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Sammanfattning
Utvecklingen av att producera betongelement i fabriker, prefabricera, istället för på
arbetsplatsen är en väl etablerad produktionsmetod. Den mest kritiska delen vid
prefabricerade stommar är förankringen mellan elementen. Olika förankringsmetoder
förekommer då bjälklag skall förankras med ytterväggar. Abetong AB är ett av
landets ledande betongföretag inom prefabricerade betongelement och de använder
tre olika förankringsmetoder. Skillnaden i dessa metoder är kopplingsdonet som
antingen består av vajer, bygel eller VKR-rör.
Målet var att ta reda på kapaciteten för olika förankringsmetoder mellan
prefabricerade betongelement. Syftet var att få fram underlag för att kunna
förespråka eller avråda från olika metoder samt att se hur robusta de olika metoderna
är.
För att kunna ta fram kapaciteten för de olika förankringsmetoderna gjordes
beräkningar och dragprover. Vid dragproverna användes tre provplattor, en för varje
förankringsmetod, som representerade en vägg med flera bjälklag. Förankringarna
var ingjutna i bjälklagen runt en bult som kopplade ihop väggen och bjälklaget. Vid
proverna drogs kopplingarna för de tre olika förankringarna till brott. Det blev
antingen konbrott eller stålbrott. Det fanns en osäkerhet om hur förankringens
placering till bulten påverkade säkerheten och kapaciteten hos förankringsmetoderna.
För att kunna förespråka eller avråda från de olika förankringsmetoderna har hänsyn
tagits till kapaciteten vid dragproverna, de beräknade konbrottskapaciteterna, de olika
brottalternativen, kopplingstid och kostnad. Utifrån dessa aspekter har
förankringsmetoden med VKR-rör sämre kapacitet, är sämre ur brottsynpunkt, är
dyrare samt har längre kopplingstid. Hur kopplingen ligger till bulten påverkar
resultatet. Vajern och bygeln är i princip lika gynsamma och därav kan båda
rekommenderas.
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Summary
The development of producing concrete elements in factories, prefabricated, instead
of in the workplace is an established production method. The most critical part of
prefabricated frameworks is the anchoring between the elements. Different anchoring
methods occur when precast concrete floors are to be anchored with sandwich walls.
Abetong AB is one of the country's leading concrete companies in prefabricated
concrete elements, using three different anchoring methods. The difference in these
methods is the connector which consists either of wire, loop or VKR-pipe.
The intension was to find out the capacity of different anchoring methods between
prefabricated concrete elements.
The purpose was to provide material for advocating or rejecting different methods as
well as seeing how robust the different methods are.
To calculate the capacity of the different anchoring methods, calculations and tensile
tests were made. In the tensile tests, three test plates were used, for each anchoring
method, representing a sandwich wall with precast concrete floors. The anchors were
casted in the precast concrete floors around a bolt that clutched the sandwich wall
and the concrete floors. At the tests, the anchors were tested to failure in tension,
either cone fracture or steel fracture. There was uncertainty as to how the location of
the anchoring to the bolt affected the safety and capacity of the anchoring methods.
In order to advocate or reject from the different anchoring methods the capacity of
the tensions test, the calculated cone facture capacities, the different fractures,
connection time and cost have been taken into account. Based on these aspects the
anchoring method with VKR-pipe has less capacity, worse in fracture point of view,
more expensive and has longer connection time. How the anchoring is connected to
the bolt affects the result. The wire and the loop are basically equally favourable and
both can be recommended.
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Abstract
En av de mest kritiska momenten mellan prefabricerade betongelement är
förankringen. Den är en viktig del för att t.ex. kunna undvika fortskridande ras.
Abetong AB är ett av landets ledande betongföretag inom prefabricerade
betongelement och de använder tre olika förankringsmetoder. Målet är att ta reda på
kapaciteten för de olika förankringsmetoderna mellan prefabricerade betongelement.
Syftet är att få fram underlag för att kunna förespråka eller avråda från olika
förankringsmetoder. För att kunna förespråka eller avråda från de olika metoderna
har hänsyn tagits till
•

kapaciteter vid dragprover,

•

de beräknade konbrottskapaciteterna,

•

kopplingstid, hur lång tid varje förankring tar att koppla till elementen, samt

•

kostnad, styckpris och arbetskostnad.

Nyckelord: Förankring, kapacitet, konbrott, stålbrott, segt brott, sprött brott,
koppling, betong, betongelement, prefabricera, fortskridande ras, Eurokod, robusthet
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Symbolförteckning
𝑁𝑅𝑑,𝑐

Dimensionerande konbrottskapacitet vid konbrott för singelinfästning

𝑁𝑅𝑘,𝑐

Karakteristiska kapaciteten vid konbrott

𝑁°𝑅𝑘,𝑐

Karakteristiskt motstånd i osprucken betong vid konbrott

𝑘𝑢𝑐𝑟

Faktor för belastningsöverförande mekanismer vid osprucken betong

𝐴°𝑐,𝑁

Referens area

𝐴𝑐,𝑁

Faktisk area

𝑆𝑐𝑟,𝑁

Maximal spricklängd

𝜓𝑠,𝑁

Faktor för störning av spänningar i betongen

𝜓𝑟𝑒,𝑁

Skalfaktor för hänsyn till effekten för ℎ𝑒𝑓

𝜓𝑒𝑐,𝑁

Faktor för olika spänningar på singelinfäsning

ℎ𝑒𝑓

Ingjutningsdjupet av förankringen

𝑒𝑁

Excentricitet

𝛾𝑀𝑐

Partialkoefficient

𝑓𝑐𝑘,𝑐𝑢𝑏𝑒 Kubhållfasthet
𝑁𝐸𝑑

Dimensionerande lasten
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1 Introduktion
I Sverige anmäls fler än 32 000 arbetsplatsskador av olika grad till
arbetsmiljöverket varje år. Utav dessa skador härör elva procent till
byggindustrin (Arbetsmiljöverket, 2017). I Sverige sysselsätts 300 000
personer inom byggbranschen och trots det stora fokus som finns på
säkerhet sker det 1000 allvarliga arbetsplatsolyckor varje år (Melin
Lundgren, N. 2017).
Dagens bostadsbristsituation leder till pressade byggtider och efterfrågan på
personal är stor. Marknaden efterfrågar bland annat prefabricerade
stomkonstruktioner av betong. Prefabricerade produkter ökar produktiviteten
(Li, Shen & Xue, 2014). I april 2007 fick en man en betongvägg över sig då
man efter strömavbrott glömt att svetsa fast de stöd som skulle hålla den tre
gånger fem meter stora väggen på plats. Mannen som var i 40-årsåldern fick
bägge benen avslagna och nackskador (Svenska dagbladet, 2007). Detta är
bara ett exempel på arbetsplatsolyckor som skett under senaste åren. En av
faktorerna till arbetsplatsolyckor i byggbranschen är stress (Melin Lundgren,
N. 2017). Stress har en negativ inverkan på hur människan presterar (Leung,
Chan & Olomolaiye, 2008). Detta kan ha varit en bidragande faktor till
olyckan i april 2007.

1.1 Bakgrund och problembeskrivning
Byggnader ska vara robusta vilket betyder att om en olycka inträffar ska inte
för stora delar av den kollapsa. Svensk standard säger att ”anslutningar ska
kunna motstå lasteffekter enligt dimensioneringsförutsättningarna, anpassa
sig efter nödvändiga deformationer samt säkerställa ett robust beteende för
bärverket” (SS-EN 1992-1-1:2005).
I prefabricerade stommar är förankringen en oerhört viktig del, eftersom
alternativa lastvägar oftast inte finns som ett alternativ på samma sätt som
hos platsgjutna stommar. Den mest kritiska delen vid prefabricerade
stommar är förankringen mellan elementen (Nimse, Joshi & Patel, 2014).
Den 16 maj, 1968 skedde en gasexplosion på 18:de våningen i ett 22våningshus i London. Det prefabricerade flervåningshuset fick ett
fortskridande ras i ett av hörnen på grund av explosionen. Rasets omfattning
berodde till stor del på att kopplingarna mellan byggnadselementen var
under all kritik. Konsekvenserna av dåliga kopplingar ledde till avsaknad av
alternativa lastvägar (Pearson & Delatte, 2005). Raset hade kunnat undvikas
om förankringarna hade haft större kraftöverförande kapacitet (Fang & Li,
2009).
Olika förankringsmetoder förekommer då massiva plattor skall förankras
med ytterväggar. Abetong AB är ett av landets ledande betongföretag inom
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prefabricerade betongelement och de använder tre olika förankringsmetoder
(Abetong, 2017). Skillnaden i dessa metoder är kopplingsdonet som
antingen består av vajer, bygel eller VKR-rör. Kopplingarna är anslutna runt
en bult som håller bjälklagen och ytterväggarna på plats.
Då förankringen mellan vägg och bjälklagselement utförs på byggarbetsplats
hamnar kopplingsdonet för bjälklagselementet tätt intill bulten i eller en bit
ifrån. Det är oklart om avståndet påverkar säkerheten och kapaciteten hos
förankringsmetoderna något.

1.2 Mål och Syfte
Målet är att ta reda på kapaciteten för olika förankringsmetoder mellan
prefabricerade betongelement.
Syftet är att få fram underlag för att kunna förespråka eller avråda från olika
metoder samt att se hur robusta de olika metoderna är.

