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Förord 

Detta examensarbete är ett avslutande projekt i vår utbildning, Byggingenjörsprogrammet vid 

Högskola i Halmstad. Studien är utförd i samarbete med AB Strängbetong, där 

fullskaligprovningar ägt rum i fabriken och sedan jämförts med teorin. Vi har medverkat i alla 

stegen vilket har lett till djupare kunskaper i Eurokod:s uppbyggnad, samt om hur provningar 

för att testa en teori kan utföras. Under resans gång har vi även fått djupare insikt i hur ett 

projekt fortlöper och blir ett färdigställt objekt.  

Vi vill tacka alla som medverkat och gjort studien möjlig. Framförallt våra handledare på 

Strängbetong, Anders Mattsson (Utvecklingschef) och Christian Nilsson 

(Utvecklingsingenjör). Vi riktar även ett speciellt tack till Thomas Pettersson som hjälpt oss 

med beräkningarna, samt Lars Engström och Leif Karlsson som med sin stora kunskap 

medverkat under provningarna i fabriken. Även ett stort tack till Lina Bäcklin (Magisterexamen 

i biblioteks och informationsvetenskap). Vi vill även tacka Bo Westerberg (professor i 

byggteknik) för hjälp med analysen, samt språkrådgivarna Johanna Jansson och Charlott 

Lundberg.  

 

Halmstad, maj 2015 

Rebecka Johansson & Sofie Johansson  
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Sammanfattning 

Uppsatsens titel Skjuvkraftsöverföring mellan håldäck och vägg 

Högskola/ Institution Högskola i Halmstad- Akademin för Ekonomi, Teknik och 

naturvetenskap 

Kurs Examensarbete inom byggteknik, 15 högskolepoäng, VT 2015 

Nyckelord Tryckhållfasthet, Krympning, Vidhäftningsförmåga, 

Skjuvhållfasthet, Kraftöverföring, Skjuvspänning och Provning 

Syfte Syftet med studien är att undersöka fogars beteende och kraftöverföring 

till kopplingar, genom provningar, samt att jämföra resultatet med 

teorin som Eurokod behandlar.  

Metod Den här studien uppförs som ett experiment där vi utför provningar av 

två montageuppställningar för att undersöka ett fenomen. Resultatet 

av provningarna redovisas kvalitativt och analyseras med stöd av 

teorin.  

Slutsats Slutsatsen av den här studien är att fortsatta provningar bör göras för 

att definiera mer specifika beräkningsanvisningar, samt för att kunna 

fastställa skillnaden mellan kopplingarna. 
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Abstract  

Title Shear transfer between the Hollow-core Slabs and Wall 

University/ Institution Halmstad University, School of Business, Engineering and Science 

Course Bachelor Thesis, 15-ECTS, semester 2015. 

Keywords Concrete strength properties, shrinkage, adhesiveness, Shear Strength, 

Transmission, Shear stress and Testing 

Purpose The purpose of the study is to examine the behavior of commissures 

and the transmission of strain to the connections. This shall be 

examined by tests and by comparing the results to the theory in the 

Eurocodes. 

Methodology The study is performed as an experiment with two different designs of 

the montage to examine the commissures. The results of the tests are 

compared to the theory and examined from an qualitatively point of 

view. 

Conclusion The conclusion of this study is to further tests should be done to define 

more specific calculation instructions, as well as to determine the 

difference between the couplings. 
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1. Inledning 

I det här kapitlet presenteras bakgrund, syfte, problembeskrivning, metod och avgränsningar 

som en introduktion till examensarbetet.  

1.1. Bakgrund 

Tid är pengar är ett uttryck som speglar dagens samhälle och inom industrin handlar det om en 

förkortad produktionstid och om att produktionen ska generera mer. Byggindustrin är inget 

undantag utan påverkas också av denna attityd. AB Strängbetong i Veddige har utvecklat ett 

sätt att förkorta produktionstiden genom användning av fabrikstillverkade moduler. Ett annat 

ord för färdiga fabrikstillverkade moduler är prefabricerade element. Tillverkningsprocessen 

blir enklare och effektivare när det finns möjlighet att prefabricera i fabriken och möjligheten 

att göra flera element på löpande band blir en stor ekonomisk fördel. Det ställer dock större 

krav på montaget av stommen för att uppnå en slutgiltig stomstabilisering.  

Strängbetong har bland annat utvecklat en metod för automatiserad tillverkning av håldäck. 

Håldäck är den del i stommen som utgör bjälklag och är ett prefabricerat betongelement med 

längsgående kanaler för reducering av egentyngden.  

De färdiga elementen transporteras till montageplatsen för stomresning. En sådan resning 

innebär att de olika elementen lyfts på plats och sammankopplas/hopfogas på montageplatsen. 

De prefabricerade elementen består av redan hårdnad betong och ställer därmed stora krav på 

övriga komponenter som kopplingar och fogar för att den färdiga stommen ska utgöra en styv 

och stabil byggnad.   

Ett exempel på det här är fogen mellan bjälklaget och väggen. Fogen utgörs av hålrummet 

mellan väggen och bjälklaget och fylls med färsk betong. För att stommen ska uppnå rätt styvhet 

är det viktigt att fogen kombineras med kopplingar. Fogen ska alltså verka som den 

kraftöverförande mekanismen mellan de prefabricerade elementen. En sådan mekanism innebär 

en statisk samverkan mellan samtliga krafter.  

Betong har god tryckhållfasthet men betydligt sämre draghållfasthet. Detta, samt det faktum att 

ett dragbrott är sprött brott, gör att man kan förlita sig på att betong tar upp dragkrafterna i en 

konstruktion.  Det blir då kopplingarnas uppgift att överföra dragkrafter från bjälklag till vägg. 

De här kopplingarna kan bestå av kopplingsstål eller armeringsbyglar vars uppgift är att 

överföra den skjuvkraft som fogen inte förmår att överföra ner till byggnadens grund.  

Vanligen utförs tester av olika slag i mindre skala, på modeller eller till och med i dataprogram 

därför blir det extra viktigt att ibland utföra fullskaleprovningar. Att utföra en fullskaleprovning 

är oftast dyrare, därav sker det mer sällan. Dock minskar inte relevansen i att undersöka hur 

krafter påverkar byggnader genom fullskaleprovning. Detta för att man inte alltid kan påvisa 

allt genom simulerade tester. Precis som i mindre tester väljs även i fullskaleprovningar en liten 
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del ut av en komplex byggnad. Denna studie tittar närmare på kraftöverföringen mellan håldäck 

och vägg. 

 

1.2. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka fogens beteende och kraftöverföring genom två olika 

kopplingar. Det skall utföras genom fullskaleprovningar. Resultatet från provningarna skall 

jämföras med teoretiska värden beräknade enligt Eurokod.   

 

1.3. Metod 

Metoden för den här studien kategoriseras till experiment där prövning av teorin för ett 

avgränsat fenomen ska utföras1.  Det avgränsade fenomen som prövas är kraftöverföringen 

mellan håldäck och vägg genom provdragning. Provdragningarna utförs på två olika 

montageuppställningar.  Datan som samlas in under provdragningarna både kvalitativ och 

kvantitativ2. 

1.3.1. Utförande 

Provningarna kommer genomföras på två olika kopplingar armeringsbygel och kopplingsstål. 

De kommer utföras i fullskaleprovningar med ett test på vadera montageuppställning. 

Montageuppställningarna består främst av två håldäck och en vägg. Provdragningarna  kommer 

genomföras enligt följande: Skjuvning skapas i fogen genom att ett av håldäcket dras 

horisontellt och parallellt med väggen tills brott uppstår i fogen. Uppfyller kopplingarna sin 

funktion uppstår även brott i dem.   

Provningarna dokumenteras med hjälp av olika hjälpmedel som exempel indikatorklockor. 

1.3.2. Litteraturstudie 

I litteraturstudien har EKS 1992-1-1, kap 6.54 formel 6.2.5 studerats för att förstå formelns 

uppbyggnad och vad den grundas på. Följande termer/nyckelord har använts i 

informationssökprocessen för den här studien. Sökningarna har gjorts i databaser på Halmstad 

Högskola. De nyckelord som använts är: 

 Tryckhållfasthet 

 Krympning 

 Vidhäftningsförmåga 

 Skjuvhållfasthet 

 Kraftöverföring 

 Skjuvspänning 

 Provning 

                                                 
1 (http://www.ne.se: http://www.ne.se.ezproxy.bib.hh.s, u.d.) 
2 (Höst, Regnell, Runeson, 2011) 
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Den information som genereras av nyckelorden har främst hittats i kurslitteratur och övrig 

faktalitteratur. Litteraturstudierna medförde en bättre uppfattning om olika delar i studien och 

har även gett en bättre förståelse för sambanden mellan faktorerna från den givna formeln. 

Litteraturen som hittades sammanställdes i en referenslista allt eftersom arbetet fortlöpte.  

1.3.3. Förväntat resultat 

Förväntningarna med provningarna är att skapa brott i fogen genom skjuvning. För att kunna 

uppskatta kraften i fogen förväntas en successiv töjning tills brott uppnås. Genom att analysera 

den kraft som krävdes vid tidpunkten när brottet uppstod kan vi skapa oss en uppfattning av 

vilken effekt vidhäftningsförmågan har i dessa specifika fall. Det här ger i sin tur indikationer 

på hur teorin bakom beräkningen stämmer med den faktiska händelsen. 

 

1.4. Avgränsningar 

Ett fullständigt bjälklag är väldigt komplext med många påverkande krafter. Denna studie 

fokuserar endast på hur fogen påverkas av de horisontella krafterna. Studien bortser från de 

ihop hållande krafterna som kan påverka fogens vidhäftningsförmåga.  

I ESK 1992-1-1 kapitel 6.2.5 (kap 4) behandlas det studerade ämnet och det är också det kapitlet 

(kapitel 4) som har varit basen vid provuppställningarna för de två olika 

montageuppställningarna. De två montageuppställningarna kommer provtryckas en gång 

vardera hos AB Strängbetong i Veddige.  
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2. Kraftöverföring i horisontella fogar mellan horisontella håldäckselement 

och vertikala väggar – fördjupad bakgrundsbeskrivning 

Kapitlet innehåller studiens bakgrundsfakta. Förklaringar till stommens behov av 

kraftöverföring.  

2.1. Håldäckselement 

Bjälklag bestående av sammansatta håldäck (Bild 2.1) anses vara en stabil stomme och kan 

användas i olika typer av byggnader som exempelvis sjukhus, skolor, kontorsbyggnader, 

parkeringshus samt bostadshus. Det som gör håldäcken speciella är att de har längsgående 

kanaler. Detta för att minska egentyngden men även för att kunna göra infästning av olika 

installationer. Håldäck klarar långa spännvidder. Beroende på tjocklek kan de vara mellan 5 

och 18 meter långa. Håldäcken tillverkas i fabrik av självkompakterande betong som gjuts på 

långa banor på redan uppspänd spännarmering. Den här armeringen medför att håldäcken får 

en liten bågform, som rätar ut sig när de monterats i byggnaden. De utformas så för att förhindra 

att de ska få en nedböjning när de monterats3. 

