongbjälklag. Massivplattan är ett bjälklag som är förspänt och har en standardbredd på 2,4
meter. Plattans tjocklek är vanligtvis ca 250 mm, men kan även varieras utefter beställarens
önskemål. Den här platta har ett antal fördelar, den har nämligen bra ljudegenskaper och är
väldig lätt att montera.

Figur 4.2.1 Massivbjälklag

4.2.2 HD/f-bjälklag
Håldäck eller HD/f används i fall 2 kap 4.4 samt fall 4 kap 4.6. Håldäcket är ett bjälklag med
genomgående hål i olika storlekar. Dessa hål gör att bjälklaget blir lättare, vilket möjliggör
29

längre spännvidder. Håldäcken är förspända med en bredd på 1,2 meter och gjuts med hjälp av
en maskin.

Figur 4.2.2 Håldäck

4.2.3 Plattbärlag
Plattbärlag består av två olika delar. Den första delen görs på en betongfabrik, där en
betongskiva med ingjuten underkantsarmering tillverkas, se figur 4.2.3. Den prefabricerade
skivan monteras på plats och sen gjuts den till önskad storlek, vanligtvis 250 mm.
Standardbredden är 2,4 meter och kan ha en spännvidd på upp till 12 meter [21].

Figur 4.2.3 Plattbärlag [21]
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4.3 Typfall 1 – Hel Prefab

Figur 4.3.1 - Fall 1

Utformning:
•
•
•
•

Betongytterväggar, bärande i y-riktning
Innervägg av betong
Massivt bjälklag, tjocklek = 250 mm, bredd =2400 mm
Fack 1 = 6000 mm, Fack 2 = 5000 mm
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4.3.1 Yttervägg

Figur 4.3.2 – Exempel på detalj yttervägg[14]

Dragband längs kant

Figur 4.3.3 – Exempel dragband längs kant
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Tabell 4.3.1 Dragband längs kant, från Bilaga A

Här är EK1 dimensionerande. I figur 4.3.3 framgår det hur dragband längs kant kan lösas och
är markerat i blått. Armeringsjärnen placeras ut i ett hålrum mellan vägg och bjälklag som sedan
gjuts igen.
Dragband längs bärande vägg i fack 1 𝐹1𝑘 𝑦 och dragbandet längs gavelväggen 𝐹𝑘 𝑥 bör
dimensioneras för kraften 𝐹𝑘 = 104 𝑘𝑁, vilket innebär en armeringsmängd på 209 mm2
Dragband längs bärande vägg i fack 2 𝐹2𝑘 𝑦 behöver bara dimensioneras för 𝐹 = 75 𝑘𝑁, vilket
betyder att det behövs 150 mm2 armering.
Koppling bjälklag - vägg längs kant

Figur 4.3.4 – Exempel koppling längs kant

Tabell 4.3.2 Koppling bjälklag-vägg längs kant, från Bilaga A

EK1 är dimensionerande. I figur 4.3.4 framgår det tydligt hur kopplingen vägg-bjälklag kan
lösas. I detta fall har vi en bygel (grön) som gjuts in vid tillverkning och som sedan vid
montering böjs ner enligt den ljus gröna bågen, efter det monteras en stång (röd, vertikal
koppling) som fullföljer kopplingen. Sist fylls hålrummet med betong.
Kopplingen i fack 1 𝐹1𝑘𝑜𝑝 𝑥 behöver dimensioneras för 𝐹 = 84 𝑘𝑁 per D-bjälklag. Detta
betyder att det behövs en armeringsmängd på 167 mm2.
Kopplingen i fack 2 𝐹2𝑘𝑜𝑝 𝑥 behöver dimensioneras för 𝐹 = 70 𝑘𝑁 per D-bjälklag, vilket
innebär en armeringsmängd på 139 mm2.
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Vertikala dragband

Figur 4.3.5 – Exempel på vertikal koppling

Tabell 4.3.3 Vertikala dragband kant, från Bilaga A

Ett exempel på hur den vertikala kopplingen kan se ut framgår i figur 4.3.5 i rött. Den vertikala
kopplingen fästs i väggen på första våningen och går sedan in genom ett hålrum som sedan
gjuts igen (används som hjälpmedel till den horisontala kopplingen).
Det vertikala dragbandet i fack 1 𝐹1𝑣𝑘 𝑦 bör dimensioneras för 𝐹 = 22 𝑘𝑁/𝑚. Det innebär att
det totalt sätt behövs 𝐹 = 22 × 24 = 528 𝑘𝑁.
Det vertikala dragbandet i fack 2 𝐹2𝑣𝑘 𝑦 bör dimensioneras för 𝐹 = 18 𝑘𝑁/𝑚 och totalt behövs
𝐹 = 18 × 24 = 432 𝑘𝑁.
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4.3.2 Innervägg