1.3 Avgränsningar
Enbart Nordic Fastening Group AB:s förankringsmetoder som används idag
på Abetong AB mellan prefabelement kommer studeras.
Enbart den utåtriktade horisontella kraften kommer beaktas. Alla andra
laster kommer försummas.
Beräkning på interaktion kommer inte beaktas.
Alla tester i denna studie innehåller delar av prefabelement gjutna av
Abetong AB i betongkvalitet C45/50. Delelementen är delar av yttervägg
med tjockleken 150 mm och massiv bjälklagsplatta på 250 mm. Dessa
elementdimensioner är vanligt förekommande dimensioner i Abetong AB`s
produktion.
Hänsyn kommer inte tas till den utåtriktade kraftens eventuella excentricitet.
Endast konbrott kommer att beräknas enligt Eurokod.
Konbrott och stålbrott kommer studeras och jämföras.
Om inget annat nämns är alla mått i figurer och text i enheten millimeter
[mm].
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2 Teoretiska utgångspunkter
2.1 Utveckling av stombyggnad
Betong är ett material som använts länge, det nådde Sverige på 1860-talet
(En värld utan betong, 2007). Användning ökade på allvar under 1930-talet
då materialet började användas för att bygga fastigheter och broar (Uppsving
för världens mest använda byggmaterial, 2007).
Den vanligaste byggmetoden för flerbostadshus idag är platsgjuten betong
med så kallade plattbärlag. Betongelement gjuts färdigt på arbetsplatsen på
dess slutgiltiga placering. Fördelarna med detta är till exempel att
installationer kan läggas i stommen på arbetsplatsen, vilket minskar
noggrannheten i elementen samt sparar utrymme och därmed ger t.ex. lägre
total bygghöjd.
Utvecklingen av att producera betongelement i fabriker, prefabricera, istället
för på arbetsplatsen är en väl etablerad produktionsmetod och har sina
fördelar. Fördelarna är bland annat att byggtiderna förkortas och
produktiviteten på byggarbetsplatsen höjs. Detta eftersom elementen
levereras färdiggjutna.
Oavsett val av de två ovanstående metoderna vid stombyggnad är
förankringen, som håller elementen på plats, en viktig del då konstruktionen
skall klara de krafter som den kan tänkas utsättas för.

2.2 Stabilisering
En byggnads totala stabilisering kräver att knutpunkterna mellan vägg och
bjälklag kan ta upp horisontella krafter. Dessa kan orsakas av att en vägg på
ovanvåningen välter eller att väggarna på motsatt sida vinklar utåt och då
uppstår en dragkraft i bjälklaget. Oavsett orsak skapas en horisontell kraft
som påverkar knutpunkten och orsakar t.ex. en utåtriktad kraft. Den
utåtriktade kraften som kommer beaktas ser ut enligt Figur 1. De röda
pilarna representerar den utåtriktade kraften. De skrafferade området
representerar en vägg och den vita ytan är bjälklaget.
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Figur 1. De röda pilarna representerar den utåtriktade kraften.

2.3 Förankring mellan vägg och bjälklag
Förankringar mellan element vid prefabricerade stommar är den mest
kritiska delen (Nimse, Joshi & Patel, 2014). Det fortskridande raset i
London år 1968, berodde på att kopplingarna mellan elementen var under all
kritik (Pearson & Delatte, 2005). Raset hade kunnat undvikas om
förankringarna hade haft större kraftöverförande kapacitet (Fang & Li,
2009). Förankring kan förenklat beskrivas som en koppling mellan olika
element. Kopplingen ser till att elementen hålls på plats. Nedan, i Figur 2,
visas en förenklad variant av en förankring mellan ytterväggar och bjälklag.

Figur 2. Förenklad figur över hur förankringen i knutpunkten mellan bjälklag och vägg kan se ut.

När man levererar färdiga element till den slutgiltiga placeringen av
stommen kan förankringen lösas, enligt Figur 3, med ett foderrör med plats
för förankringsbulten.
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Figur 3. Förenklad figur av förankring vid stombyggnad med prefabricerade element.

När prefabricerade element levereras är precisionen för förankringens
placering viktig. Förankringens placering måste vara förberett i elementen
innan gjutning. Förankringen är avsedd för att ta upp krafter på rätt ställe
och i rätt riktning. I Figur 3 syns en prefabricerad vägg med ett ingjutet
foderrör, väggelementets foderrör möjliggör att väggen på arbetsplats kan
monteras rakt ovan bjälklagets förankringsbult. Foderröret, som på figuren
är markerat grått, gjuts igen efter montage för att möjliggöra kraftöverföring
mellan elementen.

2.4 Konbrott
Konbrott sker i betongen likt en kon. Det finns två alternativ då konbrott
sker i knutpunkten mellan bjälklag och vägg. Det ena alternativet är att
sprickan stannar i bjälklaget som i Figur 4a. Det andra alternativet är att
brottsprickan fortsätter in i väggen enligt Figur 4b.

a)

b)

Figur 4. Beskriver de två olika konbrottsalternativen där a) är alternativ 1, när sprickan inte sprider sig till
väggens betong och b) är alternativ 2 när sprickan sprider sig till väggens betong.
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De två brottalternativens sprickarea blir då olika vilket ses uppifrån enligt
Figur 5.

a)

b)

Figur 5. Sprickareorna för de olika brottalternativen där a) är alternativ 1 och b) alternativ 2.

2.5 Konbrottskapacitet enligt Eurokod
Den dimensionerande konbrottskapaciteten i [N] för osprucken betong med
singelinfästning (SIS-CEN/TS 1992-4-2:2010) beskrivs enligt
𝑁𝑅𝑑,𝑐 =

𝑁𝑅𝑘,𝑐

(1)

𝛾𝑀𝑐

där 𝑁𝑅𝑘,𝑐 är den karakteristiska konbrottskapaciteten vid konbrott i [N].
Partialkoefficienten, 𝛾𝑀𝑐 , är enhetslös. Konbrottskapaciteten måste vara
större än den dimensionerande lasten, 𝑁𝐸𝑑 , för att undvika brott.
Den karakteristiska kapaciteten vid konbrott beskrivs enligt
𝑁Rk,𝑐 = 𝑁°𝑅𝑘,𝑐 ∙

Ac,N
A°c,N

∙ ψs,N ∙ 𝜓𝑟𝑒,𝑁 ∙ 𝜓𝑒𝑐,𝑁

(2)

där det karakteristiska motståndet, 𝑁°𝑅𝑘,𝑐 , vid osprucken betong benämns
som en kraft i [N]. 𝐴𝑐,𝑁 samt 𝐴°𝑐,𝑁 är areor för konbrott med enheten [m2]
och 𝜓𝑠,𝑁, 𝜓𝑟𝑒,𝑁 samt 𝜓𝑒𝑐,𝑁 är enhetslösa faktorer.
Det karakteristiska motståndet vid osprucken betong beräknas enligt
𝑁°𝑅𝑘,𝑐 = 𝑘𝑢𝑐𝑟 ∙ √𝑓𝑐𝑘,𝑐𝑢𝑏𝑒 ∙ ℎ𝑒𝑓 1,5

(3)

där 𝑘𝑢𝑐𝑟 , är en faktor som används vid osprucken betong och är enheteslös.
Kubhållfastheten, 𝑓𝑐𝑘,𝑐𝑢𝑏𝑒 , för betongen har enheten [N/mm2].
Ingjutningsdjupet av förankringen, ℎ𝑒𝑓 , benämns i [mm].
Faktorerna 𝜓𝑠,𝑁 , 𝜓𝑟𝑒,𝑁 samt 𝜓𝑒𝑐,𝑁 som benämns i formel 2, beräknas enligt
𝜓𝑠,𝑁 = 0,7 + 0,3 ∙

𝑐
𝑐𝑐𝑟,𝑁

≤1
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(4)

ℎ

𝑒𝑓
𝜓𝑟𝑒,𝑁 = 0,5 + 200
≤1

𝜓𝑒𝑐,𝑁 =

1
𝑒
1+2∙ 𝑁⁄𝑆

≤1

(5)

(6)

𝑐𝑟,𝑁

där 𝑐 är avståndet från bjälklagets ytterkant till centrum av bulten [mm].
Ingjutningsdjupet, ℎ𝑒𝑓 , av förankringen mäts i [mm]. Excentriciteten, 𝑒𝑁 , har
enheten [mm]. Maxspricklängden, 𝑆𝑐𝑟,𝑁 , mäts i [mm].
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3 Förankring mellan massiva plattor och ytterväggar
Vanliga förankringsmetoder mellan bjälklag och ytterväggar består antingen
av en vajer, en bygel eller ett VKR-rör. Bjälklagen (ritade vita) fästs in i
väggen (ritad skrafferad), se Figur 6. Den nedre delen av väggen har ett
ingjutet skruvfäste. Bulten (ritad skrafferad rutig) skruvas fast innan
bjälklagselementet sätts på plats i Figur 6. Bulten fortsätter sedan in i den
övre delen av väggen som har ett förborrat hål, gråmarkerad på Figur 6, som
sedan gjuts igen när allt är monterat.
Runt bulten placeras en förankringsprodukt, t.ex. vajer eller bygel (ritad som
tjock svart horisontell linje) som antingen kan ligga tätt intill runt bulten
eller inte, se Figur 6.

a)

b)

Figur 6. Exempel på när kopplingen är a) tätt intill bulten och b) inte tätt intill bulten för vajer och bygel.