 

Bild 2.1: Håldäck4 

 

Härdning av håldäck tar cirka 24 timmar. Sedan sågas de i rätt längder och förs ut till en 

uppläggningsplats utanför fabriken där de får härda färdigt för att uppnå rätt betonghållfasthet. 

Undersidan på håldäcken blir slät då den gjuts mot stålformar men översidan får en grövre 

struktur och behöver en pågjutning eller spackling som är mellan 20 och 50 mm. 

  

                                                 
3 (Strängbetong, 2015) 
4 (Strängbetong, 2015) 
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Hårdnade håldäck transporteras till montageplatsen där de lyfts på plats med en kran ovanpå de 

redan tidigare resta väggarna.  

När håldäcken är på plats (Bild 2.2) infästs de med hjälp av olika kopplingar. Tomrummet som 

bildas mellan håldäck och vägg fylls med en platsgjuten fog. Kopplingarna och fogarna får en 

viktig funktion i den färdiga stommen. De ska överföra laster till väggarna för att uppnå rätt 

stomstabilisering.  

Bild 2.2: Håldäck lyfts på plats5 

 

 

2.2. Behov av kraftöverföring 

Idag ställs stora krav på stomstabilisering. Byggnaden ska inte bara motstå vind, jordbävningar 

och tornados utan även explosioner, kraftpåverkan från fordon, flygplanskollisioner eller 

jordskred. Dessa faktorer bidrar till att det ställs många krav på byggnader6. Framförallt gäller 

det större byggnader så som gallerior, arenor och höghus där mycket människor vistas och där 

kraftpåverkan blir betydligt mycket större än på exempelvis på en enplansvilla. 

För att uppnå stomstabilitet i en byggnad med prefabricerade element är det viktigt att alla 

komponenter samverkar. En sådan samverkan kräver en styv stomme som kan överföra alla 

laster från taket ner till grunden, framförallt då de horisontella lasterna. Det här innebär att 

stommen måste uppnå en stel struktur i den prefabricerade byggnaden för att den ska ses som 

styv och stabil. En sådan struktur uppnås främst genom skivverkan i väggar, bjälklag och tak, 

dvs att då exempelvis väggarna och håldäck  består av färdiga prefabricerade skivor innebär det 

att skivorna har en viss stabilitet och styvhet i sig själva.  

                                                 
5 (Betong, statik/haldaeck-hdf, 2015) 
6 (Acker, 1998) 
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Det är viktigt att anslutningarna är funktionella. Anslutningarna består oftast av en kombination 

mellan olika kopplingar samt en fog som förbinder de olika elementen. Det är viktigt att dessa 

anslutningar får stommen att verka som en sammanhängande enhet trots att den består av många 

sammansatta komponenter. För att uppnå en sådan sammanhängande enhet krävs olika 

egenskaper hos de olika komponenterna. Komponenterna kan vara bärande, separerande eller 

medföra en horisontell stabiliserande funktion7. 

 

2.3. Kraftöverföring i fogen 

En fog kan ses på olika vis.  Vanligast är att en fog ses som ett avbrott i en massiv nästan 

homogen betongkonstruktion.  Detta är framförallt vanligt i prefabricerade bjälklag då 

betongelement sätts samman till en färdig konstruktion på en montageplats. Det vill säga där 

fogen och elementet är gjutna vid olika tillfällen. Den fog som granskas i den här studien är en 

fog som är gjuten mellan två prefabricerade element8.  

Då en sådan fog innehåller annat material än de prefabricerade elementen beter den sig lite 

annorlunda beträffande kraftfördelningen vilket påverkar de deformationer som kan uppstå. 

Speciellt när fogen ska överföra skjuvkrafter eller dragkrafter från bjälklag till väggar. Fogen 

kan ses som en svaghetszon i den färdiga konstruktionen, det vill säga vid påverkan av 

skjuvkrafterna är det i fogen som brottet uppstår först. Är fogen redan påverkad av 

uttorkningssprickor orsakade av krympning eller temperaturändringar har fogen ännu sämre 

förutsättningar att ta upp skjuvkrafterna9. 

Krympning är orsak till många vidhäftningsbrott10 och kan inträffa under härdning av betongen. 

Fenomenet beror på hur stor vattenavgången eller vattenupptagningen är. Vattenavgången är 

en konsekvens av att cementpastan dras samman och porsystemet utsöndrar vatten. Fenomenet 

krympning benämns även som uttorkningskrympning och kan förhindras genom 

vattenhärdning. Krympningen ger sig oftast till känna som sprickbildning i olika former men 

kan också föra med sig långsamma deformationer så som krypning11.  

                                                 
7 (Acker, 1998) 
8 (Cederwall, Lorentsen, Österlund, 1990) 
9 (Cederwall, Lorentsen, Österlund, 1990) 
10 (Ljungkrantz, Möller, Petersons, 1994) 
11 (Ljungkrantz, Möller, Petersons, 1994) 
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För att uppnå en bra vidhäftning mellan två prefabricerade element krävs det att fogen hopfogar 

elementen på ett grundligt sätt. Vidhäftningen, som även kallas adhesion, är en förutsättning 

för att fogen ska kunna uppfylla sin kraftöverförande funktion. Detta förutsätter att fogen är 

osprucken, vilket påverkas av många faktorer12. Så som: 

 Hållfastheten och ytstyrkan hos den befintliga betongen 

 Fogytans behandling 

 Pågjutningsmaterialets egenskaper 

 Utförandet av pågjutningen 

 Härdningssättet13 

 

Dessa faktorer påverkas i sin tur av förarbetet på den yta där pågjutningen sedan sker. Även om 

hänsyn tas till alla ovan nämnda faktorer kan en uppsprickning ske på grund av inre tvingande 

krafter14. Det tänkta användningsområdet har också en viktig inverkan på vilka påkänningar 

betongen ska klara. Med påkänningar avses de spänningar som påverkar fogen. Den här studien 

tittar främst närmare på skjuvspänningar som kan ses på Bild 2.3 där τ utgör en skjuvspänning 

riktad parallellt med fogen.  

 

 

Bild 2.3: Definition av den horisontella skjuvningen τ, normalspänningen σ, 

Separationen w och förskjutningen s15 

 

Fogen påverkas sällan endast av skjuvspänningar, utan oftast sker en samverkan av böjdrag- 

drag- och tryckspänningar vilka också blir en bidragande faktor. Det innebär att en granskning 

av skjuvhållfastheten även innebär viss insyn på tryckhållfastheten, som i sin tur är 

proportionerlig mot draghållfastheten. För att fogen ska uppnå rätt funktion krävs statisk 

samverkan mellan de olika betongskikten16.  

 

                                                 
12 (Ljungkrantz, Möller, Petersons, 1994) 
13 (Ljungkrantz, Möller, Petersons, 1994) 
14 (Anna Rask, 2008) 
15 (Anna Rask, 2008) 
16 (Ljungkrantz, Möller, Petersons, 1994) 



8 

 

Även om fogen är sprucken kan viss skjuvspänning överföras av fogen genom friktion. 

Friktionen är beroende av normalkraften mot fogytan och ytans råhet, det vill säga ytans 

skrovlighet. Skrovligheten kan liknas vid två sandpapper som hålls samman och som man sedan 

försöker dra parallellt med varandra. Det krävs mycket mer kraft än om man har två vanliga 

papper. Därav överför sandpapperna mer skjuvkraft än vanliga släta papper som nästan inte har 

något motstånd alls.   

Därmed pressar ytorna mot varandra17. Ju mer ovan nämnda sandpapper pressas samman desto 

svårare är det att dra dem parallellt.  Bild 2.3 visar hur det här samspelet beter sig och hur 

separationen samt förskjutningen baseras på friktionen som uppstår på grund av ytans råhet.  

Vid en skjuvning av den här typen kommer separationen att nå en maxgräns. Separationen är 

när betongytorna delas från varandra och när den max gränsen är nådd är även 

skjuvkraftskapaciteten max. Ytterligare förskjutning blir då effektlös eftersom 

skjuvkraftskapaciteten därefter förblir konstant. Detta kan jämföras med att den maximala 

skjuvspänningskapaciteten för skrovliga ytor ger en separation på cirka 2 mm, men vid 

bruksgränstillståndet antas separationen vara 0,2 mm18.  

Det här fenomenet kan liknas vi kugghjulseffekten där man tänker sig att ytorna är försedda 

med kuggar som skapar friktion mot varandra. Kuggarna förhindras att röra sig i sidled utan en 

viss separationshöjd, dvs höjden på kuggarna enligt Bild 2.4. Tack vare den tryckande kraften 

hålls ytorna samman samtidigt som skjuvkraften försöker dra isär ytorna19. 

 

 

Bild 2.4: Friktion mellan två betongytor20 

  

                                                 
17 (Acker, 1998) 
18 (Anna Rask, 2008) 
19 (Anna Rask, 2008) 
20 (Anna Rask, 2008) 
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2.4. Kopplingarnas funktion i stommen 

Betong är tåligt mot tryckspänningar men dessvärre inte mot dragspänningar. Därför behöver 

betong i bärande konstruktioner kompletteras med ett linjärelastiskt material. Att ett material är 

linjärelastiskt innebär att materialet återfår sitt odeformerade tillstånd när lasten avlägsnas, detta 

förutsatt att inte flytgränsen uppnås. Uppnås och överskrids flytgränsen innebär det att en 

plastisk deformation uppstått och att materialet inte kan återgå till sitt ursprung21. Ett sådant 

material är stål, som ofta används i fogar i betongkonstruktioner med uppgift att ta den spänning 

fogen inte förmår ta upp. För att öka fogens förmåga avseende statisk samverkan infästes 

kopplingar av olika slag. Kopplingar består av stål i olika utformningar, exempelvis som en 

armeringsbygel och som ett kopplingsstål22. 

Stålet förstärker friktionen mellan ytorna genom att det kan ge den sammanhållande kraften 

trots sprickor i fogen.  Bild 2.5 illustrerar stålets inverkan när brott i fogen uppstått. En tydlig 

deformation sker även i stålet, men så länge stålet har elastiska deformationer har stålet 

kapacitet att hålla ihop betongkonstruktionen. Det är först när stålet uppnår plastiska 

deformationer som konstruktionen spricker upp.  

 

 

Bild 2.5: Visar hur stålet verkar då brottet i fogen uppstått23 

 

Stålet förmår dock inte ta upp hur mycket kraft som helst vilket leder till att fogen kan få 

mycket stora sprickor vilket i sin tur medför att fogen får svårt att överföra skjuvkrafter24. Då 

uppstår ett fulländat skjuvbrott i fogen som kan konstateras genom fullständig separation av 

de två betong delarna.  

