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Sammanfattning
Elementbyggnad medför ofta problem, dels på grund av avsaknaden av naturliga kopplingar
mellan dess element, dels kring hur konstruktionen i dess utformning ska motstå fortskridande
ras. Med fortskridande ras avses det förlopp som uppstår då kollaps av en enskild bärverksdel
sprids till intilliggande konstruktion. En konstruktion som har tillräcklig förmåga att motstå
detta förlopp benämns robust.
Bo G. Hellers, professor emeritus i konstruktionslära vid Kungliga tekniska högskolan,
beskriver i en debattartikel att många byggnader uppförda med prefabricerade betongelement
från miljonprogrammet inte uppnår tillräcklig robusthet.
Syftet med denna studie baseras på Bo G. Hellers uttalande och har varit att undersöka om en
befintlig byggnad uppförd under miljonprogrammet är utformad på ett sådant sätt att tillräcklig
robusthet uppnås. Om otillräcklig robusthet påvisas tas även åtgärdsförlag fram för att öka
byggnadens robusthet enligt dagens norm.
De frågor som studien besvarar är:


Hur är undersökt byggnad konstruerad i avseende på robusthet?



Kan det med någon av dagens dimensioneringsmetoder påvisas att byggnaden är robust?



Hur kan eventuella åtgärder utformas för att uppnå tillräcklig robusthet?

För att besvara den aktuella frågeställningen har en litteraturstudie av de metoder som finns för
dimensionering i avseende på robusthet genomförts, liksom av material som rör
miljonprogrammet och dess områden. Dessutom har ritningar av en aktuell byggnad samlats in
och analyserats. Vidare har även diskussioner med professionella aktörer med kompetens inom
området genomförts.
För att uppfylla de normkrav som ställs krävs att det finns horisontella och vertikala dragband,
alternativt att konstruktionen utformas med horisontella dragband och att alternativa lastvägar
kan påvisas vid fiktivt avlägsnande av en bärverksdel. Kan inte alternativa lastvägar påvisas
ska avlägsnad bärverksdel dimensioneras som en väsentlig bärverksdel. Konstruktionen ska
även innehålla tillräcklig sammanhållningsarmering mellan fasad och bjälklag.
Vid analys av ritningar över den befintliga byggnaden konstateras att de kopplingar som finns
mellan bjälklagselementen, tillsammans med bjälklagens böjarmering, samt mellan bjälklag
och gavelelement kan utgöra horisontella dragband respektive sammanhållningsarmering. Efter
vidare undersökning påvisas dock att de horisontella kopplingarnas kapacitet inte är tillräcklig
för att överföra de krafter som erfordras och kräver därav åtgärd.
De vertikala kopplingar som finns mellan gavelelementen bedöms inte kunna vara verksamma
som vertikala dragband då dessa kopplingars förankringslängd är bristande. För innerväggar
saknas helt kopplingar i vertikalled vilket omöjliggör ett uppfyllande av kraven.
Ett alternativ för att uppfylla normen är att möjliggöra alternativa lastvägar. Vid fiktiv
borttagning av ett gavelelement betraktas fallet som en flaggkonstruktion. Här krävs att en
skjuvkraft ska vara överförbar mellan kvarstående gavelelement och ovanpåliggande bjälklag.
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Vid undersökning av kapacitet hos de befintliga kopplingarna mellan elementen visar sig denna
vara bristande och kraftöverföringen är inte möjlig. Samma fall kan tillämpas vid fiktiv
borttagning av en innervägg men då denna helt saknar kopplingar är inte någon kraftöverföring
möjlig. Innerväggen kan även betraktas som en fritt upplagd balk där dragkapaciteten i
underkant ska vara tillräcklig, vilket den efter undersökning inte kan påvisas vara. Inga
bärverksdelar uppfyller heller kraven för väsentliga bärverksdelar.
För att uppnå tillräcklig kapacitet och möjliggöra erforderliga kraftöverföringar används i
samtliga fall plattstål samt L-stål som förankras i betongen med expander. För att möjliggöra
inre dragband monteras plattstål mellan bjälklagen och då böjarmeringens kapacitet är
tillräcklig i samtliga riktningar kan bjälklagen, efter denna åtgärd, utnyttjas som både inre och
yttre dragband.
Vid gavelelementen monteras plattstål på dess utsida och L-stål på dess insida. Dessa förankras
med expander och möjliggör tvärkraftsöverföring och ger tillräcklig förankring på varje
bjälklagsnivå. Plattstål kopplar även samman enskilda gavelelement och vertikala krafter kan
därmed också överföras. För innerväggen monteras L-stål vilket möjliggör tillräcklig
kraftöverföring mellan innerväggen och ovanförliggande bjälklag.
Efter genomförd undersökning kan följande slutsatser dras:


Byggnaden är till viss del utformad i avseende på robusthet då gavelelement är kopplade
till varandra samt till bjälklagselement. Även bjälklagselementen är kopplade till
varandra.



Byggnaden i dess aktuella utförande kan inte påvisas vara tillräcklig robust för att
uppfylla kraven som ställs i dagens gällande normer.



För att uppfylla kraven på tillräcklig robusthet kan fogarna förstärkas genom att montera
L-stål och plattstål förankrade med expandrar. Med föreslagen åtgärd kan tillräcklig
robusthet endast uppnås vid dimensionering enligt betongnormen.
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Abstract
The avoidance of joints in critical locations and how to design a structure to prevent progressive
collapse is often two major problems associated with the use of precast concrete structures. This
is due to the lack of natural connections between the elements which is generated automatically
when using structures cast in situ. A building which has a good ability to withstand a
progressive collapse can be referred to as “robust”.
The purpose of this study is to investigate the robustness of a building from the million program
era in regards to its initial structural design. If the ability to withstand a progressive collapse is
proven to be insufficient, actions based on current standards will be proposed.
Questions intended to be answered by this study are:


How is the examined building designed in regards to robustness?



Can the building by current standards be referred to as robust?



Which actions can be taken to achieve sufficient robustness?

To answer these questions a survey of literature, relevant for the subject, has been conducted
as well as discussions with professionals with expertise in the subject. Blueprints of a building
from the million program era has also been collected and analyzed.
Analysis of the blueprints show that the building was built with some regards to robustness.
Horizontal ties were placed in joints to connect the floor elements and the floor elements with
the wall elements. Between exterior wall elements vertical ties were also placed to handle
vertical loads. However, vertical ties, that connect the inner walls to the floor elements, are
none existent.
Further analysis of these joints show that their capacity does not meet the requirement for them
to be able to transfer the desired forces. Therefore actions have to be taken to meet current
standards.
The actions proposed in this study is based on placing flat steel connections and L-steel
connections in the joints to increase the capacity and enable the required force transfers. The
steel connections are anchored to the concrete with expansion anchors.
The study leads to the following conclusions:


The building is in some ways designed to withstand a progressive collapse. The wall
elements are connected with horizontal and vertical ties to nearby elements. The floor
elements are also connected with horizontal ties.



The initial building design does not meet the requirements of the current standards in
regards to robustness.



To meet the current standards the joints have to be reinforced. These reinforcements are
done by placing flat steel connections and L-steel connections in the joints. These
actions only fulfill the requirements of the concrete structures standard.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Med anledning av bostadsbristen under 1960-talet bestämde regeringen att en miljon bostäder
skulle byggas under en tioårsperiod. Detta kom senare att kallas miljonprogrammet. Denna
stora omfattning av bostadsproduktion drev på och tvingade fram en teknisk utveckling för att
skapa mer rationella byggmetoder med avsikt att pressa ned byggtiderna. Resultatet blev att
byggsystem med prefabricerade betongelement introducerades och började användas i allt
större utsträckning. (Hellström, Brenner & Wickbom, 1987)
I samband med byggnader uppförda av prefabricerade betongelement talas det ofta om två
problem. Dessa är avsaknaden av naturliga anslutningar mellan elementen, som vid platsgjutna
stommar genereras per automatik på grund av uppförandesättet, och hur konstruktionen skall
utformas för att kunna motstå fortskridande ras. Med fortskridande ras avses det förlopp som
sker då kollaps av en enskild bärverksdel leder till att även intilliggande delar raseras. En
byggnad som har god förmåga att motstå detta fenomen benämns som robust. (Elliot, 2002)
Professor emeritus i konstruktionslära vid KTH, Bo G. Hellers, skriver i en debattartikel i
Byggindustrin (2014) att många byggnader uppförda av prefabricerade betongelement under
miljonprogrammet inte uppnår tillräcklig robusthet. Han uppskattar att omkring en halv miljon
människor, eller nära fem procent av Sveriges befolkning, berörs av detta problem. Problemet
i sig består, enligt artikeln, i att byggnaderna hålls samman endast av elementens egentyngd
och att detta leder till att en lokal skada kan sprida sig och byggnaden riskerar då att falla
samman.

1.2 Syfte
Syftet med denna studie har varit att undersöka om ett befintligt miljonprogramshus beläget i
Rosengård, Malmö, uppnår tillräcklig robusthet. Visar resultatet på otillräcklig robusthet
kommer ett åtgärdsförslag tas fram för att öka byggnadens förmåga att motstå ett fortskridande
ras.

1.3 Frågeställning
Studien har fokuserat på följande frågor:


Hur är undersökt byggnad konstruerad i avseende på robusthet?



Kan det med någon av dagens dimensioneringsmetoder påvisas att byggnaden är robust?



Hur kan eventuella åtgärder utformas för att uppnå tillräcklig robusthet?

1.4 Avgränsningar
Undersökningen har begränsats till att endast beröra aktuell byggnad, utifrån de ursprungliga
konstruktionsritningar som tillhandahållits. Därtill har enbart ett innerväggs- och ett
gavelelement, samt anslutande bjälklagselement, berörts och byggnadens globala stabilitet har
inte undersökts. Vidare har undersökningen gjorts utifrån dagens dimensioneringsprinciper,
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d.v.s. Eurokod, men utan hänsyn till brandskydd. Några ekonomiska aspekter, liksom
kollisioner mellan förband vid framtagande av åtgärdsförslag, har inte beaktats.

1.5 Metod
Inledningsvis har en litteraturstudie gjorts av material som, dels behandlar de metoder som finns
för dimensionering i avseende på robusthet, dels beskriver bakgrundsfakta kring
miljonprogrammet och dess områden. Detta för att införskaffa tillräcklig kunskap för att
genomföra studien. Dessutom har diskussioner med professionella aktörer med kompetens
inom området genomförts för ytterligare förståelse. Vidare har insamling och granskning av
ritningar över aktuell byggnad gjorts. Utifrån insamlad information har en kvantitativ
undersökning med utgångspunkt från dagens dimensioneringsprinciper utförts.
Material som ingått i litteraturstudien består främst av gällande byggnadsnormer samt andra
dokument som samlats in från, och används av, företag verksamma i branschen. Utöver nämnt
material har även fakta från tidigare gällande normer ingått i litteraturstudien i de fall då
motsvarande information saknats i dagens bestämmelser. Att litteraturstudien har innefattat
även annat material än gällande normer och då diskussioner förts med aktörer i branschen finns
risk för att tolkningar och åsikter påverkat resultatet. Dock har bedömningen gjorts att detta
arbetssätt trots allt gett bäst förutsättningar för studien då dessa tolkningar och åsikter troligen
speglar branschens tillämpningar.
De byggnadsritningar som använts i studien har erhållits från stadsbyggnadskontoret i Malmö.
Kontakt har även tagits med parter inblandade i projekteringen av den aktuella byggnaden i de
fall ritningar saknats.
Valet att utföra undersökningen utifrån idag gällande regler har gjorts då det är dessa som ska
uppfyllas vid eventuella ändringar eller renoveringar. Detta har medfört att någon jämförelse
av byggnadens ursprungliga konstruktiva utformning gentemot de, vid byggnadens uppförande,
gällande reglerna inte har gjorts och att undersökningen därmed inte bedömer huruvida
byggnadens utformning uppfyller den då gällande normen.
Genomgående i studien har handberäkningar, grundade på information från litteraturstudien,
gjorts med hjälp av beräkningsprogrammet PTC Mathcad Prime 3.0. Vid framtagning av
åtgärdsförslag har dessutom dimensioneringsprogrammet Hilti PROFIS Anchor använts. Här
har de resultat som framkommer förutsatts vara pålitliga, dels då programmet uppfyller de
senaste byggreglerna och förordningarna, dels då det används av aktörer i branschen. Dock kan
resultaten påverkats av hur programmet använts.

1.6 Tidigare studier
Utöver Bo G. Hellers uttalande i Byggindustrin (2014) tycks tidigare studier rörande
miljonprogrammets robusthet saknas. Dock finns en del andra studier rörande robusthet kopplat
till konstruktioner uppförda med prefabricerade betongelement, varav några här presenteras.
Pearson och Delatte (2005) skriver om hur ett 22-våningar högt flerbostadshus uppfört med
prefabricerade väggar och bjälklag av betong delvis rasade samman i Ronan Point, London.
Raset skedde den 16 maj 1968 och orsakades av en gasexplosion på 18:e våningen. Den
raserade delen bestod främst av vardagsrum, bortsett från ett fåtal sovrum, och då olyckan
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inträffade under tidig morgon, när flertalet av de boende fortfarande låg och sov, omkom
lyckligtvis endast fyra personer.
I studien beskriver Pearson och Delatte (2005) hur kraften från explosionen slog ut ett bärande
väggelement, vilket ledde till att ovanliggande våningar, ett efter ett, också rasade. Rasmassorna
från dessa våningsplan ledde vidare till att alla underliggande våningar också förstördes. Rasets
omfattning berodde till stor del på att sammanhållningen i fogarna mellan byggnadselementen
var undermålig, vilket gjorde att alternativa lastvägar för att överbrygga den utslagna väggen
saknades.
Fang och Li (2009) har också bland annat undersökt raset vid Ronan Point, men i avseende att
förstärka byggnadens robusthet. De beskriver även generellt hur en konstruktions
motståndskraft mot fortskridande ras kan ökas. Bland annat skriver de att motståndskraften kan
ökas genom att öka byggnadselementens förmåga att absorbera energi utan att gå i brott, se till
att laster kan överföras på alternativa sätt, skydda lastbärande element från skador och anordna
kontinuerliga vertikala och horisontella kopplingar. Detta för att se till att skador på
konstruktionen begränsas.
Vad gäller raset vid Ronan Point hävdar Fang och Li (2009) att raset skulle undvikits om
kopplingar och fogar hade haft högre kraftöverförande kapacitet och deformationsförmåga samt
om bjälklagens kapacitet hade varit tillräcklig för att ta upp krafter även under stora
deformationer.
Vidare har Bergvall och Sundquist (1983) undersökt ett annat ras som skedde vid
Biomedicinska centrum i Uppsala i oktober 1982. Byggnaden bestod ett prefabricerat system
av pelare och balkar i betong och var tre våningar högt. En explosion inträffade i
laboratorieavdelningen på plan två och hela våningsplanet raserades, detta trots att byggnaden
dimensionerats med motståndskraft mot fortskridande ras.
Bergvall och Sundquist (1983) menar att stommen i Biomedicinska centrum i huvudsak hade
god robusthet men på grund av otillräcklig förankring mellan pelares underkant och bjälklag
slogs pelarna ut. Kraften från explosionen lyfte upp ovanliggande våningsplan och därmed
också pelarna, som lossnade från underliggande bjälklag. Om förankringen mellan pelare och
bjälklag hade varit tillräcklig hade troligen skadorna på byggnaden varit ringa och denna hade
kunnat återanvändas.
För att förhindra att fler fortskridande ras ska inträffa har Starossek och Haberland (2010) gjort
en sammanställning av möjliga metoder för att öka byggnaders robusthet redan vid
dimensionering. Det föreslås att bärverksdelar dimensioneras för att motstå lokala skador och
att alternativa lastvägar finns som ser till att krafter kan omfördelas i kringliggande
byggnadsdelar vid förlust av en bärverksdel. Alternativa lastvägar kan bland annat anordnas
genom att följa föreskrivna regler kring sammanhållningsarmering. Vidare föreslås att risken
för att ett ras kan minimeras genom att anordna skyddande konstruktioner för den aktuella
byggnaden. Risken för skador på byggnaden ska uppkomma minskas därmed då exponeringen
mot exceptionella lastfall blir lägre.
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Introduktion
2.1 Miljonprogrammet
Stark ekonomisk tillväxt, trångbodda bostäder med låg standard och kraftig bostadsbrist var de
faktorer som låg till grund för regeringens beslut att införa miljonprogramsprojektet. Med
miljonprogrammet skulle bostadsbristen byggas bort samtidigt som bostadsstandarden skulle
höjas. (Vidén & Lundahl, 1992)
Regeringen beslutade att en miljon bostäder skulle byggas mellan perioden 1965-1974 varav
majoriteten av dessa bostäder skulle byggas i storstäderna, där tillväxten och behovet var som
störst. Det byggdes ungefär 180 000 bostäder i Stockholm, 90 000 i Göteborg samt
60 000 i Malmö. I samband med detta beslut ökade även omkostnaderna för byggnadsföretagen
vid nybyggnation, vilket medförde en mer standardiserad byggnadsprocess där användandet av
prefabricerade element ökade kraftigt för att pressa byggtider och kostnader. Dessa byggnader
uppfördes i många olika skepnader, såsom lamellhus, punkthus och loftgångshus. (Vidén &
Lundahl, 1992)

1.6.1 Konstruktion
Byggnation med prefabricerade element av armerad betong blev allt vanligare. Från att cirka
2 500 lägenheter producerades med denna metod 1967 till att det år 1971 producerades drygt
20 000 lägenheter i prefabricerad betong. Elementen producerades ofta i närliggande fabriker,
transporterades till byggarbetsplatsen och lyftes på plats med kranar, se figur 2.1. (Vidén &
Lundahl, 1992)

Figur 2.1 Element lyfts på plats med kran. (Stenberg, 2013)
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Stomsystemen bestod ofta av bärande väggar och bjälklag som staplades ovanpå varandra. I
många fall sammanfogades elementen i skarvarna enbart med bruk men i vissa fall även med
ingjutna armeringsstänger. Efter olyckan i London år 1968, då Ronan Point delvis rasade
samman på grund av ett utslaget bärande element, skärptes kraven på kopplingar mellan de
prefabricerade elementen. Dock är många konstruktioner från denna tid fortfarande bristande
och löper stor risk för att ett fortskridande ras ska uppstå vid förlust av en bärverksdel. (Vidén
& Lundahl, 1992)

2.2 Robusthet
I SS-EN 1991-1-7 (2006) definieras robusthet som:
”Ett bärverks förmåga att motstå händelser som brand, explosioner, påkörning eller
konsekvenser av mänskliga fel utan att den påföljande skadan blir oproportionerligt stor i
förhållande till den ursprungliga orsaken till skadan.”
Vidare benämns laster vid dessa händelser för exceptionella laster, alternativt olyckslaster. En
robust byggnad ska därmed klara av att hantera skador orsakade av exceptionella laster på ett
sådant sätt att de inte leder till fler och mer omfattande skador, oproportionerliga den initiala.
Sådana, mer omfattande skador, kan vara skador utanför det aktuella skadeområdet eller i värsta
fall kollaps av hela byggnaden. Om ett större ras inträffar kallas det i sammanhanget för ett
fortskridande ras. (fib, 2008)
Om ett fortskridande ras ska undvikas krävs det att dimensioneringen av stommen görs på ett
sådant sätt att lokala skador eller brott kan överbryggas av det kvarstående stomsystemet. Detta
system ska klara av att föra ned de laster som uppkommer ur det nya jämviktsläget utan att
ytterligare skador uppkommer. Dock är nedböjningar, sprickor etc. utöver de som godtas vid
normal dimensionering acceptabla i detta läge och därmed även en icke fullt funktionsduglig,
likväl kvarstående, byggnad. (Cederwall, Lorentsen & Östlund, 1990)
Ovan nämnda dimensionering för att motstå fortskridande ras och för att åstadkomma en robust
byggnad ska beaktas speciellt då det rör sig om konstruktioner av prefabricerade element, och
då särskilt de i betong. Detta på grund av avsaknaden av de naturliga anslutningar som håller
samman stommen, till skillnad mot platsgjutna konstruktioner där dessa kopplingar generas per
automatik i betydligt större utsträckning. (Elliot, 2002)
I prefabricerade konstruktioner är ofta förmågan att motstå ett fortskridande ras till stor del
beroende på anslutningarnas placering och egenskaper, då det många gånger är här
konstruktionen är svagast (fib, 2008).

2.3 Beskrivning av byggnad
Området Kryddgården i Malmö var på 1960-talet en del av det som myndigheterna i Skåne ville
kalla Örestad. Konceptet Örestad var baserat på att bygga ihop städer som Landskrona,
Helsingborg, Malmö och Lund tillsammans med Köpenhamn för att skapa en stor industriell
stad. (Stenberg, 2013)
1967 började det planeras för byggnation av området Kryddgården. Området skulle under de
kommande åren bebyggas med diverse olika byggnader, från 8 till hela 16 våningar. Totalt
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producerade 14 bostadshus innehållande 1450 lägenheter åt bostadsbolagen MKB och HSB &
Sulcus, däribland även den byggnad som är aktuell i denna studie. (Stenberg, 2013)
Den aktuella byggnaden för denna studie har fastighetsbeteckningen Taxeringsassistenten 1,
används som flerbostadshus och är nio våningar hög. Byggnationen skedde med prefabricerade
betongelement där både väggar och bjälklag göts på Skånska cementgjuteriets fabriker och
transporterades till produktionsplatsen. De färdiggjutna elementen staplades på varandra och
den rationaliserade och repetitiva byggprocessen reflekteras i den arkitektoniska utformningen
som är monoton och bestående av gråa betongfasader, ibland med exponerad ballast. (Stenberg,
2013)

1.3.1 Konstruktiv utformning
Som nämnts ovan är konstruktionen utförd med prefabricerade betongelement. Ur de
ursprungliga konstruktionsritningarna, vilka återfinns i bilaga T-Z, kan utläsas att bjälklag och
bärande innerväggar är av massiv betong medan fasad- och gavelelementen består av en
innerskiva samt en ytterskiva i betong med mellanliggande isolering. Betongkvaliteterna som
använts är K250 och K300 för innerväggar och bjälklag respektive fasad- och gavelelement.
Armeringskvaliteterna som används är framför allt KS40S för stänger samt NPS50 för nät. Nät
finns i fasad-, gavel- och bjälklagselement medan innerväggarna är oarmerade, sånär som på
enstaka stänger.
Sammanfogningen av elementen är, som framgått tidigare, en viktig aspekt vid prefabricerade
betongkonstruktioner. I aktuell byggnad finns viss sammanfogning mellan elementen.
Gavelelementen har fästs till bjälklagen både upp- och nedtill med armeringsslingor och
utstickande bultar, se figur 2.2, 2.3 och 2.4. Två armeringsslingor sticker ut ur bjälklaget och
omsluter dels slingan i gavelelementets ovankant, vilken använts som lyftbygel vid
uppförandet, dels den bult som placerats i nederkant på ovanstående gavelelement. Fogen har
injekterats med fogbruk.
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a)

b)

c)

Figur 2.2 Koppling mellan gavelelement och bjälklag. a) sektion, b) sektion över lyftbygel i gavelelementets
ovankant och c) plan över slingor i bjälklag.
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Figur 2.3 Illustration av koppling mellan gavelelement och bjälklag.

Figur 2.4 Plan över aktuella kopplingars läge.

Kopplingen mellan innerväggar och bjälklag består av väggfingrar och bjälklagstår som
placerats omlott, se figur 2.5–2.9. En av originalritningarna som beskriver delar av denna
koppling saknas dock. Enligt utsago av Paulsson1 finns här troligtvis även armeringsbyglar

1

Jan-Erik Paulsson, f.d. konstruktionschef Skanska, personlig kommunikation 2015-01-26
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mellan bjälklagen, se figur 2.7 och 2.8. Dessa byglar har placerats i förtagningar i bjälklagen,
vilka sedan gjutits igen, precis som resterande delar av fogen.

Figur 2.5 Ett bjälklagselement med tår till vänster och ett väggelement med fingrar till höger.

Figur 2.6 Bjälklagens tår och väggens fingrar i sektion till vänster och horisontalsnitt till höger.
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Figur 2.7 Skiss över armeringsbygeln som placerats över fogen och i förtagningar i bjälklagen. Förtagningarna
omsluts av slingor i bjälklagen. (Paulsson, J-E.)

Figur 2.8 Illustration av den troliga kopplingen mellan bjälklagen. Observera att ovanstående vägg inte
redovisas.
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Figur 2.9 Plan över aktuella kopplingars läge.