Figur 4.3.6 – Exempel innervägg[16]

Inre dragband

Figur 4.3.7 – Exempel inre dragband

Tabell 4.3.4 Inre dragband, från Bilaga A
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Här är EK1 dimensionerande. De inre dragbanden i detta exempel består av två delar, en som
är koncentrerad i balklinjen, figur 4.3.7 och en del som är utspridd över bjälklaget med hjälp av
kopplingar mellan bjälklagen, enligt figur 4.3.8, observera att minst 30 % skall ligga i
balklinjen.
Den koncentrerade delen löses genom att lägga in armering i ett hålrum mellan de två bjälklagen
och våningarna, enligt figur 4.3.7, som sedan gjuts igen på plats. Kopplingen mellan bjälklagen
löses med Abetong’s egna koppling som visas i figur 4.3.8.
Dragbandet längs innerväggen 𝐹𝑖 𝑦 bör klara en kraft på 𝐹 = 175 𝑘𝑁. Hur kraften fördelas är
upp till varje enskild konstruktör att bestämma.

Figur 4.3.8 – Exempel på plan över de inre dragbanden[17]

Koppling innervägg-bjälklag

Figur 4.3.9 – Exempel på inre koppling

Tabell 4.3.5 Koppling innervägg-bjälklag, från Bilaga A
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I detta fall är EK1 dimensionerande. I figur 4.3.9 framgår det hur kopplingen mellan bjälklag
och vägg går till. Två byglar gjuts in vid tillverkning och böjs sedan ner på plats. Den vertikala
kopplingen fästs sedan emellan dem och sedan gjuts hålrummet igen.
Kopplingen 𝐹𝑖 𝑥 bör dimensioneras för 𝐹 = 77 𝑘𝑁 per D-bjälklag. Det betyder att det behövs
154 mm2.
Vertikala dragband

Figur 4.3.10 exempel vertikal koppling mitt

Tabell 4.3.6 Vertikalt dragband mitt, från Bilaga A

I figur 4.3.10 framgår det hur ett vertikalt dragband(rött) ser ut. Den vertikala kopplingen
fungerar på samma sätt som vid kant. Det vertikala dragbandet 𝐹𝑣𝑚𝑖𝑡𝑡 𝑦 ska klara av att ta upp
kraften 𝐹 = 40 𝑘𝑁/𝑚, vilket innebär att den totala kraften är 𝐹 = 40 × 24 = 960 𝑘𝑁.
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4.4. Typfall 2 – Hel Prefab

Figur 4.4.1 – Fall 2

Utformning:
•
•
•
•

Betongytterväggar, bärande i y-riktning
Innervägg av betong
Bjälklag av HD/f plattor 27 plattor, tjocklek = 265 mm, bredd = 1200 mm
Fack 1 = 12000 mm, Fack 2 = 10000 mm
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4.4.1 Yttervägg

Figur 4.4.2 – Exempel på detalj yttervägg[19]

Dragband längs kant

Figur 4.4.3 – Exempel dragband längs kant

Tabell 4.4.1 Dragband längs kant, från Bilaga B
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EK1 är dimensionerande. Ett exempel på hur det kan lösas framgår i figur 4.4.3 och kan lätt
lösas med längsgående armeringsjärn som läggs in på plats i ett mellanrum mellan vägg och
bjälklag som sedan gjuts igen.
Dragbandet som går längs den bärande väggen i fack 1 1 𝐹1𝑘 𝑦 och dragbandet längs
gavelväggen 𝐹𝑘 𝑥 bör dimensioneras för kraften 𝐹𝑘 = 288 𝑘𝑁, vilket innebär en
armeringsmängd på 576 mm2.
Dragband längs bärande vägg i fack 2 𝐹2𝑘 𝑦 behöver dimensioneras för 𝐹 = 200 𝑘𝑁, vilket
betyder att det behövs 400 mm2 armering.
Koppling bjälklag – vägg längs kant