 

  

                                                 
21 (Susanne Heyden, 2007) 
22 (Ljungkrantz, Möller, Petersons, 1994) 
23 (Anna Rask, 2008) 
24 (Cederwall, Lorentsen, Österlund, 1990) 
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3. Fullskaleprovning 

Det här kapitlet börjar med en introduktion av de två provningsutförandena samt beskrivning 

av montageuppställningarna A och B. Därefter följer en beskrivning av provningsutförandet. 

Innefattande hur mätningen av töjning, tryck och tryckhållfasthet genomförts. Slutligen kommer 

resultatet att redovisas för provningarna. 

3.1. Planering 

Det inledande steget för provuppställningarna A och B startar i AutoCad 2012 där ritningar som 

visar elementen för provuppställningen uppförs. Dessa presenteras i Bilaga A-C. 3D-skisser för 

båda provuppställningarna ritas även i Tekla, som redovisas senare i det här kapitlet. 3D-

ritningarna presenterar provuppställningarna i sin helhet, från hur håldäcken ska placeras till 

hur provutrustningen ska monteras. Samtidigt utförs beräkningar enligt Eurokod som 

presenterar den teoretiska kraften för att uppnå brott i fogen. Se Bilaga 1-7 för 

beräkningsgången. Teoretiska beräkningar utförs innan provningen för att de sedan ska kunna 

jämföras med resultatet som provningarna ger. 

 Ett provningsprotokoll i Microsoft Excel upprättas också för att förenkla dokumentationen av 

filmerna från provningen. Färdiga formler läggs in bakom cellerna och när trycket och töjningen 

skrivs in så räknar Excel ut kraften per mm töjning.  

I den här studien undersöks montageuppställningarna SM36-443 och SM36-444, som i denna 

studie kallas anslutning A och B, se Figur 3.2.1 resp Figur 3.2.6.. Fogarna i de här två 

exempelfallen är likartade. Det som skiljer dem åt är kopplingen. Anledningen till att två olika 

kopplingar valts i den här studien är att de reagerar på olika sätt när de utsätts för kraft. I grunden 

har de dock samma komponenter. De består av vägg och bjälklag, som i detta fall är håldäck, 

men detaljerna i montageuppställningarna är olika. 

I studien provdras montageuppställningarna A och B en gång vardera.  Vilket medför att denna 

studie övergår till att vara ett specialfall. Specialfall inom provning inträffar i de fall som 

innebär en hög provningskostnad för att framställa de enskilda provkropparna25. 

Provdragningarna ägde rum på AB Strängbetong. De två olika montageuppställningarna 

riggades upp på det vis som beskrivs i Kap 3.3.  

När provdragningen startat ökades kraften successivt, samtidigt som trycket i domkraften 

registrerades av en manometer. Töjningen som uppkom mättes av två indikatorklockor som var 

utplacerade vid vardera kopplingen. Manometern och indikatorklockorna dokumenterades i 

samma videosekvens genom tre webbkameror som följde förfarandet och spelade in i 

datorprogrammet V-Mix.   

                                                 
25 (Cederwall, Lorentsen, Österlund, 1990) 
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3.1.1. Anslutning A 

Anslutning A grundar sig på montageritningen SM36-443. Figur 3.2.1 visar uppställningen 

med bygeln som kopplingen mellan vägg och håldäck.  

 

 

 

Figur 3.2.1: Strängbetongs produkthandbok, Montageritning SM36-443 
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Kopplingen är uppbyggd av olika detaljer som redovisas i Figur 3.2.1. Den första detaljen som 

gjuts ner i en urtagning i väggen är ett skruvfäste, se Figur 3.2.2. Skruvfästets funktion är att 

en bygel enligt Figur 3.2.3 ska kunna fästa i väggen med hjälp av en pinnskruv enligt Figur 

3.2.4. Pinnskruven skruvas ner i väggen och håldäcket installeras intill väggen. Därefter 

monteras en bygel runt pinnskruven som även sträcker sig till urtagningen i håldäcket. För att 

staga bygeln fästs den med en mutter enligt Figur 3.2.5 och sedan gjuts urtagningarna och 

fogen. Det är viktigt att betongen även täcker detaljerna i väggen. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

      

Figur 3.2.4: Strängbetongs produktkatalog 

Pinnskruv helgängad S355J2- 62-120 

 

Figur 3.2.5: Strängbetongs produktkatalog 

Stålbyggnadsmutter M6M ISO 4032 

 (avsedd för skruv 61-100) 61-340 

 

Figur 3.2.3: Strängbetongs produkthandbok 

 Bygel typ LP, parallellkoppling vägg-HD/F-18 230 

 

Figur 3.2.2: Strängbetongs produkthandbok 

Skruvfäste typ Fotankare-66-600 
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3.1.2. Anslutning B 

Anslutning B grundar sig i montageuppställning SM36-444, se Figur 3.2.6, och är en 

montageritning över en koppling mellan håldäcket och två väggar.  

 

 

Figur 3.2.6: Strängbetongs produkthandbok, Montageritning SM36-444 
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Kopplingen i montageritningen mellan de två elementen är ett kopplingsstål (Figur 3.2.7). Här 

infästes en dubbursparing på ovansidan av den undre väggen (Figur 3.2.9) då väggen gjuts. I 

denna placeras sedan en styrdubb (Figur 3.2.8).  Kopplingsstålet är ett avlångt platt stål med 

två olika ändar. Den vänstra ändan på Figur 3.2.7 visar ett hål. Det monteras på ovansidan av 

håldäcket och hålet träs över styrdubben vid monteringen. Den högra änden av Figur 3.2.7 visar 

den T-formade vinkelräta detalj som gjuts ner mellan håldäcken.  

I den övre väggens underkant gjuts det rör som kan ses i Figur 3.2.10 in. Detta rör träs över den 

infästa styrdubben vid monteringen. När alla delar är på plats gjuts röret och hålrummet mellan 

väggarna samt fogen mellan vägg och håldäck igen.  

 Figur 3.2.9: Strängbetongs produkthandbok 
Dubbursparing av plast för infästning av 

väggar med dubb ø20- 34-360 

 

Figur 3.2.10: Strängbetong produkthandbok 

Dubbursparing av PVC-rör, till väggelement- 78-110 

Figur 3.2.7: Strängbetongs produkthandbok 

Kopplingsstål med hål, för vägg - HD/F-koppling 

 

Figur 3.2.8: Strängbetongs produkthandbok Styrdubb 

för koppling mellan vägg och HD/F- 34-700 
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3.2. Utförande 

 

3.2.1. Provuppställning för anslutning A 

Provdragningsuppställningen av montageuppställningen A beskrivs enligt Bild 3.3.1.  Bilden 

illustrerar uppställningen av de olika elementen och provutrustningens montering. 

Provkropparna utgörs av två håldäck som är placerade på rullbockar för att håldäcken ska kunna 

röra sig i horisontalled samt en fast stationerad vägg.  

Provutrustningen består av numrering enligt Bild 3.3.1: 

1. Betongvikter  

2. Stålkonstruktion 

3. Dragstång 

4. Dragplatta 

5. Domkraft 

6. Armeringskoppling 1 

7. Armeringskoppling 2 

 

 

Bild 3.3.1: Provdragningsuppställning A 

Betongvikterna (pkt 1, Bild 3.3.1) har en sammanlagd vikt på 1200 kN som ska verka som 

motvikter under provningen. Detta som en extra säkerhetsåtgärd om något skulle släppa. 

Vikterna placeras på en meters avstånd ifrån provningsdragningsuppställningen. Mellan de två 

första vikterna placeras den L-formade stålkonstruktionen (pkt 2, Bild 3.3.1) vilket förhindrar 

den från att röra sig under provningen. En domkraft fästs sedan i ett hål i stålkonstruktionens 

mitt (pkt 5, Bild 3.3.1) Hålet i stålkonstruktionen samställs med centrum av det mittersta av 

håldäckets fem kanaler så att dragstången enkelt ska kunna dras igenom håldäcket och fästas i 

domkraften. Andra ändan av dragstången fästes i en dragplatta (pkt 3,4, Bild 3.3.1).  

Vid armeringsbygel 1 och 2 (pkt 6,7, Bild 3.3.1 ) placeras indikatorklockorna som ska mäta 

töjningen på kopplingarna. Ovan dessa sätts webkameror upp som dokumenterar allt i realtid. 
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Uppställningen av provdragning A inleds med att rullbockarna läggs ut med ett avstånd på 5,3 

meter mellan dem och därefter vägs rullbockarna in från den högsta punkten på golvet. Detta 

för att håldäcken ska ligga plant på rullbockarna. Rullbockarna är specialkonstruerade av AB 

Strängbetong och utgörs av en stålplatta med två smala stålplattor svetsade på var sin sida och 

mellan dessa placeras två stålrör för var sitt håldäck. Detta illustrerar Bild 3.3.2 och den visar 

även ett håldäcks placering på ett av stålrören.  

 

 

Bild 3.3.2: En rullbock  

 

När håldäcken är placerade på rullbockarna monteras väggen som är en del av 

provdragningsuppställningen. Väggen är sex meter lång och har förtagningar längs hela väggen, 

som går under urtagningarna som visas i Bild 3.3.3. Urtagningarna är 1,35 meter från kanterna 

och är 0,3 meter långa.  

 

 

Bild 3.3.3: Väggen i provning A 
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Väggens placering är viktig på grund av att dess urtagningar ska placeras så att de möter 

urtagningarna i håldäcket. Vardera urtagning i håldäcket är 0,8 meter brett och sträcker sig över 

de två första kanalerna på håldäcket. Dessa är till för detaljerna som kopplar samman håldäcket 

med väggen. Detaljerna monteras i urtagningarna enligt Bild 3.3.4. Armeringsbygeln träs över 

skruven och fäst sedan med en mutter så att den hamnar horisontellt i urtagningarna. Efter detta 

steg gjuts urtagningarna och båda fogarna.  

 

 

Bild 3.3.4: Detaljerna i en urtagning 

 

När bruket i fogen har härdat i tre dagar inleds monteringen av provutrustningen. Det här 

momentet påbörjas med att man placerar ut stålkonstruktionen som utgörs av tre stålbalkar. Två 

av stålbalkarna har ett mått på tre meter och svetsas samman med ett hålrum mellan. Den tredje, 

med ett mått på två meter, svetsas vinkelrät samman med den andra balken och därefter svettas 

det även dit diagonaler i över- och underkant. Diagonalerna placeras vid vinkeln på ett lämpligt 

ställe. Stålkonstruktionens kortaste stålbalk placeras 0,2 meter ifrån väggen och sedan staplas 

hela konstruktionen upp tills den är i samma höjd som håldäckets underkant.  

 

 

Bild 3.3.5: Betongvikterna 
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I hålrummet på den längsta stålbalken träs dragstången som löper igenom håldäckets mittersta 

kanal. Efter detta placeras betongvikterna ut. En framför stålkonstruktionen och tre bakom som 

Bild 3.3.5 visar. Betongvikterna sammanfogas med kättingar i både över- och underkant. Deras 

funktion är att verka som motvikter utifall att håldäcken kommer med kraft när fogen uppnår 

brott.  