2.4 Renoveringsbehovet
Idag finns drygt 800 000 lägenheter i flerbostadshusen från miljonprogrammet kvar. Av dem
har cirka 200 000 moderniserats på ett sådant sätt att åtminstone rörsystem och badrum är
utbytta och uppgraderade. Andra förbättringar, såsom uppgradering av ventilationssystem och
tilläggsisolering, har också gjorts på många håll. (Forskningsrådet Formas, 2012)
De resterande 600 000 lägenheter som ännu inte moderniserats står inför ett omfattande
renoveringsbehov. Främst är det vatten- och avloppsinstallationer som behöver renoveras eller
bytas ut men även andra delar börjar nå slutet av sin livslängd, däribland ventilations- och
värmesystem. (a a)
Utöver att husen behöver renoveras på grund av att många delar är uttjänta finns det ett behov
av att förbättra energihushållningen. Ofta är den ursprungliga isoleringstjockleken i hus
uppförda under miljonprogrammet ungefär 100 mm. Jämfört med dagens standard och krav är
detta inte tillräckligt och tilläggsisolering är därför högst aktuellt. (a a)
Om renovering eller ändring görs i ett hus ställs nya och högre krav på huset än när det
ursprungligen uppfördes. Kravnivån behöver inte nödvändigtvis uppgå till den som gäller för
nya hus utan den kan anpassas till varje enskilt renoveringsprojekt. Det finns nämligen
varsamhetskrav samt förvanskningsförbud att ta hänsyn till, och därtill även bedömningar av
renoveringens eller ändringens omfattning och byggnadens förutsättningar. En miniminivå
finns dock alltid, särskilt för krav som är till för att skydda människors hälsa och liv. (a a)
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Ett alternativ till renovering och modernisering är rivning men att riva 600 000 bostäder
framstår som absurt, menar Forskningsrådet Formas (2012). Detta på grund av det stora antalet
bostäder som skulle behöva ersättas och att dessa områden från rekordårens tid är väl inbodda.
Istället föreslås renovering och underhåll, medan rivning föreslås bli aktuell endast i mindre
skala på de platser som har avfolkningsproblem.
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3 Olyckslastnormen SS-EN 1991-1-7
Vid byggnation med prefabricerade betongelement behöver, som tidigare nämnts, ofta
fenomenet robusthet beaktas. Utan erforderliga anslutningar mellan element, oavsett material,
riskeras, vid en oförutsägbar händelse, att elementet går i brott. Sådan händelse kan vara ökade
laster på grund av explosioner eller påkörningar, men också att elementet av någon anledning
förlorar kontakt med sitt upplag. I värsta fall sprids skadan till omkringliggande
konstruktionsdelar, som även de går i brott. Under detta förlopp har ett fortskridande ras
uppkommit. (Elliot, 2008)

3.1 Last och olyckslast ur SS-EN 1991-1-7
Olyckslaster som kan komma att påverka byggnadsverk behandlas bland annat av regelverket
SS-EN 1991-1-7 (2006). I detta regelverk beskrivs hur dimensionering av byggnader och broar
kan utföras i vissa exceptionella situationer. Regelverket behandlar bland annat
påkörningslaster, det vill säga en last som uppkommer då en del av ett byggnadsverk blir påkört
av ett fordon, tåg, fartyg eller helikopter. Laster som uppkommer till en följd av invändiga
explosioner behandlas också, liksom effekter av lokala brott som kan uppstå på grund av diverse
ospecificerade orsaker tas upp.
Till SS-EN 1991-1-7 (2006) hör även en nationell bilaga i vilken värden för olika olyckslaster,
förutsättningar och rekommendationer för dimensioneringsprinciper anges. Dessa är anpassade
efter nationen i fråga och gäller för de byggnader och anläggningar som ska uppföras i det
aktuella landet (SS-EN 1991-1-7, 2006). Sveriges senaste nationella bilaga, EKS 9, är en
publikation av Boverket kallad ”Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpningar av
euroepiska konstruktionsstandarder (eurokoder)” (BFS 2013:10 EKS 9, 2013).
Regelverket SS-EN 1991-1-7 (2006) anger flera metoder för dimensionering av bärande
byggdelar och anläggningar, vilka brukas för att uppfylla säkerhet mot olyckslaster. Dessa
dimensioneringsmetoder utgår från antingen kända eller okända olyckslaster. Dimensionering
för de okända lasterna baseras på att spridningen av ett lokalt brott begränsas. För dessa
exceptionella dimensionerssituationer med kända eller okända olyckslaster ger SS-EN
1991-1-7 (2006) ett antal rekommendationer, enligt figur 3.1, för hur säkerhet mot brott kan
uppfyllas.
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Figur 3.1 Schema över metoder för tillräcklig säkerhet mot fortskridande ras. (SS-EN 1991-1-7, 2006)

3.2 Kända olyckslaster
En känd olyckslast kan exempelvis vara konsekvensen av en explosion, kraftig stöt eller
påkörning av ett fordon. Vilka kända olyckslaster som bör beaktas vid dimensionering beror på
ett antal faktorer vilka anges nedan. (SS-EN 1991-1-7, 2006)


Vilka åtgärder som har vidtagits för att förhindra och/eller reducera allvarligheten av en
olyckslast.



Sannolikheten för att en känd olyckslast ska inträffa.



Allmänhetens uppfattning.



Acceptabel risknivå.

I vissa fall, exempelvis då konstruktionen utsätts för explosioner, stötar eller påkörningar, kan
lastvärden för de aktuella fallen hämtas ur den nationella bilagan (SS-EN 1991-1-7, 2006).
Risknivå är en värdering av konsekvenserna samt omfattningen orsakade av en känd olyckslast.
Denna risknivå regleras av hur många personer som eventuellt kan komma till skada, hur stora
ekonomiska konsekvenser som kan uppkomma och hur stora kostnader säkerhetsåtgärder
medför. Risknivån kan i princip aldrig sättas till noll och i de flesta fall måste en viss risknivå
beaktas. Vidare information om acceptabla risknivåer anges i de nationella bilagorna för
respektive nations regelverk. (SS-EN 1991-1-7, 2006)
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I vissa fall kan brott orsakade av olyckskast vara accepterade, dock krävs att konstruktionen
förblir stabil efter brott så att åtgärder såsom evakuering och räddningsarbete kan utföras innan
en progressiv kollaps fortgår. (SS-EN 1991-1-7, 2006)
De metoder som kan tillämpas då konstruktionen kan komma att utsättas för kända olyckslaster
är, enligt SS-EN 1991-1-7 (2006), följande:


Bärverket dimensioneras för att uppnå tillräcklig minsta robusthet.



Olyckslasten förhindras eller reduceras för att minska dess inverkan.



Bärverket dimensioneras för lasten.

3.2.1 Minsta robusthet
Säkerhetsställa att konstruktionen har tillräcklig minsta robusthet kan göras genom att
exempelvis dimensionera viktiga stabiliserande element i systemet för en ökad sannolikhet att
påverkan av en olyckskast blir låg. Även genom att använda material som har stor
deformationsförmåga och som kan stå emot laster utan att brott uppstår kan minsta robusthet
uppfyllas. Ytterligare ett alternativ är att utforma konstruktionen med tillräcklig redundans,
vilket innebär att möjliggöra alternativa lastvägar vid en utslagen bärverksdel. Detta uppfyller
en tillräcklig grad av robusthet för att motstå ett fortskridande ras. (SS-EN 1991-1-7, 2006)

3.2.2 Förhindra eller reducera lasten
Att skydda bärverket mot effekterna av en olyckslast genom att reducera lastens påverkan på
bärverket eller helt och hållet förhindra att lasten inträffar är båda metoder som kan tillämpas
vid dimensionering för kända olyckslaster. Detta kan göras genom förebyggande åtgärder,
exempelvis vallar för att förebygga eller reducera en påkörningslast. För att dämpa effekten av
en invändig explosion är en rekommendation att i byggnader anordna ventilationsluckor med
låg massa. (SS-EN 1991-1-7, 2006)

3.2.3 Dimensionering för lasten
Eventuellt kan bärverket även dimensioneras för den aktuella olyckslast som det beräknas
komma att utsättas för. Dimensioneringsvärde i detta fall regleras, som tidigare nämnts, av den
nationella bilaga som tillhör regelverket. (SS-EN 1991-1-7, 2006)

3.3 Okända olyckslaster
Ett bärverk ska dimensioneras för att brott på grund av ospecificerad orsak (okänd olyckslast)
ska begränsas. För okända olyckslaster kan dimensioneringsmetoderna inte baseras på lasternas
värden. Den huvudsakliga åtgärdsprincipen ligger därmed i att begränsa skadan av ett lokalt
brott. Detta görs enligt SS-EN 1991-1-7 (2006) förslagsvis genom att öka systemets redundans
genom alternativa lastvägar eller genom att dimensionera valda signifikant betydelsefulla
bärverksdelar som väsentliga bärverksdelar för ett i regelverket angett värde. Att tillämpa de
regler och föreskrifter som anges i regelverket SS-EN 1991-1-7 (2006) är även ett alternativ.
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Denna metod baseras på att elementen har tillräcklig sammanhållning och duktilitet, det vill
säga förmågan att plastiskt deformeras.

3.3.1 Väsentlig bärverksdel
En rekommendation för att utforma byggnaden för att motstå ett fortskridande ras är, enligt SSEN 1991-1-7 (2006), att dimensionera bärverksdelar som har en signifikant betydelse för
byggnadens stabilitet för en hypotetisk olyckslast som verkar i både vertikal och horisontell
riktning, dock inte samtidigt. Lasten antas även verka på anslutande komponenter och
eventuella förband, alltså ska även dessa kapaciteter kontrolleras. Lasten i fråga varierar från
nation till nation och regleras i den tillhörande nationella bilagan. För Sverige gäller enligt den
nationella bilagan:
”Den nationella bilagan kan definiera lastmodellen som kan utgöras av en koncentrerad eller
en utbredd last med dimensionerande värde Ad. Den rekommenderade lastmodellen för
byggnader är en jämnt utbredd nominell last som kan angripa de väsentliga bärverksdelarna
och anslutna komponenter (t.ex. fasadbeklädnader) i alla riktningar. Det rekommenderade
värdet på den jämnt utbredda lasten är 34 kN/𝑚2 för bärverk i byggnader.” (SS-EN 1991-1-7,
2006)
Definitionen av väsentlig bärverksdel är en bärverksdel vars hypotetiska bortfall leder till att
skadan på konstruktionen i två intilliggande våningsplan överskrider 15 % av golvarean eller
100 m2, se figur 3.2 (SS-EN 1991-1-7, 2006). Även detta värde är hämtat från den nationella
bilagan och varierar från land till land. Utdrag ur den svenska nationella bilagan:
”Den nationella bilagan kan ge acceptabel begränsning av lokalt brott. Den föreslagna
begränsningen för bärverk i byggnader är det minsta av 100 𝑚2 eller 15 % av bjälklagsarean
på två angränsande bjälklag, orsakad av förlust av en bärande pelare, mellanstöd eller vägg.
Detta ger sannolikt bärverket tillräcklig robusthet oberoende av om hänsyn tagits till en känd
olyckslast eller inte.” (SS-EN 1991-1-7, 2006)

Figur 3.2 Rekommenderad gräns för tillåten skada, a) i plan och b) i sektion. A anger lokalt brott som inte
överskrider rekommenderat värde och B anger pelare som antas utslagen. (SS-EN 1991-1-7, 2006)
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3.3.2 Alternativ lastväg
Ett alternativ till att anlägga vertikala dragband, vilket redogörs för i kapitel 3.3.5, är att
kontrollera om krafterna i konstruktion kan överbryggas i ett hypotetiskt fall där ett essentiellt
bärande element försvinner. Detta kan vara en bärande pelare eller en sektion av en bärande
vägg. I det fall undersökningen av hypotetiskt bortfall utförs på en konstruktion med bärande
väggar tas en sektion av väggen bort som motsvarar en faktor 2,25 av dess höjd. Ett element
och en våning i taget kontrolleras vid denna undersökning. (Westerberg, 2010; SS-EN
1991-1-7, 2006) Konstruktionen ska förbi stabil och skadan ska begränsas inom ett område,
vilket anges i den nationella bilagan till respektive regelverk, för Sverige gäller precis som för
väsentlig bärverksdel enligt svenska nationella bilagan:
”Den nationella bilagan kan ge acceptabel begränsning av lokalt brott. Den föreslagna
begränsningen för bärverk i byggnader är det minsta av 100 𝑚2 eller 15 % av bjälklagsarean
på två angränsande bjälklag, orsakad av förlust av en bärande pelare, mellanstöd eller vägg.
Detta ger sannolikt bärverket tillräcklig robusthet oberoende av om hänsyn tagits till en känd
olyckslast eller inte” (SS-EN 1991-1-7, 2006)
Metoder för att säkerhetsställa alternativa lastvägar kan enligt Westerberg (2010) vara att:


Använda membranverkan och linverkan för dragband. Ofta tillåts även böjarmering
utnyttjas i detta sammanhang.



Väggar kan ibland bilda flaggkonstruktioner eller konsolbalkar vid förlust av ett upplag
vilket medför att krafter kan överföras i ovan- och underkant av väggen.



Ytterligare metoder såsom membranverkan och skivverkan kan även utnyttjas.

Om alternativa lastvägar inte är möjliga att påvisa måste konstruktionsdelen som fiktivt
avlägsnats enligt SS-EN 1991-1-7 (2006) utformas som väsentlig bärverksdel, enligt kapitel
3.3.1, om dess bortfall leder till en kollaps som överskrider de angivna gränserna 100 m2 eller
15 % av bjälklagsarean på två angränsande bjälklag.

3.3.3 Föreskriva regler enligt SS-EN 1991-1-7
SS-EN 1991-1-7 (2006) bilaga A anger informativa föreskriver för konstruktioners utformning
för konsekvenser av ett lokalt brott på grund av en ospecificerad orsak eller okänd olyckslast.
Bilagan anger råd och anvisningar för hur en konstruktion kan utformas för att motstå ett lokalt
brott av viss karaktär utan att skadan sprids och kollapsen blir stor.
Användning av dess föreskrifter resulterar i en konstruktion som är tillräckligt robust för att
motstå ett fortskridande ras under den tidsperiod det tar att utrymma byggnaden i fråga. Denna
metod är en av de rekommenderade åtgärderna enligt figur 3.1 för okända olyckslaster.
Beroende på typ av byggnad och vilka konsekvenser ett brott medför delar SS-EN 1991-1-7
(2006) in byggnader i fyra olika konsekvensklasser redovisade i tabell 3.1. Konsekvensklassen
reglerar hur höga krav som ställs på byggnaden i avseende på en tillräcklig robusthet när det
gäller exempelvis sammanhållnings- och deformationsförmåga.
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Tabell 3.1 Beskrivning av de olika konsekvensklasserna. (SS-EN 1991-1-7, 2006)

Konsekvensklass

1

2a

Lågriskgrupp

Exempel på indelning efter byggnadstyp och användning
Enfamiljshus i högst fyra våningar.
Lantbruksbyggnader.
Byggnader som människor sällan vistas i, förutsatt att ingen del av
byggnaden är placerad närmare än halva byggnadshöjden från en annan
byggnad eller yta där människor vistas.
Enfamiljshus i fem våningar.
Hotell i högst fyra våningar.
Flerbostadshus eller andra byggnader avsedda för boende i högst fyra
våningar.
Kontorsbyggnader i högst fyra våningar.
Industribyggnader i högst tre våningar.
Butikslokaler i högst tre våningar och med en golvarea som inte överstiger
1000 m2 per våning.
Envåningsbyggnader avsedda för undervisning.
Alla byggnader i högst två våningar som allmänheten har tillträde till och
med en golvarea som inte överstiger 2000 m2 per våning.

Hotell och flerbostadshus eller andra byggnader avsedda för boende i fem
till femton våningar.
2b
Byggnader avsedda för undervisning i två till femton våningar.
Butikslokaler i fyra till femton våningar.
Sjukhus i högst tre våningar.
Kontorsbyggnader i fem till femton våningar.
Högriskgrupp Alla byggnader som allmänheten har tillträde till och som har 2000 till
5000 m2 golvarea per våning.
Parkeringshus i högst sex våningar.

3

Alla byggnader beskrivna enligt ovan i konsekvensklass 2a och 2b som
överskrider begränsningarna för golvarea och antal våningar.
Byggnader med stora samlingslokaler.
Arenor för minst 5 000 åskådare.
Byggnader som rymmer farligt gods eller riskfyllda processer.

I SS-EN 1991-1-7 (2006) rekommenderas följande åtgärder för en robustare konstruktion
baserat på konsekvensklass.


För konsekvensklass 1 behöver inte några vidare åtgärder för en robustare konstruktion
vidtas, förutsatt att övriga normer har följts vid dimensionering.



För byggnader belägna i konsekvensklass 2a rekommenderas utöver att följa övriga
normer vid dimensionering även att anlägga horisontala förband eller andra
förankringar mellan till exempel väggar och bjälklag.
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För de byggnader som uppfyller kriterierna för konsekvensklass 2b, enligt definitionen
ovan, är ett krav att precis som för konsekvensklass 1 och 2a dimensionera
konstruktionen enligt övriga gällande normer. Ytterligare ska horisontella dragband
alltid anläggas, vilket gäller både för konstruktioner med bärande väggar samt
ramkonstruktioner. Utöver detta säger SS-EN 1991-1-7 (2006) att vertikala dragband
ska anordnas för alla pelare och väggar.
Alternativt kan för byggnader i denna konsekvensklass, istället för vertikala dragband,
även genom alternativa lastvägar påvisas tillräckligt robusta. Detta sker enligt den
metod som beskrivs i kapitel 3.3.2 där en analys av byggnadens stabilitet vid förlust av
en betydande bärverksdel genomförs. Ett lokalt brott tillåts i detta fall inte heller
överskrida den nivå reglerad enligt den nationella bilagan. Överskrids arean krävs
dimensionering enligt metoden för väsentlig bärverksdel.



Konsekvensklass 3 kräver en riskanalys där både förutsägbara men också oförutsägbara
risker och händelser beaktas.

3.3.4 Horisontella dragband/Horisontala förband
För konstruktioner av rambärverk säger SS-EN 1991-1-7 (2006) att horisontalförband ska
anordnas runt hela byggnadens omkrets i varje våningsplan. Även inom våningsplanen ska
dragband anordnas i två vinkelräta riktningar. Förbanden ska vara kontinuerliga och
koncentreras till upplagslinjerna då minst 30 % bör placeras längs dessa linjer.
Horisontalförbanden kan bestå av olika byggdelar, exempelvis stålprofiler, armeringsstänger
eller tunnplåtsprofiler. Även armeringsstänger eller armeringsnät i bjälklag och balkar kan
utnyttjas som horisontella dragband förutsatt att krafterna kan överföras i fogarna. (SS-EN
1991-1-7, 2006)
För dimensionering av varje enskild dragband ges följande direktioner i SS-EN 1991-1-7
(2006):
Inre dragband dimensioneras för kraften:
Ti = 0,8(g k + ψ q k ) s L

(3-1)

För de dragband som anläggs längs omkretsen är dimensioneringsvärdet:
Ti = 0,4(g k + ψ q k ) s L

(3-2)

där:
gk

är permanenta laster.

qk

är variabla laster.

s

är avståndet mellan förbanden.

L

är förbandets längd.
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ψ

är den tillämpliga faktorn i uttrycket för lastkombination för exceptionell
dimensioneringssituation.

Dock måste förbanden minst dimensioneras för 75 kN.
Exempel på hur horisontella dragband kan anläggas enligt SS-EN 1991-1-7 (2006) ges i figur
3.3 där:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Symboliserar en balk som utnyttjas som inre förband.
Alla balkar som utnyttjas som, och är dimensionerade som horisontalförband.
Är förband som anläggs runt byggnadens omkrets.
Är förband mellan pelare.
Är fasadpelare.

Exemplet är baserat på ett varuhus i sex våningsplan.

Figur 3.3 Exempel på anläggning av horisontalförband. (SS-EN 1991-1-7, 2006)

För konstruktioner bestående av bärande väggar säger SS-EN 1991-1-7 (2006) att även dessa
måste förses med horisontala förband. Förbanden bör vara både inre och yttre, där de inre
förbanden ska vara jämt fördelade i varje bjälklag och anläggas i två vinkelräta riktningar och
de yttre förbanden anläggs inom 1,2 meter räknat från bjälklagets kant.
Inre dragband dimensioneras för kraften:
Ti =

Ft (g k + ψ q k ) z
7,5
5

(3-3)
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eller Ft , om denna är större än Ti , och yttre förband dimensioneras för lasten Ft där:
Ft

är det minsta av 60 kN/m och 20 + 4ns kN/m.

ns

är antalet våningar.

z

är det minsta av:


5 gånger våningshöjden H, se figur 3.4, och



Det största avståndet i meter i förbandets riktning mätt mellan centrum för
pelare eller andra bärverksdelar för vertikala laster, vare sig detta avstånd
spänns över av:



En enskild platta eller ett system av balkar och plattor, se figur 3.4.