Alternativt kan förankringen utgöras av ett VKR-rör som även det ligger tätt
intill runt bulten eller inte. VKR-röret är försedd med ett stålrör in i
bjälklaget enligt Figur 7.
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a)

b)

Figur 7. Exempel på när kopplingen är a) tätt intill bulten och b) inte tätt intill bulten för VKR-rör.

3.1 Materialbeskrivning
3.1.1 Betong
Betong kan gå sönder i sprött eller segt brott. Ett sprött brott sker plötsligt
utan förvarning, till exempel konbrott. Under ett segt brott sker
deformationer innan brott, exempelvis stålbrott.
Konbrott beskrivs som ett brott i betongen där betongen spricker från
förankringen likt en kon.
Stålbrott är ett brott när stålet går sönder, t.ex. kan ett armeringsjärn dras
sönder i eller utanför betongen.
Bjälklagen och ytterväggarna har en önskad betongkvalitet som benämns
C30/37, där 30 står för cylinderhållfastheten [MPa] och 37 står för
kubhållfastheten [MPa].

3.1.2 Vajer
En av förankringsmetoderna är med vajer som kallas sling lyftvajer, se Figur
8.
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Figur 8. Sling lyftvajer från Nordic fastening group AB (Nordic fastening group AB, 2017).

Infästningen med vajer som förankringsmetod kan se ut enligt Figur 9 där
vajern antingen ligger som i, Figur 9a tätt intill eller som i Figur 9b inte tätt
intill bulten.

a)

b)

Figur 9. Förankringar med vajerkoppling där a) är i ett övre bjälklag tätt intill och b) mellanbjälklaget inte
är tätt intill bulten.

3.1.3 Bygel
Bygeln består av en armeringsstång som bockas till en S-bygel. Bygeln i
Figur 10 är monterad runt bulten, i Figur 10a tätt intill och i Figur 10b inte
tätt intill bulten.
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a)

b)

Figur 10. Beskriver infästning av bygeln där a) är övre bjälklag tätt intill och b) mellanbjälklaget är inte
tätt intill bulten.

3.1.4 VKR-rör
Neo-koppling finns i fyra olika varianter. Endast en del av kopplingen kan
ibland användas till exempel VKR-röret enligt Figur 11. Kopplingen kallas
NEO-VKM, se Bilaga 1.

Figur 11. VKR-röret som används i NEO-VKM koppling, se Bilaga 1.

Vid koppling med VKR-rör kan det se ut enligt Figur 12. I Figur 12a ligger
kopplingen tätt intill bulten och i Figur 12b ligger kopplingen inte tätt intill
bulten. Den vertikala stålstången beskrivs förenklat i Figur 7 som en svart
horisontell linje.
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a)

b)

Figur 12. Koppling med VKR-rör där förankringen i a) är i mellanbjälklaget tätt intill och b) i övre bjälklag
inte tätt intill bulten.

3.1.5 CE-märkning
Sedan 1 juli 2014 måste alla stålprodukter som är ämnade för
stålkonstruktioner vara CE-märkta. Stålprodukterna ska uppfylla CEmärkning avseende på hållfasthet, slaghet, brottförlängning, svetsbarhet
samt beständighetskrav. De mekaniska egenskaperna testas från tillverkning
till slutlig granskning (Nordic fastening group AB, 2017).
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4 Metod
Uppgiften gick ut på att ta fram kapaciteteten för olika förankringsmetoder.
För att få fram kapaciteterna utfördes beräkningar och dragprover med
samma materialförutsättningar. Ett studiebesök gjordes för att få en
verklighetsuppfattning kring hur kopplingen mellan bjälklag och vägg
hanteras och upplevs på arbetsplatsen. Intervju med en konstruktör har gjorts
för att få en beskrivning av de olika förankringsmetoderna och dess
ungefärliga kostnad och kopplingstid.
Jämförelsen som gjorts på beräkningarna, dragprover och intervjuer har lett
till de slutgiltiga rekommendationerna. Validiteten bör anses hög då flera
dragprover gjorts samt att dragproverna jämförts med beräkningarna. De
faktiska värdena som fåtts från dragproverna jämfördes med de
karakteristiska konbrottskapaciteterna, 𝑁𝑅𝑘,𝑐 , som beräknats.

4.1 Beräkningar
För att få ett teoretiskt resultat för vad förankringen klarar har beräkningar
av konbrottskapacitet utförts. Beräkningarna har utförts med både data ur
tabeller samt beräkningar baserade på primärdata.
Beräkningarna gjordes för två betongkvalitéer. Den betongkvaliteten
betongen var beställd för, och den faktiska betongkvaliteten provkropparna
uppnått vid försöken. Jämförelse gjordes för att se om det finns skillnad
mellan den teoretiskt önskvärda betongkvaliteten och den praktiskt använda.
Beräkningarna har utförts med hjälp av svensk standard (SIS-CEN/TS 19924-2:2010). Till beräkningar har programmet MathCad använts. Reliabiliteten
anses hög då resultatet skulle bli den samma om beräkningarna gjorts en
gång till, detta då beräkningarna följer standardiserade formler.

4.2 Dragproverna
Kvantitativa dragprover på tre provplattor, för varje, förankringsmetod har
gjorts. De förankringsmetoder mellan vägg och bjälklag som undersökts är
vajer, bygel och VKR-rör.
Sex veckor innan dragproverna utfördes hade den del som representerar
väggen gjutits och två veckor innan dragproverna utfördes hade den delen
som symboliserar bjälklagen gjutits. De tre provplattorna förvarades
inomhus under torkningsperioden.
Sammanlagt gjordes 36 dragprover, tolv stycken för varje förankringsmetod
på varje platta. Hälften av förankringarna på varje provplatta var ingjutna
tätt intill bulten och resterande en bit ifrån. Hälften av förankringarna på
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varje provplatta var även uppdelade från att ligga i ytterkant eller mitten av
provplattan. De bjälklag som ligger i ytterkant av provplattorna symboliserar
övre bjälklag och de bjälklag som ligger i mitten av provplattan
symboliserar mellanbjälklag.
Då tre likvärdiga dragprover gjordes för respektive förankringsmetod,
bjälklag och placering, fås ett styrkande resultat med mindre risk för
avvikelser. Utifrån förankringsmetodernas dragkapacitet kan
förankringsmetoderna avrådas eller rekommenderas. Reliabiliteten är hög då
tolv försök gjordes för varje förankringsmetod.
Det kritiska vid val av metoden ligger hos de maskiner som använts, då
upprepning av dragproverna måste utföras av en hydraulisk tryckcylinder för
att uppnå samma resultat. Något annat som kan påverka resultatet är
provplattornas utseende. Provplattan är en mindre variant av en vägg, varför
de olika försöken kan ha påverkat varandra.

4.3 Studiebesök
För att få en bättre uppfattning av hur kopplingen mellan bjälklag och vägg
utförs i verkligheten gjordes ett studiebesök på en nybyggnation.
Studiebesöket omfattade flerbostadshus där VKR-rör användes som
förankringsmetod. Under studiebesöket gjordes mindre kvalitativa intervjuer
med projektledare, montageledare samt ett fåtal byggare. Hänsyn till
intervjuer under studiebesöket togs vid rekommendationerna.
Reliabiliteten är låg då få involverade intervjuades och enbart en koppling
sågs över i verkligheten.

4.4 Intervju
En konstruktör1 har informerat hur varje förankringsmetod fungerar. Under
arbetets gång har konstruktören givit information om förankringsmetodernas
ungefärliga kostnad och kopplingstid samt besvärlighet vid koppling på
arbetsplatsen.
Reliabiliteten anses hög då konstruktören har lång erfarenhet av
betongbranschen.

1

Peter Öberg, Handledare Abetong AB, muntligt våren 2017.
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5 Genomförande
5.1 Konbrottsberäkningar
Då förankringen dras ut ur betongen kan ett konbrott uppstå.
Konbrottsberäkningar har genomförts med hjälp av svensk standard för
osprucken betong enligt kapitel 2.5 Konbrottskapacitet enligt Eurokod.
Beräkningarna har utförts med och utan säkerhetsfaktor för att både få ett
dimensionerande värde och ett karakteristiskt värde. Det karakteristiska
värdet är det värdet som kommer jämföras med de värden som fås ut av
dragproverna. Det mest kritiska scenariot av konbrott ses över i
beräkningarna, det inträffar då betongen spricker i en 45 graders vinkel.

5.2 Dragprover
5.2.1 Mätinstrument
Mätinstrumentet som användes för att utföra dragproverna var en hydraulisk
dragcylinder. Den bestod av en cylinder enligt Figur 13a som var kopplad
med en slang till ett tryckdon enligt Figur 13b. Den hydrauliska
dragcylindern var kopplad till ett mätdon enligt Figur 13c som registrerade
det maximala trycket i [Bar]. Ur en omvandlingstabell utlästes trycket som
en kraft [kN].

a)

b)

c)

Figur 13. Hydraulisk dragcylinder som är försedd med a) en dragcylinder, b) ett tryckdon samt c) ett
mätdon.
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5.2.2 Försökuppställning
Provplattan som ser ut enligt Figur 14 representerar en yttervägg (ritad
skrafferad) och det tvärgående ursparningarna representerar bjälklagen
(ritade vita). De yttersta ursparningarna representerar de översta bjälklagen
och de mittersta ursparningarna representerar mellanbjälklagen. Hälften av
förankringarna är placerade tätt intill bulten.

Figur 14. Provplattan med ursparning för bjälklag.