I den ändan där dragstången går igenom håldäcket monteras en dragplatta som har fyra 

gummiremsor. Två placerade i över- och två i underkant. Dragplattan fästs på dragstången med 

två M38 muttrar. På den andra ändan av provdragningsuppställningen (den vid 

stålkonstruktionen) träs en platta på och sedan monteras domkraften, som kan dra upp till ca 

600 kN. Domkraften fästs med en stålplatta och två M38 muttrar som visas i Bild 3.3.6.  

 

 

Bild 3.3.6: Domkraftens montering 

 

Med provdragningsuppställningen på plats inleds provdragningen genom att domkraften drar i 

det mittersta håldäcket. Kraften som verkar kommer att ökas succesivt tills brott uppnås i fogen 

mellan håldäcket och väggen.  
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3.2.2. Provuppställning för anslutning B 

Provdragningsuppställning av montageuppställningen B visas på Bild 3.3.7. Uppställningen 

utgörs av två håldäck som är placerade på rullbockar och två väggar, en över- och en undervägg. 

Underväggen placeras ut vid håldäcket och därefter monteras detaljerna i underväggen. Den 

övre väggen placeras över detaljerna. Sedan monteras provutrustningen ut. Provutrustningen 

består av: 

1.  2,5 meter lång stålbalk  

2. Domkraft 

3. Dragstång 

4. Dragplatta 

5. Spännband 

6. Kopplingsstål 1 

7. Kopplingsstål 2 

 

Bild 3.3.7: Provdragningsuppställning B 

 

I balken (pkt 1, Bild 3.3.7 ) görs ett hål som placeras i höjd med centrum av det mittersta av 

håldäckets fem kanaler så att dragstången (pkt 3, Bild 3.3.7) enkelt ska kunna dras igenom 

håldäcket och fästas i domkraften (pkt 2, Bild 3.3.7). I den andra änden av dragstången 

monteras en dragplatta (pkt 4, Bild 3.3.7). Plattans uppgift är att fördela trycket som uppstår 

under provningen över en större del av håldäckets ända. 

Vid kopplingsstål 1 och 2 (pkt 6,7, Bild 3.3.7 ) placeras indikatorklockorna, som ska mäta 

töjningen på kopplingarna. Ovan dessa sätts webkameror upp som dokumenterar förloppet i 

realtid. 
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Provdragningsuppställningens uppförande inleds med att rullbockarna höjs 0,05 meter och 

därefter sätts de sex meter långa håldäcken på plats. Det mittersta håldäcket placeras 0,15 

meter längre ner än det andra håldäcket. Sedan monteras den understa väggen intill håldäcket 

och placeras i samma läge som det yttersta håldäcket. Efter det här momentet monteras de 

första detaljerna (styrdubben). Styrdubbarna monteras i underväggen 1,5 meter ifrån varje 

kant på väggen och sedan träs kopplingsstålen över dubben enligt Bild 3.3.8.  

 

 

Bild 3.3.8: Monteringen av kopplingsstålet på håldäcket och runt en styrdubb 

 

Kopplingen sträcker sig över håldäcket, då andra ändan av kopplingsstålet är vinkelrät, placeras 

den delen av stålet ned i fogen mellan håldäcken som Bild 3.3.9 illustrerar. 

 

 

Bild 3.3.9: Stålstödet 
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Den övre väggen monteras över de monterade detaljerna i underväggen. I övre väggen är två 

PVC-rör monterade i samma läge som styrdubbarna och PVC-rören träs över var sin styrdubb. 

För att den kompletta väggen ska hållas på plats under gjutning och härdning monteras två 

stålstöd på väggen enligt Bild 3.3.9. Stålstödens uppgift är att fånga upp överväggen ifall den 

skulle välta under gjutning och härdning. Efter detta påbörjas gjutningen av fogarna, som i 

provning B endast är fyra meter långa, och även PVC-rören fylls med betong för att fylla 

hålrummet mellan väggmodulerna vid detaljerna.  

Härdningen pågår även här i tre dagar och därefter inleds monteringen av provutrustningen. Det 

första som placeras ut är stålbalken. Stålbalken monteras så att den tar stöd av väggen och det 

yttersta håldäcket. Den monteras i samma nivå som underkanten av håldäcken. Detta för att 

hålet i balken ska komma i nivå med mittersta kanalen på håldäcket. Genom hålet och kanalen 

träs dragstången igenom och på andra sidan monteras dragplattan med två M38 muttrar, en liten 

platta och en till mutter bakom plattan. I andra ändan vid stålbalken monteras domkraften, som 

kan dra uppåt 1500 kN. Monteringen av domkraften utgörs av två stålplattor och tre M38 

muttrar enligt Bild 3.3.10. På bilden visas även ett spännband runt dragstången. Det finns också 

ett spännband runt dragstången vid dragplattan. Spännbanden är en av det säkerhetsåtgärder 

som vidtagits under provning B, detta då man såg att provningen kan bära med sig stor 

kraftpåverkan. Om provningen går snett har banden en möjlighet att fånga upp håldäcken så de 

förhindras från att flyga iväg. 

 

 

Bild 3.3.10: Domkraften  

 

Provutrustningen färdigställs och med utrustningen monterad inleds provdragningen på samma 

vis som i föregående provning.  
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3.3. Utförda mätningar 

Under provningarna utförs en kontinuerlig dokumentation av tryck och töjning. En manometer 

visar vilket tryck domkraften drar med. Trycket ökas successivt under provdragningens 

utförande. Detta tryck räknas sedan om till en kraft som kan relateras till töjningen på 

kopplingarna. Som tidigare nämnts mäts denna töjning av två indikatorklockor som monteras 

på håldäcket med hjälp av en träbit och med nålen tryckt mot väggen. När töjningen sker ger 

de utslag som kan relateras till den uppmätta kraften.  

Båda indikatorklockorna och manometern filmas med webkameror. Filmsekvenserna spelas in 

i det redan nämnda dataprogrammet V-mix.  

 

3.4. Erhållna resultat 

3.3.1. Provning av anslutning A 

Provningen av anslutning A utföll inte som planerat. Provutrustningen gav vika redan efter 320 

kN och därmed fick provningen avbrytas.  Avbrottet berodde på att den korta stålbalken i 

stålkonstruktionen som trycker mot väggen böjdes utåt vilket medförde att en tryckande kraft 

uppstod, som pressades mot väggen snett från sidan enligt Bild 3.4.1. Väggen trycktes därmed 

utåt samtidigt som deformationer på balkarna kunde urskiljas. Resultatet av det här blev en 

spricka i fogen samt en böjning av väggen närmast domkraften.  

 

 

Bild 3.4.1: Deformationerna på stålkonstruktionen 
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3.3.2. Provning av anslutning B 

Provdragningen av anslutning B uppnådde det resultat studien avser. Fogen skjuvades tills brott 

uppstod. Dock gick provningen inte helt felfritt. Detta på grund av att fogen mellan håldäcken 

var den första som skjuvades, se Bild 3.4.2. Denna händelse inträffade vid en kraft på 436,56 

kN och sprickan som uppstod i fogen blev rak och gick parallellt med det håldäck kraften 

verkade i. I samband med att första fogen delades blev resultatet en momentan, plötslig töjning 

av kopplingsstål nr 1 som uppgick till 0,42 mm. 

 

Bild 3.4.2: Skjuvbrott i fogen mellan håldäcken 

 

En omjustering av provningen skedde enligt Bild 3.4.3 där balken tvingas ta stöd mot håldäcket. 

Stödet som består av metallplattor visas i Bild 3.4.3 och placerades på ytterkanten av håldäcket. 

Därefter påbörjades pålastningen igen och omjusteringen medförde att kraften blev större i 

fogen och ett brott tvingades fram. Vid brottet framträdde den svagaste länken i 

montageuppställningen.  

 

Bild 3.4.3: Stödet på håldäcket 
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Bild 3.4.4: Förflyttningen av håldäcket  

 

Vid brottet var den maximala kraften 582,22 kN och håldäcket hade då förflyttat sig 0,35 meter 

från sitt utgångsläge Bild 3.4.4. När förflyttningen av håldäcket skedde bevarade de båda 

kopplingsstålen sin ursprungliga position och en resning av kopplingsstålen skymtades. Innan 

brottet uppmättes en successiv töjning av kopplingsstål nr 2 och vid brottet blev töjningen 0,18 

mm.  

3.3.2.1. Provningsprotokoll  

En faktor som analyseras i provningarna är töjningen av kopplingarna i samband med att brott 

i fogen uppnås. Syftet är att se vilken kraft stålet tar upp vid skjuvningen. För att fånga upp det 

här sambandet registreras dragkraften i domkraften och stålets töjning i en datasekvens. 

Dragkraften i domkraften mäts i cylindertryck (bar) vilket räknas om i dragkraft (kN) för att 

ange resultatet i samma enhet. 

Ett provningsprotokoll uppförs även i Excel, detta är tänkt att underlätta analysen av filmerna 

inspelade i V-Mix. Även här läggs färdiga beräkningar in i cellerna så att cylindertrycket enkelt 

kan skrivas in. Den här omräkningen görs för att få svaret i samma enhet så att en enkel 

avläsning av protokollet kan ske.  Domkraftsarean (Acyl, angivet i m2) multipliceras med 

Cylindertrycket (Tcyl, angivet i bar 105) som sen divideras med tusen för att få rätt enhet. Detta 

ger den kraft (F) som verkar vid den aktuella dragningen.  

 

 𝐹 =
𝐴𝑐𝑦𝑙∗(𝑇𝑐𝑦𝑙∗ 105)

1000
   (3,1) 
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Den här kraften förs in i provningsprotokollet för att underlätta jämförelsen med kraften som 

passerar kopplingen vid respektive kraftökning. Kraften som uppnås vid brottet är den totala 

kraften och används även i kraftanalysen. En snittberäkning utförs för ett konstaterande av 

vilken den maximala kraften var i fogen vid brott.  

Töjningen av kopplingarna räknas också om till en kraft. Den kraften är den som verkar i stålet 

vid angiven tidpunkt. Formeln som det här härleds ifrån är en krafttöjningsformel:  

 

 𝜹 = ε ∗ L = (
σ

E
) ∗ L = (

F

Akoppl
) ∗ (

L

E
) (3,2) 

  

 𝑭 = ( ε ∗ Akoppl ∗ E) ∗ 106 (3,3) 

 

Där δ är längdändring och ε töjning. Längdändringen i kopplingarna mäts av en 

indikatorklocka, Arean på kopplingen (A), Längden på kopplingarna (L) och stålets 

elasticitetsmodul (E) är givna.  