Figur 3.4 Förklaring av beteckningar. (SS-EN 1991-1-7, 2006)

3.3.5 Vertikala dragband
Vertikala dragband är en av de ytterligare åtgärder utöver horisontella dragband som SS-EN
1991-1-7 (2006) ger förslag på. Om denna åtgärd tas i bruk, ska samtliga pelare och väggar av
bärande karaktär förbindas kontinuerligt från taknivå till grund.
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Vertikalt bärande element, d.v.s. pelare och väggar, bör kunna klara av en dragkraft som i detta
fall bör vara den största reaktionskraften från ett bjälklag, vilket som helst, i vertikalled.
Reaktionskraften baseras på permanenta och variabla laster enligt lastkombinationen för
olyckslast, 6.11. a och 6.11. b. Dock säger SS-EN 1991-1-7 (2006) att denna kraft inte förutsätts
verka samtidigt som permanenta och variabla laster verkar på konstruktionen. Detta innebär
alltså att de vertikala dragbanden ska dimensioneras för en uppåtriktad kraft lika den
nedåtriktade, se figur 3.5. Den uppåtriktade kraften reduceras alltså inte med permanenta och
variabla laster verkande på det aktuella bjälklaget. (Westerberg, 2010)

Figur 3.5 Dragkrafter i vertikalt dragband av en olyckslast på bjälklag. (Westerberg, 2010)
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4 Betongnormen SS-EN 1992-1-1
SS-EN 1992-1-1 (2005) är ett regelverk som styr dimensionering av betongkonstruktioner med
allmänna regler och regler för byggnader. Eftersom SS-EN 1992-1-1 (2005) inte reglerar
olyckslaster såsom SS-EN 1991-1-7 (2006) ges endast råd för hur sammanhållsarmering ska
utformas och dimensioneras för att konstruktionen ska uppnå tillräcklig säkerhet mot
fortskridande ras. (SS-EN 1992-1-1, 2005; Westerberg, 2010)
SS-EN 1992-1-1 (2005) säger följande:
”Bärverk som inte dimensioneras för olyckslaster ska utformas med ett lämpligt system av
sammanhållningsarmering för att förhindra fortskridande ras genom att möjliggöra alternativ
lastnedförning efter lokal skada.”
För att uppfylla ovanstående krav ger SS-EN 1992-1-1 (2005) förslag på olika typer av
sammanhållningsarmering som kan tillämpas, även angivet i figur 4.1:


Dragband längs kant



Inre dragband



Horisontell förankring av pelare eller vägg



Vertikala dragband, vid behov, särskilt vid elementbyggnad

A - Dragband längs kant

B - Inre dragband

C – Horisontell förankring för
vägg/pelare

Figur 4.1 Utförande av sammanhållningsarmering mot fortskridande ras. (SS-EN 1992-1-1, 2005)
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Denna norm gör även en del anmärkningar som bör noteras. Byggnader som delas in i
konstruktivt oberoende delar med exempelvis dilatationsfogar, även kallad expansionsfog eller
rörelsefog, ska utformas på ett sådant sätt att varje oberoende konstruktionsdel är utformad med
ett eget oberoende system av sammanhållningsarmering. (SS-EN 1992-1-1, 2005)
Den sammanhållningsarmering som dimensioneras får antas verka med sin karakteristiska
hållfasthet och ska därför ha en dragkapacitet motsvarande den som SS-EN 1992-1-1 (2005)
definierar. Armering som är lämpade för andra ändamål, såsom böjarmering, tillåts utgöra en
del av, eller hela, sammanhållningsarmeringen. Det är inte tänkt att sammanhållningsarmeringen ska utgöras av en extra armeringsmängd utan det är alltså tillåtet att tillgodoräkna
sig hela armeringsinnehållet i en konstruktionsdel. Dimensionering av sammanhållningsarmeringen sker efter följande principer för dragband längs kant, inre dragband, vertikala
dragband och horisontell sammanhållningsarmering för väggar och pelare. (SS-EN 1992-1-1,
2005)

4.1 Dragband längs kant
Varje bjälklag bör omslutas av ett kontinuerligt dragband längs dess kant. Dessa dragband
placeras högst 1,2 meter från densamma. Som tidigare nämnts, kan dessa dragband utgöras av
annan inre sammanhållningsarmering. (SS-EN 1992-1-1, 2005)
Dragbanden dimensioneras enligt SS-EN 1992-1-1 (2005) för kraften:
Ftie,per = li q1 ≥ Q2

(4-1)

där:
Ftie,per

är kraft i dragbandet.

li

är spännvidd hos ändfack, alltså avstånd till närmaste inre dragband.

q1

= 10 kN/m

Q2

= 70 kN

Värden på q1 och Q2 kan hämtas i den nationella bilagan för regelverket. För den svenska
nationella bilagan är rekommenderat värde för q1 = 10 kN/m vilket stämmer överens med
normen. Dock säger den nationella bilagan att den nedre gränsen Q2 inte behöver beaktas. (SSEN 1992-1-1, 2005; BFS 2013:10 EKS 9, 2013)

4.2 Inre dragband
Inre dragband ska anläggas i två vinkelräta riktningar i varje bjälklag på varje bjälklagsnivå. De
ska vara kontinuerliga, såväl som förankras i dragband längs kant eller dragband vid
fasadelement, dock inte om dragbandet fortsätter som horisontell förankring av pelare eller
vägg. De ska även anslutas på ett sådant sätt att kraftöverföringen är möjlig. (SS-EN 1992-1-1,
2005)
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Dragbanden kan antingen fördelas jämnt i bjälklagen eller koncentreras till balklinjer, väggar
eller andra fördelaktiga placeringar, dock ska de i väggar placeras högst 0,5 meter från
bjälklagets över- eller underkant. (SS-EN 1992-1-1, 2005)
Inre dragband som är jämnt fördelade i bjälklaget ska dimensioneras för kraften Ftie,int. Denna
regleras av den nationella bilagan till regelverket och rekommenderas enligt svensk standard
till 20 kN/m. (SS-EN 1992-1-1, 2005; BFS 2013:10 EKS 9, 2013)
I de fall där, av olika anledningar, sammanhållningsarmeringen har koncentrerats till balklinjer
eller likande beräknas den dimensionerande kraften, enligt SS-EN 1992-1-1 (2005), till:
Ftie = q 3 (l1 + l2 )/2 ≥ Q4

(4-2)

där:
l1 och l2

är bjälklagets spännvidd angett i meter på vardera sidan den linje dragbanden
koncentrerats till.

q3

= 20 kN/m

Q4

= 70 kN

Värden för q 3 och Q4 kan återfinnas i den nationella bilagan. Vidare säger den svenska bilagan
att den undre gränsen Q4 inte behöver beaktas. (SS-EN 1992-1-1, 2005; BFS 2013:10 EKS 9,
2013)

4.3 Horisontell sammanhållningsarmering
Kantpelare och väggar längs kant ska på varje bjälklagsnivå genom horisontella kopplingar
förankras till bjälklaget. Förankringen dimensioneras för kraften ftie,fac som gäller per meter
fasad. Pelare dimensioneras för kraften Ftie,col. Krafterna regleras av den nationella bilagan och
rekommenderas till 20 kN/m respektive 150 kN. Hörnpelare bör förankras horisontellt i två
riktningar. Armering ingående i dragband vid fasad kan i detta fall användas även för horisontell
förankring av pelaren. (SS-EN 1992-1-1, 2005)

4.4 Vertikala dragband
För byggnader bestående av 5 våningar eller mer, uppförda med element, bör bärande element
förses med vertikala dragband för att begränsa skadorna vid ett lokalt brott som medför förlust
av en bärande pelare eller del av ett väggelement. Vertikala dragband möjliggör en alternativ
metod för att föra ner laster till grunden och därmed överbryggning av skadade områden. De
vertikala dragbanden bör normalt vara kontinuerliga från det understa bjälklaget till taket och
dimensioneras med tillräcklig kapacitet i avseende på en lastkombination med olyckslast så att
bärning av närmast ovanförliggande bjälklag är möjlig. (SS-EN 1992-1-1, 2005)
Ett alternativ till vertikala dragband är att på annat sätt, exempelvis genom membranverkan i
övriga konstruktionsdelar, föra ned laster vid förlust av en pelare eller vägg. Detta om jämvikt
och tillräcklig deformationsförmåga hos konstruktionen kan uppfyllas. (SS-EN 1992-1-1, 2005)
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5 Sammanfattning SS-EN 1991-1-7 och SS-EN
1992-1-1
Enligt regelverkens egna direktiv kan SS-EN 1991-1-7 (2006) ses som informativ medan SSEN 1992-1-1 (2005) ska beaktas som normativ. Även enligt Boverkets formulering i BFS
2013:10 EKS 9 (2013) ska regelverket SS-EN 1992-1-1 (2005) betraktas som normativt medan
SS-EN 1991-1-7 (2006) ska betraktas som informativ. Därav behövs vid dimensionering endast
hänsyn tas till de fall och dimensioneringsvärden som anges i SS-EN 1992-1-1 (2005).
Det finns dock i denna fråga utrymme för tolkningar. Branschorganisationer som exempelvis
Svensk betong (u.å.) menar att de båda regelverken bör ses som normativa. Enligt Svensk
betong (u.å.) måste vid dimensionering därför både SS-EN 1991-1-7 (2006) och SS-EN
1992-1-1 (2005) beaktas där det mest konservativa fallet bör användas. De båda regelverken
utgår ofta från samma principer men skiljer sig i detaljer som dimensioneringsvärde
(Westerberg, 2010).

5.1 Horisontella dragband
Enligt båda regelverken ska konstruktioner utföras med horisontella förband, både inre
dragband och yttre dragband (dragband längs kant).

5.1.1 Inre dragband
I båda normerna ska inre dragband finnas på varje bjälklagsnivå, såväl som i två vinkelräta
riktningar. Dragbandens kontinuitet är även ett krav som ställs i de båda regelverken. Övriga
krav som ställs på denna typ av horisontala förband är dess anläggning. SS-EN 1992-1-1 (2005)
säger att både jämn fördelning i bjälklagen eller koncentration till upplagslinjer är alternativ vid
anläggning. I SS-EN 1991-1-7 (2006) sägs dock att dragbanden bör anläggas med jämn
fördelning i bjälklagen. Koncentration till upplagslinjerna är i denna norm endast ett alternativ
vid rambärverk och inte vid system med bärande väggar vilket är det aktuella fallet för denna
studie.
De värden som används vid dimensionering skiljer sig även i de båda regelverken. Enligt SSEN 1991-1-7 (2006) beräknas den dimensionerande kraften för ett system med bärande väggar
enligt:
Ti =

Ft (g k + ψ q k ) z
7,5
5

(5-1)

med beteckningar enligt kapitel 3.3.4.
I betongnormen SS-EN 1992-1-1 (2005) dimensioneras dragbanden för 20 kN/m om dessa är
jämnt fördelade i bjälklaget. För koncentrade dragband används sambandet:
Ftie = q 3 (l1 + l2 )/2 ≥ Q4

(5-2)

med beteckningar enligt kapitel 4.2.
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SS-EN 1992-1-1 (2005) säger även att de inre dragbanden ska förankras i dragband längs kant
på ett sådant sätt att kraftöverföring kan säkerhetsställas. Något motsvarande direktiv anges inte
i SS-EN 1991-1-7 (2006). Ytterligare krav på sammanhållning ställs även i SS-EN 1992-1-1
(2005). Här sägs att väggar längs kant, det vill säga fasadelement, på varje bjälklagsnivå ska
förankras till bjälklaget genom horisontella kopplingar dimensionerade för 20 kN/m.

5.1.2 Dragband längs kant
Dragband längst kant ska enligt båda regelverken vara kontinuerliga längs byggnadens omkrets.
Enligt SS-EN 1992-1-1 (2005) ska dessa dragband dimensioneras för kraften:
Ftie,per = li q1 ≥ Q2

(5-3)

med beteckningar enligt kapitel 4.1.
Enligt SS-EN 1991-1-7 (2006) ska dragbanden dimensioneras för kraften Ft med beteckningar
enligt kapitel 3.3.4.

5.2 Vertikala dragband
Enligt SS-EN 1992-1-1 (2005) och SS-EN 1991-1-7 (2006) ska vertikala dragband finnas om
byggnaden har minst 5 våningar respektive tillhör konsekvensklass 2b. Regelverken är även
överens om att dragbanden ska vara kontinuerliga från understa till översta bjälklag. I båda fall
anges att den dimensionerande kraften bör vara lika den största reaktionen från vilket bjälklag
som helst i en lastkombination med olyckslast. Lasten är både upp- och nedåtriktad och antas
inte verka samtidigt som andra permanenta och variabla laster på det aktuella bjälklaget.

5.3 Alternativa metoder
I båda regelverken anges också alternativa metoder till vertikala dragband. Enligt SS-EN 19921-1 (2005) är alternativet till vertikala dragband att bära laster genom metoder baserade på
exempelvis membranverkan i väggar och/eller bjälklag. I SS-EN 1991-1-7 (2006) är alternativet
till vertikala förband att byggnadens stabilitet kontrolleras samt att skadan av ett lokalt brott
inte överskrider en angiven gräns. Rekommendationer kring hur stort område som ska kunna
överbryggas ges i SS-EN 1991-1-7 (2006) medan detsamma är oklart i SS-EN 1992-1-1 (2005)
för bärverkssystem bestående av bärande väggar.
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6 Teori/beräkningsmodell
Detta kapitel redogör för de principer, formler och beräkningsmodeller som används vid
undersökningen samt framtagningen av åtgärdsförslaget. Alla beräkningar utgår från statiska
förhållanden.

6.1 Överbryggning av skadade områden
Tidigare har de olika metoderna för att uppnå acceptabel robusthet beskrivits. Enligt SS-EN
1991-1-7 (2006) är det för byggnader med bärande väggar mest praktiskt att utnyttja metoden
då en sektion av en vägg avlägsnas. Byggnaden ska då förbli stabil trots avsaknaden av denna
väggsektion, vilket betyder att detta område måste kunna överbryggas av kvarvarande
byggnadsdelar.
Westerberg (2010) visar på några exempel på överbryggning som grundar sig på skivverkan
och membranverkan. Det första exemplet, se figur 6.1, visar hur överbryggning kan ske med
skivverkan i form av hög balk då en pelare, eller väggsektion, slås ut. För att detta ska vara
möjligt krävs det att väggelementen kopplas samman med dragband i nederkant. Alternativt
kan väggelementen kopplas samman med bjälklaget så att detta tar upp de dragkrafter som
uppstår.

Figur 6.1 Överbryggning i form av hög balk. (Westerberg, 2010)

Då en hörnpelare, alternativt väggelement i hörn, slås ut, föreslår Westerberg (2010)
överbryggning genom en flaggkonstruktion. I detta fall, se figur 6.2, visas två
flaggkonstruktioner som möts i hörnet. Denna överbryggning är möjlig om väggelementen
kopplas ihop i ovankant, antingen med hjälp av dragband, eller genom infästning i bjälklag.
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Figur 6.2 Överbryggning i form av två flaggkonstruktioner som möts i hörn. (Westerberg, 2010)

Principen för de två ovanstående överbryggningsalternativen illustreras i figur 6.3. För
alternativet hög balk placeras dragbanden i nederkant, medan de för flaggkonstruktionen
placeras i ovankant. I de fall då väggelementen kopplas samman med bjälklaget måste de
skjuvkrafter som uppkommer kunna överföras i fogen mellan vägg och bjälklag. (Westerberg,
2010)
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Figur 6.3 Principen för överbryggningsmetoderna hög balk och flaggkonstruktion. (Westerberg, 2010)

Ett tredje alternativ för att överbrygga ett skadat område är enligt Westerberg (2010) att utnyttja
membranverkan i bjälklagen, se figur 6.4. Detta benämns också linverkan och för att denna
överbryggning ska vara möjligt fordras uppkomst av erforderliga deformationer, vilket kräver
god töjbarhet hos armeringen. Principen redovisas i figur 6.5, där armeringen utsätts för drag
och bjälklaget för tryck.

Figur 6.4 Överbryggning av lokal skada i form av membranverkan. (Westerberg, 2010)
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Figur 6.5 Principen för membranverkan. (Westerberg, 2010)
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6.2 Allmänna förutsättningar
Här redovisas de olika förutsättningar som gäller vid exceptionella dimensioneringssituationer
i avseende på lastkombinationer, förekommande laster, materialegenskaper och partialkoefficienter.

6.2.1 Lastkombination
I SS-EN 1990 (2002) klassificeras olika dimensioneringssituationer, bland vilka de
exceptionella återfinns. De exceptionella avser:
”Exceptionella förhållanden som är tillämpliga för bärverket eller dess exponering, t.ex. för
brand, explosion, påkörning eller konsekvenserna av en lokal kollaps.” (SS-EN 1990, 2002)
Den lastkombination som används i dessa situationer redovisas i tabell 6.1. Här sätts Ad till noll
då det rör sig om en situation efter en olyckshändelse (SS-EN 1990, 2002). Alternativt sätts Ad
till 34 kN/m2 då bärverksdelar dimensioneras som väsentliga bärverksdelar enligt metoden i
SS-EN 1991-1-7 (2006).
Tabell 6.1 Lastkombination vid exceptionella dimensioneringssituationer enligt SS-EN 1990 (2002) samt BFS
2013:10 EKS 9 (2013).

Permanenta laster
Ogynnsam

Gynnsam

Gk,j,sup

Gk,j,inf

Exceptionell
huvudlast
Ad

Samverkande variabla laster
Största last

Övriga laster

ψ1,1Qk,1

ψ2,i Qk,i

6.2.2 Laster
De laster som blir aktuella i denna studie är egentyngd från armerad betong samt nyttig last på
bjälklag. Betongens egentyngd anges i SS-EN 1991-1-1 (2002) till 25 kN/m3 och den nyttiga
lasten på bjälklag och balkonger i bostäder anges i BFS 2013:10 EKS 9 (2013) till 2,0 kN/m2
respektive 3,5 kN/m2.

6.2.3 Materialegenskaper
Hållfasthetsegenskaperna hos de material som berörs i studien framgår ur tabell 6.2. De
partialkoefficienter som används för betong och armering i exceptionella dimensioneringssituationer hämtas ur SS-EN 1992-1-1 (2005). För betong anges koefficienten till 1,2 och för
armering sätts den till 1,0. För stål anges partialkoefficienterna γM0 och γM2 i BFS 2013:10 EKS
9 (2013) till 1,0 respektive 0,9 fu ⁄fy , dock högst 1,1.
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Tabell 6.2 Hållfasthetsegenskaper enligt Ljungkrantz, Möller & Petersons (1997), Isaksson & Mårtensson
(2010) och Cederwall, Lorentsen & Östlund (1990).

Armering/betong/stålkvalitet

Sträckgräns

Brottgräns

Tryckhållfasthet

Draghållfasthet

fyk, fy (MPa)

fu (MPa)

fck (MPa)

fctk (MPa)

KS40S

390

NPS50

490

S355

355

K250

18

1,4

K300

21,5

1,6

470

6.3 Kraftöverföring
För att de olika överbryggande konstruktionerna som presenterats i kapitel 6.1 ska kunna
utvecklas krävs att de krafter som uppkommer kan tas upp samt överföras i, respektive mellan,
de olika elementen. Här redogörs för de i studien aktuella verkningssätten.

6.3.1 Dragkrafter
Då stål utsätts för drag beräknas kapaciteten genom två olika uttryck enligt SS-EN 1993-1-1
(2005). Dels bestäms den plastiska bärförmågan för bruttotvärsnittet, dels bestäms
dimensionerande bärförmåga vid brott i försvagat snitt med till exempel hål för fästelement.
Kapaciteten välj som det minsta av:
Npl,Rd =

A fy
γM0

(6-1)

Anet fu
γM2

(6-2)

och:
Nu,Rd =
där:
Npl,Rd

är den plastiska bärförmågan för bruttotvärsnittet.

Nu,Rd

är den dimensionerande bärförmågan i försvagat snitt.

A

är tvärsnittets bruttoarea.

fy

är stålets sträckgräns.

Anet

är tvärsnittets nettoarea.
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fu

är stålets brottgräns.

γMi

är partialkoefficienter enligt kapitel 6.2.3.

6.3.2 Förankring av armering
För att armeringens draghållfasthet ska kunna tillgodoräknas krävs tillräcklig förankring mellan
armering och betong. Denna förankring kan ske dels genom vidhäftning mellan betong och
armering, dels genom att förankringsanordningar anbringas i änden av, eller längs,
armeringsstången. Vid nyttjande av kamstänger, som har relativt stor vidhäftningsförmåga,
beror vidhäftningen på de skjuvspänningar som uppkommer på grund av adhesion, kontakttryck
mellan betong och kammar samt skjuvhållfastheten hos betong, se figur 6.6. (Isaksson,
Mårtensson & Thelandersson, 2010)

Figur 6.6 Spänningar i kontaktzonen mellan betong och armeringsstång. (Isaksson et al., 2010)

Då förankring sker genom vidhäftning antas en konstant vidhäftningsspänning verka längs en
viss sträcka. Kraften i armeringsstången tillväxer därmed linjärt från noll till den kraft som
stången utsätts för. Detta illustreras i figur 6.7. (Isaksson et al., 2010)

Figur 6.7 Krafter och spänningar i och kring armeringen. (Isaksson et al., 2010)

Erforderlig förankringslängd för kamstänger kan bestämmas med uttryck hämtade ur SS-EN
1992-1-1 (2005). Först bestäms dimensioneringsvärdet på vidhäftningshållfastheten enligt:
fbd = 2,25 η1 η2 fctd

(6-3)
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där:
η1

är en koefficient relaterad till vidhäftningsförhållandena och stångens läge under
gjutningen, se figur 6.8.

η1

= 1,0 vid goda vidhäftningsförhållanden.

η1

= 0,7 för övriga fall.

η2

är en koefficient relaterad till armeringsstångens diameter enligt:

η2

= 1,0 för ϕ ≤ 32 mm.

η2

= (132 – ϕ)/100 för ϕ > 32 mm.

fctd

är betongens dimensionerande draghållfasthet.

Figur 6.8 Beskrivning av vidhäftningsförhållanden. a) och b) ”goda” vidhäftningsförhållande för alla stänger. c)
och d) ”goda” vidhäftningsförhållande i omarkerad zon och ”dåliga” vidhäftningsförhållande i streckad zon. (SSEN 1992-1-1, 2005)

Med hjälp av värdet på vidhäftningshållfastheten bestäms sedan erforderlig grundförankringslängd enligt:
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lb.rqd =

ϕ/4
σsd /fbd

(6-4)

där:
ϕ

är armeringens diameter.

σsd

är dimensioneringsvärdet på spänningen i armeringsstången i den punkt där
överföringen antas börja.

fbd

är dimensioneringsvärdet på vidhäftningshållfastheten.

Slutligen kan dimensionerande förankringslängd bestämmas enligt:
lbd = α1 α2 α3 α4 α5 lb,rqd ≥ lb,min

(6-5)

där:
α1, α2, α3, α4 och α5 är koefficienter som ges i tabell 6.3. Observera att produkten
(α2 α3 α5) ≥ 0,7
α1

beaktar effekten av stängernas form under förutsättning av tillräckligt täckskikt,
se figur 6.9.

α2

beaktar effekten av täckande betongskikt, se figur 6.10.

α3

beaktar omslutningseffekten av tvärgående armering.

α4

beaktar inverkan av en eller flera svetsade tvärstänger inom den dimensionerande
förankringslängden.

α5

beaktar inverkan av tryck vinkelrätt mot spjälkningsplanet inom den
dimensionerande förankringslängden.

lb,rqd

är erforderlig grundförankringslängd.

lb,min

är den minsta förankringslängden enligt:
För dragna förankringar: lb,min ≥ max(0,3lb,rqd; 10Φ; 100mm)
För tryckta förankringar: lb,min ≥ max(0,6lb,rqd; 10Φ; 100mm)

Φ

är armeringsstångens diameter.
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a) Grundförankringslängd, lb, mäts
längs centrumlinjen oavsett form

c) Ekvivalent
förankringslängd för
standardkrok

b) Ekvivalent förankringslängd
för standardbock

d) Ekvivalent
förankringslängd för
standardslinga

e) Ekvivalent
förankringslängd vid
svetsad tvärstång

Figur 6.9 Andra förankringar än med rak armeringsstång. (SS-EN 1992-1-1, 2005)

a) Raka stänger

b) Stänger med bockar eller ändkrokar

c) Slingor

cd = min (a/2, c1, c)

cd = min (a/2, c1)

cd = c

Figur 6.10 Värden på cd för balkar och plattor för bestämning av α2. (SS-EN 1992-1-1, 2005)
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Tabell 6.3 Värden på koefficienter vid bestämning av dimensionerande förankringslängd. (SS-EN 1992-1-1,
2005)

Påverkande faktor

Förankringstyp

Armeringsstång

Rak

Form på stänger

Dragen

Tryckt

α1 = 1,0

α1 = 1,0

α1 = 0,7 om cd > 3ϕ
Annan än rak (se
figur 6.9b till 6.9d)

annars α1 = 1,0

α1 = 1,0

(se figur 6.10 för värden på cd)
α2 = 1 – 0,15 (cd – ϕ) / ϕ
Rak

≥ 0,7

α2 = 1,0

≤ 1,0
Täckande
betongskikt

α2 = 1 – 0,15 (cd – 3 ϕ) / ϕ
≥ 0,7

Annan än rak (se
figur 6.9b till 6.9d)

α2 = 1,0

≤ 1,0
(se figur 6.10 för värden på cd)

Omslutning av
tvärarmering som
inte är svetsad till
huvudarmering

Omslutning av
fastsvetsad
tvärarmering

Omslutning genom
tvärgående tryck

α3 = 1 – K λ
Alla typer

≥ 0,7

α3 = 1,0

≤ 1,0
Alla typer, läge och
diameter enligt figur
6.9e

α4 = 0,7

α4 = 0,7

α5 = 1 – 0,04p
Alla typer

≥ 0,7
≤ 1,0
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-

För tabell 6.3 gäller följande förklaringar:
λ

= (ΣAst - ΣAst,min) / As

ΣAst

är tvärarmeringens area inom dimensionerande förankringslängden, lbd.

ΣAst,min

är area för minsta tvärarmering.
= 0,25As för balkar och 0 för plattor.

As

är arean hos en enstaka förankrad stång med största diametern.

K

är värden visade i figur 6.11.

p

är tvärgående tryck (MPa) i brottgränstillstånd längs lbd.

Figur 6.11 Värden på K för balkar och plattor. (SS-EN 1992-1-1, 2005)

Dimensionerande förankringslängd för dragna armeringsstänger kan också på ett förenklat sätt
bestämmas som en ekvivalent förankringslängd enligt figur 6.9. Ekvivalent förankringslängd
för fall enligt figur 6.9b, 6.9c och 6.9d får då sättas till:
lb,eq = α1 lb,rqd

(6-6)

Medan den för fall enligt figur 6.9e får sättas till:
lb,eq = α4 lb,rqd

(6-7)

6.3.3 Tvärkrafter
SS-EN 1992-1-1 (2005) anger ett uttryck, se ekvation (6-8), med vilket den dimensionerande
förmågan att föra över tvärkrafter i en fog mellan betonger gjutna vid olika tidpunkter kan
bestämmas. Detta uttryck är således applicerbart vid tvärkraftsöverföring i fogar mellan
prefabricerade element.
vRdi = c fctd + μ σn + ρ fyd (μ sin α + cos α) ≤ 0,5ν fcd
där:
c och μ

är faktorer som beror på fogytornas råhet enligt tabell 6.4.
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(6-8)

fctd

är dimensionerande draghållfasthet för betong.

σn

är minsta yttre kraft per ytenhet verkande vinkelrät mot fogen samtidigt med
skjuvkraften, positiv vid tryck med σn<0,6fcd och negativ vid drag. Om σn är
negativ bör cfctd sättas till 0.

ρ

är As/Ai.