Provplattan, sedd från sidan, har en tjocklek på 220 mm och bjälklagen 250
mm enligt Figur 15.

Figur 15. Plattan från sidan innan bjälklag gjuts och förankringen gjorts.

Efter att ursparningarna för bjälklagen gjutits igen ses provplattan från sidan
enligt Figur 16. Den svarta horisontella linjen beskriver den
förankringsprodukt som kopplas runt bulten, antingen tätt intill eller en bit
ifrån. Det är förankringsprodukten som den hydrauliska cylindern kommer
dra i. För förtydligande av när förankringsprodukten ligger tätt intill bulten
eller inte, så syns inte bulten mellan väggarna. I Figur 16 syns numreringen
som beskrivs i Figur 17.
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Figur 16. Plattan från sidan efter att bjälklaget gjutits med numrering för förankringen, där den antingen
ligger tätt intill bulten eller en bit ifrån.

Då tre förankringsmetoder skulle prövas behövdes tre provplattor. På
vardera provplatta fanns totalt tolv förankringar. Förankringarna numrerades
1-6 om de inte låg tätt intill och 7-12 om kopplingen låg tätt intill bulten, se
numrering i Figur 17.

Figur 17. Förankringarna på provplattan numrerade 1-6 om kopplingen inte ligger tätt intill bulten och 712 om kopplingen ligger tätt intill bulten.

Försöksuppställningen för dragproverna såg ut enligt Figur 18. Ställningen
som användes bestod av tre ihopskruvade stålbalkar.
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a)

b)

c)

Figur 18. Försöksuppställningar för de tre olika förankringsmetoderna a) bygel, b) vajer och c) VKR-rör.

Cylindern ställdes på ställningen och fästes med en stålstång. I nedre delen
av stålstången fanns ett ok som förslöts i nedre delen enligt Figur 19. Detta
för att kunna dra i förankringsprodukterna, vajer och bygel.

Figur 19. Oket och bulten som drar i vajern vid dragprovet, liknande för bygeln.

Alternativt vid förankringen med VKR-rör, där man använde ett skruvdon
för att kunna montera stålstången från den hydrauliska tryckcylindern med
stålröret från VKR-röret, enligt Figur 20.
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Figur 20. Infästning för att kunna göra dragprov vid förankringen med VKRröret.

5.2.3 Vajer och bygel
Vid dragproverna av vajer användes en sling lyftvajer med diameter på 12
mm och en längd på 340 mm. Vid dragproverna av bygeln användes en
armeringsstång med diameter 10 mm. Efter uppställningen enligt Figur 18,
där vajern eller bygeln fästes in mellan oket och förslöts, kunde första provet
göras. Manuellt trycktes spaken på tryckdonet upp och ner efter att ventilen
stängdes genom att snurra på den. Detta gjordes till någon form av brott
skedde. När ett brott skett avlästes det maximala trycket i [Bar]. Trycket
omvandlades sedan till en kraft i [kN] via omvandlingstabellen i Bilaga 2.
Mätvärdet antecknades och ventilen öppnades igen för att lätta på trycket.
Mätdonet nollställdes inför nästa prov genom att den stängdes av. Mätdonet
sattes igång igen och dragproverna upprepades elva gånger tills alla tolv
förankringar testats på vardera provplatta.

5.2.4 VKR-rör
Vid dragproverna användes ett VKR-rör från kopplingen NEO-VKM enligt
Figur 11. Efter uppställningen enligt Figur 18, där stålstången från
dragcylindern kopplades ihop med stålröret från förankringen, kunde första
provet göras. Manuellt trycktes spaken på tryckdonet upp och ner efter att
ventilen stängdes genom att snurra på den. Detta gjordes till maximalt tryck
utfärdades och någon form av brott skedde. Trycket i [Bar] visades i
mätdonet och omvandlades med hjälp av omvandlingstabellen i Bilaga 2 till
en kraft i [kN]. Mätvärdet antecknades och ventilen öppnades igen för att
lätta på trycket. Mätdonet nollställdes inför nästa prov genom att den
stängdes av. Mätdonet sattes igång igen och dragproverna upprepades elva
gånger tills alla tolv förankringar testats.
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5.3 Provtryckning av betongens kubhållfasthet
När igjutning av ursparningarna för bjälklagen utfördes gjordes även tre
stycken kuber av samma betongkvalitet. De tre kuberna testades i en
tryckmaskin i samband med att förankringarna testades. Vid försöken var
betongen 14 dagar, vilket resulterade i tre aktuella kubhållfasthetsvärden.
Beräkning av ett medelvärde utfördes för den använda betongens
kubhållfasthet.
Figur 21 redovisar tryckmaskinen som användes för att ta fram betongens
kubhållfasthet.

Figur 21. Tryckmaskinen som användes för att få fram kubhållfastheten.

5.4 Studiebesök
Vid studiebesöket studerades kopplingen med VKR-rör i en nybyggnation
av flerbostadshus. Innan studiebesöket gavs en kort säkerhetsgenomgång
och APD-planen studerades. Projektledaren ledde studiebesöket ute på
arbetsplatsen, där kopplingen med VKR-rör studerades. Kort togs och frågor
ställdes till projektledare, montageledare samt byggare.

5.5 Intervju
Möten och mailkontakt har under arbetets gång genomförts med en
konstruktör1. Detta har givit förståelse för de olika förankringsmetoderna.
Frågor ställdes angående de olika förankringarnas kopplingstid, kostnad och
besvärlighet vid koppling på arbetsplatsen.
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6 Resultat
6.1 Uppnådd betongkvalitet
En sammanställning av provtryckningarna på betongkubernas kubhållfasthet
ses i Tabell 1, där ett medelvärde för de tre provtryckningarna redovisas.
Betongen var vid provtryckningen 14 dagar och hade en betongkvalitet
motsvarande cirka C45/50.
Tabell 1. Sammanställning av tryckprovningarna av betongkubernas kubhållfasthet.

KUBHÅLLFASTHET
FÖRSÖK
1
2
3

KUBHÅLLFASTHET, MPa
47,8
50,8
46,9

Medelvärde

48,5

6.2 Beräkningar
Resultat för beräkning av konbrottskapacitet för den beställda
betongkvaliteten på C30/37, se Tabell 2. Fullständiga beräkningar återfinns i
Bilaga 3.

Tabell 2. Resultat av konbrottsberäkningarna för den beställda betongkvaliteten C30/37, beroende av
förankringsmetod.

FÖRANKRINGSMETOD
Vajer
Bygel
VKR-rör

DIMENSIONERANDE
TÄTT INTILL EJ TÄTT INTILL
35 kN
79,9 kN
35 kN
79,9 kN
35 kN
79,9 kN

KARAKTERISTISKA
TÄTT INTILL EJ TÄTT INTILL
52,5 kN
119,9 kN
52,5 kN
119,9 kN
52,5 kN
119,9 kN

Resultatet av beräkningar för den faktiskt provade betongkvaliteten ses i
Tabell 3. Fullständiga beräkningar återfinns i Bilaga 3.

Tabell 3. Resultat av konbrottsberäkningarna för den faktiskt provade betongkvaliteten C45/50, beroende
av förankringsmetod.

FÖRANKRINGSMETOD
Vajer
Bygel
VKR-rör

DIMENSIONERANDE
TÄTT INTILL EJ TÄTT INTILL
40,7 kN
92,9 kN
40,7 kN
92,9 kN
40,7 kN
92,9 kN
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KARAKTERISTISKA
TÄTT INTILL EJ TÄTT INTILL
61 kN
139,4 kN
61 kN
139,4 kN
61 kN
139,4 kN

6.3 Dragprover
Dragproverna utfördes för vardera av de tre förankringsmetoderna, platta för
platta i alla tolv punkter i nummerordning enligt Figur 17.

6.3.1 Vajer
De tolv första försöken var av förankringstypen sling lyftvajer. För de första
sex kopplingarna låg vajern tätt intill bulten och för de nästföljande sex
kopplingarna låg vajern inte tätt intill bulten.
6.3.1.1 Vajer ej tätt intill
De tre första dragproverna i övre bjälklag, punkt 1 till 3, resulterade i
konbrott enligt Figur 22.

a)

b)

c)

Figur 22. Konbrottsreslutaten för koppling med vajer som inte ligger tätt intill bulten där a) är för punkt 1,
b) för punkt 2 och c) för punkt 3.

De andra tre dragproverna, i mellanbjälklaget, för vajer där förankringen inte
ligger tätt intill bulten resulterade i stålbrott enligt Figur 23.
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a)

b)

c)

Figur 23. Stålbrottsresultat för vajer som inte ligger tätt intill bulten där a) är för punkt 4, b) för punkt 5
och c) för punkt 6.

Den maximala kapaciteten samt vilken brottyp som uppstod för vajer när
kopplingen inte ligger tätt intill bulten redovisas i Tabell 4. Resultatet visar
att övre bjälklaget får ett konbrott och på mellanbjälklaget fås stålbrott.
Tabell 4. Maximal kapacitet vid brott för vajer inte tätt intill bulten.

DRAGPROV MED VAJER SOM
FÖRANKRING
VAJER
1
2
3
4
5
6

TYP AV BROTT

MAXIMAL KAPACITET
KONBROTT STÅLBROTT PLACERING
[kN]
90
90
Övre bjälklag
59
130
140
Mellanbjälklag
140

vilken typ av brott

När konbrott fås är kapaciteten lägre än när stålbrott fås. Resultat av
medelvärden för koppling med vajer som inte ligger tätt intill bulten i olika
bjälklag, se Tabell 5.
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Tabell 5. Medelvärde för de olika bjälklagen när kopplingen inte ligger tätt intill bulten för vajer.