När analysen av filmerna är färdigställd, det vill säga om en töjning på kopplingen uppnåtts, 

kan alla värdena föras in i den förberedda tabellen. Detta resulterar förhoppningsvis i att ett 

mönster kan utläsas. En slutsats som innefattar hur mycket kraft som passerat genom stålet 

under provningen innan fogen uppnår brott kan då dras.  

 

3.3.2.2. Beräkning av skjuvkraft 

Under provdragningen finns det tre verkande krafter, dessa redovisas i Bild 3.4.4. Väggen ritas 

neråt och de två håldäcken ritas uppåt. Den mörkare grå färgen visar fogen. De två röda pilarna 

på höger sida demonstrerar mothållet och den ensamma pilen visar var dragkraften verkar.  

 

 

Bild 3.4.4: Kraftuppställningen 
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Vidare visar Bild 3.4.5 hur den tänkta skjuvspänningen ska verka i fogen. Pilarna anger 

riktningen på skjuvspänningen.  

 

Bild 3.4.5: Skjuvspänningsens riktning 

 

 

En spänningsökning sker sen tills brott sker, vilket visas i Bild 3.4.6. En tolkning är att fogen 

på så vis tvingas till brott i sin svagaste del, då det är där brottet uppstår. Brottet sker längs det 

röda strecket. 

 

Bild 3.4.6: Brott i fogen 

 

Brottet utföll i en rak spricka som släppte helt från det håldäck som utsattes för kraften. Inga 

andra betydande sprickor gick att urskilja.  

För att veta vilken kraft som verkade i fogen vid tidpunkten då brottet uppstod kan 

montageuppställningen liknas vid en fritt upplagd balk. Detta för att göra en enkel 

momentjämnvikt, där den kraft som orsakade brott kan konstateras. Genom beräkningarna i 

Bilaga 4 beräknas momentjämnvikt ut och den konstateras till 582,22 kN när brottet sker. 

 𝐑𝐚 =
L∗B

Ltotal
 = 262,565kN (3,4)

  

 𝐑𝐛 =
L∗A

Ltotal
= 319,564kN (3,5)  
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4. Beräkningar enligt Eurokod 

Detta kapitel innehåller beskrivning av utförda kubtester, analytiska samband gällande 

hållfasthet och vidhäftningsberäkningar samt förberedande beräkningar.  

4.1. Beräkningsförutsättningar 

 

4.1.1. Betonghållfasthet – utförda kubtester 

Vid samma tillfälle som utförandet av provningen testas även betongen som fogen gjutits med 

genom kubtester. Kubtester genomförs på kuber för att ta reda på den tryckhållfastheten som 

fogen uppnått under ett visst tidsperspektiv, i detta fall då provningen äger rum26. Genom 

testerna får man veta hur mycket tryck betongen klarar innan brott uppstår.  

Kubtesterna för studiens provningsuppställningar genomförs efter tre dygn eftersom en viss 

härdning och sprickbildning ska uppnås. Samtidigt får inte fogen bli för stark då det skulle 

medföra att större krafter krävs innan fogen uppnår brott. Större krafter medför även större 

risker som att något går fel under provningen. Tabell 4.1 nedan visar vilken tryckhållfasthet 

fogen hade efter tre dygns härdning och vilken tryckhållfasthet fogen hade vid 

provningsutförandet.  

 Tabell 4.1: Härdning för fogen 

 

 

 

                                                 
26 (Susanne Heyden, 2007) 
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Kubtesterna utförs med ett antal dagars mellanrum där det första sker vid provningstillfället och 

det sista efter 28 dagar, enligt normerna för kubtester. Detta för att visa hur tryckhållfastheten 

växer sig starkare i samband med att härdningstiden ökar. Härdningskurvan för de utförda 

testerna visas i Diagram 4.2.  

Diagram 4.2: Härdningskurvan 

 

 

 

För att enkelt kunna se fortsatta värden görs ett färdigt hållfasthetsschema enligt Tabell 4.3. Det 

värde på tryckhållfastheten som kubtestet ger är det sistnämnda i schemat ”c 16/20” som då 

utgör Fckkub.  
 

Tabell 4.3: Schematisk uppsättning av betonghållfastheter 
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Ett sådant här färdigt schema är väldigt användbart och går utmärkt att utnyttja i diverse 

beräkningar. För att göra det ännu mer tydligt hur tryck- och draghållfastheten är beroende av 

varandra förklaras det analytiska sambandet mellan spänningarna nedan. Det vill säga det 

analytiska sambandet mellan spännings- och deformationsegenskaperna. Där visas även hur de 

dimensionerande värdena beror av de karakteristiska värdena.  

 

I Eurokod 1992-1-1 anges följande samband som använts för beräkningar, i Tab 4.3: 

  

 𝑓𝑐𝑑 = 𝑓𝑐𝑘 ∗ 0,67  (4,1) 

 

 𝑓𝑐𝑚 =  𝑓𝑐𝑘 + 8 (4,2) 

 

 𝑓𝑐𝑡𝑚 =  0,3 ∗ 𝑓𝑐𝑘(
2

3
) <  𝑐 50/60𝑜𝑐ℎ 2,12 ∗ 𝑙𝑛 (1 + (

𝑓𝑐𝑚

10
)) > 𝑐50/60  (4.3) 

 

 𝑓𝑐𝑡𝑘0.05 = 0,7 ∗ 𝑓𝑐𝑡𝑚, 5 % i en nuvärdeskurva med sämst resultat.  (4,4) 

 

 𝑓𝑐𝑡𝑑 =
αct∗ Fctk0.05

γc
 (4.5) 

 

4.1.2. Anvisningar i Eurokod (SS-EN 1992-1-1, 2005) 

I Eurokod beräknas den vidhäftande förmågan genom formel 6.25, som baseras på 

skjuvkraftsöverföring i fogar. Alltså den skjuvspänning som passerar fogen och dess koppling 

under belastning. Eurokod poängterar att inga större provningar är utförda för att studera det 

statiska samspelet i fogen. Utan enbart mindre provningar som sen ligger till grund för den 

modellen i Eurokod som anger värden på faktor C och μ. Dimensioneringen av 

skjuvkraftsöverföringen i fogen beräknas enligt EKS 1992-1-1, kap 6.2.5, enligt formel 6.25 i 

EKS (Ekv 4.6): 

VRDI = C fctd + μ σn + ρ fyd (μ sin α + cos α) < 0,5 v fcd  (4,6) 

Där C är den parallella vidhäftningen och μ är den vinkelräta vidhäftningen som även heter 

friktionskoefficient. De här parametrarna definieras i en skala på 0,0-1,0 och kan tolkas som en 

procentandel av drag- respektive normalspänningen som tillsammans utgör den 

dimensionerande skjuvspänningen som fogen överför mellan håldäcket och väggen. 

Det här statiska samspelet bygger på att kopplingarna tar den del av kraften som fogen inte 

förmår att överföra vid skjuvning. För att det ska vara möjligt bör C uppnå det antagna värdet. 

Alltså dimensioneras vidhäftningen efter 40 % av draghållfastheten, det vill säga ett C på 0,4.  
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Där det verkliga värdet sen bör ligga över det dimensionerande. Om värdet är under det 

dimensionerade kommer förmågan minska för fogen att ta upp den kraft som den 

dimensioneras för.  

C och μ: ”Är ytornas råhet, den så kallade vidhäftningsförmågan mellan håldäck och vägg27”. 

För denna finns givna värden i Eurokod som grundar sig i skrovligheten på ytan och kan tolkas 

som att ju skrovligare en yta är desto bättre vidhäftning.  

(2) I avsaknad av mer detaljerad information får ytor klassas som mycket släta, släta, skrovliga 

eller försedda med förtagningar enligt följande exempel: 

-Mycket släta: Ytor som är gjutna mot stål, trä eller specialbehandlat trä: C=0,025-0,10 & μ=0,5 

-Släta: Ytor som är glidformsgjutna eller strängpressade, eller en yta som inte behandlats 

ytterligare efter vibrering: C=0,20 & μ=0,6 

-Skrovlig: En yta med ojämnheter på minst 3mm på cirka 40mm avstånd, åstadkommen genom 

krattning, friläggning av ballast eller andra metoder som ger likvärdiga egenskaper: C=0,40 & 

μ=0,7 

-Försedd med förtagningar: En yta med förtagningar i överrensstämmelse med: C=0,5 & μ=0,928 

Den parallella vidhäftningen är också beroende av krympsprickornas storlek. Är fogen sprucken 

är även C = 0. Konstruktionen är då helt beroende av att den normalspänningen hjälper fogen 

att trycka ihop de sammanfogade elementen. Ett förtydligande av det här har gjorts i Bild 4.1.1 

-4.1.4. 

 

Bild 4.1.1: Den parallella vidhäftningsförmågan i fogen 

Första delen i formeln, C * fctd, utgör alltså den delen i formeln som anger den parallella 

vidhäftningen.  Pilarna i Bild 4.1.1 visar hur vidhäftningsförmågan verkar i fogen som även kan 

tolkas som den största skjuvkraft fogen kan ta upp på grund av betongens draghållfasthet. 

Skjuvkraften är en annan benämning för skjuvspänning τ multiplicerat med en ytenhet fog och 

betecknas med Ved och beräknas då genom:  

 Ved= τ * Afog       (4,7)  

                                                 
27 (Eurokod 1992-1-1, kap 6,25,formel 6,2,5) 
28 (Eurokod 1992-1-1, kap 6,25,formel 6,2,5) 
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Andra delen i formeln, μ* σn, berör den vinkelräta kraften som också bidrar till storleken på 

VRDI. Bild 4.1.2 visar hur den här vidhäftningen inverkar på fogen. Den här kan istället tolkas 

som en ihophållande normalkraft. Normalkraften Ned är en normalspänning σn multiplicerat 

men en ytenhet fog och har i uppgift att hålla ihop elementen då det förekommer en risk att 

krympsprickor kan komma att bildas under härdningstiden. Detta beräknas genom: 

  

 𝝈𝒏  =
𝑁𝑒𝑑

𝐴𝑓𝑜𝑔
 (4,8) 

 

Bild 4.1.2: Vidhäftningsförmågan på grund av friktion i fogen 

σn = minsta yttre kraft per ytenhet verkande vinkelrät mot fogen samtidigt med 

skjuvspänningen, positiv vid tryck σn<0,6*fcd och negativ vid drag. Om σn är negativ bör C*fctd 

sättas till 0.29   

 

Bild 4.1.3: Armeringens vidhäftande förmåga   

Bild 4.1.3 visar armeringens förmåga att överföra skjuvkrafter i fogen. Där ρ*fyd utgör andelen 

armering i fogen multiplicerat med stålets dimensionerande förmåga att ta upp kraft. 

Armeringen gjuts alltid med en viss vinkel mot fogen, därav räknas kraften om i en vinkelrät 

och en vertikal kraftupptagande del. I båda uppställningarna monterades kopplingsstål 

respektive armeringsbyglen vinkelrät mot fogen, det vill säga α = 90°, enligt Bild 4.1.3.  