As

är arean för armering som korsar fogen, inklusive eventuell ordinarie
tvärkraftsarmering, med tillräcklig förankring på båda sidor om fogen.

Ai

är fogens area.

α

är en vinkel, definierad i figur 6.12, som bör begränsas till 45° ≤ α ≤ 90°.

ν

är en hållfasthetsreduktionsfaktor för betong med skjuvsprickor som bestäms
fck
enligt ν = 0,6 (1 − 250
), där fck anges i MPa.

Tabell 6.4 Värden på c och μ utifrån fogytans utseende. (SS-EN 1992-1-1, 2005)

Fogens yta

Förklaring

Värde på c

Värde på μ

Mycket slät

En yta gjuten mot formar av stål, plast
eller specialbehandlat trä.

0,025-0,10

0,5

Slät

En glidformsgjuten eller strängpressad
yta eller en fri yta som inte behandlats
ytterligare efter vibrering.

0,20

0,6

Skrovlig

En yta med ojämnheter på minst 3 mm på
cirka 40 mm avstånd, åstadkommen
genom krattning, friläggning av ballast
eller andra metoder som ger likvärdiga
egenskaper.

0,40

0,7

Med förtagningar

En yta med förtagningar i
överensstämmelse med figur 6.12.

0,50

0,9
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Figur 6.12 Vinkeln α bestäms enligt denna figur, där A är ny betong, B är gammal betong och C den förankring
som korsar fogen. (SS-EN 1992-1-1, 2005)

Den tvärkraftsöverförande förmågan nås här främst genom den friktion som finns mellan de
olika betongerna eller elementen. Den vinkelräta, yttre kraft, som oftast förekommande på
grund egentyngd, samt den kraft som genereras av den armering som korsar fogen möjliggör
denna friktion. Att en kraft utvecklas då det finns armering som korsar fogen beror på att de
ojämnheter som finns i fogens yta tvingar isär de två betongelementen då det förekommer
skjuvkrafter över fogen. Då utvecklas dragkrafter i armeringsjärnen som måste balanseras med
tryckkrafter i fogytan och på så vis möjliggörs ytterligare förmåga till tvärkraftsöverföring
genom friktion. Principen redovisas i figur 6.13. (fib, 2008)

Figur 6.13 Tvärkraftöverföring genom friktion på grund av förekomsten av armering över en fog utsatt för
skjuvkrafter. (fib, 2008)

Att observera är att det i SS-EN 1992-1-1 (2005) anges restriktioner för när horisontella
friktionskrafter på grund av elements egentyngd får utnyttjas. Dessa gäller då det finns risk för
jordbävningar, när bärverkets totalstabilitet enbart beror på friktion, då det finns risk för gradvis
irreversibel glidning av element samt då det finns risk för påkörning. Enligt Westerberg (2010)
ska den yttre kraften, σn i ekvation (6-8), i dessa fall sättas till 0. Westerberg (2010) skriver
vidare att:
”En viktig fråga i sammanhanget blir under vilka förutsättningar man behöver räkna med
’väsentliga stötkrafter’.”
48

Med väsentliga stötkrafter menas här de som kan uppkomma på grund av påkörning. Påkörning
kan enligt SS-EN 1991-1-7 (2006) förekomma i parkeringshus och andra byggnader med
utrymmen för bilar, där användning av fordon som gaffeltruckar är tillåtna och då byggnader
är belägna intill väg- eller järnvägstrafik. Westerberg (2010) påpekar att det är svårt att precisera
när möjligheten att utnyttja friktion i samband med stabilisering eftersom det inte ges någon
anvisning om när påkörningskrafter kan försummas.
Utöver ovanstående uttryck för tvärkraftsöverföring i fogar, se ekvation (6-8), kan
dymlingsverkan i armeringsjärn som korsar fogen utnyttjas för att överföra tvärkrafter. Hur stor
kraft som kan överföras beror på styrkan hos betongen, styrkan hos armeringen och armeringens
placering i betongen. Tre olika brottmoder är möjliga, vilka är skjuvbrott hos armeringen,
spjälkningsbrott hos betongen eller böjning hos armeringen. Att observera är att armeringen här
inte behöver vara förankrad i betongen för att kunna överföra tvärkrafterna samt att
nedanstående uttryck för dymlingsverkan förutsätter att kraften angriper i höjd med betongytans
plan, utan excentricitet. (fib, 2008)
Armeringens skjuvhållfasthet kan enligt fib (2008) beräknas med nedanstående uttryck.
FvRd =

1
√3

fyd As

(6-9)

där:
fyd

är dimensionerande sträckgräns för armeringen.

As

är armeringens tvärsnittsarea.

För att inte betongen ska spricka krävs att den koncentrerade kraften som genereras kring
dymlingen kan tas upp i betongen. Dessa krafter tenderar att spräcka betongen om kantavståndet
är för litet, se figur 6.14. Betongen måste då armeras på ett sådant sätt att detta förlopp
förhindras. (fib, 2008)

Figur 6.14 Dymlingar som placeras med för kort avstånd till kant riskerar att spräcka betongen. (fib, 2008)
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Då armeringen är stark i förhållande till den omslutande betongen, krossas betongen lokalt på
grund av den tryckkraft som uppkommer i närheten av armeringen. En led utvecklas i
armeringen där momentet är som störst och maximal bärförmåga uppnås. Nedanstående uttryck
ger den dimensionerande bärförmågan. I figur 6.15 illustreras förloppet. (fib, 2008)
FvRd = α0 ϕ2 √fcd fyd

(6-10)

där:
α0

kan sättas till 1,0 vid dimensionering.

ϕ

är armeringens diameter.

fcd

är dimensionerande tryckhållfasthet för betong.

fyd

är dimensionerande sträckgräns för armeringen.

Figur 6.15 Betongen krossas lokalt och en led utvecklas i armeringen. (fib, 2008)

Då armeringen gjuts in i två olika betongelement, mellan vilka tvärkrafter ska överföras,
kommer leder att utvecklas på samma sätt som ovan, men nu på båda sidor om fogen. Om
betongelementen består av samma betongkvalitet kommer de två lederna att utvecklas samtidigt
och maximal bärförmåga är därmed nådd. Ovanstående uttryck, ekvation (6-10), kan även i
detta fall användas vid dimensionering. (fib, 2008)
I de fall då armeringen istället är ingjuten i två element bestående av olika betongkvalitet
kommer lederna i armeringen utvecklas vid olika tidpunkter. Först utvecklas en led på den sida
där betongkvaliteten är lägre då betongen lättare går till brott här. Vid ytterligare lastökning
utvecklas även en led på andra sidan och det är först när denna led bildas som armeringen inte
längre kan ta upp mer last. Dimensionerande bärförmåga beräknas genom att använda följande
uttryck. (fib, 2008)
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FvRd = α0 ϕ2 √fcd,max fyd

(6-11)

där:
fcd,max

är dimensionerande tryckhållfasthet för den högre betongkvaliteten.

6.3.4 Skruvförband
Enligt SS-EN 1993-1-8 (2005) finns det skjuvkraftsbelastade skruvförband och
dragkraftsbelastade skruvförband. Underkategorier till dessa är hålkant-, friktions-, icke
förspända och förspända förband, där de två förstnämnda tillhör de skjuvkraftsbelastade.
Hålkantsförband överför krafter genom skjuvspänningar i skruv och hålkantstryck mellan stål
och skruv. Dimensionerande bärförmåga bestäms därmed till det värde som motsvarar den lägre
av krafterna som orsakar skjuvbrott i skruven respektive hålkantbrott i plåten. För hålkantbrott
finns tre brottmoder, vilka illustreras i figur 6.16. (Al-Emrani, Engström, Johansson &
Johansson, 2011)

Figur 6.16 Brottmoder för hålkantstryck. a) dragbrott i plåten, b) skjuvbrott i plåten och c) förlängning av hålet.
(Al-Emrani et al., 2011)
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För skjuvbrott i skruven gäller, enligt SS-EN 1993-1-8 (2005), följande uttryck:
Fv,Rd =

αv fub A
γM2

(6-12)

där:
αv

= 0,6 för skruvklass 4.6, 5.6 och 8.8.
= 0,5 för skruvklass 4.8, 5.8, 6.8 och 10.9.
= 0,6 då skjuvplanet går genom den ogängade delen av skruven, oberoende av
skruvklass.

fub

är skruvens brottgräns.

A

är skruvens bruttoarea då skjuvplanet går genom den ogängade delen eller
skruvens spänningsarea då skjuvplanet går genom den gängade delen.

γM2

är en partialkoefficient som enligt BFS 2013:10 EKS 9 (2013) sätts till 1,2.
Observera att detta inte är samma partialkoefficient som används vid
bestämmande av dragkapacitet i stål.

Då ett förband klassas som långt ska skruvarnas kapacitet, Fv,Rd, reduceras på grund av ojämn
kraftfördelning, där de yttersta skruvarna utsätts för högre belastning än de mellersta. Detta
gäller då avståndet, Lj i figur 6.17, mellan de yttersta skruvarna i förbandet är större än 15d, där
d anger skruvens diameter. Om så är fallet reduceras kapaciteten genom multiplikation med
reduktionsfaktorn βLf, som hämtats ur SS-EN 1993-1-8 (2005) och redovisas i ekvation (6-13).
Dock gäller att 0,75 ≤ βLf ≤ 1,0. (Al-Emrani et al., 2011)
βLf = 1 −

Lj − 15d
200d

(6-13)

Figur 6.17 Avståndet Lj för långa förband. (SS-EN 1993-1-8, 2005)
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Bärförmågan för hålkanttryck beräknas genom nedanstånden uttryck där kantavstånd, e1 och
e2, och inre avstånd, p1 och p2, definieras i figur 6.18 samt tabell 6.5 (SS-EN 1993-1-8, 2005).
Fb,Rd =

k1 αb fu d t
γM2

(6-14)

där:
d

är skruvens diameter.

t

är plåtens tjocklek.

fu

är plåtens brottgräns.

k1

är för skruvar vid kant det minsta av 2,8 (e2⁄d0 ) − 1,7 och 2,5 samt för inre
skruvar det minsta av 1,4 (p2⁄d0 ) − 1,7 och 2,5. k1 tar hänsyn till brottmod a
enligt figur 6.16.

d0

är skruvhålets diameter: d+1 mm för ≤ M14 och d+2 mm för M16-M24.

αb

är det minsta av αd, fub ⁄fu och 1,0.

αd

är för skruvar vid ände e1 ⁄3d0 och för inre skruvar p1 ⁄3d0 − 1⁄4. αd tar hänsyn
till brottmod b och c enligt figur 6.16.
Tabell 6.5 Minsta centrum-, änd- och kantavstånd. (SS-EN 1993-1-8, 2005)

Beträffande avstånd se figur 6.18

Minsta avstånd

Ändavstånd i kraftriktningen e1

1,2d0

Kantavstånd tvärs kraftriktningen e2

1,2d0

Centrumavstånd p1

2,2d0

Centrumavstånd p2

2,4d0

Figur 6.18 Beteckningar för fästelementavstånd. (SS-EN 1993-1-8, 2005)
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Om kraften i ett skruvförband angriper excentriskt kan kraftfördelningen i skruvarna beräknas
enligt nedan (Isaksson & Mårtensson, 2010).
Fv =

P
n

(6-15)

FMx =

M yi
Ip

(6-16)

FMy =

M xi
Ip

(6-17)

där:
P

är yttre kraft.

n

är antal skruvar.

M

är yttre moment.

Ip

= ∑ 𝑟𝑖2 = ∑(𝑥𝑖2 + 𝑦𝑖2 ). Anger skruvgruppens tröghetsmoment.

Övriga beteckningar enligt figur 6.19.

Figur 6.19 Beteckningar för beräkning av skruvkrafter. (Isaksson & Mårtensson, 2010)

Då ett skruvförband utsätts för dragkrafter kan tillskottskrafter uppkomma i skruven på grund
av deformationer i plåten. Krafterna som skruvarna ska ta upp blir således större än den yttre
dragkraften, se figur 6.20. Dessutom kan skruvarna bli böjda. Dessa två effekter reducerar
förbandets bärförmåga. (Al-Emrani et al., 2011)
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Figur 6.20 Tillskottskrafter vid deformation i plåtar. (Al-Emrani, Engström, Johansson & Johansson, 2011)

Om plåtarna inte är veka i förhållande till skruvarna, på ett sådant sätt att de inte plasticeras
innan skruvarnas hållfasthet uppnås, kan ekvation (6-18) för dragkapacitet, hämtat ur SS-EN
1993-1-8 (2005), användas. För detta uttryck ska gälla krävs också att överstarka muttrar
används för att bärförmågan inte ska äventyras på grund av att gängorna skjuvas av. (Al-Emrani
et al., 2011)
Ft,Rd =

k 2 fub As
γM2

(6-18)

där:
k2

är en reduktionsfaktor som beaktar effekterna av deformationer.
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k2

= 0,63 för försänkt skruv.

k2

= 0,9 för övriga skruvar.

fub

är skruvens brottgräns.

As

är skruvens spänningsarea.

γM2

= 1,2.

6.3.5 Momentkapacitet för enkelarmerade balkar och plattor
Isaksson et al. (2010) anger en metod för att bestämma dimensionerande momentkapacitet samt
erforderlig armeringsmängd för enkelarmerade balkar och plattor bestående av betong med en
hållfasthet upp till 50 MPa. Metoden grundas på det som gäller i SS-EN 1992-1-1 (2005), där
bland annat plana tvärsnitt antags förbli plana och betongens draghållfasthet försummas.
Metoden enligt Isaksson et al. (2010) bygger på att en jämvikt kring tvärsnittets neutrallager
ska vara uppfylld mellan ett förenklat tryckblock i betongen och drag i armeringen, se figur
6.21. Vid jämvikt gäller:
Fc = fcd 0,8x b = Fs = As σs

(6-19)

där:
Fc

är tryckkraften i betongen.

Fs

är dragkraften i armeringen.

fcd

är dimensionerande tryckkapacitet i betongen.

0,8x

är höjden på det förenklade tryckzonsblocket.

b

är tryckzonsblockets bredd.

As

är armeringsarean.

σs

är spänningen i armeringen.
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Figur 6.21 Kraftjämvikt kring neutrallagret. (Isaksson & Mårtensson, 2010)

Momentet, M, orsakat av yttre last ska vara lika stort som ett moment kring godtycklig punkt i
balkens tvärsnitt, exempelvis kring angreppspunkten för tryckkraften i betongen eller
dragkraften i armeringen:
M={

Fs (d − 0,4x)
Fc (d − 0,4x) = fcd 0,8x b(d − 0,4x)

(6-20)

där:
d

är den effektiva höjden, avståndet mellan armeringens tyngdpunkt och tvärsnittets
ovankant.

Genom att dividera ekvation (6-19) med den effektiva höjden, d, kan uttrycket för den
mekaniska armeringsandelen erhållas som:
ω=

As σs
= 1 − √1 − 2m
̅
b d fcd

(6-21)

där m
̅ är det relativa momentet enligt:
m
̅ =

M
= ω(1 − 0,5ω)
b d2 fcd

(6-22)

Den mekaniska armeringsandelen jämförs med den balanserade armeringsandelen, se ekvation
(6-23), för att avgöra om balken är normal- eller överarmerad. Då balken är normalarmerad
uppnår armeringen sin sträckgränstöjning innan betongen når sin gränsstukning, εcu = 3,5 ‰.
Vid överarmerat tvärsnitt uppnår betongen gränsstukning innan armeringen når sträckgränsen.
Ett normalarmerat tvärsnitt innehåller mindre mängd armering än ett överarmerat.
ωbal = 0,8

εcu Es
fyd + εcu Es

(6-23)

57

där:
εcu

är betongens gränsstukning.

Es

är armeringens elasticitetsmodul.

fyd

är armeringens dimensionerande sträckgräns.

Om den mekaniska armeringsandelen är mindre än den balanserade är tvärsnittet normalarmerat
och erforderlig armeringsmängd bestäms enligt:
As =

M

fcd
=
ω
b
d
ω
fyd
fyd d (1 − 2 )

(6-24)

Vid en mekanisk armeringsandel större än den balanserade är tvärsnittet istället överarmerat
och armeringsmängden måste minst uppgå till:
As =

M

fcd
ω = ω b d σs
σs d (1 − 2 )

(6-25)

Där spänningen i armeringen, σs, beräknas enligt:
σs = Es εcu (

0,8
− 1)
ω

(6-26)

6.3.6 Tvärkraftkapacitet för balkar och plattor utan tvärkraftsarmering
Då tvärkraftskapaciteten bestäms för balkar och plattor skiljs de konstruktioner som saknar
särskild tvärkraftsarmering från de som innehåller sådan (SS-EN 1992-1-1, 2005). Nedan
beskrivs dimensioneringsförfarandet för balkar och plattor som saknar särskild tvärkraftsarmering.
Då tvärkraftsarmering saknas ska betongen ta upp den tvärkraft som verkar på strukturen
(Isaksson et al., 2010). Metoden som anges i SS-EN 1992-1-1 (2005) anger nedanstående
uttryck för tvärkraftskapacitet.
1

VRd,c = (CRd,c k (100 ρl fck )3 + k1 σcp ) bw d

(6-27)

Med ett minsta värde:
VRd,c = (vmin + k1 σcp )bw d
där:
CRd,c

= 0,18/γC

γC

är partialkoefficienten för betong.
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(6-28)

k

= 1 + √200⁄d ≤ 2,0.

d

är den effektiva höjden i mm.

ρl

= Asl /(bw d). Anger böjarmeringsinnehållet.

Asl

är arean hos den böjarmering som når minst (lbd + d) bortom betraktat snitt.

k1

= 0,15.

σcp

= NEd /Ac < 0,2fcd . Anger bidrag från yttre normalkraft eller förspänning om
sådan finns.

bw

är tvärsnittets minsta bredd inom dess dragna del. Anges i mm.

vmin

= 0,035√k 3 fck .

fck

är betongens karakteristiska tryckhållfasthet angiven i MPa.

6.3.7 Momentkapacitet för höga balkar
Det görs skillnad på hur dimensionering för momentbärförmågan utförs mellan vanliga balkar
och höga balkar. Detta då verksam höjd för höga balkar kan vara mindre än den faktiska höjden.
(BBK 04, 2004)
SS-EN 1992-1-1 (2005) definierar en balk som en bärverksdel vars spännvidd är större än tre
gånger tvärsnittshöjden. Bärverksdelen bör i annat fall ses som en hög balk. Dock anges här
inte hur momentbärförmågan för höga balkar bör beräknas utan endast vanliga balkar
behandlas.
I BBK 04 (2004) anges däremot en metod för att beräkna dimensionerande bärförmåga och
erforderlig armeringsmängd för fritt upplagda höga balkar, för vilka nedanstående villkor ska
vara uppfyllt.
M0
≤ 1,5
h V0

(6-29)

där:
M0

är största böjande moment i betraktat spann, beräknat under förutsättning av fri
uppläggning vid båda stöden.

V0

är största tvärkraft vid upplag, beräknat under samma förutsättningar som M0.

h

är balkens totala höjd.

Erforderlig fältarmeringsarea, som placeras inom den nedre fjärdedelen av verksamma höjden,
hf, kan enligt BBK 04 (2004) sättas till:
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Asf =

Mf
zf fst

(6-30)

där:
Mf

är dimensionerande fältmoment.

zf

är inre hävarm, d.v.s. avståndet mellan fältarmeringens tyngdpunkt och
tryckresultanten. Se nedan.

fst

dimensionerande draghållfasthet för armeringsstålet.

Hur zf bestäms beror på förhållandet mellan moment, tvärkraft och verksam höjd. Då
M0 ⁄(hf V0 ) < 1 tas hänsyn till var lasten angriper. Då last angriper i ovankant gäller:
zf = (0,65 + 0,2

M0
)d
hf V0

(6-31)

där:
hf

är verksam höjd. Dock gäller hf ≤ spännvidden.

d

är den effektiva höjden, avståndet mellan armeringens tyngdpunkt och den
verksamma höjdens ovankant.

Om last angriper i underkant gäller:
zf = (0,45 + 0,4

M0
)d
hf V0

(6-32)

Om villkoret M0 ⁄(hf V0 ) ≥ 1 är uppfyllt gäller istället:
zf = min {

0,85d
spännvidden

(6-33)

I såväl BBK 04 (2004) som i SS-EN 1992-1-1 (2005) anges även vilken övrig armering, både
horisontell och vertikal, som bör förekomma i en hög balk. Detta behandlas inte vidare i denna
studie.
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7 Resultat, analys och diskussion
Här redovisas dels de resultat som framkommit ur de undersökningar som gjorts i avseende att
kontrollera om byggnaden i dess ursprungliga form kan anses uppfylla de krav som dagens
norm ställer på byggnaders förmåga att motstå ett fortskridande ras, dels det åtgärdsförslag som
tagits fram för att uppfylla gällande krav. Endast väsentliga delresultat kommer framhållas
medan beräkningarna i sin helhet redovisas i bilagorna A till S. Delresultaten analyseras,
värderas och diskuteras, dels i samband med att de presenteras, dels i ett avslutande
diskussionskapitel.
Undersökningen har gjorts inom ramen för studiens avgränsningar och berör därmed inte hela
byggnaden. Valet att enbart undersöka ett innerväggs- och ett gavelelement, samt anslutande
bjälklagselement exklusive balkonger, har gjorts, dels för att beröra regelverkens alla delar, dels
för att befintliga kopplingars utformning skiljer sig åt vid dessa element och att undersökningen
därmed blir mer komplett. Dessa element, se figur 7.1, har även bedömts vara de mest utsatta
vid förlust av en bärverksdel på grund av att de anslutande bjälklagen är enkelspända.

Figur 7.1 Plan över beaktade element. Gavelelement till vänster och innervägg till höger.

7.1 Robusthet i aktuellt utförande
I kapitel 2.3 framgår att aktuell byggnad är nio våningar hög och att den används som
flerbostadshus. Detta medför att den tillhör konsekvensklass 2b enligt den definition som görs
i kapitel 3.3.3 och därmed ställs specifika krav, enligt dagens norm, i avseende på byggnadens
robusthet. Dock gäller dessa krav endast vid omfattande renovering eller ändring, enligt kapitel
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2.4. En sammanfattning av kraven återfinns i kapitel 5 medan en mer detaljerad redogörelse
hittas i kapitel 3 och 4.

7.1.1 Befintliga kopplingar
I kapitel 2.3.1 har en beskrivning av de kopplingar som finns mellan byggnadens olika element
givits. Av denna framgår att elementen i de flesta fall är sammankopplade i någon form. För att
byggnaden ska uppfylla dagens krav på robusthet krävs att det finns horisontella och vertikala
dragband eller att det finns horisontella dragband samtidigt som alternativa lastvägar kan
påvisas då bärande element fiktivt avlägsnas. Kan alternativ lastväg inte påvisas ska det
avlägsnade elementet klara de krav som ställs på en väsentlig bärverksdel. Utöver detta krävs
dessutom att fasad är kopplad till bärverket i varje bjälklagsnivå.
De kopplingar som binder samman bjälklagselementen till varandra samt bjälklagselementen
till gavelelementen, enligt figur 2.2–2.8, kan här, tillsammans med den böjarmering som finns
i bjälklagen, tänkas utgöra horisontella dragband. Dessa finns dessutom i två vinkelräta
riktningar och i varje bjälklagsnivå såsom normen säger och som beskrivs i kapitel 5.1. Kravet
på att det bör finnas horisontella dragband är därmed uppfyllt om tillräcklig kapacitet kan
bevisas.
Vidare finns det mellan gavelelement samt gavelelement och bjälklag, enligt figur 2.2–2.4 i
kapitel 2.3.1, kopplingar i form av bultar och armeringsslingor. Kopplingarna kan ses, dels som
sammahållningsarmering mellan fasad och bjälklag, dels som vertikala dragband. Att dessa
skulle ha tillräcklig kapacitet anses dock orimligt på grund av de ringa förankringslängderna
för bult och slingor, men även på grund av kopplingarnas stora centrumavstånd. Kopplingar i
vertikalled mellan bärande innerväggar saknas, se figur 2.5-2.9. Kraven på att varje bärande
element ska förbindas kontinuerligt från grund till taknivå, enligt kapitel 5.2, och att fasad ska
förankras till bärverket i varje bjälklagsnivå, enligt kapitel 5.1.1, uppfylls därmed inte.
Kopplingarnas bristande kapacitet tyder på samma fenomen som Pearson och Delatte (2005)
beskriver i sin studie om olyckan i Ronan Point, där olyckans omfattning till stor del berodde
på den bristande kapaciteten hos kopplingarna mellan elementen.
Vidare undersöks de horisontella dragbandens kapacitet, om alternativa lastvägar finns samt
om bärande väggar kan klassas som väsentliga bärverksdelar. Detta för att identifiera ytterligare
områden som kan vara i behov av eventuella åtgärder.