PLACERING

KAPACITET [kN]

Övre bjälklag, punkt 1-3

79,7

Mellanbjälklag, punkt 4-6

136,7

6.3.1.2 Vajer tätt intill
De tre första dragproverna när vajern ligger tätt intill bulten i
mellanbjälklaget, punkt 7 till 9, resulterade i konbrott enligt Figur 24.

a)

b)

c)

Figur 24. Konbrottsresultat för vajer som ligger tätt intill bulten där a) är för punkt 7, b) för punkt 8 och c)
för punkt 9.

De sista dragproverna när vajern ligger tätt intill bulten i ett övre bjälklag,
punkt 10 till 12, resulterade i konbrott enligt Figur 25.
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a)

b)

c)

Figur 25. Konbrottsresultat för vajer som ligger tätt intill bulten där a) är för punkt 10, b) för punkt 11 och
c) för punkt 12.

Den maximala kapaciteten samt vilken brottyp för varje koppling redovisas i
Tabell 6. Resultatet visar att alla bjälklag resulterar i konbrott när
kopplingen ligger tätt intill bulten.
Tabell 6. Maximal kapacitet vid brott för vajer tätt intill bulten.

DRAGPROV MED VAJER SOM
FÖRANKRING
VAJER
7
8
9
10
11
12

MAXIMAL KAPACITET
[kN]
86
83
77
55,5
67
56

TYP AV BROTT
KONBROTT

STÅLBROTT

PLACERING
Mellan
bjälklag
Övre
bjälklag

vilken typ av brott

Resultat av medelvärden för koppling med vajer som ligger tätt intill bulten i
olika bjälklag, se Tabell 7.
Tabell 7. Medelvärde för de olika bjälklagen när kopplingen ligger tätt intill bulten för vajer.

PLACERING

KAPACITET [kN]

Övre bjälklag, punkt 10-12

59,5

Mellanbjälklag, punkt 7-9

82
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6.3.1.3 Slutresultat vajer
Slutresultat för provplattan med sling lyftvajer ses i Figur 26. Punkt 1 är
högst upp i högra hörnet i figuren.

3

2

6

1

5

9

4

8

7

12

11

10

Figur 26. Slutresultat för provplattan med sling lyftvajer. Punkt 1 är högst upp till höger.

En sammanställning av alla dragproverna för förankringsmetoden med vajer
ses i Figur 27.
160
140
120

kN

100
80

Vajer ej tätt intill konbrott

60

Vajer ej tätt intill stålbrott

40

Vajer tätt intill konbrott

20
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

Förankringsnummer
Figur 27. Sammanställning av dragproverna för förankringsmetoden med vajer.
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6.3.2 Bygel
Vid försöken med förankringstypen bygel låg de första sex kopplingarna tätt
intill bulten och de nästföljande sex kopplingarna låg kopplingen inte tätt
intill bulten.
6.3.2.1 Bygel inte tätt intill
De tre första dragproverna i övre bjälklag, punkt 1 till 3, resulterade i brott
enligt Figur 28. Punkt 1 och punkt 2 resulterade i stålbrott. Punkt 3
resulterade i konbrott.

a)

b)

c)

Figur 28. Brottresultat för bygel som inte ligger tätt intill bulten där a) är för punkt 1, b) för punkt 2 och c)
för punkt 3.

De andra tre dragproverna, för vajer där förankringen inte ligger tätt intill bulten
i mellanbjälklaget, punkt 4 till 6, resulterade i stålbrott enligt Figur 29.
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a)

b)

c)

Figur 29. Stålbrottsresultat för bygel som inte ligger tätt intill bulten där a) är för punkt 4, b) för punkt 5
och c) för punkt 6.

Den maximala kapaciteten samt brottyp för varje koppling redovisas i Tabell 8.
Tabell 8. Maximal kapacitet vid brott för bygel inte tätt intill bulten.

DRAGPROV MED BYGEL SOM
FÖRANKRING
BYGEL
1
2
3
4
5
6

-

MAXIMAL KAPACITET [kN]
100
102
99
98,5
101
104

TYP AV BROTT
KONBROTT STÅLBROTT PLACERING
Övre
bjälklag
Mellan
bjälklag

vilken typ av brott
Visade tendens till konbrott

Resultat av medelvärden för koppling som inte ligger tätt intill bulten i olika
bjälklag, se Tabell 9.
Tabell 9. Medelvärde för de olika bjälklagen när kopplingen inte ligger tätt intill bulten för bygel.

PLACERING

KAPACITET [kN]

Övre bjälklag, punkt 1-3

100,3

Mellanbjälklag, punkt 4-6

101,2
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6.3.2.2 Bygel tätt intill
De tre första dragproverna för när bygeln ligger tätt intill bulten i
mellanbjälklaget, punkt 7 till 9, resulterade i konbrott enligt Figur 30.

a)

b)

c)

Figur 30. Konbrottsresultat för bygel som ligger tätt intill bulten där a) är för punkt 7, b) för punkt 8 och c)
för punkt 9.

De sista dragproverna för när bygeln ligger tätt intill bulten i ett övre
bjälklag, punkt 10 till 12, resulterade i konbrott enligt Figur 31.

a)

b)

c)

Figur 31. Konbrottsresultat för bygeln som ligger tätt intill bulten där a) är för punkt 10, b) för punkt 11
och c) för punkt 12.
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Den maximala kapaciteten för varje koppling redovisas i Tabell 10.
Tabell 10. Maximal kapacitet vid brott för bygel tätt intill bulten.

DRAGPROV MED BYGEL SOM
FÖRANKRING
BYGEL
7
8
9
10
11
12

TYP AV BROTT

MAXIMAL KAPACITET
KONBROTT STÅLBROTT PLACERING
[kN]
87
Mellan
84
bjälklag
88
62
Övre bjälklag
67,6
68,2

vilken typ av brott

Resultat av medelvärden för koppling som ligger tätt intill bulten i olika
bjälklag, se Tabell 11.
Tabell 11. Medelvärde för de olika bjälklagen när kopplingen ligger tätt intill bulten för bygel.

PLACERING

KAPACITET [kN]

Övre bjälklag, punkt 10-12

65,9

Mellanbjälklag, punkt 7-9

86,3

6.3.2.3 Slutresultat bygel
Slutresultat för provplattan med bygel ses i Figur 32. Punkt 1 är högst upp i
högra hörnet i figuren.
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1

2

3

5

6

7

8

9

4

12

11
10
Figur 32. Slutresultat för provplattan med bygel.1Punkt 1 är högst upp till höger.
En sammanställning för dragproverna för förankringsmetoden med bygel ses
i Figur 33.
120
100

kN

80
Bygel ej tätt intill konbrott

60

Bygel ej tätt intill stålbrott

40

Bygel tätt intill konbrott

20
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

Förankringsnummer
Figur 33. Sammanställning av dragproverna för förankringsmetoden med bygel.
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6.3.3 VKR-rör
De tolv första försöken för förankringstypen VKR-rör. För de första sex
kopplingarna låg kopplingen tätt intill bulten och för de nästföljande sex
kopplingarna låg VKR-röret inte tätt intill bulten.
6.3.3.1 VKR-rör inte tätt intill
De tre första dragproverna i övre bjälklag, punkt 1 till 3, resulterade i
konbrott enligt Figur 34.

a)

b)

c)

Figur 34. Konbrottsresultat för VKR-rör som inte ligger tätt intill bulten där a) är för punkt 1, b) för punkt 2
och c) för punkt 3.

De andra tre dragproverna, i mellanbjälklaget, för bygeln där förankringen
inte ligger tätt intill bulten, punkt 4 till 6, resulterade i konbrott enligt Figur
35.

a)

b)

c)

Figur 35. Konbrottsresultat för bygel som inte ligger tätt intill bulten där a) är för punkt 4, b) för punkt 5
och c) för punkt 6.
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Den maximala kapaciteten för varje koppling redovisas i Tabell 12.
Resultatet visar att kopplingen med VKR-röret när den inte ligger tätt intill
bulten blir konbrott.
Tabell 12. Maximal kapacitet vid brott för VKR-rör inte tätt intill bulten.

DRAGPROV MED VKR-RÖR
SOM FÖRANKRING
VKR-RÖR
1
2
3
4
5
6

MAXIMAL KAPACITET
[kN]
62,7
79
62,7
88,5
81
84

TYP AV BROTT
KONBROTT

STÅLBROTT PLACERING
Övre
bjälklag
Mellan
bjälklag

vilken typ av brott

Resultat av medelvärden för koppling som inte ligger tätt intill bulten i olika
bjälklag, se Tabell 13.
Tabell 13. Medelvärde för de olika bjälklagen när kopplingen inte ligger tätt intill bulten.

PLACERING

KAPACITET [kN]

Övre bjälklag, punkt 1-3

68,1

Mellanbjälklag, punkt 4-6

84,5

6.3.3.2 VKR-rör tätt intill
De tre första dragproverna för när VKR-röret ligger tätt intill bulten i
mellanbjälklaget, punkt 7 till 9, resulterade i konbrott enligt Figur 36.
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a)

b)

c)

Figur 36. Konbrottresultat för VKR-rör som ligger tätt intill bulten där a) är för punkt 7, b) för punkt 8 och
c) för punkt 9.