Figur 4.4.4 – Exempel koppling

Tabell 4.4.2 Koppling bjälklag-vägg kant, från Bilaga B

I detta fall är EK1 dimensionerande. Exempel på hur denna koppling kan se ut framgår i figur
4.4.4, här löses den genom att ha en bygel(grön) runt den vertikala kopplingen(röd). Bygeln
placeras i en av HD/f-bjälklaget hålkanaler och gjuts sedan igen.
Kopplingen i fack 1 𝐹1𝑘𝑜𝑝 𝑥 ska kunna ta en kraft på 𝐹 = 58 𝑘𝑁 per HD/f-bjälklag, vilket
innebär en armeringsmängd på 116 mm2.
Kopplingen i fack 2 𝐹2𝑘𝑜𝑝 𝑥 ska kunna ta en kraft på 𝐹 = 48 𝑘𝑁 per HD/f-bjälklag, vilket
motsvarar 96 mm2 armering.
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Vertikala dragband

Figur 4.4.5 – Exempel vertikal koppling

Tabell 4.4.3 Vertikalt dragband kant, från Bilaga B

Hur den vertikala kopplingen löses framgår i figur 4.4.5. Den fästs i den underliggande väggen
och går sedan genom ett mellanrum mellan väggen och bjälklaget upp till ett hål i den övre
väggen som sedan gjuts igen.
Den vertikala kopplingen i fack 1 𝐹1𝑣𝑘 𝑦 ska klara kraften 𝐹 = 30 𝑘𝑁/𝑚, vilket innebär en total
kraft på 𝐹 = 30 × 24 = 720 𝑘𝑁.
Den vertikala kopplingen i fack 2 𝐹2𝑣𝑘 𝑦 ska kunna ta en kraft på 𝐹 = 25 𝑘𝑁/𝑚, vilket betyder
att den sammanlagda kraften som hela väggen ska klara är 𝐹 = 25 × 24 = 600 𝑘𝑁.
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4.4.2 Innervägg

Figur 4.4.6 – Exempel på detalj innervägg[18]

Inre dragband

Figur 4.4.7 – Exempel Inre dragband

Tabell 4.4.4 Inre dragband, från Bilaga B

EK 1 dimensionerande och dragband längs innerväggen framgår i figur 4.4.7. Armeringsjärnen
placeras längsgående med väggen i ett mellanrum och gjuts sedan igen.
Vid dimensionering av HD/f-bjälklag måste konstruktören tänka på att det inte går att sprida ut
armeringen över bjälklaget, utan 100 % måste placeras i balklinjen [2]. Detta kan leda till höga
armeringsmängder i balklinjen som ibland har svårt att få plats, ibland välja konstruktören att
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använda en balk istället som dragband då den kan ta mer, men detta är inte alltid möjligt utan
beror på omständigheterna. I detta examensarbete löstes dragbandet med armeringsjärn.
Det inre dragbandet längs y-riktningen 𝐹𝑖 𝑦 ska kunna ta en kraft på 𝐹 = 484 𝑘𝑁, vilket betyder
en armeringsmängd på 968 mm2.
Koppling innervägg-bjälklag

Figur 4.4.8 - Exempel inre koppling

Tabell 4.4.5 Koppling innervägg-bjälklag, från Bilaga B

EK1 är dimensionerande och ett exempel på hur det kan lösas kopplingen framgår i figur 4.4.8.
Kopplingen fungerar så att armering placeras i HD/f-bjälklagets hålkanaler som sedan gjuts
igen.
Kopplingen mellan innerväggen och bjälklag 𝐹𝑖 𝑥 ska dimensioneras för kraften 𝐹 = 53 𝑘𝑁 per
HD/f-bjälklag, vilket betyder att det behövs 106 mm2 armering.
Vertikala dragband

Tabell 4.4.6 Vertikalt dragband mitt, från Bilaga B

Hur den vertikala kopplingen ser ut framgår inte i figur 4.4.6 men fungerar på samma sätt som
i figur 4.4.5.
Den vertikala kopplingen i innerväggen 𝐹𝑣𝑚𝑖𝑡𝑡 𝑦 ska klara kraften 𝐹 = 55 𝑘𝑁/𝑚, vilket betyder
att väggen totalt ska klara kraften 𝐹 = 55 × 24 = 1320 𝑘𝑁.
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4.5. Typfall 3 – Halv Prefab

Figur 4.5.1 – Fall 3

Utformning:
•
•
•
•

Ytterväggar i trä med stålpelare, c/c = 4000 mm
Innervägg av betong
Plattbärlag, tjocklek = 250 mm, bredd =2400 mm
Fack 1 = 6000 mm, Fack 2 = 5000 mm
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4.5.1 Yttervägg