7.1.2 Horisontella dragband
Vid undersökning av de horisontella kopplingarnas kapacitet kan det konstateras att resultatet
är skiftande beroende på beräkningsmetod samt val av norm. Förankringslängden är inte
tillräcklig för att överföra de krafter som erfordras, oberoende av normval, vid beräkning enligt
förenklad metod, se kapitel 6.3.2. Detta framgår ur bilaga A och B där ekvivalent
förankringslängd beräknats till 356,5 mm, med krafter enligt SS-EN 1991-1-7 (2006), och 127,3
mm, med krafter enligt SS-EN 1992-1-1 (2005), medan den aktuella ekvivalenta
förankringslängden, se figur 6.9b samt figur 2.7 och 2.8, uppskattats till ungefär 100 mm.
Används däremot den fullständiga metoden, där bland annat inverkan av tvärgående armering
beaktas, uppgår den erforderliga förankringslängden till 250 och 160 mm då den dimensioneras
för den kraft som anges i SS-EN 1991-1-7 (2006) respektive SS-EN 1992-1-1 (2005). Aktuell
längd har i detta fall, se figur 6.9a samt figur 2.7 och 2.8, uppskattats till 200 mm, vilket alltså
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är tillräckligt för att uppfylla kraven enligt SS-EN 1992-1-1 (2005). Enligt den tidigare studie
som genomförts av Bergvall och Sundquist (1983) i avsikt att undersöka raset av Biomedicinska
centrum i Uppsala kan samma slutsats dras, nämligen att bristande förankringslängd i
kopplingar mellan elementen kan vara en avgörande faktor till att ett fortskridande ras
uppkommer.
Här bör dock nämnas att de aktuella förankringslängderna är uppskattade, liksom, till viss del,
kopplingens utseende. Resultatet är därför inte tillförlitligt. Att uppskattning gjorts beror på
avsaknad av ursprunglig ritning. Resultatet speglar vidare inte heller den verkliga kapaciteten
då byglarna gjutits in vid uppförandet av byggnaden. Byglarnas vidhäftning till de
prefabricerade bjälklagselementen beror därmed även till viss del på vidhäftning mellan
fogbruk och betong gjuten vid ett tidigare tillfälle, och inte endast på vidhäftningen mellan
bygel och fogbruk. Kontroll av denna vidhäftning utförs inte, med motiveringen att resultatet
än en gång vore osäkert på grund av avsaknaden av originalritning.
Efter undersökning kan det konstateras att byggnaden i sin nuvarande utformning troligtvis inte
uppfyller kraven på horisontella dragband enligt SS-EN 1991-1-7 (2006). Möjligtvis inte heller
enligt SS-EN 1992-1-1 (2005). För att säkerhetsställa resultaten krävs vidare studier, grundade
på mer tillförlitliga underlag.

7.1.3 Alternativa lastvägar
Vid fiktiv borttagning av ett gavelelement, se figur 7.1 och 7.2, kan fallet betraktas som en
flaggkonstruktion enligt kap 6.1. Här betraktas en våning i taget och för att överbryggningen av
det skadade området ska vara möjlig krävs att en skjuvkraft på 122,7 kN, enligt bilaga D, kan
överföras mellan väggens ovankant och bjälklag. Detta då horisontella kopplingar till
intilliggande gavelelement saknas. Bjälklaget måste således användas som dragband, dock visar
beräkningar, i bilaga D, på otillräcklig förankringslängd hos armeringsslingorna för att
erforderlig spänning och friktion mellan bjälklag och gavelelement ska ha möjlighet att
utvecklas. Därav kan kraften inte överföras enligt metod beskriven i kapitel 6.3.4. Att överföra
kraften via dymlingsverkan i slingorna placerade i gavelelementets ovankant enligt kapitel 6.3.4
är inte heller möjligt då denna kapacitet endast uppgår till 78,3 kN. Att kontroll av
dymlingsverkan görs för slingorna i gavelelementet, och inte för slingorna i bjälklaget, beror
på anslutningens utseende, där slingorna i gavelelementet placerats i ursparningar i bjälklaget.
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Figur 7.2 Flaggkonstruktion i hörn då gavelelement avlägsnats.

En flaggkonstruktion, liknande den som betraktats vid gavelelementet, kan även tillämpas då
en sektion, från fasad och in, av en innervägg avlägsnas, se figur 7.1 och 7.3. Här saknas dock
helt anslutningar mellan väggens ovankant och bjälklag. Däremot har innerväggen ett upplag
på kvarstående underliggande delar och armering i väggens ovankant kan därmed uppta de
krafter som uppstår om kapaciteten, då den betraktas som konsolbalk, är tillräcklig. Ur bilaga
E framgår dock att armeringsmängden är otillräcklig.

Figur 7.3 Flaggkonstruktion då yttre sektion av innervägg avlägsnats.
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Samma innervägg kan, i de fall då mittsektion av underliggande element faller bort och
resulterar i två upplag, också utnyttjas som en hög balk, enligt kapitel 6.3.8, se figur 7.4. Även
här visar sig armeringsmängden i väggen otillräcklig, aktuella 78,5 mm2 mot erforderliga 157,2
mm2, enligt bilaga F.

Figur 7.4 Väggen betraktas som en fritt upplagd hög balk då mittsektion av underliggande vägg avlägsnats.

Att alternativa lastvägar inte kan påvisas, vare sig vid gavelelement eller innervägg, beror
följaktligen framför allt på kopplingarnas otillräckliga kapacitet. Samma slutsats drar Pearson
och Delatte (2005) vid undersökningen av Ronan Point. Problemen tycks således vara av
samma karaktär.
Vid undersökning av alternativa lastvägar har, i alla fall, en sektion motsvarande den
rekommendation som ges i SS-EN 1991-1-7 (2006) fiktivt avlägsnats. Detta då motsvarande
instruktioner i SS-EN 1992-1-1 (2005) anses undermåliga vad gäller byggnader med bärande
väggar.

7.1.4 Väsentliga bärverksdelar
Då överbryggning inte är möjlig, varken vid gavelelement eller innervägg, kontrolleras, i bilaga
G, om dessa uppfyller kraven för väsentliga bärverksdelar. Resultatet visar att gavelelementet
inte klarar den last som det utsätts för. Dess momentkapacitet är undermålig då elementet ses
som fritt upplagt på två upplag, bjälklagen upp- och nedtill. Ingen hänsyn har här tagits till
kapaciteten för gavelelementets förankring till dessa upplag då brott alltså ändå uppkommer.
Någon kontroll av innerväggen behöver inte göras då denna inte innehåller något armeringsnät,
vilket gavelelementet gör. Innerväggens kapacitet är således lägre än gavelelementets. Att
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innerväggens tjocklek uppgår till 150 mm, till skillnad från gavelelementets 120 mm, anses inte
påverka resultatet.

7.2 Åtgärdsutformning
Då undersökning visat att byggnaden inte uppfyller kraven för robusthet som anges i, de idag,
gällande dimensioneringsprinciperna tas här åtgärdsförslag fram. Åtgärden går ut på att kraven
på robusthet ska uppfyllas genom förekomst av horisontella dragband samt att överbryggning
av skadade områden är möjlig. Åtgärden grundas på att möjliggöra kraftöverföring mellan
element genom att förstärka fogar med L-stål och plattstål, av stålkvalitet S355, förankrade med
Hilti HST expanderbult, se figur 7.5. Expandertypen är konstruerad för att klara dynamiska
krafter, därav valet att använda denna. Vad gäller de horisontella dragbanden har två olika
åtgärder utformats. Detta för att jämföra de krav som ställs i SS-EN 1991-1-7 (2006),
redovisade i kapitel 3, respektive SS-EN 1992-1-1 (2005), redovisade i kapitel 4.
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Figur 7.5 Några av de förband som används vid åtgärd. a) plattstål som sammanhållningsarmering mellan fasad
och bjälklag, b) plattstål som sammanbinder gavelelement till varandra och c) L-stål som kopplar samman
gavelelement och innervägg med bjälklag. Materialtjockleken är för a) 8 mm och för b) och c) 5 mm.

Valet att använda platt- och L-stål förankrade med expander har gjorts med tanke på åtgärdens
genomförbarhet. Denna lösning anses vara enkel att genomföra då den är utanpåliggande och
kan monteras direkt på befintlig konstruktion utan större förarbeten. I vissa fall måste
håltagningar göras för att förstärkningarna ska kunna monteras. En nackdel är dock de estetiska
konsekvenser som dessa synliga förband medför. Att tänka på är vidare att byggnadsdelar
bestående av stål kräver brandskydd.
I tidigare studier avseende robusthet kopplat till prefabricerade betongkonstruktioner,
genomförda av Starossek och Haberland (2010), redogörs för olika metoder för att öka en
byggnads robusthet. I studien nämns att både genom anordning av alternativa lastvägar, samt
genom tillräcklig sammanhållning kan konstruktioner göras tillräcklig robusta. I en annan
studie av Fang och Li (2009) hävdas att olyckan i Ronan Point kunde undvikits genom att öka
fogarnas kapacitet. Aktuellt åtgärdsförslaget följer således samma linje.
66

7.2.1 Horisontella dragband enligt SS-EN 1992-1-1
Här dimensioneras inre dragband för en kraft på 20 kN/m då de fördelas jämnt över bjälklagen.
Denna kraft är, enligt bilaga H, möjlig att ta upp även i bjälklagens böjarmering, oavsett
riktning. I figur 7.6 illustreras ett förband som har en dragkapacitet på 35,0 kN/m då det
monteras med M16-expander samt centriskt över fog mellan två bjälklag och med ett
kantavstånd vinkelrätt kraftriktningen på minst 400 mm. Dragkapaciteten möjliggör montage
med centrumavstånd upp till 1,75 m.
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Figur 7.6 Horisontella förband som används i två vinkelräta riktningar i huset. Materialtjockleken är 5 mm.

Horisontella dragband längs kant behöver här endast dimensioneras för 15 kN, enligt bilaga I.
Därmed kan förband av samma typ, som för inre dragband, användas även här då de uppnår
tillräcklig kapacitet. Lämplig placering av förband längs kant samt inre förband redovisas i figur
7.7.

Figur 7.7 Lämplig placering av horisontella förband. Monterade på bjälklagens undersida och med
centrumavståndet 1500 mm. Observera att icke undersökta element inte redovisas i figuren samt att håltagning
måste göra i väggarnas ovankant.

7.2.2 Horisontella dragband enligt SS-EN 1991-1-7
Ur bilaga J framgår att förbanden i husets längdriktning, från gavel till gavel, samt vinkelrätt
denna riktning ska dimensioneras för 56 kN/m respektive 60,4 kN/m. Vid kontroll av
böjarmeringens dragkraftskapacitet framkommer dock att denna är undermålig för att klara
67

dimensionerande krafter från långsida till långsida. Detta löses genom att koncentrera
dragbanden till bjälklagens upplagslinjer då det här finns två längsgående armeringsstänger
med diametern 16 mm i varje långsida i bjälklagselementen, se bilaga W.
Att dragbanden koncentreras till upplagslinjerna resulterar i ett centrumavstånd lika bjälklagens
spännvidd samt i att dragbanden ska dimensioneras för 207,5 kN, medan kapaciteten för
armeringsstängerna i bjälklagen uppgår till 313,6 kN. Detta enligt bilaga K.
För att ta upp krafterna i husets längdriktning används förband enligt figur 7.8. Dessa klarar vid
förankring med M16-expander, enligt bilaga J, en kraft på 58,4 kN där kantavståndet i
kraftriktningen är dimensionerande. Detta gäller vid montage centriskt över fogen mellan
bjälklagen och med ett kantavstånd vinkelrätt kraftriktningen på minst 700 mm, se lämplig
placering i figur 7.9.
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Figur 7.8 Horisontella inre förband i husets längdriktning. Tjockleken uppgår till 5 mm.

Figur 7.9 Lämplig placering av horisontella dragband i husets längdriktning. Här placerade med
centrumavståndet 1000 mm. Observera att icke undersökta element inte redovisas i figuren samt att håltagning
måste göra i väggarnas ovankant.

Vinkelrätt husets längdriktning bör fyra förband, illustrerade i figur 7.10, monteras i nära
anslutning till de armeringsstänger som kraften ska överföras till, se figur 7.11 och 7.12. Detta
då den sammanlagda dragkapaciteten, enligt bilaga K, uppgår till 223,2 kN, då förbanden
förankras med M16-expander. Två förband monteras på varje sida om väggelementet.
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Figur 7.10 Horisontella inre förband vinkelrätt husets längdriktning. Tjockleken uppgår till 5 mm.

Figur 7.11 Horisontella inre förband vinkelrätt husets längdriktning och deras placering. Icke undersökta
element är inte redovisade i figuren.

Figur 7.12 Närbild på horisontella inre förband. Två förband monteras på varje sida om väggen. Icke undersökta
element är inte redovisade i figuren.

Armeringsstängernas koncentration till bjälklagets kant, och montage av förband i dess närhet,
medför till att kantavståndet vinkelrätt kraftriktningen blir litet. Kantavståndet måste, enligt
bilaga K, uppgå till minst 1200 mm för att spjälkningsbrott i betongen ska undvikas, vilket leder
till att åtgärden inte är genomförbar. Om SS-EN 1991-1-7 (2006) ska uppfyllas krävs således
vidare studier.
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De dimensionerande krafterna för dragband längs kant uppgår i husets längdriktning och
vinkelrätt denna till 56 respektive 90,6 kN, enligt bilaga L. Kapaciteten för de förband som
används som inre dragband visar sig även i detta fall vara tillräcklig. Förband av samma typ
kan således användas även i detta avseende. Dock uppstår här än en gång problem med
kantavstånd vad gäller förband vinkelrätt husets längdriktning.

7.2.3 Gavelelement
För att överbryggning av skadat område ska vara möjlig krävs, som nämnts i kapitel 7.1.3, att
en kraft på 122,7 kN ska vara överförbar mellan gavelelement och bjälklagselement. Detta
möjliggörs genom att L-stål monteras mellan vägg och bjälklag i taknivå på varje våning. Fem
förband, av typen illustrerad i figur 7.5c, kapitel 7.2, kan enligt bilaga M och N överföra
erforderlig tvärkraft då de förankras med M10-expander och monteras med ett kantavstånd i
kraftriktningen på minst 700 mm i gavelelementet och 550 mm i bjälklaget. Förslagsvis placeras
förbanden enligt figur 7.13.

Figur 7.13 Lämplig placering av de fem förbanden. Här visas två våningar.

Då kraften nu kan överföras till bjälklaget krävs också att bjälklaget är förankrat till övriga
kringliggande element för att vidare kraftöverföring ska vara möjlig. De horisontella
dragbanden, beskrivna i kapitel 7.2.2, utgör här denna förankring. Vid kontroll visar sig
kapaciteten vinkelrätt husets längdriktning vara otillräcklig, se bilaga O. Huruvida detta kräver
extra åtgärder är osäkert då det vid fullständig undersökning av byggnaden kan finnas
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ytterligare förband monterade, exempelvis L-stål vid vägg mittemot gavelelementet, som kan
öka kapaciteten. Vidare undersökning görs därmed inte.
Utöver förband mellan gavelelement och bjälklag monteras plattstål, enligt figur 7.5b, kapitel
7.2, som kopplar samman gavelelementet till intilliggande gavelelement för att ta hand om den
vertikala kraft som, enligt bilaga P, uppgår till 113,9 kN. Här monteras fem förband med M10expander för att uppnå erforderlig kapacitet, se figur 7.14. Dock är det vid montage av detta
antal förband inom en längd lika med våningshöjden inte möjligt att uppfylla det minsta
kantavstånd i kraftriktningen som inte orsakar minskad kapacitet. Detta avstånd uppgår till 700
mm men anses inte behöva beaktas då det i kraftriktningen, för alla gavelelement, finns ett annat
intilliggande element som kan motverka spjälkningsbrott i betongen.

Figur 7.14 Utöver L-stål i taknivå har nu även fem plattstål monterats mellan två olika gavelelement. Möjlig
placering skulle också kunna vara på utsidan av gavelelementets innerskiva. Då krävs dock håltagning i
ytterskivan.

7.2.4 Innervägg
Som beskrivits i kapitel 7.1.3 kan innerväggen betraktas antingen som en flaggkonstruktion
eller som en hög balk upplagd på två upplag. Då innerväggen betraktas som en
flaggkonstruktion saknas, i ursprungligt utförande, erforderlig dragkapacitet i ovankant medan
densamma visar sig otillräcklig i underkant vid betraktelse som fritt upplagd hög balk.
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För att flaggkonstruktionen ska vara möjlig krävs, enligt bilaga Q och R, en dragkapacitet på
179,2 kN. Detta uppfylls genom montage av sju L-stål, tre respektive fyra på vardera sida
väggen, mellan innervägg och ovanpåliggande bjälklag, se figur 7.15 och 7.16. Dessa L-stål är
av samma typ som används vid gavelelementet men har, då de förankras med M12-expander i
både vägg och bjälklag något högre kapacitet. Kapaciteten minskar dock om kantavståndet i
kraftriktningen underskrider 650 mm.

Figur 7.15 Tre förband på ena sidan av väggen.
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Figur 7.16 Fyra förband på andra sidan väggen.

Då det enligt kapitel 7.1.3 visat sig att väggens dragkapacitet i underkant är undermålig då den
betraktas som en fritt upplagd hög balk. För att överbrygga denna skada monteras endast ännu
ett L-stål på vardera sida väggen, på ett sådant sätt att förband nu finns monterade längs hela
väggens längd. Detta då överbryggning här anses vara möjlig genom att väggen spricker upp i
dess mittsektion och på så vis bildar två flaggkonstruktioner, se figur 7.17. De extra förbanden
monteras då skadan som ska överbryggas inträffar i annan sektion av väggen än i fallet beskrivet
ovan, där sektion från fasad och in avlägsnats.
Varför detta specifika fall inte kontrollerats i detalj beror på att momentet, och därmed även
kraften som ska överföras mellan elementen, ökar exponentiellt med längden. Således utsätts
förbanden i detta fall för betydligt mindre krafter än i fallet beskrivet ovan och anses därmed
uppnå erforderlig kapacitet utan närmare undersökning.
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Figur 7.17 Innerväggen spricker upp och bildar två flaggkonstruktioner.

Som i fallet för gavelelementet, se kapitel 7.2.3, krävs här vidare undersökning kring huruvida
kraften, som nu överförts till bjälklag, kan föras vidare till intilliggande delar. Sådan
undersökning görs inte då den, likt den som gjorts för gavelelementet, inte kan ses fullständig
förrän ytterligare områden undersökts och åtgärdats.

7.2.5 Sammahållningsarmering enligt SS-EN 1992-1-1
För att uppfylla kravet på sammanhållning mellan fasad och bjälklag används, utöver L-stålen
i kapitel 7.2.3, ett plattstål, illustrerat i figur 7.5a. Detta då L-stålen endast har tillräcklig
kapacitet att uppta krafter vinkelrätt husets längdriktning. Då L-stålen utsätts för drag som
angriper excentriskt, se bilaga S, bänds de loss.
Plattstålen används för att uppta krafter i husets längdriktning och förankras med M12-expander
i bjälklag och M10-expander i gavelelement på innerskivans utsida, se figur 7.18. Förankringen
i bjälklaget har, enligt bilaga S, en dragkapacitet på 12,5 kN, vilket gör ett centrumavstånd på
600 mm lämpligt då kraften uppgår till 12 kN.
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Figur 7.18 Plattstål placerade på utsidan av gavelelementens innerskiva. Montage sker förslagsvis efter att hål
bilas upp i gavelelementets ytterskiva. Observera att ytterskivor här inte är synliga.

7.3 Avslutande analys och diskussion
Som framgått tidigare i kapitlet finns det en del osäkerhet kring de undersökningar som gjorts.
Bland annat kan kapaciteten hos bjälklagens ursprungliga kopplingar till varandra inte med
säkerhet bestämmas på grund av avsaknaden av ritning som beskriver dessa kopplingars
utformning. Dessutom råder det osäkerheter kring huruvida krafter kan föras vidare från
bjälklag till andra intilliggande element då flaggkonstruktioner utvecklas vid innervägg och
gavelelement.
Vidare bör nämnas att undersökningen har begränsats till att endast omfatta ett gavelelement
och en innervägg, samt bjälklag i anslutning till dessa, se figur 7.1. Kontroll av global stabilitet
och lastnedföring efter att skada uppkommit har inte gjorts, vilket kan leda till vidare
skadespridning. Avgränsningen leder till att resultaten inte ger en helhetsbild av hur byggnaden
är konstruerad och att de möjligtvis inte är applicerbara på byggnadens alla element. Kopplingar
utanför undersökta områden kan se annorlunda ut, liksom skilja sig i detaljer. Byggnadens olika
betongelement kan dessutom skilja sig i sin utformning.
Att studien inte beaktar några ekonomiska aspekter kan dessutom leda till att åtgärden blir
orimligt dyr och därmed inte är ekonomisk försvarbar att genomföra i praktiken. Detta kan
vidare leda till att den inte anses rimlig att genomföra vid renovering eller ändring av aktuell
byggnad, beroende på de bedömningar som myndigheterna gör. Genomförande av åtgärden
leder till att byggnaden blir robust samt att fortskridande ras, och således allvarliga olyckor, kan
undvikas, exempelvis vid arbeten på byggnaden, påkörningar eller explosioner.
Val av beräkningsmodeller är en faktor som kan leda till avvikande resultat, dels i form av andra
kraftöverföringssätt, dels i form av andra storheter. De val som gjorts anses spegla verkligheten
bäst och baseras på fakta som framkommit ur den genomförda litteraturstudien. Främst är de
beräkningsmodeller och samband som används i undersökningen hämtade ur dagens gällande
regelverk. Valet att använda beräkningsmodeller hämtade ur annan litteratur än gällande
regelverk görs endast då motsvarande saknas i densamma. Beräkningsmodeller hämtade ur
BBK 04 (2004) anses pålitlig då detta är den norm som tidigare varit gällande. Övriga val har
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baserats på rekommendation från professionella aktörer med expertis inom kunskapsområdet.
Dessa anses alltså också pålitliga då de på något vis har förankring och används i branschen.
Trots att gällande regelverk har följts kan felkällor uppkommit på grund av den tolkning som
gjorts av regelverk. Detta gäller främst SS-EN 1991-1-7 (2006) och SS-EN 1992-1-1 (2005) då
det finns oklarheter kring vilket regelverk som ska följas. I denna undersökning tolkas SS-EN
1992-1-1 (2005) som den norm dimensionering ska utföras efter när det råder motstridiga
uppgifter i de båda normerna. Vid framtagning av åtgärdsförslag av horisontella dragband
används dock båda normerna i jämförande syfte.
Vid jämförelse av de horisontella dragbandens dimensionerande kraft konstateras en markant
skillnad, vilket medför att aktuellt åtgärdsförslag endast är genomförbart då SS-EN 1992-1-1
(2005) följs. Resultatskillnaden medför dessutom att en konstruktion riskerar att bli kraftigt
över- eller underdimensionerad beroende på normval.
Oklarheterna kring tolkningen av dessa regelverk bör vidare utredas så att dessa elimineras.
Även formuleringar och förklaringar i framförallt SS-EN 1991-1-7 (2006) bör granskas då det
på flertalet punkter anses finnas utrymme för individuella tolkningar.
Sist men inte minst finns även ett antal omständigheter gällande åtgärdsutformningen som bör
tas i åtanke. Bland annat har ursprungliga kopplingars kapacitet inte tillgodoräknats vilket leder
till att konstruktionen har något större kapacitet än den som anges. Således kan åtgärdens
omfattning eventuellt minskas.
Därtill har åtgärden inte undersökts i sin helhet utan endast enskilda förbands kapacitet har
kontrollerats. Detta medför att effekter beroende på placering och interaktioner mellan flera
förband kan komma att påverka den sammanlagda kapaciteten.
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8 Slutsats
För att besvara hur byggnaden i dess aktuella utförande är konstruerad i avseende på robusthet
har de ritningar byggnaden är uppförd efter analyserats. Analysen har resulterat i slutsatsen att
byggnaden i dess aktuella utförande till viss del är konstruerad för att vara robust då den är
utförd med kopplingar mellan såväl gavelelement och bjälklag som mellan bjälklagselement.
Gavelelementen har kopplats till bjälklagen upp- och nedtill med bultar och armeringsslingor
om omsluter varandra medan bjälklagselementen kopplats samman genom armeringsbyglar
som omsluts av slingor i bjälklaget. En punkt där den aktuella byggnadens konstruktion är
bristande är vid innerväggarna, då dessa helt saknar koppling till närliggande element.
I denna slutsats råder dock vissa osäkerheter på grund av de avgränsningar undersökningen har
följt. Dessa avgränsningar medför att byggnadens utformning kan variera utanför de avgränsade
området då kopplingar kan se annorlunda ut och skilja sig i detaljer.
Undersökning av byggnadens befintliga kopplingar leder till konstaterandet att de kopplingar
som ansluter gavelelementen med varandra samt gavelelementen med bjälklagselementen inte
har tillräcklig kapacitet, varken som vertikala dragband eller som sammanhållningsarmering.
Den bristande kapaciteten beror på den ringa förankringslängden för bultar och slingor, såväl
som på kopplingarnas stora centrumavstånd. Redan här kan slutsatsen dras att tillräcklig
robusthet enligt dagens dimensioneringsmetoder inte uppnås.
På grund av de avgränsningar som gjorts av undersökningen kan även denna slutsats påverkas.
Detta beror på att kopplingar för de element som är belägna utom avgränsningarna för denna
undersökning kan skilja sig i kapacitet.
För att konstruktionen ska uppnå tillräcklig robusthet krävs att fogarnas kapacitet ökas. Detta
görs förslagsvis genom att montera förband i form av plattstål och L-stål i fogarna, vilka
förankras med expander.
För att uppnå tillräcklig robusthet ska de gällande normkraven i SS-EN 1992-1-1 (2005) och
SS-EN 1991-1-7 (2006) vara uppfyllda. Då dessa regelverk skiljer sig markant i avseende på
dimensioneringsvärde är det inte möjligt att uppnå tillräcklig robusthet, enligt regelverket SSEN 1991-1-7 (2006), med de åtgärdsförlag som tagits fram. Då SS-EN 1991-1-7 (2006) ska ses
som informativ och SS-EN 1992-1-1 (2005) ska betraktas som normativ är dock den slutgiltiga
slutsatsen att de föreslagna åtgärderna är fullt tillräckliga för att byggnaden ska uppnå
erforderlig robusthet.
Beroende på hur normerna tolkas kan slutsatsen här påverkas om andra tolkningar, än de som
gjorts i denna undersökning, görs. Här har SS-EN 1992-1-1 (2005) tolkats som den norm som
ska användas vid dimensionering.
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Bilaga A
Kontroll förankringslängd - anslutning bjälklag/bjälklag SS-EN 1991-1-7
Ftie.int ≔ 56 ――