De sista dragproverna för när VKR-röret ligger tätt intill bulten i ett övre
bjälklag, punkt 10 till 12, resulterade i konbrott enligt Figur 37.

a)

b)

c)

Figur 37. Konbrottsresultat för VKR-rör som ligger tätt intill bulten där a) är för punkt 10, b) för punkt 11
och c) för punkt 12.

Den maximala kapaciteten för varje koppling redovisas i Tabell 14.
Resultatet visar att när kopplingen med VKR-röret ligger tätt intill bulten
blir konbrott.

34
Berntsson & Björksund

Tabell 14. Maximal kapacitet vid brott för VKR-rör tätt intill bulten.

DRAGPROV MED VKR-RÖR SOM
FÖRANKRING
VKR-RÖR

MAXIMAL
KAPACITET [kN]

7
8
9

87
80
87

10
11

57,5
54

12

50

TYP AV BROTT
KONBROTT STÅLBROTT

PLACERING

Mellanbjälklag

Övre bjälklag

vilken typ av brott

Resultat av medelvärden för koppling som ligger tätt intill bulten i olika
bjälklag, se Tabell 15.
Tabell 15. Medelvärde för de olika bjälklagen när kopplingen ligger tätt intill bulten för VKR-rör.

PLACERING

KAPACITET [kN]

Övre bjälklag, punkt 10-12

53,8

Mellanbjälklag, punkt 7-9

84,7

6.3.3.3 Slutresultat VKR-rör
Slutresultat för provplattan med bygel ses i Figur 38. Punkt 1 är längst ner i
vänstra hörnet i figuren.
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1

Figur 38. Slutresultat för provplattan med sling lyftvajer. Punkt 1 är längst ner i vänstra hörnet.

kN

En sammanställning för dragproverna för förankringsmetoden med VKR-rör
ses i Figur 39.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

VKR-rör ej tätt intill
konbrott
VKR-rör tätt intill konbrott

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

Förankringsnummer
Figur 39. Sammanställning av dragproverna för förankringsmetoden med VKR-rör.
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6.4 Sammanfattning av dragkapacitet
Vid förankringsmetoden med sling lyftvajer blev resultatet både konbrott
och stålbrott. Det uppstod stålbrott i mellanbjälklaget när kopplingen inte
ligger tätt intill bulten.
Vid förankringsmetoden med bygel blev resultatet både konbrott och
stålbrott. Stålbrott uppstod i punkterna 1-2 samt 4-6, dessa låg inte tätt intill
bulten.
Vid förankringsmetoden med VKR-rör blev resultatet enbart konbrott i alla
punkter oavsett om det låg tätt intill eller inte.
I Figur 40 redovisas en sammanställning av medelvärdena för de olika
förankringsmetodernas kapacitet i [kN]. För sammanställning av alla
förankringsmetodernas punkter se Bilaga 4.

160
140
120
100
80
60
40
20
0

Tätt intill
Inte tätt intill

Figur 40. Sammanställning av medelvärde för de olika förankringsmetodernas kapacitet i [kN].

6.5 Studiebesök
Under studiebesöket på byggarbetsplatsen av ett flerbostadshus i Göteborg,
gjordes intervjuer med projektledare2, montageledare samt byggare.
Flerbostadshuset hade VKR-rör som förankringsmetod, vilket de föredrar då
de tycker det är den smidigaste metoden att arbeta med på arbetsplatsen.

2

Christer Johansson, Projektledare Abetong AB, muntligt samtal 26 april 2017.
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6.6 Intervju
Resultatet av möten och mailkontakt med konstruktören1 gav att kostnaden
för de olika förankringsmetoderna skiljde från varandra. VKR-röret var
dyrast med ett styckpris på 100 kr, vajern kostade 60 kr och bygeln var
billigast med ett styckpris på 30 kr. Vid kopplingstid och besvärlig nämndes
det att VKR-röret var mest besvärlig och tog längst tid att sätta dit. Tiden
uppskattades till cirka 5 minuter. I tiden medräknas även den tid det tar att
räta upp en sne förankring. Vajern var minst besvärlig vid koppling på
arbetsplatsen och tog även minst tid när hänsyn tas till att räta upp en ej
vinkelrät vajer. Om bygeln inte skulle vara vinkelrät kan det ta ett par
minuter att räta upp den.
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7 Analys
Ett önskat beteende om en koppling mellan bjälklag och vägg går sönder är
att få ett segt brott t.ex. stålbrott. Vid stålbrott deformeras stålet vilket inte
ger ett plötsligt brott, dvs ett segt brott har uppstått.
Den mest kritiska delen vid prefabricerade stommar är förankringen mellan
elementen (Nimse, Joshi & Patel, 2014). Därför anses det att en utåtriktad
kraft på 20 kN/m ska kunna omhändertas i alla knutpunkter mellan vägg och
bjälklag för att undvika fortskridande ras (SS-EN 1992-1-1:2005).
Skruvfästet och foderröret i väggarna är verifierade, godkända och testade
för 40 kN per koppling1.
En sammanställning av dragprovernas medelvärde har gjorts, se Figur 41.
Det röda strecket beskriver en kraft, 40 kN, som skruvfästet och foderröret
är godkända och testade för. Det är därför förankringsmetoderna borde minst
klara 40 kN.
För förankringsmetoden med vajer skiljer det i ett övre bjälklag, punkt 1-3,
då punkt 3 klarar mycket mindre än de andra två i samma bjälklag, se Figur
41.

Figur 41. En sammanställning av medelvärdet för förankringsmetoden med vajer. Det röda strecket
beskriver en kraft på 40 kN som kopplingen är godkänd och testad för.

Kopplingen i punkt 3 avviker så mycket från övriga i samma bjälklag att
denna inte tas med vid analysering. Fler prover i denna punkt hade behövts
för att stärka resultatet. Vid dragproverna låg plattan på något liknande en
bänk, bänken täckte inte hela plattan, vilket gjorde att en del av plattan låg
utanför. Avvikandet kan bero på att dragprovet i punkt 3, ytterkanten av ett
övre bjälklag, inte fick samma stöd från bänken som övriga för att den låg
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utanför bänken. Avvikandet kan även bero på sprickbildning i betongen
innan dragproverna gjordes.
Vid vidare studerande för förankringsmetoden med vajer, i mellanbjälklaget
punkt 4-6, klarar förankringen mycket mer kraft än övre bjälklag med
samma placering till bulten. Detta kan påverka resultatet i Figur 41 då
mellanbjälklaget är omringad av mer betongyta än ett övre bjälklag.
Slutsatsen av detta kan vara att mellanbjälklagen klarar mer kraft eftersom
betongytan som hjälper till i väggen är mycket större.
Vid förankringsmetoden med vajer där kopplingen ligger tätt intill bulten
klarar mellanbjälklaget, punkt 7-9, mer än ett övre bjälklag, punkt 10-12.
Detta styrker slutsatsen om att mellanbjälklagen med mer betongyta
omkring sig klarar mer kraft än de övre bjälklagen.
I de punkter där kopplingen med vajer inte ligger tätt intill bulten klarar mer
kraft än om den ligger tätt intill bulten. Där kopplingen inte ligger tätt intill
bulten har de flesta brott som uppstått varit stålbrott, som varit önskat.
Förankringsmetoden med bygel visar att kopplingen som inte ligger tätt
intill bulten klarar mer kraft än om kopplingen ligger tätt intill bulten, se
Figur 42.

Figur 42. En sammanställning av medelvärdet för förankringsmetoden med bygel. Det röda strecket
beskriver en kraft på 40 kN som kopplingen är godkänd och testade för.

För övre bjälklaget där kopplingen ligger tätt intill bulten för bygeln klarar
den mindre kraft än mellanbjälklaget med samma koppling. Detta styrker
slutsatsen som nämndes vid förankringsmetoden med vajer. Däremot där
kopplingen inte ligger tätt intill bulten, punkt 1-6, skiljer det inget om det är
ett övre bjälklag eller ett mellanbjälklag. Detta avviker från den slutsats som
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dragits för de andra bjälklagen och fler dragprover på samma bjälklag hade
behövt för att kunna stärka resultatet.
Vid förankringsmetoden med bygel klarar den mer kraft om kopplingen inte
ligger tätt intill bulten. När kopplingen inte ligger tätt intill bulten i ett
mellanbjälklag uppstod stålbrott. Stålbrott är ett önskat brott då det är ett
segt brott.
Vid förankringsmetoden med VKR-rör visar Figur 43 att mellanbjälklagen,
oavsett hur kopplingen ligger till bulten, klarar mer kraft än de övre
bjälklagen.

Figur 43. En sammanställning av medelvärdet för förankringsmetoden med bygel. Det röda
strecket beskriver en kraft på 40 kN som kopplingen är godkänd och testad för.

Vid förankringsmetoden med VKR-rör uppstod bara konbrott, som är ett
plötsligt brott. Det önskvärda brottet är stålbrott, ett segt brott. Ett segt brott
hinner man troligtvis åtgärda problemet eller ta sig ut från byggnaden innan
brottet sker. Vid konbrott uppkommer inga förvarningar innan brottet sker.
Därför är VKR-rör ett sämre alternativ ur brottsynpunkt.
Vid förankringsmetoderna, vajer och bygel, finns en klar skillnad på
bjälklagen i mitten av väggen om kopplingen ligger tätt intill bulten eller
inte. De enda som avviker från tidigare slutsatser är att bjälklagen i mitten av
väggen, vid förankringsmetoden med VKR-rör, nästan klarar lika mycket
kraft oavsett hur kopplingen ligger till bulten.
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Vid beräkning av den beställda betongkvaliteten, C30/37, skiljde inte
resultatet efter förankringsmetoderna. Detta beror bland annat på att alla
kopplingar ligger centriskt i ursparningen för bjälklagen.
Skillnaden på resultatet beror däremot på hur kopplingen ligger till bulten.
Enligt Tabell 16 klarar förankringsmetoderna sig bättre om kopplingen inte
ligger tätt intill bulten.
Tabell 16. Sammanställning av konbrottsberäkning för betongkvalitet C30/37.