                                                 
29 (Eurokod 1992-1-1, kap 6,25,formel 6,2,5) 
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Därav verkar endast stålet i vinkelrät riktning och den horisontella kraftupptagningsförmågan 

kan ses som noll. På Bild 4.1.4 visar C hur vinkeln på kopplingen är avgörande i uträkningen.  

 

  𝝆 =
𝐴𝑠

𝐴𝑖
 (4,9) 

 

 𝒇𝒚𝒅 = 0,87 ∗ 𝑓𝑦𝑘   (4,10) 

VRDI är den totala dimensionerande bärförmågan vid fogskjuvning. Vidhäftningen (fctd), 

normalspänningen och armeringens bidrag utgör alltså huvuddelarna i fogens bärförmåga, VRDI. 

Bild 4.1.4 visar en illustration av hur de ovan beskrivna delarna samverkar och begränsar den 

tillåtna skjuvkraften VRDI i fogen. 

 

VRDI  < 0,5 v fcd              (4,11) 

 

 𝒗 = 𝟎, 𝟔 ∗ (𝟏 −
𝒇𝒄𝒌

𝟐𝟓𝟎
) (4,12) 

 

 𝒇𝒄𝒅 =
𝑓𝑐𝑘∗𝛼𝑐𝑐

𝛾𝑐
  (4,13) 

 

Bild 4.1.: Fogens samverkande krafter30 

  

                                                 
30 (Eurokod 1992-1-1, kap 6,25,formel 6,2,5) 
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4.2. Utförda beräkningar och erhållna resultat 

Beräkningar enligt Ekv 4.6 läggs in i det matematiska dataprogrammet Mathcad 15. I detta 

program skrivs ingångsvärden till formeln in och ut kommer färdigräknade svar. Här visas hur 

de olika värdena påverkar varandra och vilka faktorer som innefattar störst påverkan på 

vidhäftningsförmågan. Fördelen med Mathcad 15 är att beräkningsgången kan fullföljas med 

fullständiga uträkningar och formler enligt Bilaga 1-7.   

Detta till skillnad från Microsoft Excel där beräkningarna läggs in bakom celler och bara svaret 

kan utläsas. Excel är bra om tabeller ska användas som i den här studien se Bilaga 8-11. Det 

förenklar i sin tur provningen eftersom färdiga beräkningsscheman kan användas och det 

aktuella lastspannet som provningen kommer att hamna inom enkelt kan avläsas.  

Formeln Vrdi = C  fctd + μ σn + ρ fyd (μ sin α + cos α) ger ett svar uttryckt i spänning. Svaret 

angivs som en kraft, alltså i kN. Vrd, skjuvkraftskapaciteten fås genom att multiplicera fogens 

area med Vrdi.  

 

 𝑽𝒓𝒅 =  𝑉𝑟𝑑𝑖 ∗ 𝐿 ∗ 𝑏                   (4,14) 
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I tabell 4.2.1 är Vrdi uträknat med följande förutsättningar: 

Tabell 4.2.1: Förberedande tabell, Armeringsbygeln samt plattstål, sex meter, c16/20 

 

Tabell 4.2.1 visar de värden som fogen teoretiskt klarar av vid en hållfasthet på c 16/20 med en 

gjuten fog på sex meter för alternativen armeringsbygel och kopplingststål. Längst bak i 

rapporten bifogas alla tabeller beräknade för den aktuella fogen. Tabellen går från C 0-1,0 men 

i verkligheten använder Eurokod sig av ett intervall 0,025-0,5 när de uppför dimensioneringar. 

Bilaga 7-11 visar alla uppförda tabeller. 
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Studien utgår från att fogen inte ökar mer i hållfasthet innan provningarna utförs som även 

styrka av härdningskurvan i Diagram 4.2. För att se hur längden påverkar har beräkningarna 

anpassats till sex, fyra och två meter. Beräkningarna är gjorda med en hållfasthet på c 16/20 

och c 20/25.  Tabell 4.2.2 visar kopplingen som innefattar armeringsbygeln och skillnaden på 

vilken last de olika hållfastheterna klarar vid fyra meter och sex meter. Förutsättningarna för C 

och μ är samma som i tabell 4.2.1 och samtliga värden är angivna i kN för att ge en enkel 

överblick. 

Tabell 4.2.2: Jämförelse med olika längd och hållfasthet 

 

 

De inringade värdena på Tabell 4.2.3 visar maxvärdena från föregående exempel(Tabell 4.2.2) 

för de olika kombinationerna. De två första är sex meter och de två sista är fyra meter. Här syns 

en markant skillnad i vilken kraft som krävs för att uppnå skjuvbrott i fogen (brottslasten på 

fogen). Första och tredje spalten i tabellen visar en betonghållfasthet på c 20/25 och andra 

och fjärde spalten visar c 16/20. Även här är värdena angivna i kN som enkelt visar skillnaden 

mellan starkaste fogen 1 273,69 kN (sex meter c 20/25) och svagaste fogen 775,99 kN (fyra 

meter c 16/20).  
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Då fogen växer sig starkare efter hand och längden varierar i verkligheten ändras självklart de 

här värdena, men det ger en indikation på vad provningen kräver utifrån de förutsättningar 

fogen i provningen har.  

Tabell 4.2.3: Värden när faktor C är 1, det vill säga störst 

 

 

Tabell 4.2.4 visar istället samma jämförelse som ovan men med ett C på 0,4 istället, vilket ger 

den lägsta brottslasten enligt Eurocode.  

Tabell 4.2.4: Värden då faktor C är 0,4 
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5. Analys av erhållna resultat 

I femte kapitlet analyseras studiens erhållna resultat som sätts i relation till den teori som anges 

i litteraturstudien. 

Provning A 

Den första provningen gav inget svar på om vidhäftningsförmågan går att testa genom 

fullskaleprovningar. Detta på grund av att provutrustningen var underdimensionerad. Det 

resultat som ändå uppnåddes kan därmed ses som felaktigt på grund av att väggen trycktes utåt 

av en tryckkraft från sidan och därför uppnåddes inte den rena skjuvningen som studien ville 

åstadkomma. Det här medförde att provuppställningen måste ändras för att uppnå det önskade 

resultatet i provning nr två. Efter noggrannare granskning av de teoretiska tabellerna 

konstaterades även att en förkortning av fogen skulle medföra att en mindre kraftverkan krävs.  

Det som kan utläsas av de teoretiska beräkningarna är att en större kraft behövs för att uppnå 

brott av fogen med armeringsbygel i jämförelse med den fog som innefattar kopplingsstålet.  

Det här styrks också av att armeringsbyglarna är ingjutna i en urtagning i håldäcket samt i en 

förtagning i väggen. Därmed måste armeringsbyglen uppnå brott först innan brott i fogen kan 

uppstå och elementen skjuvas.  

Provning B 

Fogen mellan håldäcken uppnådde brott först vilket gav missvisande resultat för 

kopplingsstålen. De släppte från fogen samtidigt som det skedde en explosiv töjning av 

kopplingsstål nr ett.  

Den indikatorklocka som placerats vid kopplingsstål nr två uppvisar istället en succesiv töjning 

av stålet tills brott i fogen uppnås. Vidare sitter kopplingsstålen kvar på sin ursprungliga plats 

trots att håldäcket flyttats 0.35 meter mot utrustningen. Håldäcket kan därmed konstateras ha 

dragits under kopplingsstålen vilket innebär att de inte haft den funktion de är tänkta för. Det 

här styrker uppfattningen om att de blev verkningslösa efter att första fogen uppnådde brott. 

Alltså uppnås inte den statiska samverkan av materialen som tagits hänsyn till i beräkningen. 

Av brottssprickorna att döma ses en rak genomgående spricka. Detta tyder på att en ren 

skjuvning av fogen uppstått. Där den svaga länken i den här provningen är fogens 

vidhäftningsförmåga mot håldäcket, alltså bildas det för lite friktion mellan fogen och 

håldäcket. Därav glider de isär från varandra. Vilket ger en antydan till att de krympsprickor 

som från början antagits inte alls haft den påverkan som ekvation 4.6 tar hänsyn till.  

  



38 

 

Den töjning som uppmätts i fogen kan istället knytas ihop med separeringen av det två skikten. 

I teorin anges det att skjuvkapaciteten τ har ett samband med separationen W enligt Bild 5.1. I 

det här fallet innebär det att ytan på håldäcket inte uppnår den råhet som krävs. Det vill säga att 

ytan inte är tillräckligt skrovlig för att skapa den friktion som krävs enligt den dimensionerande 

beräkningen. Exempel på detta är att gnider två friktion lösa papper mot varandra som helt 

saknar skrovlighet går det ganska enkelt. Medan att göra likadant med sandpapper kommer en 

större kraft behövs för att gnida dem. Titta på Bilden 5.1 och tänk att det är sandpappret. Bilden 

ger en enklare syn på hur skrovligheten spelar stor roll vid en skjuvning. Notera även att en viss 

förskjutning W i sidled krävs innan skjuvning kan uppnås. 

  

Bild 5.1: Definition av den horisontella skjuvningen τ, normalspänningen σ, 

Separationen w och förskjutningen s 

 

Det här styrks av Bild 5.2 som visar att strukturen på håldäcket är intakt och fogen visar en 

avgjutning av strukturen från håldäcket.  

 

 

Bild 5.2: Håldäcket till vänster och fogen till höger 
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Beräkningar  

Vid en jämförelse av de två tabellerna som gjorts över den aktuella fogen i vardera provning 

kan det tydligt konstateras att fogen med armeringsbygeln klarar mer än fogen med 

kopplingsstålen. Se Bilagorna 7-11 för mer info. 

En jämförelse mellan det resultat Ekv 4.6 ger i Bilaga 2 och den kraft som uppmättes i 

provningsförfarandet enligt Bilaga 10 bekräftar att vidhäftningen inte varit tillräcklig. Detta då 

provningen visar att fogen klarar mindre kraft en den fogen dimensionerats för enligt Bild 5.3.  

Provningen borde kommit över 291.47 kN enligt beräkningarna, men hamnade bara på 262.565 

kN när C är 0,4.  

 

Bild 5.3: Visar en förenkling av Bilaga 2 och Bilaga 10 
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6. Slutsats 

I slutsatsen redovisas resultatet och en jämförelse med studiens syfte görs. 

Provning A ger inte svar på det som efterfrågas i studien. Då provningarna var tidskrävande 

fanns det inte tid att göra om denna provning i den här studien. Däremot kan andra väsentliga 

aspekter urskiljas. En analys av provningsuppställningen visar att horisontella provningar av 

den här storleken inte är helt enkla. För att kunna uppnå skjuvning av fogen och utläsa om 

kopplingen tar upp kraft eller inte krävs en annan provuppställning. Slutsatsen av första 

provningen är att det måste till mycket bättre utrustning som klarar mer kraft än vad som var 

tänkt från början. Då krävs det att alla detaljer som kan påverka provningen negativt plockas 

bort, det vill säga att alla delar som försvagar provningsuppställningen tas bort och en ny 

provningsuppställning tar form. Den ny provningsuppställning illustreras av Bild 6.1 där det 

mittersta håldäcket flyttas 0,15 meter inåt ifrån yttersta håldäcket och väggens kanter. Det bör 

även monteras ett stöd mot det yttersta håldäcket. 