Kraft enligt "Bilaga J"

Φ ≔ 16

Byglarnas diameter

fctk.K250 ≔ 1.4

Betongens draghållfasthet

γC ≔ 1.2

Partialkoeffiecient för betong

fctk.K250
= 1.167
fctd.K250 ≔ ―――
γC

Dim. draghållfasthet för betong

cc ≔ 1200

Centrumavstånd byglar

2

Φ ⋅
As ≔ ―― = 201.062
4

2

Byglars tvärsnittsarea

Ftie.int ⋅ cc
σsd ≔ ――――
= 334.225
As

Spänning som byglar måste klara

η1 ≔ 1.0

Koefficient relaterad till
vidhäftningsförhållande

η2 ≔ 1.0

Koefficient relaterad till stångdiametern

fbd ≔ 2.25 ⋅ η1 ⋅ η2 ⋅ fctd.K250 = 2.625

Dimensionerande vidhäftningshållfasthet

Φ σsd
lb.rqd ≔ ―⋅ ――
= 0.509
4 fbd

Erforderlig grundförankringslängd

⎛ cc
cd ≔ min ⎜―, 285
⎝2

⎞
⎟⎠ = 0.285

Fullständig metod
if cd > 3 ⋅ Φ = “α1=0.7”
‖ “α1=0.7”
‖
else
‖ “α1=1.0”
‖
α1 ≔ 0.7

Koefficient som beaktar stångens form

⎛⎝cd − 3 ⋅ Φ⎞⎠
α2 ≔ 1 − 0.15 ⋅ ――――
= −1.222
Φ

Koefficient som beaktar täckande
betongskikt
0.7 ≤ α2 ≤ 1.0

α2 ≔ 0.7
α3 ≔ 1.0

Koefficient som beaktar omslutning av icke
fastsvetsad tvärarmering. Sätts till 1.0 då
⎛⎝α2 ⋅ α3 ⋅ α5⎞⎠ ≥ 0.7 . Värde alltså obetydligt då
α2 = 0.7

α4 ≔ 1.0

Koefficient som beaktar omslutning av
fastsvetsed tvärarmering

α5 ≔ 1.0

Koefficient som beaktar omslutning genom
tvärgående tryck

lbd.1 ≔ α1 ⋅ α2 ⋅ α3 ⋅ α4 ⋅ α5 ⋅ lb.rqd = 249.555

Förankringslängd att jämföra mot
minsta förankringslängd

lb.min ≔ max ⎛⎝0.3 ⋅ lb.rqd , 10 ⋅ Φ , 100

Minsta förankringslängd

lbd ≔ max ⎛⎝lbd.1 , lb.min⎞⎠ = 249.555

⎞⎠ = 160

Dim. förankringslängd

lb.aktuell ≔ 200

Aktuell, uppskattad förankringslängd

if lb.aktuell ≥ lbd| = “Ej OK!”
‖ “OK!”
‖
else
‖ “Ej OK!”
|
‖

Kontroll av tillräcklig förankringslängd för
byglarna

Förenklad metod

α1 ≔ 0.7

Koefficient som beaktar stångens form, se
ovan

lb.eq ≔ α1 ⋅ lb.rqd = 356.507

Ekvivalent dimensionerande förankringslängd
för byglar mellan bjälklag då villkoret ≥ 5 Φ
enligt figur antas vara uppfyllt

lb.eq.aktuell ≔ 100

Aktuell, uppskattad förankringslängd

if lb.eq.aktuell ≥ lb.eq| = “Ej OK!”
‖ “OK!”
‖
else
‖ “Ej OK!”
|
‖

Kontroll av tillräcklig förankringslängd för
byglarna

Bilaga B
Kontroll förankringslängd - anslutning bjälklag/bjälklag SS-EN 1992-1-1
Ftie.int ≔ 20 ――

Kraft enligt SS-EN 1992-1-1

Φ ≔ 16

Byglarnas diameter

fctk.K250 ≔ 1.4

Betongens draghållfasthet

γC ≔ 1.2

Partialkoeffiecient för betong

fctk.K250
= 1.167
fctd.K250 ≔ ―――
γC

Dim. draghållfasthet för betong

cc ≔ 1200

Centrumavstånd byglar

2

Φ ⋅
As ≔ ―― = 201.062
4

2

Byglars tvärsnittsarea

Ftie.int ⋅ cc
σsd ≔ ――――
= 119.366
As

Spänning som byglar måste klara

η1 ≔ 1.0

Koefficient relaterad till
vidhäftningsförhållande

η2 ≔ 1.0

Koefficient relaterad till stångdiametern

fbd ≔ 2.25 ⋅ η1 ⋅ η2 ⋅ fctd.K250 = 2.625

Dimensionerande vidhäftningshållfasthet

Φ σsd
lb.rqd ≔ ―⋅ ――
= 0.182
4 fbd

Erforderlig grundförankringslängd

⎛ cc
cd ≔ min ⎜―, 285
⎝2

⎞
⎟⎠ = 0.285

Fullständig metod
if cd > 3 ⋅ Φ = “α1=0.7”
‖ “α1=0.7”
‖
else
‖ “α1=1.0”
‖
α1 ≔ 0.7

Koefficient som beaktar stångens form

⎛⎝cd − 3 ⋅ Φ⎞⎠
α2 ≔ 1 − 0.15 ⋅ ――――
= −1.222
Φ

Koefficient som beaktar täckande
betongskikt
0.7 ≤ α2 ≤ 1.0

α2 ≔ 0.7
α3 ≔ 1.0

Koefficient som beaktar omslutning av icke
fastsvetsad tvärarmering. Sätts till 1.0 då
⎛⎝α2 ⋅ α3 ⋅ α5⎞⎠ ≥ 0.7 . Värde alltså obetydligt då
α2 = 0.7

α4 ≔ 1.0

Koefficient som beaktar omslutning av
fastsvetsed tvärarmering

α5 ≔ 1.0

Koefficient som beaktar omslutning genom
tvärgående tryck

Förankringslängd att jämföra mot
minsta förankringslängd

lbd.1 ≔ α1 ⋅ α2 ⋅ α3 ⋅ α4 ⋅ α5 ⋅ lb.rqd = 89.127

lb.min ≔ max ⎛⎝0.3 ⋅ lb.rqd , 10 ⋅ Φ , 100
lbd ≔ max ⎛⎝lbd.1 , lb.min⎞⎠ = 160

⎞⎠ = 160

Minsta förankringslängd
Dim. förankringslängd

lb.aktuell ≔ 200

Aktuell, uppskattad förankringslängd

if lb.aktuell ≥ lbd| = “OK!”
‖ “OK!”
‖
else
‖ “Ej OK!”
|
‖

Kontroll av tillräcklig förankringslängd för
byglarna

Förenklad metod

α1 ≔ 0.7

Koefficient som beaktar stångens form, se
ovan

lb.eq ≔ α1 ⋅ lb.rqd = 127.324

Ekvivalent dimensionerande förankringslängd
för byglar mellan bjälklag då villkoret ≥ 5 Φ
enligt figur antas vara uppfyllt

lb.eq.aktuell ≔ 100

Aktuell, uppskattad förankringslängd

if lb.eq.aktuell ≥ lb.eq| = “Ej OK!”
‖ “OK!”
‖
else
‖ “Ej OK!”
|
‖

Kontroll av tillräcklig förankringslängd för
byglarna

Bilaga C
Överbryggning - enkelspända bjälklag
Kontroll görs här för att se om bjälklag kan bära endast i en riktning, i husets längdriktning,
då de utsätts för dagens dimensionerande laster i en olyckssituation.

Laster
γbtg ≔ 25 ――
3

Tunghet betong

tbjkl ≔ 0.18

Tjocklek bjälklag

gbjkl ≔ tbjkl ⋅ γbtg = 4.5 ――
2

Egentyngd bjälklag

NL ≔ 2.0 ――
2

Nyttig last på bjälklag i bostäder

ψNL ≔ 0.5

Kombinationskoefficient nyttig last

qd ≔ gbjkl + ψNL ⋅ NL = 5.5 ――
2

Dim. last på bjälklag

Spännvidder
spnvbjkl.3234 ≔ 3234

Snittkrafter
Beräkningar görs för bredden 1.0 m

b ≔ 1.0
2

qd ⋅ spnvbjkl.3234
M3234.Ed ≔ ――――――
⋅ b = 7.19
8

⋅

qd ⋅ spnvbjkl.3234
V3234.Ed ≔ ―――――⋅ b = 8.894
2

Dim. moment för spännvidd 3234 mm

Dim. tvärkraft för spännvidd 3234 mm

Materialegenskaper och geometrier
fck ≔ 18

Tryckhållfasthet betong

γC ≔ 1.2

Partialkoefficient betong

fck
fcd ≔ ――
= 15
γC

Dim. tryckhållfasthet betong

εcu ≔ 0.0035

Stuktöjning betong

tbjkl ≔ 180

Tjocklek bjälklag

Φ≔7

Armeringsnätets diameter

d ≔ tbjkl − 15

Φ
− ―= 161.5
2

Effektiv höjd

fyk ≔ 490

Sträckgräns armeringsnät

γS ≔ 1.0

Partialkoefficient armering

fyk
= 490
fyd ≔ ――
γS

Dim. sträckgräns armeringsnät

Es ≔ 200

Elasticitetsmodul armering

cc3234 ≔ 200

Centrumavstånd nät

b ≔ 1.0

Beräkningar nedan görs för bredden
1.0 m

Tvärkraftskapaciteter
2

Φ ⋅
b
Asl.3234 ≔ ―― ⋅ ――= 192.423
cc3234
4

2

Armeringsmängd

0.18
CRd.c ≔ ――
= 0.15
γC

Parameter för tvärkraftskapacitet

Asl.3234
ρl.3234 ≔ ―――
= 0.00119
b⋅d

Böjarmeingsinnehåll

k≔1+

‾‾‾‾‾
200
――= 2.113
d
――

νmin ≔ 0.035 ⋅

‾‾‾‾‾‾‾‾
fck
3
k ⋅ ――
= 0.456

b
d
VRdc.min ≔ νmin ⋅ ――
⋅ ―― = 73.65

Parameter för tvärkraftskapacitet

Parameter vid beräkning av nedre
gräns för tvärkraftskapacitet
Tvärkraftskapacitetens nedre gräns

Övrig tvärkraftskapacitet:
3

VRdc.3234 ≔ CRd.c ⋅ k ⋅

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
fck
b
d
100 ⋅ ρl.3234 ⋅ ――⋅ ――
⋅ ―― = 66.006

Dimensionerande tvärkraftskapacitet samt kontroll om denna är tillräckliga:
VRd.3234 ≔ max ⎛⎝VRdc.3234 , VRdc.min⎞⎠ = 73.65

if V3234.Ed ≤ VRd.3234| = “OK!”
‖ “OK!”
‖
else
‖ “Ej OK!”
‖

Momentkapaciteter
2

Φ ⋅
b
As.3234.aktuell ≔ ―― ⋅ ――= 192.423
cc3234
4

2

Aktuell armeringsmängd

M3234.Ed
= 0.0184
m3234 ≔ ―――
2
b ⋅ d ⋅ fcd

Relativt moment

εcu ⋅ Es
ωbal ≔ 0.8 ⋅ ――――
= 0.471
fyd + εcu ⋅ Es

Balanserat armeringsinnehåll

ω3234 ≔ 1 − ‾‾‾‾‾‾‾‾‾
1 − 2 ⋅ m3234 = 0.0186

Mekaniskt armeringsinnehåll

Kontroll om bjälklagen är under- eller överarmerade samt kontroll om aktuella
armeringsmängder är tillräckliga:

if ωbal > ω3234
= “Underarmerat”
‖ “Underarmerat”
‖
else
‖ “Överarmerat”
‖
fcd
= 91.713
As.3234.erforderlig ≔ ω3234 ⋅ b ⋅ d ⋅ ――
fyd
if As.3234.aktuell ≥ As.3234.erforderlig| = “OK!”
‖ “OK!”
‖
else
‖ “Ej OK!”
|
‖

2

Bilaga D
Överbryggning - väggelement i hörn
Kontroll av möjlig överbryggning i hörn där sektion av underliggande väggelement slås ut.
Ovanliggande element betraktas som en flaggkonstruktion. Uppkommna krafter måste tas
upp som tvärkraft i anslutning mellan vägg och bjälklag. Enligt bilaga C kan bjälklagen
bära i aktuell riktning.
Beräkningsmodell
Beteckningar för laster,
krafter, geometrier.

Laster
tvägg.bjkl ≔ 0.2

Väggens tjocklek längs inre bjälklag

tvägg.balkong ≔ 0.12

Väggens tjocklek längs balkong

hvägg ≔ 2.5

Väggens höjd

lvägg ≔ 5.595

Väggens totala längd

lbalkong ≔ 1.540

Väggens längd längs balkong

lbjkl ≔ lvägg − lbalkong = 4.055

Väggens längd längs inre bjälklag

γbtg ≔ 25 ――
3

Tunghet för betong

gvägg.bjkl ≔ tvägg.bjkl ⋅ hvägg ⋅ γbtg = 12.5 ――

Väggens egenvikt längs inre bjälklag

gvägg.balkong ≔ tvägg.balkong ⋅ hvägg ⋅ γbtg = 7.5 ――

Väggens egenvikt längs balkong

tbjkl ≔ 0.18

Bjälklagets och balkongens tjocklek

spnvbjkl ≔ 3.234

Spännvidd för balkong och bjälklag

gbjkl ≔ tbjkl ⋅ spnvbjkl ⋅ 0.5 ⋅ γbtg = 7.277 ――

Fritt upplagt bjälklag på två stöd

NLbjkl ≔ 2.0 ――
2

Nyttig last för bjälklag i bostadshus
samt för balkonger

NLbalkong ≔ 3.5 ――
2
ψNL ≔ 0.5

Kombinationsfaktor för nyttig last

Dim. linjelast på vägg längs inre bjälklag:
qd.bjkl ≔ gvägg.bjkl + gbjkl + ψNL ⋅ NLbjkl ⋅ spnvbjkl ⋅ 0.5 = 21.394 ――
Dim. linjelast på vägg längs balkong:
qd.balkong ≔ gvägg.balkong + gbjkl + ψNL ⋅ NLbalkong ⋅ spnvbjkl ⋅ 0.5 = 17.606 ――

Snittkrafter
Maximalt moment och tvärkraft för lastfall med en fast inspänd balk (konsolbalk):
2

2

⎛⎝qd.bjkl − qd.balkong⎠⎞ ⋅ lbjkl
qd.balkong ⋅ lvägg
+ ――――――――
= 306.71
MEd ≔ ―――――
2
2

⋅

VEd ≔ qd.balkong ⋅ lvägg + ⎛⎝qd.bjkl − qd.balkong⎞⎠ ⋅ lbjkl = 113.864
MEd
FEd ≔ ――
= 122.684
hvägg

Krafter att ta upp mellan bjälklag och vägg

Materialegenskaper
Betong som används i konstruktion är K250 samt K300. Armering finns i form av
armeringsnät NPS50 och stänger KS40S
fck.K250 ≔ 18

Tryckhållfasthet för betong K250

fck.K300 ≔ 21.5

Tryckhållfasthet för betong K300

γC ≔ 1.2

Partialkoefficient för betong

fck.K250
fcd.K250 ≔ ―――
= 15
γC

Dim. tryckhållfasthet för betong K250

fck.K300
fcd.K300 ≔ ―――
= 17.917
γC

Dim. tryckhållfasthet för betong K300

fctk.K250 ≔ 1.40

Draghållfasthet för betong K250

fctk.K300 ≔ 1.60

Draghållfasthet för betong K300

fctk.K250
fctd.K250 ≔ ―――
= 1.167
γC

Dim. draghållfasthet för betong K250

fctk.K300
fctd.K300 ≔ ―――
= 1.333
γC

Dim. draghållfasthet för betong K300

fyk.KS40S ≔ 390

Sträckgräns för armering KS40S

fyk.NPS50 ≔ 490

Sträckgräns för armering NPS50

γS ≔ 1.0

Partialkoefficient för armering

fyk.KS40S
fyd.KS40S ≔ ―――= 390
γS

Dim sträckgräns för armering KS40S

fyk.NPS50
fyd.NPS50 ≔ ―――
= 490
γS

Dim. sträckgräns för armering NPS50

Φslinga ≔ 16

Armeringsslingans diameter
2

Φslinga ⋅
−4
As.slinga ≔ ――――
⋅ 4 = ⎛⎝8.042 ⋅ 10 ⎞⎠
4

2

Total armeringsarea för 2 slingor

Kontroll tvärkraftsöverföring - betonger gjutna vid olika tidpunkter
Beräkning av verklig spänning i armeringsstänger i fogen mellan vägg och bjälklag
ΔA ≔ tvägg.balkong ⋅ tbjkl = 0.0216

2

hvägg + tbjkl tbjkl
y ≔ ――――
− ――
= 1.25
2
2

Avskjuvad area

Avstånd mellan tyngdpunkter

3

tvägg.balkong ⋅ hvägg
I ≔ ――――――
= 0.1563
12

4

Tröghetsmoment

VEd ⋅ ΔA ⋅ y
τEd ≔ ―――――
= 163.965
I ⋅ tvägg.balkong

Skjuvflöde mellan vägg och bjälklag

c ≔ 0.025

Värde beroende på fogens yta

μ ≔ 0.5

Värde beroende på fogens yta

α ≔ 90

Armeringens vinkel mot fogytan

⎛
fck.K250 ⎞
ν ≔ 0.6 ⋅ ⎜1 − ――――
⎟ = 0.557
250
⎝
⎠

Reduktionsfaktor på grund skjuvsprickor i
betongen

σn ≔ 0

Antar här att spänningen på grund av
egentyngd är 0. Således inget
friktiontillskott

As.slinga
ρ ≔ ――――― = 0.001198
tvägg.balkong ⋅ lvägg

Förhållande armeringsarea och total
fogyta

τEd − c ⋅ fctd.K250 − μ ⋅ σn
σsd ≔ ――――――――
= 225.063
ρ ⋅ (μ ⋅ sin (α) + cos (α))

Spänning i armering för att
utveckla tillräcklig friktion

Kontroll förankringslängd
η1 ≔ 1.0

Koefficient relaterad till
vidhäftningsförhållande

η2 ≔ 1.0

Koefficient relaterad till stångdiametern

fbd ≔ 2.25 ⋅ η1 ⋅ η2 ⋅ fctd.K250 = 2.625

Dimensionerande vidhäftningshållfasthet

Φslinga σsd
⋅ ――
= 0.343
lb.rqd.slinga ≔ ―――
4
fbd

Erforderlig grundförankringslängd

tvägg.balkong − Φslinga
cd ≔ ――――――
= 0.052
2

if cd > 3 ⋅ Φslinga = “α1=0.7”
‖ “α1=0.7”
‖
else
‖ “α1=1.0”
‖
α1 ≔ 0.7

Koefficient som beaktar stångens form

lb.eq ≔ α1 ⋅ lb.rqd.slinga = 0.24

Erforderlig dimensionerande förankringslängd
för armeringskopplingar mellan fogarna

lb.slinga ≔ 100

Aktuell, uppskattad förankringslängd

if lb.slinga ≥ lb.eq| = “Ej OK!”
‖ “OK!”
‖
|
else
‖ “Ej OK!”
‖
|

Kontroll av tillräcklig förankringslängd för
armeringen

Kontroll tvärkraftsöverföring - dymlingsverkan
Då ovanstående metod inte är tillräcklig kontrolleras om krafter kan tas upp med
dymlingsverkan i armeringen som korsar fogen. På grund av kopplingens utformning
med slingor som sticker upp i ursparningar i bjälklaget kontrolleras endast
dymlingsverkan i slingorna placerade i väggens ovankant.

Koppling vägg/bjälklag. Sektion till
vänster, plan på bjälklag ovan.

Koefficient som sätts till 1.0 vid dim.

α0 ≔ 1.0
2

Φslinga ⋅
1
⋅ fyd.KS40S ⋅ ――――
⋅ 2 = 90.545
FvRd.slinga.1 ≔ ――
4
‾‾
3
2

FvRd.slinga.2 ≔ α0 ⋅ Φslinga ⋅

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
fcd.K250 ⋅ fyd.KS40S ⋅ 2 = 39.16

FvRd.slinga ≔ min ⎛⎝FvRd.slinga.1 , FvRd.slinga.2⎞⎠ = 39.16

Skjuvhållfasthet per
armeringsslinga
Kapacitet då led utvecklas
i armeringsslinga
Kapacitet per slinga

FvRd.tot ≔ FvRd.slinga ⋅ 2 = 78.321

Total kapacitet för två slingor

if FEd ≤ FvRd.tot| = “Ej OK!”
‖ “OK”
‖
else
‖ “Ej OK!”
|
‖

Kontroll av armeringens kapacitet
mot aktuell kraft i fog

Bilaga E
Överbryggning - innervägg som fast inspänd
Kontroll om krafter kan överbryggas vid hypotetiskt bortfall av innervägg där
ovanförliggande vägg betraktas som en fast inspänd balk. Kontroll av bjälklagens
kapacitet är gjord i bilaga C.
Beräkningsmodell,
beteckningar för laster,
krafter, geometrier.