KONBROTTSBERÄKNING FÖR C30/37
FÖRANKRINGSMETOD
Vajer
Bygel
VKR-rör

DIMENSIONERANDE
TÄTT
EJ TÄTT
INTILL
INTILL
35 kN
79,9 kN
35 kN
79,9 kN
35 kN
79,9 kN

KARAKTERISTISKA
TÄTT
EJ TÄTT
INTILL
INTILL
52,5 kN
119,9 kN
52,5 kN
119,9 kN
52,5 kN
119,9 kN

Vid beräkning av den faktiska betongkvaliteten, C45/50, skiljde sig inte
resultatet efter förankringsmetoderna. Detta beror på samma sak som för den
beställda betongkvaliteten då kopplingarna ligger centriskt i de
ursparningarna som gjordes för bjälklagen. Skillnaden på resultatet beror
däremot på hur kopplingen ligger till bulten. Enligt Tabell 17 klarar
förankringsmetoderna sig bättre om kopplingen inte ligger tätt intill bulten.
Tabell 17. Sammanställning av konbrottsberäkning för betongkvalitet C40/45.

KONBROTTSBERÄKNING FÖR C45/50
FÖRANKRINGSMETOD

DIMENSIONERANDE
TÄTT
EJ TÄTT
INTILL
INTILL

KARAKTERISTISKA
TÄTT
EJ TÄTT
INTILL
INTILL

Vajer

40,7 kN

92,9 kN

61 kN

139,4 kN

Bygel

40,7 kN

92,9 kN

61 kN

139,4 kN

VKR-rör

40,7 kN

92,9 kN

61 kN

139,4 kN

Betongkvaliteten C45/50 har en bättre hållfasthet än C30/37. Därför är
konbrottskapaciteten vid betongkvalitet C45/50 alltid större än C30/37 för
de olika förankringsmetoderna.
Säkerhetsfaktorn, γMc, har använts vid beräkningarna för att få ett
dimensionerande värde. Dock görs jämförelsen med de faktiska värden som
fåtts vid dragproverna med det karakteristiska värdet för C45/50, som är
utan säkerhetsfaktor i Tabell 16 och Tabell 17.
Då punkt 3, vid dragproverna, tagits bort på grund av för stor avvikelse i
övre bjälklag med förankringsmetoden vajer när kopplingen inte ligger tätt
intill bulten fås ett nytt medelvärde på 90 kN enligt Tabell 18. Det
karakteristiska värdet för vajer, när kopplingen ligger tätt intill bulten,
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uppnås inte i det övre bjälklaget men däremot i mellanbjälklaget. Det
karakteristiska värdet för vajer, när kopplingen inte ligger tätt intill bulten,
uppnås inte i något av bjälklagen men däremot är inte mellanbjälklaget långt
ifrån.
Tabell 18. Sammanställning av de olika resultaten för vajer av beräkning och provdragning.

Vajer

Tätt intill [kN]

Beräknat karakteristiskt värde
Dragprovning övre bjälklag
Dragprovning mellan bjälklag

Inte tätt intill [kN]

61

139,4

59,5

90

82

136,7

Vid förankringsmetoden med bygel, när kopplingen ligger tätt intill, uppnås
det karakteristiska värdet vid jämförelse av beräkningar och dragproverna,
se Tabell 19. Däremot när kopplingen inte ligger tätt intill bulten uppnås inte
det karakteristiska värdet vid dragproverna. Enligt Tabell 19 visas en
skillnad på cirka 40 kN.
Tabell 19. Sammanställning av de olika resultaten för bygel av beräkning och provdragning.

Bygel

Tätt intill [kN]

Beräknat karakteristiskt värde

Inte tätt intill [kN]

61

139,4

Dragprovning övre bjälklag

65,9

100,3

Dragprovning mellan bjälklag

86,3

101,2

Vid förankringsmetoden med VKR-rör uppnår bara mellanbjälklaget det
karakteristiska värdet på 61 kN, se Tabell 20. När kopplingen inte ligger tätt
intill skiljer sig det karakteristiska värdet med dragproverna avsevärt.
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Tabell 20. Sammanställning av de olika resultaten för VKR-rör av beräkning och provdragning.

VKR-rör

Tätt intill [kN]

Beräknat karakteristiskt värde

Inte tätt intill [kN]

61

139,4

Dragprovning övre bjälklag

53,8

68,1

Dragprovning mellan bjälklag

84,7

84,5

Skillnaden mellan de karakteristiska värdena vid beräkningarna och de
faktiska värdena vid dragproverna skiljer avsevärt. Då det karakteristiska
värdet ska motsvara det verkliga värdet är det för stor skillnad för att
beräkningarna ska vara trovärdiga. Detta kan bero på att beräkningarna
förenklats då bland annat excentriciteten inte beaktats. Beräkningsmässigt
ger bygeln och vajern de mest överensstämmande resultaten i jämförelse
med dragproverna. Då beräkningarna inte ger ett trovärdigt resultat kommer
rekommendationer inte göras med hänsyn till beräkningarna.
När de olika förankringsmetoderna ska gjutas in under produktionen är
förankringsmetoden med VKR-rör den som tar längst tid. Den
förankringsmetod som går fortast är vajer.
Ser man till priset är VKR-rör dyrast då styckpriset är cirka 100 kr, vajern
kostar 60 kr och bygeln 30 kr. För att få fram en jämförbar kostnad [kr/m]
beaktas kapacitet, kopplingstid, uppskattad arbetskostnad och styckpris för
varje förankringsmetod i en kalkylberäkning, se Bilaga 5. Kapaciteten som
beaktas är den kapacitet för mellanbjälklaget när kopplingen inte ligger tätt
intill bulten för de olika förankringsmetoderna. Detta för att bjälklaget
uppnår högst kapacitet samt ger ett önskat brott. Genom att dividera
kapaciteten med den utåtriktade kraften fås ett maximalt centrumavstånd för
kopplingarna för varje förankringsmetod. Kopplingstiden är uppskattad för
varje förankringsmetod. I kopplingstiden räknas även den tid det tar att rätta
till en förankring som inte är vertikal. En sammanställning av beräkningarna
som återfinns i Bilaga 5 ses i Tabell 21.
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Tabell 21. En sammanställning av resultat vid beräkning av total kostnad per meter för de tre
förankringsmetoderna.

Förankringsmetod

Vajer

Bygel

VKR-rör

Kapacitet

136,7 kN

101,2 kN

84,5 kN

Maximalt
centrumavstånd

Ca 6 m

Ca 5 m

Ca 4 m

Uppskattad
kopplingstid

0.5 min

3 min

5 min

Uppskattad
arbetskostnad

500 kr/h

500 kr/h

500 kr/h

Styckpris

60 kr

30 kr

100 kr

Uppskattat
meterpris

11 kr/m

11 kr/m

35 kr/m

Enligt Tabell 21 är VKR-rör totalt sett cirka tre gånger dyrare än de övriga
två förankringarna. Den har även längst kopplingstid, minst centrumavstånd
och lägst kapacitet vilket gör den minst gynnsam. De uppskattade
meterpriset för förankringarna vajer och bygel är samma. Dock är
styckpriset mindre för bygeln men eftersom den tar längre tid än vajern
hamnar de på samma meterpris. De beräknade centrumavstånden kan,
beroende på enskilda betongelements längd, vara för långt. Dock behöver
det inte vara exakt så glest som rekommendationerna3 säger.
Då rekommendationerna3 säger att centrumavståndet inte bör vara mer än
2 meter gjordes ytterligare en beräkning i Bilaga 5 där de rekommenderade
centrumavståndet beaktas, se Tabell 22.

3

Peter Öberg, Handledare Abetong AB, mail 16 maj 2017.
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Tabell 22. En sammanställning av resultat vid beräkning av total kostnad per meter för de tre
förankringsmetoderna när centrumavståndet mellan kopplingarna är 2 meter.