Figur 4.5.2 – Exempel på detalj yttervägg, både vid pelare och utan pelare[16]

Dragband längs kant

Figur 4.5.3 – Exempel dragband längs kant
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Tabell 4.5.1 Dragband längs kant, från Bilaga C

EK1 dimensionerande och hur det kan lösas framgår i figur 4.5.3. i blått. Vid användning av
plattbärlag gjuts den först på plats, vilket betyder att de är lätt att lägga in all armering innan
den gjuts, som exempelvis dragband längs kant armeringen.
I detta fall ska alla dragband längs kant dimensioneras för minimivärdet 𝐹 = 75 𝑘𝑁. Detta
motsvarar 150 mm2 armering.
Koppling bjälklag – pelare längs kant

Figur 4.5.4 – Exempel koppling

Tabell 4.5.2 Koppling bjälklag-vägg kant, från Bilaga C

I detta fall är EK1 dimensionerande. Exempel på hur det kan utformas framgår i figur 4.5.4.
Precis som vid dragband längs kant läggs byglarna in före gjutning. Byglarna är sedan kopplade
på ett eller annat sätt till den vertikala kopplingen(röd).
Kopplingen i fack 1 𝐹1𝑘𝑜𝑝 𝑦 ska dimensioneras för kraften 𝐹 = 139 𝑘𝑁 per pelare, vilket
betyder en armeringsmängd på 278 mm2.
Kopplingen i fack 2 𝐹2𝑘𝑜𝑝 𝑦 ska klara kraften 𝐹 = 116 𝑘𝑁 per pelare, vilket resulterar i att det
behövs 232 mm2 armering.

46

Vertikala dragband

Figur 4.5.5 – Exempel vertikalt dragband

Tabell 4.5.3 Vertikalt dragband kant, från Bilaga C

Ett exempel på hur det vertikala dragbandet kan se ut framgår i figur 4.5.5 i rött. Fungerar så
att skallen på den underliggande pelaren svetsas till en plåt. Från plåten går en stång som sen
med hjälp av en mutter håller fast den överliggande plåten. Plåten svetsas sedan ihop med
fotplåten till den överliggande pelaren.
De vertikala dragbanden i fack 1 𝐹1𝑘 𝑦 ska dimensioneras för kraften 𝐹 = 87 𝑘𝑁 per pelare och
de vertikala dragbanden i fack 2 𝐹2𝑣𝑘 𝑦 ska klara kraften 𝐹 = 73 𝑘𝑁 per pelare.
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4.5.2 Innervägg

Figur 4.5.6 – Exempel på detalj innervägg[16]

Inre dragband

Figur 4.5.7 – Exempel inre dragband

Tabell 4.5.4 Inre dragband, från Bilaga C

I det här fallet är EK1 dimensionerande. De inre dragbanden i detta exempel består av två delar,
en som är koncentrerad i balklinjen, figur 4.5.7 och en del som är utspridd över bjälklaget med
hjälp av armeringsnät mellan bjälklagen, enligt figur 4.5.8, observera att minst 30 % skall ligga
i balklinjen.
Dragband längs innerväggens längdriktning 𝐹𝑖 𝑦 ska dimensioneras för kraften 𝐹 = 128 𝑘𝑁 och
motsvarar armeringsmängden 256 mm2.
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Figur 4.5.8 – Fördelning av inre dragband längs innerväggen

Koppling innervägg – bjälklag

Figur 4.5.9 – Exempel koppling mitt

Tabell 4.5.5 Koppling innervägg-bjälklag, från Bilaga C

EK1 är dimensionerande. Hur denna koppling kan se ut framgår i figur 4.5.9 i grönt. Likt
dragband längs kant läggs armeringen in på plats och sedan gjuts igen.
Kopplingen mellan innervägg och bjälklag 𝐹𝑖 𝑥 ska kunna klara ta kraften 𝐹 = 77 𝑘𝑁 per
Plattbjälklag. Det betyder att det behövs 154 mm2 armering.
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Vertikala dragband

Figur 4.5.10 – Exempel vertikalt dragband.