Elevation

Plan

Laster
γbtg ≔ 25 ――
3

Tunghet för betong

tbjkl ≔ 0.18

Bjälklagens tjocklek

spnvbjkl ≔ 3.234

Bjälklagens spännvidd

tvägg ≔ 0.15

Väggens tjocklek

hvägg ≔ 2.5

Väggens höjd

lvägg ≔ 5.625

Väggens totala längd

lbalkong ≔ 1.540

Väggens längd längs balkong

lbjkl ≔ lvägg − lbalkong = 4.085

Väggens längd längs inre bjälklag

gbjkl ≔ tbjkl ⋅ γbtg = 4.5 ――
2

Egentyngd bjälklag

qbjkl ≔ 0.5 ⋅ gbjkl ⋅ spnvbjkl ⋅ 2 = 14.553 ――

Linjelast från bjälklags egentyngd

gvägg ≔ γbtg ⋅ tvägg ⋅ hvägg = 9.375 ――

Linjelast från väggens egentyngd

NLbjkl ≔ 2.0 ――
2

Nyttig last för bjälklag i bostadshus
samt för balkonger

NLbalkong ≔ 3.5 ――
2
ψNL ≔ 0.5

Kombinationsfaktor för nyttig last

Dim. linjelast på vägg längs inre bjälklag:
qd.bjkl ≔ qbjkl + gvägg + ψNL ⋅ NLbjkl ⋅ spnvbjkl = 27.162 ――
Dim. linjelast på vägg längs balkong:
qd.balkong ≔ qbjkl + gvägg + ψNL ⋅ NLbalkong ⋅ spnvbjkl = 29.588 ――

Snittkrafter
Maximalt moment och tvärkraft för lastfall med en fast inspänd balk (konsolbalk)
2

2

⎛⎝qd.balkong − qd.bjkl⎠⎞ ⋅ lbjkl
qd.balkong ⋅ lvägg
MEd ≔ ―――――
− ――――――――
= 447.846
2
2

⋅

VEd ≔ qd.balkong ⋅ lbalkong + qd.bjkl ⋅ lbjkl = 156.522

Materialegenskaper
Betong som används i konstruktion är K250. Armering finns i form av stänger KS40S
fyk ≔ 390

Sträckgräns för armering

γs ≔ 1.0

Partialkoefficient för armering

fyk
fyd ≔ ――
= 390
γs

Dim sträckgräns för armering

Es ≔ 200

Elasticitetsmodul armering

fck ≔ 18

Tryckhållfasthet för betong

γc ≔ 1.2

Partialkoefficient för betong

fck
fcd ≔ ――
= 15
γc

Dim. tryckhållfasthet för betong

εcu ≔ 3.5 ⋅ 10

−3

Stuktöjning betong

ϕ ≔ 10

Armeringens diameter

cmin ≔ 15

Täckskikt

ϕ
d ≔ hvägg − cmin − ―= 2.48
2

Effektiv höjd

2

As.aktuell ≔ ϕ ⋅ ―= 78.54
4

2

Area för aktuell armering i väggen

Momentkapacitet
MEd
m ≔ ――――= 0.032
2
tvägg ⋅ d ⋅ fcd

Relativt moment

1 − 2 ⋅ m = 0.033
ω ≔ 1 − ‾‾‾‾‾‾‾

Mekanisk armeringsandel

⎛⎝0.8 ⋅ εcu ⋅ Es⎞⎠
ωbal ≔ ―――――
= 0.514
⎛⎝fyd + εcu ⋅ Es⎞⎠

Balanserad armeringsandel

if ωbal > ω
= “Underarmerat”
‖ “Underarmerat”
‖
else
‖ “Överarmerat”
‖

Kontroll om tvärsnittet är undereller överarmerat

fcd
As.erfoderlig ≔ ω ⋅ tvägg ⋅ d ⋅ ――
= 470.779
fyd

if As.erfoderlig > As.aktuell| = “Ej OK”
‖ “Ej OK”
‖
else
‖ “OK”
‖

2

Erforderlig armeringsmängd

Kontroll av kapacitet för väggen

Bilaga F
Överbryggning - innervägg som hög balk
Kontroll om skada kan överbryggas vid hypotetiskt bortfall av innervägg där
ovanförliggande vägg betraktas som en fritt upplagd hög balk. Kontroll av bjälklagens
kapacitet är gjord i bilaga C.
Beräkningsmodell,
beteckningar för laster,
krafter, geometrier.

Elevation

Plan

Laster
γbtg ≔ 25 ――
3

Tunghet för betong

tbjkl ≔ 0.18

Bjälklagens tjocklek

spnvbjkl ≔ 3.234

Bjälklagens spännvidd

tvägg ≔ 0.15

Väggens tjocklek

hvägg ≔ 2.5

Väggens höjd

lvägg ≔ 5.625

Väggens totala längd

gbjkl ≔ tbjkl ⋅ γbtg = 4.5 ――
2

Egentyngd bjälklag

qbjkl ≔ 0.5 ⋅ gbjkl ⋅ spnvbjkl ⋅ 2 = 14.553 ――

Linjelast från bjälklags egentyngd

gvägg ≔ γbtg ⋅ tvägg ⋅ hvägg = 9.375 ――

Linjelast från väggens egentyngd

NLbjkl ≔ 2.0 ――
2

Nyttig last för bjälklag i bostadshus
samt för balkonger

NLbalkong ≔ 3.5 ――
2
ψNL ≔ 0.5

Kombinationsfaktor för nyttig last

Dim. linjelast på vägg längs inre bjälklag:
qd.bjkl ≔ qbjkl + gvägg + ψNL ⋅ NLbjkl ⋅ spnvbjkl = 27.162 ――
Dim. linjelast på vägg längs balkong:
qd.balkong ≔ qbjkl + gvägg + ψNL ⋅ NLbalkong ⋅ spnvbjkl = 29.588 ――

Snittkrafter
Maximalt moment och tvärkraft för lastfall med en fritt upplagd balk:

qd.bjkl + qd.balkong
2
――――― ⋅ lvägg
2
MEd ≔ ――――――――
= 112.224
8

⋅
Ett medelvärde används för
linjelasten

qd.bjkl + qd.balkong lvägg
= 79.804
VEd ≔ ――――― ⋅ ――
2
2

Erforderlig armeringsmängd
Beräkning av erfoderlig armeringsmängd för aktuellt moment enligt BBK 04
M0 ≔ MEd
Mf ≔ MEd
V0 ≔ VEd
Väggens höjd

hf ≔ 2.5
M0
―― = 0.563
hf ⋅ V 0

Kontroll om väggen kan betraktas som
hög balk. Ok!

0.563 < 1.5

d ≔ 2.4

Uppskattat värde för effektiva höjden

fst ≔ 390

Armeringens sträckgräns

M0
―― = 0.563
hf ⋅ V 0

Kontroll för hur inre hävarm skall bestämmas

0.563 < 1.0

⎛
M0 ⎞
zf ≔ ⎜0.65 + 0.2 ⋅ ――⎟ ⋅ d = 1.83
hf ⋅ V0 ⎠
⎝

Inre hävarm, avstånd mellan fältarmeringens
tyngdpunkt och tryckresultaten

Mf
Asf ≔ ――= 157.243
zf ⋅ fst

Erforderlig armeringsarea i fält

2

10 ⋅
As.aktuell ≔ ―――
4

2

2

= 78.54

if Asf > As.aktuell| = “Ej OK”
‖ “Ej OK”
‖
else
‖ “OK”
‖
|

2

Aktuell armering i vägg

Kontroll om armeringsmängden är
tillräcklig

Bilaga G
Kontroll - gavelelement som väsentlig bärverksdel
Horisontell last på vägg
Ad ≔ 34 ――
2

Materialegenskaper och
geometri

Olyckslast enligt SS-EN 1991-1-7

tvägg ≔ 120

Väggens tjocklek

hvägg ≔ 2.5

Väggens höjd

fck ≔ 18

Tryckhållfasthet betong

γC ≔ 1.2

Partrialkoefficient betong

fck
fcd ≔ ――
= 15
γC

Dim. tryckhållfasthet betong

εcu ≔ 3.5 ⋅ 10

−3

Stuktöjning betong

Φ≔5

Armeringens diameter

cc ≔ 200

Centrumavstånd armering

fyk ≔ 490

Sträckgräns armering

γS ≔ 1.0

Partialkoefficient armering

fyk
fyd ≔ ――
= 490
γS

Dim. sträckgräns armering

Es ≔ 200

Elasticitetsmodul armering

tvägg Φ
d ≔ ――
− ―= 57.5
2
2

Effektiv höjd

b≔1

Beräkning görs per meter

Snittkrafter
2

Ad ⋅ hvägg
MEd ≔ ――――
⋅ b = 26.563
8

Dim. moment

⋅

Kapacitet
2

Φ ⋅
b
As.aktuell ≔ ―― ⋅ ―= 98.175
cc
4

2

Aktuell armeringsmängd

MEd
m ≔ ――― = 0.5356
2
b ⋅ d ⋅ fcd

Relativt moment

ω ≔ 1 − ‾‾‾‾‾‾‾
1 − 2 ⋅ m = 1 − 0.2668i

Mekanisk armeringsandel

Då ω blir imaginärt ligger neutrallagret utanför tvärsnittet. Väggen klarar inte lasten!

Bilaga H
Inre dragband - SS-EN 1992-1-1
Inre dragband dimensioneras för kraften:
Ftie.int ≔ 20 ――

Dim. kraft enligt SS-EN 1992-1-1

ccförband ≔ 1500

Väljer centrumavståndet 1500 mm som
utgångspunkt
Dim. kraft i varje förband

Ftie.int.förband ≔ Ftie.int ⋅ ccförband = 30

Materialegenskaper och geometri
fyk.NPS50 ≔ 490

Armeringsnätets sträckgräns

γS ≔ 1.0

Partialkoefficient för armeringen

fyk.NPS50
fyd.NPS50 ≔ ―――
= 490
γS

Dim. sträckgräns

ΦNPS50.0 ≔ 7

Armeringsnätets diameter i husets längdriktning

cc0 ≔ 200

Armeringens centrumavstånd i husets längdriktning

ΦNPS50.90 ≔ 5

Armeringsnätets diameter vinkelrätt

cc90 ≔ 300

Armeringens centrumavstånd vinkelrätt

fub ≔ 720

Brottsgräns för HST expander enligt Hiltis datablad

d ≔ 16

Expanderns diameter

d0 ≔ d + 2

= 18

Håldiametern

fu ≔ 470

Stålets brottgräns

fy ≔ 355

Stålets sträckgräns

t≔5

Stålplåtens tjocklek

γM2 ≔ 1.2

Partialkoefficient för förband

Dragkapacitet för bjälklag
2

2
ΦNPS50.0 ⋅
1
As.0 ≔ ――――⋅ ――
= 192.423 ――
cc0
4

Armeringsmängd i längdriktning

2

2
ΦNPS50.90 ⋅
1
⋅ ――
= 65.45 ――
As.90 ≔ ―――――
cc90
4

Armeringsmängd vinkelrätt

NRd.0 ≔ fyd.NPS50 ⋅ As.0 = 94.287 ――

Dragkapacitet i längdriktning

NRd.90 ≔ fyd.NPS50 ⋅ As.90 = 32.07 ――

Dragkapacitet vinkelrätt

if NRd.0 ≥ Ftie.int| = “OK”
‖ “OK”
‖
else
‖ “Ej OK”
|
‖

Kontroll om armering i bjälklag
kan användas som dragband

if NRd.90 ≥ Ftie.int| = “OK”
‖ “OK”
‖
else
‖ “Ej OK”
‖
|

Dimensionering av förband
e1, p1 och e2 avstånd enligt figurer nedan:

e1 ≔ 304

− 250

= 54

e2 ≔ 27
nskruv ≔ 1

Antal expandrar

Dimensionerande värden för expander HST M16 och betong enligt Hilti PROFIS Anchor.
Karakteristisk kubhållfasthet för betongen har här satts till cylinderhållfasthet + 5 MPa.

Fv.Rd ≔ 44

Skjuvhållfast i expander

Fedge.failure.Rd ≔ 35.046

Kapacietet m.a.p. kantavstånd

Fpryout.Rd ≔ 66.141

Kapacitet för utdragning av expander

Ur figur ovan framgår ett kantavstånd på 400 mm vinkelrätt kraftriktningen. Detta är
det minsta kantavstånd som inte orsakar minskad kapacitet.

Beräkning hålkantstryck
e1
αd ≔ ――= 1
3 ⋅ d0

Reduktionsfaktor

⎛
fub ⎞
, 1⎟ = 1
αb ≔ min ⎜αd , ――
fu ⎠
⎝

Reduktionsfaktor

⎛ 2.8 ⋅ e2
⎞
k1 ≔ min ⎜―――
− 1.7 , 2.5⎟ = 2.5
⎝ d0
⎠

Reduktionsfaktor

k1 ⋅ α b ⋅ fu ⋅ d ⋅ t
= 78.333
Fb.Rd ≔ ―――――
γM2

Dim. kapacitet för hålkantstryck

Dragkapacitet i stålet
Npl.Rd ≔ t ⋅ e2 ⋅ 2 ⋅ fy = 95.85

Dim. kapacitet i oförsvagat snitt i stålet

Stålförbandets kapacitet
FRd ≔ min ⎛⎝Fv.Rd ⋅ nskruv , Fb.Rd ⋅ nskruv , Npl.Rd , Fpryout.Rd , Fedge.failure.Rd⎞⎠ = 35.046

Största centrumavstånd
FRd
= 1.752
―――
Ftie.int

Största centrumavstånd för förband

Bilaga I
Dragband längs kant - SS-EN 1992-1-1
li ≔ 1.5

Avstånd till närmaste inre dragband

q1 ≔ 10 ――

Värde enligt SS-EN 1992-1-1

Ftie.per ≔ li ⋅ q1 = 15

Dim. kraft i dragband

Här kan förband av samma typ som de inre dragbanden i respektive riktning användas.
Se "Bilaga H"

Bilaga J
Inre dragband - SS-EN 1991-1-7
Inre dragband dimensioneras för kraften:
ns ≔ 9

Antal våningar

Ft ≔ min ⎛⎝60 , 20 + 4 ⋅ ns⎞⎠ ――
= 56 ――

Värde enligt SS-EN 1991-1-7

gk ≔ 4.5

Egentyngd bjälklag (kN/kvm)

qk ≔ 2.0

Nyttig last på bjälklag (kN/kvm)

ψ ≔ 0.5

Kombinationskoefficient

H ≔ 2.5

Våningshöjd (m)

spnvbjkl.0 ≔ max (3.234 , 3.634 , 3.484) = 3.634

Största spännvidd i husets längdriktning

spnvbjkl.90 ≔ max (5.725 + 1.632 , 4.882) = 7.357

Största spännvidd vinkelrätt

z0 ≔ min ⎛⎝5 ⋅ H , spnvbjkl.0⎞⎠ = 3.634

z i längdriktning (m)

z90 ≔ min ⎛⎝5 ⋅ H , spnvbjkl.90⎞⎠ = 7.357

z vinkelrätt (m)

Dim. kraft i husets längdriktning:
⎞
⎛ Ft ⋅ ⎛⎝gk + ψ ⋅ qk⎞⎠ z0
Ftie.int.0 ≔ max ⎜―――――⋅ ―, Ft⎟ = 56 ――
7.5
5
⎝
⎠
Dim. kraft vinkelrätt:
⎞
⎛ Ft ⋅ ⎛⎝gk + ψ ⋅ qk⎞⎠ z90
Ftie.int.90 ≔ max ⎜―――――⋅ ――
, Ft⎟ = 60.425 ――
7.5
5
⎝
⎠

Materialegenskaper och geometri
fyk.NPS50 ≔ 490

Armeringsnätets sträckgräns

γS ≔ 1.0

Partialkoefficient för armeringen

fyk.NPS50
fyd.NPS50 ≔ ―――
= 490
γS

Dim. sträckgräns

ΦNPS50.0 ≔ 7

Armeringsnätets diameter i husets längdriktning

cc0 ≔ 200

Armeringens centrumavstånd i husets längdriktning

ΦNPS50.90 ≔ 5

Armeringsnätets diameter vinkelrätt

cc90 ≔ 300

Armeringens centrumavstånd vinkelrätt

fub ≔ 720

Brottsgräns för HST expander enligt Hiltis datablad

d ≔ 16

Expanderns diameter

d0 ≔ d + 2

= 18

Håldiametern

fu ≔ 470

Stålets brottgräns

fy ≔ 355

Stålets sträckgräns

t≔5

Stålplåtens tjocklek

γM2 ≔ 1.2

Partialkoefficient för förband

Dragkapacitet för bjälklag
2

2
ΦNPS50.0 ⋅
1
As.0 ≔ ――――⋅ ――
= 192.423 ――
cc0
4

Armeringsmängd i längdriktning

2

2
ΦNPS50.90 ⋅
1
⋅ ――
= 65.45 ――
As.90 ≔ ―――――
cc90
4

Armeringsmängd vinkelrätt

NRd.0 ≔ fyd.NPS50 ⋅ As.0 = 94.287 ――

Dragkapacitet i längdriktning

NRd.90 ≔ fyd.NPS50 ⋅ As.90 = 32.07 ――

Dragkapacitet vinkelrätt

if NRd.0 ≥ Ftie.int.0| = “OK”
‖ “OK”
‖
else
‖ “Ej OK”
|
‖

Kontroll om armering i bjälklag
kan användas som dragband

if NRd.90 ≥ Ftie.int.90| = “Ej OK”
‖ “OK”
‖
else
‖ “Ej OK”
‖
|

Då kapacitet i armeringsnät inte är
tillräcklig koncentreras dragband till
upplagslinjerna, se "Bilaga K"

Dimensionering av förband i husets längdriktning
e1, p1 och e2 avstånd enligt figurer nedan:

e1 ≔ 600

− 100

− 446

= 54

p1 ≔ 100
e2 ≔ 27
nskruv ≔ 2

Antal expandrar

Dim. värden för expander HST M16 och betong enligt Hilti PROFIS Anchor i tabell nedan.
Karakteristisk kubhållfasthet för betongen har här satts till cylinderhållfasthet + 5 MPa.

Fv.Rd ≔ 44

Skjuvhållfast i expander

Fedge.failure.Rd ≔ 58.428

Kapacietet m.a.p. kantavstånd

Fpryout.Rd ≔ 93.027

Kapacitet för utdragning av expander

Ur figur ovan framgår ett kantavstånd på 700 mm vinkelrätt kraftriktningen. Detta är det
minsta kantavstånd som inte orsakar minskad kapacitet.

Beräkning hålkantstryck
⎛ e1
p1
1⎞
αd ≔ min ⎜――, ――− ―
⎟=1
⎝ 3 ⋅ d0 3 ⋅ d0 4 ⎠

Reduktionsfaktor

⎛
fub ⎞
αb ≔ min ⎜αd , ――
, 1⎟ = 1
fu ⎠
⎝

Reduktionsfaktor

⎛ 2.8 ⋅ e2
⎞
k1 ≔ min ⎜―――
− 1.7 , 2.5⎟ = 2.5
⎝ d0
⎠

Reduktionsfaktor

k1 ⋅ α b ⋅ fu ⋅ d ⋅ t
= 78.333
Fb.Rd ≔ ―――――
γM2

Dim. kapacitet för hålkantstryck

Dragkapacitet i stålet
Npl.Rd ≔ t ⋅ e2 ⋅ 2 ⋅ fy = 95.85

Dim. kapacitet i oförsvagat snitt i stålet

Reducering för långa förband
Lj ≔ p1 ⋅ ⎛⎝nskruv − 1⎞⎠ = 100

if Lj > 15 ⋅ d
= “Ingen reducering”
‖ “Reducering görs!”
‖
else
‖ “Ingen reducering”
‖

Kontroll om reducering av
skruvarskapacitet behöver göras

Stålförbandets kapacitet
FRd ≔ min ⎛⎝Fv.Rd ⋅ nskruv , Fb.Rd ⋅ nskruv , Npl.Rd , Fpryout.Rd , Fedge.failure.Rd⎞⎠ = 58.428

Största centrumavstånd
FRd
= 1.043
―――
Ftie.int.0

Största centrumavstånd för förband i husets
längdriktning

Bilaga K
Inre dragband - 1991-1-7 - koncentrerade
Inre dragband dimensioneras för kraften:
l1 ≔ 3234

Spännvidder enligt figur:

l2 ≔ 3634

ns ≔ 9

Antal våningar

= 56 ――
Ft ≔ min ⎛⎝60 , 20 + 4 ⋅ ns⎞⎠ ――

Värde enligt SS-EN 1991-1-7

gk ≔ 4.5

Egentyngd bjälklag (kN/kvm)

qk ≔ 2.0

Nyttig last på bjälklag (kN/kvm)

ψ ≔ 0.5

Kombinationskoefficient nyttig last

H ≔ 2.5

Våningshöjd (m)

spnvbjkl.90 ≔ max (5.725 + 1.632 , 4.882) = 7.357

Största spännvidd (m)

z90 ≔ min ⎛⎝5 ⋅ H , spnvbjkl.90⎞⎠ = 7.357

z (m)

Dim. kraft vinkelrätt längdriktning enl. SS-EN 1991-1-7:
⎞
⎛ Ft ⋅ ⎛⎝gk + ψ ⋅ qk⎞⎠ z90
Ftie.int.90 ≔ max ⎜―――――
⋅ ――
, Ft⎟ = 60.425 ――
7.5
5
⎝
⎠
Kraftfördelning till upplagslinjer:
l1 + l2
Ftie.int.90.konc.tot ≔ Ftie.int.90 ⋅ ――= 207.501
2
Kraften delas upp på de två bjälklagen som möts vid väggen:
Ftie.int.90.konc.tot
Ftie.int.90.konc ≔ ―――――= 103.751
2

Materialegenskaper och geometrier
fyk.KS40S ≔ 390

Armeringsstängernas sträckgräns

γS ≔ 1.0

Partialkoefficient för armeringen

fyk.KS40S
fyd.KS40S ≔ ―――
= 390
γS

Dim. sträckgräns

ΦKS40S.90 ≔ 16

Armeringens diameter

fub ≔ 720

Brottsgräns för HST expander enligt Hiltis datablad

d ≔ 16

Expanderns diameter

d0 ≔ d + 2

= 18

Håldiametern

fu ≔ 470

Stålets brottgräns

fy ≔ 355

Stålets sträckgräns

t≔5

Stålplåtens tjocklek

γM2 ≔ 1.2

Partialkoefficient för förband

Dragkapacitet för bjälklag
2

ΦKS40S.90 ⋅
As.90 ≔ ―――――
⋅ 4 = 804.248
4

2

Armeringsmängd

NRd.90 ≔ fyd.KS40S ⋅ As.90 = 313.657

Dragkapacitet

if NRd.90 ≥ Ftie.int.90.konc| = “OK”
‖ “OK”
‖
else
‖ “Ej OK”
‖

Kontroll om armering i bjälklag
kan användas som dragband

Dimensionering av förband
e1, p1 och e2 avstånd enligt figurer nedan:

Observera att plåten kommer vara tvådelad. Två förband, enligt figur nedan, placeras på
centrumavstånd 300 mm. Förband i figur ovan har endast använts vid val av kant- och
centrumavstånd i Hilti PROFIS Anchor. Ur figur ovan framgår ett kantavstånd på 1200 mm
vinkelrätt kraftriktningen. Detta är det minsta kantavstånd som inte orsakar minskad
kapacitet.

e1 ≔ 954

− 800

− 100

= 54

p1 ≔ 100
e2 ≔ 27
nskruv ≔ 4

Antal expandrar för två förband

Dim. värden för expander HST M16 och betong enligt Hilti PROFIS Anchor i tabell nedan.
Karakteristisk kubhållfasthet för betongen har här satts till cylinderhållfasthet + 5 MPa.