 

Bild 1: Nya provningsuppställning   

 

Granskas beräkningarna gällande armeringsstålet och en betonghållfasthet på C16/20 så kan 

det utläsas att fyra meter gjutfog bör vara lagom att använda eftersom kraften blir mycket högre 

vid en sex meter fog. Vid fyra meter klarar fogen, beroende på om C  (råhet) är, 0.4-1.0, ca 319 

kN – 756 kN om modellen stämmer. Vid 6 meter ger samma beräkningar ca 473 kN – 1129 kN.  

I provning B framgår tydligare hur skjuvning i fogen uppnås och ett användbart resultat erhålls 

trots att kopplingsstålen inte haft den fulla funktion som krävs. Fogen visar tydligt att den släppt 

från det håldäck som utsattes för kraften genom att en helt ren yta kvarstår på håldäcket. Med 

det här resultatet erhålls en svag antydan om att det är vidhäftningsförmågan och inte 

krympningen som är brottorsaken i provningen.  
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En slutsats av att den uppmätta töjningen inte har med spänningen i kopplingsstålet att göra, 

utan att den beror på att elementen separerat från varandra. Denna slutsats stärkts också när 

kopplingsstålen studeras. I ett förfarande där töjningen skett i kopplingsstålen borde en viss 

antydan till detta synas visuellt på stålet. Då gjutningen av fogen ligger mot kopplingsstålen 

bildas en lite gråare beläggning där sprickor skulle synas om de vore påverkade av töjningen.  

Genom provningen ges också en antydan till att resultatet av provningen inte stämmer överens 

med Ekv 4,6 som undersöks i studien. Detta kan kopplas ihop med att kopplingsstålen inte 

uppfyllt sin fulla funktion. Men även en beräkning utan kopplingsstålens medverkan ger 

resultatet att fogen borde klara en högre skjuvkraft om C-faktorn är 0,4, enligt Bilaga 4 & 11. 

Kontentan blir ändå att skjuvkraftsöverföringen till följd av skrovligheten på håldäckens yta 

inte är tillräcklig. Med andra ord uppfyller inte håldäcken kraven som anges i Eurokod utan 

skulle kanske snarare falla in i kategori två i Eurokods kriterier som anges i kap 4: 

-Släta: Ytor som är glidformsgjutna eller strängpressade, eller en yta som inte behandlats 

ytterligare efter vibrering: C=0,20 & μ=0,6 

I Bilaga 10 beräkningstabell för kopplingstålet ger en avläsning på vilken skjuvkraft som verkar 

när C =0,2 och μ= 0,7. Tabellen visar att fogen klarar en skjuvkraft på 146 kN när C= 0,2. Detta 

innebär att provning skulle klara det här värdet för släta ytor. Men ytan på håldäckets långsida 

ska ses som skrovlig enligt Eurokod. Vilket skulle innebära att antingen är håldäcket för slätt 

eller så bör Eurokod specificera mer hur man kategoriserar skrovlighet inför beräkningar gjorda 

utifrån deras anvisningar. 

Ytterligare en del av syftet har varit att jämföra två olika kopplingar för att se vilken av dem 

som förmår överföra och ta upp mest kraft. Tyvärr kan inte den skillnaden konstateras på grund 

av att första provningen resulterade i ett misslyckat försök. Däremot visar provning B andra 

intressanta aspekter som bekräftar att provning A bör kräva större kraft för att uppnå det brott 

som studien eftersträvar. I provning A måste armeringsbyglarna uppnå en plastisk deformation 

för att skjuvning ska kunna skapas korrekt i fogen. I analysen av kopplingsstålen från provning 

B framkom det att håldäcket har dragits under kopplingsstålen som där med inte fullgjort sin 

uppgift.  
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7. Diskussion 

I diskussionen tas både våra och medverkandes åsikter och tankar om studien upp. 

Horisontella provningar av den här storleken är inte enkla att utföra. Det är många aspekter som 

behöver beaktas. De två försöken visar dock att det går, men provningsförfaranden bör ändras. 

Även om provningarna inte uppnådde det tänkta syftet till fullo visar de på att fler och 

noggrannare tester bör göras. Provning B visar på bristande vidhäftning i fogen och brister i 

kopplingsstålen och dess infästningar. Även om resultatet utföll som det gjorde i det här testet, 

det vill säga att kopplingsstålen inte kunde uppfylla sin fulla funktion, så skulle samma sak 

kunna inträffa i verkligheten. Vilket medför att kopplingsstålen inte kommer ta upp någon kraft 

och fogen blir därmed underdimensionerad.  

För fortsatta provningar av fogar med kopplingar har förslag till nya provningsuppställningarna 

framtagits. Ett förslag är att överarmera fogen mellan håldäcken, den fog som inte ska skjuvas 

enligt Bild 7.1 . Det här kan eventuellt fungera för att få avsedd kraft i fogen där brott önskas 

uppkomma. Självfallet måste detaljerade analyser göras innan förfaringssättet tillämpas. Ett 

bjälklag av HDF i en verklig konstruktion hålls normalt ihop längs ränder av andra byggdelar, 

t.ex. balkar och väggelement som fungerar som upplag. Dessa kan då också ta upp eventuella 

dragkrafter som uppstår. Elementen får då en begränsad rörelse horisontellt, dvs. eventuella 

sprickor (skarvarna) får en begränsad rörelse vinkelrätt mot sprickriktningen beroende på 

kraftens storlek och rändernas styrka. Detta tar inte den aktuella provningen hänsyn till. Någon 

åtgärd för att komma till rätta med problemet borde göras i framtida tester. 

 

 

Bild 7.1: Förslag på framtida provningsförfarande 

 (Bild 7.2) Provningar enligt det skisserade förfarningssättet kan medföra större 

skjuvkraftupptagande förmågor i fogen. Detta i sin tur kommer att medföra att större tryckkraft 

måste appliceras på elementen, vilket kan leda till lokalt tryckbrott i betongen. Detta måste 

beaktas. 
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Bild 7.2: Håldäcket med armering I över och underkant 

I diskussion med Westerberg31 och Nilsson32 har vi fått ta del av deras åsikter om provningarna. 

Vilket sedan stärker våra tankar om hur våra provningar utföll, samt hur framtida provningar 

bör utformas.  

Provningen A borde varit utformad annorlunda, provningen B är dock rätt utförd. Däremot bör 

fogen mellan håldäcken hindras från att skjuvas först. Detta för att felaktig fog uppnådde brott 

och medförde att kopplingsstålen reste sig vid det tillfället. Detta ger ett missvisande värde för 

kopplingsstålen, men detta är dock något som kommer inträffa vid en verklig händelse. Det är 

även intressant att provningar av den här storleken utförs. De är inte lätta att utföra men viktiga 

att göra. Brottet som skett på båda provningarna är två rena vidhäftningsbrott 33. 

Provning B är ytterst intressant att den utföll som den gjorde. Detta på grund av att det kunde 

varit en verklig händelse och kopplingsstålet hade inte haft den funktion det är tänkt att ha. 

Under denna provning fick vi utslag på indikatorklockorna. Detta utslag kan vara separationen 

som sker mellan elementen innan brott uppstår. AB Strängbetong kommer inom en snar framtid 

att se över skrovligheten på håldäcken34.  

Både Westerberg35 och Nilsson36 anser att det är viktigt med fortsatta fullskaleprovningar, på 

grund av att föreskrifterna Eurokods är nya och inte helt kompletta. Det är viktigt även för att 

man vill få en förståelse om skillnaden mellan provningar i reducerad skala och 

fullskaleprovningar.  

.  

 

 

 

                                                 
31  (Westerberg, 2015) 
32  (Nilsson, 2015) 
33  (Westerberg, 2015) 
34  (Nilsson, 2015) 
35  (Westerberg, 2015) 
36  (Nilsson, 2015) 



44 

 

8. Referenser 

 

Nationalencyklopedin. (Hämtad 2015-02-16) 

http://www.ne.se:http://www.ne.se.ezproxy.bib.hh.se 

(Hämtad 2015-02-16) 

Martin Höst, Björn Regnell, Per Runeson. (2011). Att genomföra examensarbete. Malmö: 

Studentlitteratur AB lund. Hämtat från Studentlitteratur AB lund 

AB Strängbetong. koncept-komponenter/komponenter/bjalklag/haldack/. 

http://www.strangbetong.se: http://www.strangbetong.se/koncept-

komponenter/komponenter/bjalklag/haldack/ 

(Hämtad 2015-04-02) 

Svensk Betong. statik/haldaeck-hdf.  

http://www.svenskbetong.se: http://www.svenskbetong.se/statik/haldaeck-hdf.html 

(Hämtad 2015-05-09) 

Acker, F. b. (1998). FIP. Planning and design handbook on precast building structures. 

London: SETO Ltd. 

Krister Cederwall, Morens Lorentsen, Lars Österlund. (1990). Betonghandbok konstruktion, 

utgåva 2. Örebro: AB Svensk Byggtjänst och Cemanta. 

Christer Ljungkrantz, Möller Göran, Petersons Nils,  (1994). Betonghandboken Material, 

utgåva 2. Stockholm: Svensk Byggtjänst och Cementa AB. 

Anna Rask, E. G. (2008). Horisontell skjuvkapacitet mellan plattbärlag och pågjutning i 

pelardäck. Göteborg: Chalmers tekniska högskola. 

Susanne Heyden, O. D. (2007). Introduktion till Srukturmekaniken. Lund. 

Eurokod 1992-1-1, kap 6,25,formel 6,2,5.  

Bo Westerberg. Professor i Betongteknik. Muntlig information. (maj 2015) 

Christian Nilsson. Utvecklingsingenjör, Muntlig information. (maj 2015). AB Strängbetong. 

  



45 

 

9. Bilagor 

Bilaga 1 

Examensarbete 

6.2.5 Tvärkraftsöverföring i fogar (armeringsbygel) 

(1) Utöver kraven 6.2.1–6.2.4 bör skjuvspänningen mellan batongerna gjutna vid olika 

tidpunkter även uppfylla följande: 

Ingångsvärden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1

Ved. 0 kN

d 265mm( ) 60mm 0.205m

z 0.9 d 0.185m

Bi. 65mm

C 0.4

 0.7

b 265 mm

L 6000 mm

 c. 1.5

 90°

fck. 16 MPa

fcd 0.67 fck. 10.72MPa

fcm. fck. 8 MPa( ) 24 MPa

fctm. 1.9MPa

fctk0.05 0.7 fctm. 1.33 MPa

fyk. 500MPa

fyd fyk. 0.87 435 MPa

ct. 1
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Beräkningar  

 

 

 

 

 

Resultat  

 

 

 

 

 

  

 0.6 1
fck.