Tabell 4.5.6 Vertikalt dragband mitt, från Bilaga C

Ett exempel på hur den vertikala kopplingen ser ut framgår i figur 4.5.10 i rött och är här vanliga
armeringsjärn.
Den vertikala kopplingen 𝐹𝑣𝑚𝑖𝑡𝑡 𝑦 ska klara kraften 𝐹 = 40 𝑘𝑁/𝑚, vilket betyder att den totala
kraften väggen ska klara är 𝐹 = 40 × 24 = 960 𝑘𝑁.
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4.6. Typfall 4 – Halv Prefab

Figur 4.6.1 – Fall 4

Utformning:
•
•
•
•

Ytterväggar i trä med stålpelare c/c = 4000 mm
Innervägg i trä med stålpelare c/c = 4000 mm
Bjälklag med HD/f plattor 27 plattor, tjocklek = 265 mm, Bredd=1200mm
Fack 1 = 12000 mm, Fack 2 = 10000 mm
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4.6.1 Yttervägg

Figur 4.6.2 – Exempel på detalj yttervägg vid HD/f upplag[20]

Dragband längs kant

Figur 4.6.3 – Exempel dragband längs kant

Tabell 4.6.1 Dragband längs kant, från Bilaga D

I det här fallet är EK2 dimensionerande och exempel på hur dragband ser ut visas i figur 4.6.3.
I den här figuren har de valt att använda balken som dragband.
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Dragband längs kant i fack 1 𝐹1𝑘 𝑦 samt dragband längs gavelkant 𝐹𝑘 𝑥 ska dimensioneras för
kraften 𝐹 = 120 𝑘𝑁.
Dragband längs kant i fack 2 𝐹2𝑘 𝑦 ska klara kraften 𝐹 = 100 𝑘𝑁.
Koppling bjälklag – balk

Figur 4.6.4 – Exempel koppling

Tabell 4.6.2 Koppling pelare-bjälklag kant, från Bilaga D

Här är EK1 dimensionerande. Hur kopplingen fungerar framgår i figur 4.6.4 HD/f-bjälklaget
kopplas ihop med balken genom en bygel som har placerats i HD/f-bjälklagets hålkanal. Bygeln
är kopplad runt en dubb som därefter är svetsad i balken. Hålrummet mellan balk och bjälklag
fylls sedan igen med betong.
Kopplingen i fack 1 𝐹1𝑘𝑜𝑝 ska klara kraften på 𝐹(1) = 58 𝑘𝑁 per bjälklag. Det innebär att det
behövs 116 mm2 armering.
Kopplingen i fack 2 𝐹2𝑘𝑜𝑝 ska klara kraften 𝐹(1) = 48 𝑘𝑁. För att klara kopplingen mellan
bjälklag-balk behövs en armeringsmängd på 98 mm2.
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Vertikal koppling

Figur 4.6.5 – Exempel vertikalt dragband

Tabell 4.6.3 Vertikal koppling kant, från Bilaga D

Den vertikala kopplingen löses genom att svetsa ihop balk och pelare.
Svetsen vid varje pelare i fack 1 𝐹1𝑣𝑘 𝑦 ska klara kraften 𝐹 = 120 𝑘𝑁 och svetsen i fack 2 𝐹2𝑣𝑘 𝑦
ska klara 100 𝑘𝑁 per pelare.
4.6.2 Innervägg

Figur 4.6.6 – Exempel på detalj innervägg[20]
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Inre dragband

Figur 4.6.7 – Exempel dragband längs innervägg

Tabell 4.6.4 Inre dragband, från Bilaga D

EK2 är dimensionerande och ett exempel på hur det inre dragbandet kan se ut framgår i figur
4.6.7. I det här fallet har vi HD/f-bjälklag, vilket betyder att armeringen inte kan spridas ut över
bjälklaget utan att all armering måste ligga i balklinjen. Det inre dragbandet har lösts genom att
använda en hatt-balk.
Dragbandet längs innerväggen 𝐹𝑖 𝑦 ska dimensioneras för kraften 𝐹 = 220 𝑘𝑁, gäller att
konstruktören väljer en balk dimension som klarar detta.
Koppling balk – bjälklag

Figur 4.6.8 – Exempel koppling innervägg

Tabell 4.6.5 Koppling balk-bjälklag mitt, från Bilaga D

Här är EK1 dimensionerande och hur denna koppling kan se ut framgår i bilden 4.6.8. Armering
som har ingjutits i betongelementet svetsas fast i Hatt-balken. Hålrummet mellan balken och
elementet gjuts sedan igen med betong, Se figur 4.6.6 och figur 4.6.8.
Varje bjälklag ska kopplas till balken med en kraft på 𝐹(1) = 53 𝑘𝑁. Detta betyder en armerings
mängd på 106 mm2.
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Vertikala dragband