Fv.Rd ≔ 44

Skjuvhållfast i expander

Fedge.failure ≔ 111.584

Kapacietet m.a.p. kantavstånd

Fpryout ≔ 186.055

Kapacitet för utdragning av expander

Beräkning hålkantstryck
e1
αd ≔ ――
=1
3 ⋅ d0

Reduktionsfaktor

⎛
fub ⎞
, 1⎟ = 1
αb ≔ min ⎜αd , ――
fu ⎠
⎝

Reduktionsfaktor

⎛ 2.8 ⋅ e2
⎞
k1 ≔ min ⎜―――
− 1.7 , 2.5⎟ = 2.5
⎝ d0
⎠

Reduktionsfaktor

k1 ⋅ α b ⋅ fu ⋅ d ⋅ t
= 78.333
Fb.Rd ≔ ―――――
γM2

Dim. kapacitet för hålkantstryck

Dragkapacitet i stålet
Npl.Rd ≔ t ⋅ e2 ⋅ 2 ⋅ fy = 95.85

Dim. kapacitet i oförsvagat snitt i stålet

Npl.Rd.tot ≔ Npl.Rd ⋅ 2 = 191.7

För två förband

Reducering för långa förband
⎞
⎛ nskruv
Lj ≔ p1 ⋅ ⎜――− 1⎟ = 100
⎝ 2
⎠

if Lj > 15 ⋅ d
= “Ingen reducering”
‖ “Reducering görs!”
‖
else
‖ “Ingen reducering”
‖

Antalet skruvar divideras med två
då de sitter i två rader

Kontroll om reducering av
skruvarskapacitet behöver göras

Stålförbandets kapacitet
FRd ≔ min ⎛⎝Fv.Rd ⋅ nskruv , Fb.Rd ⋅ nskruv , Npl.Rd.tot , Fpryout , Fedge.failure⎞⎠ = 111.584

if FRd ≥ Ftie.int.90.konc| = “OK”
‖ “OK”
‖
else
‖ “Ej OK”
‖
|

Kontroll om förbandets
kapacitet är tillräcklig

Bilaga L
Dragband längs kant - SS-EN 1991-1-7
l0 ≔ 1.0

Avstånd till närmaste inre dragband för dragbanden i husets längdriktning

l90 ≔ 3234

Avstånd till närmaste inre dragband i andra riktningen. Högt räknat.

ns ≔ 9

Antal våningar

Ft ≔ min ⎛⎝60 , 20 + 4 ⋅ ns⎞⎠ ――
= 56 ――

Kraft att dimensionera dragband för

Tp.0 ≔ Ft ⋅ l0 = 56

Dim. kraft i husets längdriktning

l90
= 90.552
Tp.90 ≔ Ft ⋅ ―
2

Dim. kraft i andra riktningen

Här kan förband av samma typ som de inre dragbanden i respektive riktning användas.
Se "Bilaga J" och "Bilaga K"

Bilaga M
Åtgärd - väggelement i hörn - L-stål - del i bjälklag
Kontroll av möjlig överbryggning i hörn där sektion av underliggande väggelement slås ut.
Ovanliggande element betraktas som en flaggkonstruktion. Uppkommna krafter måste tas
upp som tvärkraft i anslutning mellan vägg och bjälklag där nya förband i form av L-stål
med expanderbultar konstrueras. Se även bilaga N för del i vägg.

Beräkningsmodell, beteckningar för laster, krafter, geometrier.

Dimensionerande krafter
FEd ≔ 122.7

Enligt "Bilaga D"

FEd
FEd.förband ≔ ――
= 24.54
5

Kraften fördelas över 5 förband

Materialegenskaper
fub ≔ 800

Brottsgräns för HST expander enligt Hiltis datablad

d ≔ 10

Expanderns diameter

d0 ≔ d + 1

= 11

Håldiametern

fu ≔ 470

Stålets brottgräns

t≔5

Stålplåtens tjocklek

γM2 ≔ 1.2

Partialkoefficient för förband
e1, p1 och e2 avstånd enligt figurer nedan:

e1 ≔ 40
p1 ≔ 220
e2 ≔ 120

− 80

= 40

nskruv ≔ 2

Antal expandrar

Dim. värden för expander HST M10 och betong enligt Hilti PROFIS Anchor i tabell nedan.
Karakteristisk kubhållfasthet för betongen har här satts till cylinderhållfasthet + 5 MPa.

Fv.Rd ≔ 18.8

Skjuvhållfast i expander

Fedge.failure.Rd ≔ 27.832

Kapacietet m.a.p. kantavstånd

Fpryout.Rd ≔ 30.236

Kapacitet för utdragning av expander

Fedge.failure.Ed ≔ 26.112

Kraft som belastar kanten

Ur figur ovan framgår ett kantavstånd på 550 mm i kraftriktningen. Detta är det minsta
kantavstånd som inte orsakar minskad kapacitet.

Beräkning hålkantstryck
⎛ e1
p1
1⎞
αd ≔ min ⎜――, ――− ―
⎟ = 1.212
⎝ 3 ⋅ d0 3 ⋅ d0 4 ⎠

Reduktionsfaktor

⎛
fub ⎞
, 1⎟ = 1
αb ≔ min ⎜αd , ――
fu ⎠
⎝

Reduktionsfaktor

⎛ 2.8 ⋅ e2
⎞
k1 ≔ min ⎜―――
− 1.7 , 2.5⎟ = 2.5
⎝ d0
⎠

Reduktionsfaktor

k1 ⋅ α b ⋅ fu ⋅ d ⋅ t
= 48.958
Fb.Rd ≔ ―――――
γM2

Kapacitet hålkantstryck

Beräkning - max belastad skruv
2

⎛ p1 ⎞
Ip ≔ ⎜―⎟ ⋅ 2 = 0.024
⎝2⎠

2

Skruvarnas tröghetsmoment

Py ≔ FEd.förband = 24.54

Yttre krafter som verkar på förbandet

Px ≔ 0
M ≔ Py ⋅ 80

= 1.963

⋅

Yttre moment som verkar på förbandet

p1
M⋅―
Px
2
Fx ≔ ――
+ ―――
= 8.924
Ip
nskruv

Kraftkomposant i x-led

Py
Fy ≔ ――= 12.27
nskruv

Kraftkomposant i y-led

2
2
FEd ≔ ‾‾‾‾‾‾‾‾
Fx + Fy = 15.172

Kraft som angriper mest belastad skruv

Kontroll - kapacitet
Kontroll om den totala kapaciteten för förbanden överstiger dimensionerande kraft
if FEd ≤ Fb.Rd ∧ FEd ≤ Fv.Rd ∧ FEd ≤ Fpryout.Rd ∧ Fedge.failure.Ed ≤ Fedge.failure.Rd| = “OK”
‖ “OK”
‖
else
‖ “Ej OK”
‖
|

Bilaga N
Åtgärd - väggelement i hörn - L-stål - del i vägg
Kontroll av möjlig överbryggning i hörn där sektion av underliggande väggelement slås ut.
Ovanliggande element betraktas som en flaggkonstruktion. Uppkommna krafter måste tas
upp som tvärkraft i anslutning mellan vägg och bjälklag där nya förband i form av L-stål
med expanderbultar konstrueras. Se även bilaga M för del i bjälklag.

Beräkningsmodell, beteckningar för laster, krafter, geometrier

Dimensionerande krafter
FEd ≔ 122.7

Enligt "Bilaga D"

FEd
FEd.förband ≔ ――
= 24.54
5

Kraften fördelas över 5 förband

Materialegenskaper
fub ≔ 800

Brottsgräns för HST expander enligt Hiltis datablad

d ≔ 10

Expanderns diameter

d0 ≔ d + 1

= 11

Håldiametern

fu ≔ 470

Stålets brottgräns

t≔5

Stålplåtens tjocklek

γM2 ≔ 1.2

Partialkoefficient för förband
e1, p1 och e2 avstånd enligt figurer nedan:

e1 ≔ 40
p1 ≔ 220
e2 ≔ 120

− 80

= 40

nskruv ≔ 2

Antal expandrar

Dim. värden för expander HST M10 och betong enligt Hilti PROFIS Anchor i tabell nedan.
Karakteristisk kubhållfasthet för betongen har här satts till cylinderhållfasthet + 5 MPa.

Fv.Rd ≔ 18.8

Skjuvhållfast i expander

Fedge.failure.Rd ≔ 30.215

Kapacietet m.a.p. kantavstånd

Fpryout.Rd ≔ 32.824

Kapacitet för utdragning av expander

Fedge.failure.Ed ≔ 26.112

Kraft som belastar kanten

Ur figur ovan framgår ett kantavstånd på 700 mm i kraftriktningen. Detta är det minsta
kantavstånd som inte orsakar minskad kapacitet.

Beräkning hålkantstryck
⎛ e1
p1
1⎞
αd ≔ min ⎜――, ――− ―
⎟ = 1.212
⎝ 3 ⋅ d0 3 ⋅ d0 4 ⎠

Reduktionsfaktor

⎛
fub ⎞
, 1⎟ = 1
αb ≔ min ⎜αd , ――
fu ⎠
⎝

Reduktionsfaktor

⎛ 2.8 ⋅ e2
⎞
k1 ≔ min ⎜―――
− 1.7 , 2.5⎟ = 2.5
⎝ d0
⎠

Reduktionsfaktor

k1 ⋅ α b ⋅ fu ⋅ d ⋅ t
= 48.958
Fb.Rd ≔ ―――――
γM2

Kapacitet hålkantstryck

Beräkning - max belastad skruv
2

⎛ p1 ⎞
Ip ≔ ⎜―⎟ ⋅ 2 = 0.024
⎝2⎠

2

Skruvarnas tröghetsmoment

Py ≔ FEd.förband = 24.54

Yttre krafter som verkar på förbandet

Px ≔ 0
M ≔ Py ⋅ 80

= 1.963

⋅

Yttre moment som verkar på förbandet

p1
M⋅―
Px
2
Fx ≔ ――
+ ―――
= 8.924
Ip
nskruv

Kraftkomposant i x-led

Py
Fy ≔ ――= 12.27
nskruv

Kraftkomposant i y-led

2
2
FEd ≔ ‾‾‾‾‾‾‾‾
Fx + Fy = 15.172

Kraft som angriper mest belastad skruv

Kontroll - kapacitet
Kontroll om den totala kapaciteten för förbanden överstiger dimensionerande kraft
if FEd ≤ Fb.Rd ∧ FEd ≤ Fv.Rd ∧ FEd ≤ Fpryout.Rd ∧ Fedge.failure.Ed ≤ Fedge.failure.Rd| = “OK”
‖ “OK”
‖
else
‖ “Ej OK”
‖
|

Bilaga O
Kontroll - bjälklagsrotation i hörn
Då flaggkonstruktion i hörn orsakar en utåtriktad kraft som överförts till bjälklaget
kommer bjälklaget vilja rotera. Rotationen måste motverkas med hjälp av de dragband
som anordnas vid åtgärd.

Förutsättningar

ly.yttre ≔ 400
ly.cc ≔ 1500
lx.flagga ≔ 3200

Mått enligt figur ovan

lx.yttre ≔ 1000
lx.cc ≔ 1500
Fx.flagga ≔ 122.7

Enligt "Bilaga D"

NRd.x.yttre ≔ 35

Enligt "Bilaga I"

NRd.x.inre ≔ 35

Enligt "Bilaga H"

NRd.y.yttre ≔ 35

Enligt "Bilaga I"

NRd.y.inre ≔ 35

Enligt "Bilaga H"

Jämvikt x-led
if Fx.flagga ≤ ⎛⎝NRd.x.yttre + NRd.x.inre⎞⎠| = “Ej OK”
‖ “OK”
‖
else
‖ “Ej OK”
|
‖

Jämvikt moment - kring punkten i övre vänstra hörnet
MEd ≔ Fx.flagga ⋅ lx.flagga = 392.64

⋅

MRd.x ≔ NRd.x.yttre ⋅ ⎛⎝lx.flagga − lx.yttre⎞⎠ + NRd.x.inre ⋅ ⎛⎝lx.flagga − lx.yttre − lx.cc⎞⎠ = 101.5
MRd.y ≔ NRd.y.yttre ⋅ ly.yttre + NRd.y.inre ⋅ 3 ⋅ ⎛⎝ly.yttre + ly.cc ⋅ 2⎞⎠ = 371
MRd ≔ MRd.x + MRd.y = 472.5

⋅

⋅

⋅

if MEd ≤ MRd| = “OK”
‖ “OK”
‖
else
‖ “Ej OK”
‖

Jämvikt y-led
Det drag som orsakas av det inre förbandet i y-led kan tas ut av tryck mellan bjälklagen.

Bilaga P
Åtgärd - väggelement i hörn - plattstål mellan vägg och vägg
Kontroll av möjlig överbryggning i hörn där sektion av underliggande väggelement slås ut.
Ovanliggande element betraktas som en flaggkonstruktion. Uppkommna krafter måste tas
upp som tvärkraft i anslutning mellan vägg och bjälklag där nya förband i form av L-stål
med expanderbultar konstrueras. Tvärkraft tas upp med plattstål mellan väggelementen.

Beräkningsmodell, beteckningar för laster, krafter, geometrier

Dimensionerande krafter
VEd ≔ 113.9

Enligt "Bilaga D"

VEd
FEd.förband ≔ ――
= 22.78
5

Kraften fördelas över 5 förband

Materialegenskaper
fub ≔ 800

Brottsgräns för HST expander enligt Hiltis datablad

d ≔ 10

Expanderns diameter

d0 ≔ d + 1

= 11

Håldiametern

fu ≔ 470

Stålets brottgräns

t≔2

Stålplåtens tjocklek

γM2 ≔ 1.2

Partialkoefficient för förband
e1, p1 och e2 avstånd enligt figurer nedan:

e1 ≔ 40
p1 ≔ 220
e2 ≔ 120

− 80

= 40

nskruv ≔ 2

Antal expandrar

Dim. värden för expander HST M10 och betong enligt Hilti PROFIS Anchor i tabell nedan.
Karakteristisk kubhållfasthet för betongen har här satts till cylinderhållfasthet + 5 MPa.

Fv.Rd ≔ 18.8

Skjuvhållfast i expander

Fedge.failure.Rd ≔ 30.215

Kapacietet m.a.p. kantavstånd

Fpryout.Rd ≔ 32.824

Kapacitet för utdragning av expander

Fedge.failure.Ed ≔ 24.239

Kraft som belastar kanten

Ur figur ovan framgår ett kantavstånd på 700 mm i kraftriktningen. Detta är det minsta
kantavstånd som inte orsakar minskad kapacitet.

Beräkning hålkantstryck
⎛ e1
p1
1⎞
αd ≔ min ⎜――, ――− ―
⎟ = 1.212
⎝ 3 ⋅ d0 3 ⋅ d0 4 ⎠

Reduktionsfaktor

⎛
fub ⎞
, 1⎟ = 1
αb ≔ min ⎜αd , ――
fu ⎠
⎝

Reduktionsfaktor

⎛ 2.8 ⋅ e2
⎞
k1 ≔ min ⎜―――
− 1.7 , 2.5⎟ = 2.5
⎝ d0
⎠

Reduktionsfaktor

k1 ⋅ α b ⋅ fu ⋅ d ⋅ t
= 19.583
Fb.Rd ≔ ―――――
γM2

Kapacitet hålkantstryck

Beräkning - max belastad skruv
2

⎛ p1 ⎞
Ip ≔ ⎜―⎟ ⋅ 2 = 0.024
⎝2⎠

2

Skruvarnas tröghetsmoment

Py ≔ FEd.förband = 22.78

Yttre krafter som verkar på förbandet

Px ≔ 0
M ≔ Py ⋅ 80

= 1.822

⋅

Yttre moment som verkar på förbandet

p1
M⋅―
Px
2
Fx ≔ ――
+ ―――
= 8.284
Ip
nskruv

Kraftkomposant i x-led

Py
Fy ≔ ――= 11.39
nskruv

Kraftkomposant i y-led

2
2
FEd ≔ ‾‾‾‾‾‾‾‾
Fx + Fy = 14.084

Kraft som angriper mest belastad skruv

Kontroll - kapacitet
Kontroll om den totala kapaciteten för förbanden överstiger dimensionerande kraft
if FEd ≤ Fb.Rd ∧ FEd ≤ Fv.Rd ∧ FEd ≤ Fpryout.Rd ∧ Fedge.failure.Ed ≤ Fedge.failure.Rd| = “OK”
‖ “OK”
‖
else
‖ “Ej OK”
‖
|

Bilaga Q
Åtgärd - innervägg - L-stål - del i bjälklag
Kontroll av möjlig överbryggning för innervägg där sektion av underliggande väggelement
slås ut från fasad och in. Ovanliggande element betraktas som en flaggkonstruktion.
Uppkommna krafter måste tas upp som tvärkraft i anslutning mellan vägg och bjälklag där
nya förband i form av L-stål med expanderbultar konstrueras. Se även bilaga R för del i
vägg.

Dimensionerande krafter
448
⋅
FEd ≔ ――――
= 179.2
2.5

Enligt "Bilaga E"

FEd
FEd.förband ≔ ――
= 25.6
7

Kraften fördelad över 7 förband

Materialegenskaper
fub ≔ 800

Brottsgräns för HST expander enligt Hiltis datablad

d ≔ 12

Expanderns diameter

d0 ≔ d + 1

= 13

Håldiametern

fu ≔ 470

Stålets brottgräns

t≔5

Stålplåtens tjocklek

γM2 ≔ 1.2

Partialkoefficient för förband
e1, p1 och e2 avstånd enligt figurer nedan:

e1 ≔ 40
p1 ≔ 220
e2 ≔ 120

− 80

= 40

nskruv ≔ 2

Antal expandrar

Dim. värden för expander HST M12 och betong enligt Hilti PROFIS Anchor i tabell nedan.
Karakteristisk kubhållfasthet för betongen har här satts till cylinderhållfasthet + 5 MPa.

Fv.Rd ≔ 28.0

Skjuvhållfast i expander

Fedge.failure.Rd ≔ 29.365

Kapacietet m.a.p. kantavstånd

Fpryout.Rd ≔ 37.553

Kapacitet för utdragning av expander

Fedge.failure.Ed ≔ 27.240

Kraft som belastar kanten

Ur figur ovan framgår ett kantavstånd på 600 mm i kraftriktningen. Detta är det minsta
kantavstånd som inte orsakar minskad kapacitet.

Beräkning hålkantstryck
⎛ e1
p1
1⎞
αd ≔ min ⎜――, ――− ―
⎟ = 1.026
⎝ 3 ⋅ d0 3 ⋅ d0 4 ⎠

Reduktionsfaktor

⎛
fub ⎞
, 1⎟ = 1
αb ≔ min ⎜αd , ――
fu ⎠
⎝

Reduktionsfaktor

⎛ 2.8 ⋅ e2
⎞
k1 ≔ min ⎜―――
− 1.7 , 2.5⎟ = 2.5
⎝ d0
⎠

Reduktionsfaktor

k1 ⋅ α b ⋅ fu ⋅ d ⋅ t
= 58.75
Fb.Rd ≔ ―――――
γM2

Kapacitet hålkantstryck

Beräkning - max belastad skruv
2

⎛ p1 ⎞
Ip ≔ ⎜―⎟ ⋅ 2 = 0.024
⎝2⎠

2

Skruvarnas tröghetsmoment

Py ≔ FEd.förband = 25.6

Yttre krafter som verkar på förbandet

Px ≔ 0
M ≔ Py ⋅ 80

= 2.048

⋅

Yttre moment som verkar på förbandet

p1
M⋅―
Px
2
Fx ≔ ――
+ ―――
= 9.309
Ip
nskruv

Kraftkomposant i x-led

Py
Fy ≔ ――= 12.8
nskruv

Kraftkomposant i y-led

2
2
FEd ≔ ‾‾‾‾‾‾‾‾
Fx + Fy = 15.827

Kraft som angriper mest belastad skruv

Kontroll - kapacitet
Kontroll om den totala kapaciteten för förbanden överstiger dimensionerande kraft
if FEd ≤ Fb.Rd ∧ FEd ≤ Fv.Rd ∧ FEd ≤ Fpryout.Rd ∧ Fedge.failure.Ed ≤ Fedge.failure.Rd| = “OK”
‖ “OK”
‖
else
‖ “Ej OK”
‖
|

Bilaga R
Åtgärd - innervägg - L-stål - del i vägg
Kontroll av möjlig överbryggning för innervägg där sektion av underliggande väggelement
slås ut från fasad och in. Ovanliggande element betraktas som en flaggkonstruktion.
Uppkommna krafter måste tas upp som tvärkraft i anslutning mellan vägg och bjälklag där
nya förband i form av L-stål med expanderbultar konstrueras. Se även bilaga Q för del i
bjälklag.

Dimensionerande krafter
448
⋅
FEd ≔ ――――
= 179.2
2.5

Enligt "Bilaga E"

FEd
FEd.förband ≔ ――
= 25.6
7

Kraften fördelad över 7 förband

Materialegenskaper
fub ≔ 800

Brottsgräns för HST expander enligt Hiltis datablad

d ≔ 12

Expanderns diameter

d0 ≔ d + 1

= 13

Håldiametern

fu ≔ 470

Stålets brottgräns

t≔5

Stålplåtens tjocklek

γM2 ≔ 1.2

Partialkoefficient för förband

e1, p1 och e2 avstånd enligt figurer nedan:

e1 ≔ 40
p1 ≔ 220
e2 ≔ 120

− 80

= 40

nskruv ≔ 2

Antal expandrar

Dim. värden för expander HST M12 och betong enligt Hilti PROFIS Anchor i tabell nedan.
Karakteristisk kubhållfasthet för betongen har här satts till cylinderhållfasthet + 5 MPa.

Fv.Rd ≔ 28.0

Skjuvhållfast i expander

Fedge.failure.Rd ≔ 29.365

Kapacietet m.a.p. kantavstånd

Fpryout.Rd ≔ 37.553

Kapacitet för utdragning av expander

Fedge.failure.Ed ≔ 27.240

Kraft som belastar kanten

Ur figur ovan framgår ett kantavstånd på 650 mm i kraftriktningen. Detta är det minsta
kantavstånd som inte orsakar minskad kapacitet.

Beräkning hålkantstryck
⎛ e1
p1
1⎞
αd ≔ min ⎜――, ――− ―
⎟ = 1.026
⎝ 3 ⋅ d0 3 ⋅ d0 4 ⎠

Reduktionsfaktor

⎛
fub ⎞
, 1⎟ = 1
αb ≔ min ⎜αd , ――
fu ⎠
⎝

Reduktionsfaktor

⎛ 2.8 ⋅ e2
⎞
k1 ≔ min ⎜―――
− 1.7 , 2.5⎟ = 2.5
⎝ d0
⎠

Reduktionsfaktor

k1 ⋅ α b ⋅ fu ⋅ d ⋅ t
= 58.75
Fb.Rd ≔ ―――――
γM2

Kapacitet hålkantstryck

Beräkning - max belastad skruv
2

⎛ p1 ⎞
Ip ≔ ⎜―⎟ ⋅ 2 = 0.024
⎝2⎠

2

Py ≔ FEd.förband = 25.6

Yttre krafter som verkar på förbandet

Px ≔ 0
M ≔ Py ⋅ 80

= 2.048

⋅

Yttre moment som verkar på förbandet

p1
M⋅―
Px
2
Fx ≔ ――
+ ―――
= 9.309
Ip
nskruv

Kraftkomposant i x-led

Py
Fy ≔ ――= 12.8
nskruv

Kraftkomposant i y-led

2
2
FEd ≔ ‾‾‾‾‾‾‾‾
Fx + Fy = 15.827

Kraft som angriper mest belastad skruv

Kontroll - kapacitet
Kontroll om den totala kapaciteten för förbanden överstiger dimensionerande kraft
if FEd ≤ Fb.Rd ∧ FEd ≤ Fv.Rd ∧ FEd ≤ Fpryout.Rd ∧ Fedge.failure.Ed ≤ Fedge.failure.Rd| = “OK”
‖ “OK”
‖
else
‖ “Ej OK”
‖
|

Bilaga S
Horisontell sammanhållningsarmering - SS-EN 1992-1-1
Tillräcklig horisontell kapacitet parallellt vägg har påvisats i "Bilaga M" och "Bilaga N".
Här kontrolleras därför bara dragkapacitet.

ftie.fac ≔ 20 ――

Horisontell kraft enligt
SS-EN 1992-1-1

Kontroll i Hilti PROFIS Anchor om L-stål klarar drag
nförband ≔ 5

Antal förband

lvägg ≔ 4.055

Betraktad vägglängd

ftie.fac ⋅ lvägg
= 16.22
Fförband ≔ ――――
nförband

Kraft per förband

Kapacitet ej tillräcklig, se tabell
ovan.

Kontroll i Hilti PROFIS Anchor om plattstål på utsida klarar drag
Nytt plattstål, enligt figurer nedan, tas fram för att klara kraven. Detta placeras på
utsidan av gavelelements innerskiva och förankras in i bjäklagets långsida.
cc ≔ 600

Antaget centrumavstånd

Fförband ≔ ftie.fac ⋅ cc = 12

Kraft per förband

Kapacitet tillräcklig, se tabell ovan

Utnyttjandegraden uppgår till 96 % vilket gör att centrumavståndet 600 mm är lämpligt.

Kontroll utböjning av plattstål
Elasticitetsmodul stål

E ≔ 200
3

0.08 ⋅ 0.008
I ≔ ――――
12

4

−9
= ⎛⎝3.413 ⋅ 10 ⎞⎠

4

Tröghetsmoment för plåten

Punktlast vid förankringen till bjälklag

P ≔ Fförband = 12
3

)
P ⋅ (70
+ 70
vmax ≔ ――――――――
= 1.005
48 ⋅ E ⋅ I

Utböjningen anses vara godtagbar

Maximal utböjning för plåten då den ses
som fritt upplagd på väggars kanter och
expander fäst i bjälklag ses som
punktlast mitt mellan upplagen.
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