250MPa










 0.562

fctd

ct. fctk0.05 
 c.

0.887MPa

n 0 fcd 0 kN

As
4 12 

2
 

4
mm

2
 1.184 10

4
 m

2


Afog L b 1.59m
2




As

Afog

7.449 10
5



VRdi C fctd  n  fyd  sin 90( ) 0  0.375MPa

VRdi VRdikrav

OK

VRdi.krav 0.5  fcd 3.01 MPa

Vedmax VRdi L d 461.181kN
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Bilaga 2 

Examensarbete 

6.2.5 Tvärkraftsöverföring i fogar (kopplingsstål) 

(1) Utöver kraven 6.2.1–6.2.4 bör skjuvspänningen mellan betonger gjutna vid olika 

tidpunkter även uppfylla följande: 

Ingångsvärden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pl 1

Ved.pl. 0 kN

dpl 265mm( ) 60mm 0.205m

zpl 0.9 d 0.185m

Bipl 65mm

Cpl 0.4

pl 0.7

bpl 265 mm

Lpl 4000 mm

 c.pl. 1.5

pl 90°

fck.pl 16 MPa

fcd.pl 0.67 fck. 10.72MPa

fcm.pl. fck. 8 MPa( ) 24 MPa

fctm.pl 1.9MPa

fctk0.05.pl 0.7 fctm.pl 1.33 MPa

fyk.pl 500MPa

fyd.pl fyk.pl 0.87 435 MPa

ct.pl 1



48 

 

 

Beräkningar  

 

 

 

 

 

Resultat  

 

 

 

 

 

  

pl 0.6 1
fck.pl

250MPa










 0.562

fctd.pl

ct.pl fctk0.05.pl 
 c.

0.887MPa

n.pl 0 fcd.pl 0 kN

As.pl 2 0.5 8( ) mm
2

 8 10
6

 m
2



Afog.pl L b 1.59m
2



pl

As.pl

Afog.pl

5.031 10
6



VRdi.pl Cpl fctd.pl pl n.pl pl fyd.pl pl sin 90( ) 0   0.356MPa

VRdi VRdikrav

OK

VRdi.krav 0.5  fcd 3.01 MPa

Vedmax VRdi.pl Lpl dpl 291.95kN
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Bilaga 3 

Momentjämvikt för definition av brottskraft 

Ingångsvärden:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lvägg 200mm

Lplatta 1200mm

Lfog 30mm

Ltot

Lvägg

2
Lplatta Lfog 1.33m

LA

Lvägg

2

Lplatta

2
 Lfog 0.73m

LB

Lplatta

2
0.6m

P 582.22kN

RA

P LB 
Ltot

262.656kN

RB

P LA 
Ltot

319.564kN
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Bilaga 4 

Test av VRdi utan kopplingsstålets hjälp 

 

 

ingen större skillnad 

 

Bilaga5 

Test av olika Vinklar på armeringen 

 

 

 

 

  

VRdi.u C fctd  n 0( ) 0.355MPa

Vedmax VRdi.u Lpl dpl 290.827kN

VRdi.pl45 Cpl fctd.pl pl n.pl pl fyd.pl pl sin 45( ) cos 45( )   0.357MPa

Vedmax2 VRdi.pl45Lpl dpl 292.838kN

VRdi.pl.135 Cpl fctd.pl pl n.pl pl fyd.pl pl sin 135( ) cos 135( )   0.353MPa

Vedmax3 VRdi.pl.135Lpl dpl 289.15kN
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Bilaga 6 

Examensarbete 

Ingångsvärden vid 28 dagar  

 

 

 

 

 

 

 

Beräkningar  

 

Resultat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fck.pl28 25 MPa

fcd.pl28 0.67 fck. 10.72MPa

fcm.pl28 fck.pl28 8 MPa( ) 33 MPa

fctm.pl28 2.6MPa

fctk0.05.pl28 0.7 fctm.pl28 1.82 MPa

fyk.pl28 500MPa

fyd.pl28 fyk.pl28 0.87 435 MPa

fctd.pl28

ct.pl fctk0.05.pl28 
 c.

1.213MPa

VRdi.pl28 Cpl fctd.pl28 pl n.pl pl fyd.pl pl sin 90( ) 0   0.487MPa

VRdi VRdikrav

OK

VRdi.krav 0.5  fcd 3.01 MPa

Vedmax28 VRdi.pl28Lpl dpl 399.096kN
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Bilaga 7 
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Bilaga 8 
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Bilaga 9 
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Bilaga 10 
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Bilaga 11 

 

  



ÄNDRINGEN AVSER

ANSVARIG

DATUM

UPPDRAG NR

HANDLÄGGARE

RITAD AV

SKALA ORDER NR

ANTBET

BET

DATUM SIGN

NUMMER

V601

FÖRESKRIFTER

ELEMENTBETECKNINGELEMENTLITT ANTAL MASSA

TILLVERKNINGSTOLERANSER

YTBEHANDLING, BEHANDLAD YTA KLASS

YTBEHANDLING, FORMSATT YTA KLASS

ANVISNINGAR

EFTERBEHANDLING

ISOLERING

HÄNVISNINGAR

FÖRKLARINGAR

TILLÄGGSKONTROLL

KLASS

HUVUDARMERING BYGLAR NÄT

HÅLLFASTHETSKLASS

CEMENT

ERF KUBTRYCKHÅLLFASTHET VID

TRANSPORT / MONTAGELYFT

MAX STENSTORLEK

FÄRG/TILLSATSMATERIAL

TOLERANS

TÄCKANDE BTGSKIKT (BASMÅTT)

EXPONERINGSKLASSER

BETONGENS FROSTBESTÄNDIGHET

FROSTRESISTENT BALLAST FROSTPROVAD BETONG

VCT 

ekv

LIVSLÄNGD

Tel:0340-666200MalmöHyllie stationstorg 2, 215 32

ARMERING

LITTERA KVALITETANT Ø

LITTERA BENÄMNINGANT

INGJUTNINGSGODS

LITTERA BENÄMNINGANT

KOMPLETTERINGSGODS

Bilaga A
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ÄNDRINGEN AVSER

ANSVARIG

DATUM

UPPDRAG NR

HANDLÄGGARE

RITAD AV

SKALA ORDER NR

ANTBET

BET

DATUM SIGN

NUMMER

V602

FÖRESKRIFTER

ELEMENTBETECKNINGELEMENTLITT ANTAL MASSA

TILLVERKNINGSTOLERANSER

YTBEHANDLING, BEHANDLAD YTA KLASS

YTBEHANDLING, FORMSATT YTA KLASS

ANVISNINGAR

EFTERBEHANDLING

ISOLERING

HÄNVISNINGAR

FÖRKLARINGAR

TILLÄGGSKONTROLL

KLASS

HUVUDARMERING BYGLAR NÄT

HÅLLFASTHETSKLASS

CEMENT

ERF KUBTRYCKHÅLLFASTHET VID

TRANSPORT / MONTAGELYFT

MAX STENSTORLEK

FÄRG/TILLSATSMATERIAL

TOLERANS

TÄCKANDE BTGSKIKT (BASMÅTT)

EXPONERINGSKLASSER

BETONGENS FROSTBESTÄNDIGHET

FROSTRESISTENT BALLAST FROSTPROVAD BETONG

VCT 

ekv

LIVSLÄNGD

Tel:0340-666200MalmöHyllie stationstorg 2, 215 32

ARMERING

LITTERA KVALITETANT Ø

LITTERA BENÄMNINGANT

INGJUTNINGSGODS

LITTERA BENÄMNINGANT

KOMPLETTERINGSGODS

Bilaga B
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ÄNDRINGEN AVSER

ANSVARIG

DATUM

UPPDRAG NR

HANDLÄGGARE

RITAD AV

SKALA ORDER NR

ANTBET

BET

DATUM SIGN

NUMMER

V603

FÖRESKRIFTER

ELEMENTBETECKNINGELEMENTLITT ANTAL MASSA

TILLVERKNINGSTOLERANSER

YTBEHANDLING, BEHANDLAD YTA KLASS

YTBEHANDLING, FORMSATT YTA KLASS

ANVISNINGAR

EFTERBEHANDLING

ISOLERING

HÄNVISNINGAR

FÖRKLARINGAR

TILLÄGGSKONTROLL

KLASS

HUVUDARMERING BYGLAR NÄT

HÅLLFASTHETSKLASS

CEMENT

ERF KUBTRYCKHÅLLFASTHET VID

TRANSPORT / MONTAGELYFT

MAX STENSTORLEK

FÄRG/TILLSATSMATERIAL

TOLERANS

TÄCKANDE BTGSKIKT (BASMÅTT)

EXPONERINGSKLASSER

BETONGENS FROSTBESTÄNDIGHET

FROSTRESISTENT BALLAST FROSTPROVAD BETONG

VCT 

ekv

LIVSLÄNGD

Tel:0340-666200MalmöHyllie stationstorg 2, 215 32

ARMERING

LITTERA KVALITETANT Ø

LITTERA BENÄMNINGANT

INGJUTNINGSGODS

LITTERA BENÄMNINGANT

KOMPLETTERINGSGODS

Bilaga C
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ÄNDRINGEN AVSER

ANSVARIG

DATUM

UPPDRAG NR

HANDLÄGGARE

RITAD AV

SKALA ORDER NR

ANTBET

BET

DATUM SIGN

NUMMER

D301

ELEMENTBETECKNING

LITTERA FÖRSPÄNNINGBETONGMASSA

EXP.KLASS.

VCT

 

ekv

LINAREATYP/KVALITET

TÄCK. BTGSKIKT, BASMÅTT TOLERANS

ANTAL

ALLMÄNNA

ANVISNINGAR

ENLIGT KP-01.0-001

= MARKERAR ETT

DRÄNERINGSHÅL.

TILLÄGGSKONTROLL

LIVSLÄNGD

Tel:0340-666200VeddigeBox 137, 432 07

Bilaga D
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ÄNDRINGEN AVSER

ANSVARIG

DATUM

UPPDRAG NR

HANDLÄGGARE

RITAD AV

SKALA ORDER NR

ANTBET

BET

DATUM SIGN

NUMMER

D302

ELEMENTBETECKNING

LITTERA FÖRSPÄNNINGBETONGMASSA

EXP.KLASS.

VCT

 

ekv

LINAREATYP/KVALITET

TÄCK. BTGSKIKT, BASMÅTT TOLERANS

ANTAL

ALLMÄNNA

ANVISNINGAR

ENLIGT KP-01.0-001

= MARKERAR ETT

DRÄNERINGSHÅL.

TILLÄGGSKONTROLL

LIVSLÄNGD

Tel:0340-666200VeddigeBox 137, 432 07

Bilaga E
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