Figur 4.6.9 – Exempel vertikalt dragband

Tabell 4.6.6 Vertikal koppling mitt, från Bilaga D

Ett exempel på hur den vertikala kopplingen kan lösas är att svetsa ihop pelaren och balken
enligt figur 4.6.9. Svetsen ska klara kraften 𝐹 = 220 𝑘𝑁 per pelare.
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Kapitel 5 – Diskussion/slutsats
5.1 Diskussion/slutsats
5.1.1 Eurokod
I den här rapporten tolkas och utvärderas de olika avsnitten i Eurokod 1 och 2 som behandlar
horisontal- och vertikal koppling. Genom utvärdering och diskussion av olika aktörers
erfarenheter framgår det att branschen är oense i frågan om hur de olika normerna ska tillämpas
och vilka regler som gäller. Normernas otydlighet har gjort det svårt att få fram en metod som
alla följer. I dagsläget drar konstruktörerna egna slutsatser om hur reglerna ska tolkas, vilket
leder till olika resultat.
När jag frågade runt om typfallen fick jag uppfattningen om att det är många som är omedvetna
om vilken Eurokod som ska följas, även om Boverket gått ut med att det är det värsta fallet som
byggnaden ska dimensionera efter, är det många som fortfarande gör som de alltid gjort.
Konstruktörer bör informeras om regler i EKS.
Då normerna upplevs svårtolkade, bör konstruktörer i större grad informeras om hur de ska
tillämpas och komma fram till en gemensam metod för att förebygga fortskridande ras.
Normerna bör även kompletteras, då det saknas mycket information om hur konstruktörerna
bör gör i olika situationer, som då har lett till att de fått göra personliga tolkningar.
Det som exempelvis saknas i normerna är:
Eurokod 1
•
•
•
•

Hur gör man vid långa bärande väggar, vad ska L begränsas till?
De borde förtydligas vad s och L är vid pelare, långa väggar, väggar som är indelade i
fack samt vid icke bärande väggar.
Det saknas tydliga instruktioner huruvida en icke bärande vägg ska dimensioneras för
samma kraft som en bärande.
Finns ingen information alls om hur man gör vid förankring/koppling.

Eurokod 2
•
•
•
•

Hur man räknar ut dragband längs kant längs en icke bärande vägg.
Hur gör man vid fyrsidigt upplag?
Det bör framgå huruvida en icke bärande vägg behöver förankras, enligt regler för
fortskridande ras.
Det bör framgå om källaren ska inkluderas i våningsantalet vid bestämmelse av
konsekvensklass.

Både Eurokod 1 och Eurokod 2
•
•

Det bör framgå att koppling/förankring sker per bjälklag/pelare istället för längden på
väggen.
Framgår inte om det ska finnas vertikala dragband längs väggar som inte bär upp
bjälklag.

De tolkningar som har gjorts i den här rapporten är bara ett förslag på tolkning, det är inget som
säger att det faktiskt är så här det ska gå till.
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5.1.2 Typfallen
För typfallen i kap. 4 finns det alltid flera olika lösningar som kan väljas. De figurerna som
visas i kapitel 4 är bara några av de exemplen som finns. Vilken som bör väljas beror inte främst
på statik utan på vilken leverantör man väljer, då varje Prefab leverantör har sina egna lösningar.
Beroende på vilken sorts konstruktion som väljs, måste konstruktören även tänka på olika
egenskaper, som exempelvis ljud och brand som såklart påverkar utformningen.
Det är upp till varje enskild konstruktör att utifrån sina egna erfarenheter försöka utforma det
på bästa sätt.

5.2 Vidare studier
Som tidigare nämnts i kap. 5.1.1 är det viktigt att konstruktörerna får en klar bild hur de olika
normerna ska tillämpas och komma fram till en standardiserad metod. Det här leder till att det
behövs fortsatta studier inom detta område.
I examenarbetet framgår enbart sammanhållningsarmering, då det även är oklart hur det görs
vid de andra metoderna (Key element och Alternativ bärning) bör en liknande studie som den
här genomföras även där.
Det hade även varit intressant att göra data simulationer på olika byggnader för att verkligen se
huruvida teorin stämmer överens med praktiken. Detta kan leda till en klarare bild över
huruvida Eurokod 1 eller Eurokod 2 är dimensionerande, då Eurokod 1 i vissa fall kan bli tre
gånger större än Eurokod 2.
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