Förankringsmetod

Vajer

Bygel

VKR-rör

Kapacitet

136,7 kN

101,2 kN

84,5 kN

Maximalt
centrumavstånd

2m

2m

2m

Uppskattad
kopplingstid

0.5 min

3 min

5 min

Uppskattad
arbetskostnad

500 kr/h

500 kr/h

500 kr/h

Styckpris

60 kr

30 kr

100 kr

Uppskattat
meterpris

31 kr/m

20 kr/m

61 kr/m

I Tabell 22 är VKR-röret totalt sett fortfarande den minst lönsamma bland de
tre olika förankringsmetoderna. Vid beaktning av de rekommenderade
centrumavståndet är vajern den mest lönsamma för att den har ett lägre
meterpris.
I Tabell 21 fås ett centrumavstånd på 4-6 meter. Om förankringarna kan
sättas på ett större avstånd leder det till att mindre tid läggs på kopplingen
och stressen som är en stor faktor till arbetsplatsolyckor kan minskas (Melin
Lundgren, N. 2017). Om stressen minskas kan prestationsförmågan ökas
eftersom stress har en negativ inverkan på hur människan presterar (Leung,
Chan & Olomolaiye, 2008). Antingen kan en olycka bland annat inträffa
under byggskedet eller när byggnaden tas i bruk. Ett exempel vid olycka när
byggnaden är i bruk är det fortskridande raset som skedde i London 1968.
Raset orsakades av en gasexplosion där del av byggnaden fick ett
fortskridande ras. Rasets omfattning berodde till stor del på att kopplingarna
mellan byggnadselementen var under all kritik. Konsekvenserna av dåliga
kopplingar ledde till avsaknad av alternativa lastvägar (Pearson & Delatte,
2005).
Det är viktigt att förankringsmetoderna har så pass stor kraftöverförande
kapacitet så fortskridande ras kan undvikas (Fang & Li, 2009). Efter att
hänsyn tagit till alla aspekter på de olika förankringsmetoderna är
förankringsmetoden med VKR-rör minst att föredra. Detta för att den är
sämre ur brottsynpunkt, kapacitet, pris och kopplingstid. Dock klarar den det
som foderröret och skruvfästet är testat och godkänt för.
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8 Diskussion
8.1 Metoddiskussion
Vid dragproverna var bjälklagen gjutna i en jämn nivå med väggen. I
verkligheten kragar bjälklagen ut och förankringarna gjuts in. Detta påverkar
dragproverna för förankring med vajer och bygel, då oket som drogs med är
något smalare än centrumavståndet på förankringen blir dragkraften
egentligen inte helt horisontellt i varje del av vajern respektive bygeln.
För att uppnå ett mer trovärdigt resultat hade det varit en fördel att göra fler
intervjuer av de som utför olika förankringar som t.ex. montörer, platschefer
samt projektledare för att höra vilken förankringsmetod de föredrar i olika
situationer samt vilken tid det uppskattar att varje metod kräver.
Något som hade kunnat påverka resultatet ytterligare är de provplattor som
använts. Provplattorna representerade väggar med flera bjälklag ingjutna.
Bjälklagen hade inte ett verkligt avstånd ifrån varandra utan kan ha påverkat
varandra med t.ex. mikrosprickor.
För att uppnå ett fördjupat resultat hade dimensionering av betongen kunnat
göras för att klara ännu större krafter genom att en mindre betongkvalitet
kunnat användas för att få en mindre kostnad.
Andra aspekter som hade kunnat ses över är bland annat produktionstiden
för varje förankring i fabrik och hur lång tid det tar att framställa de olika
förankringarna.

8.2 Resultatdiskussion
Att ingen av förankringsmetoderna, vajer, bygel eller VKR-rör, behöver
avrådas från med hänsyn till kapacitet tyder på att det idag används bättre
förankringar mellan betongelementen än förr. Detta ger en djupare inblick i
hur de olika förankringarna fungerar med avseende på kapacitet, brottyp,
kostnad och tid.
Det påvisade resultatet att VKR-röret är ett mindre lönsamt alternativ kan
leda till att byggtiderna minskas och så även stressen. Stressen är en faktor
som kan kopplas till arbetsplatsolyckor. Då denna förankringsmetod är den
dyraste av de tre nuvarande använda förankringsmetoderna kan
inköpskostnaden minska. Eftersom byggtiderna kan minskas, minskas även
arbetskostnaderna.
Resultatet visar att förankringsmetoderna med vajer eller bygel är likvärdiga.
När centrumavstånden väljs efter Tabell 21 blir den uppskattade
totalkostnaden likvärdig för vajer och bygel. Det blir mest effektivt om den
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koppling med minst kopplingstid väljs, i detta fall vajern. Vajern har bättre
kapacitet och klarar längre centrumavstånd. Denna förankringsmetod kostar
lika mycket som bygeln men går fortare att utföra. När centrumavståndet
istället väljs till 2 meter enligt rekommendationer2 blir bygeln billigast med
avseende på meterpriset. Därav blir förankringsmetoderna med vajer och
bygel mer kostnadseffektivt än VKR-rör.
Att de övre bjälklagen klarar sig sämre i brottsynpunkt och kapacitet än
mellanbjälklagen beror på att de har mindre betongyta runt sig.
Mellanbjälklaget klarar av att ta upp mer kraft.
Dragproverna av bygeln, som svetsats på grund av bockningen gav med sig,
ger ett något osäkert resultat som borde upprepas när bygeln är ingjuten
istället.
Ett studiebesök som involverade ett fåtal intervjuer ger en osäkerhet vid
uppfattning av de olika förankringsmetoderna. Osäkerheten är att de
intervjuade personerna som jobbade med den för dem uppskattade metoden,
VKR-rör, samt att de kanske inte varit involverade i byggen med
förankringsmetoderna vajer och bygel. De fåtal intervjuade personerna
rekommenderade alla starkt VKR-rör, detta för att de trodde att svetsning
behövdes vid användning av vajer och bygel, vilket i verkligheten inte
behövs. Detta ger en osäkerhet när rekommendationen kanske baseras på
jämförelse med andra typer av förankringar än vajer och bygel.
Vid jämförelse av de karakteristiska beräknade värdena och de faktiska
värdena som erhölls vid dragproverna var skillnaden för stor för att stämma.
Eftersom skillnaden är så stor kan Eurokod ifrågasättas för denna typ av
brott.
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9 Slutsatser
Ingen av förankringsmetoderna behöver avrådas från, alla klarar kapacitet på
20 kN/m med ett centrumavstånd på 2 meter mellan förankringarna med god
marginal. Alla förankringarna uppnår även den kapacitet på 40 kN som
skruvfästet och foderröret i väggarna är godkända och testade för. Däremot
är förankringsmetoden med VKR-rör ett sämre alternativ om fokus ligger på
de två olika brottstyperna. Förankringsmetoden med bygel och vajer har
högst kapacitet oavsett hur det placeras i förhållande till bulten. Ur
brottsynpunkt bör kopplingen ligga en bit ifrån bulten, detta för att de ger ett
stålbrott som är önskat. Mellanbjälklagen klarar mer än de övre bjälklagen,
på grund av att mellanbjälklagen är omringad av en större betongyta.
Vajern har kortast kopplingstid, högre kapacitet, längst beräknad spännvidd
och billigt meterpris. Dock är inte bygeln ett sämre alternativ då aspekterna
inte skiljer sig väsentligt från vajern. Vajern och bygeln är bättre än VKRrör i brottsynpunkt. Eftersom den mest kritiska delen vid prefabricerade
stommar är kopplingen mellan elementen är det viktigt att välja en så bra
förankringsmetod som möjligt (Nimse, Joshi & Patel, 2014).
Förankringsmetoden måste ha så pass stor kraftöverförande kapacitet att ras
kan undvikas (Fang & Li, 2009).
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Bilaga 2: Omvandlingstabell.
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Bilaga 3: Konbrottsberäkningar för vajer, bygel och VKR-rör.

KONBROTTSBERÄKNINGAR FÖR VAJER
VAJER
Ej tätt intill bulten med betongkvalitet 30/37
NRk.c
NEd ≤ NRd.c ＝ ――
γMc
Ac.N
NRk.c ＝ N°Rk.c ⋅ ――⋅ ψs.N ⋅ ψre.N ⋅ ψec.N
A°c.N
N°Rk.c ＝ kucr ⋅

‾‾‾‾‾
fck.cube ⋅ hef 1.5

kucr ≔ 11.9
fck.cube ≔ 37 N/mm^2
hef ≔ 140mm
N°Rk.c ≔ kucr ⋅ ‾‾‾‾‾
fck.cube ⋅ hef 1.5 (( )) = 119.906

A°c.N ＝ Scr.N1 ⋅ Scr.N2
Scr.N1 ≔ 250
Scr.N2 ≔ 420
A°c.N ≔ Scr.N1 ⋅ Scr.N2 = 0.105

2

Ac.N ＝ ⎛⎝c1 + 0.5 Scr.N1⎞⎠ ⋅ Scr.N2
c1 ≔ 125
Scr.N1 ≔ 250
Scr.N2 ≔ 420
Ac.N ≔ ⎛⎝c1 + 0.5 Scr.N1⎞⎠ ⋅ Scr.N2 = 0.105

2
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c
ψs.N ＝ 0.7 + 0.3 ⋅ ――
≤1
ccr.N
c ≔ 125
ccr.N ≔ 125
c
ψs.N ≔ 0.7 + 0.3 ⋅ ――
=1
ccr.N
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hef
ψre.N ＝ 0.5 + ――
≤1
200
hef = 140
hef
ψre.N ≔ 0.5 + ――
= 1.2
200
ψre.N ≔ 1
1
ψec.N ＝ ―――――
≤1
⎛
eN ⎞
1 + ⎜2 ⋅ ――⎟
⎝ scr.N1 ⎠
eN ≔ 0
Scr.N1 ≔ 250
1
ψec.N ≔ ―――――
=1
⎛
eN ⎞
1 + ⎜2 ⋅ ――⎟
⎝ Scr.N1 ⎠

Ac.N
NRk.c ≔ N°Rk.c ⋅ ――⋅ ψs.N ⋅ ψre.N ⋅ ψec.N = 119.906
A°c.N
γMc ≔ 1.5
NRk.c
――= 79.937
γMc
NRk.c
NRd.c ≔ ――= 79.937
γMc

Karakteristisk konbrottskapacitet:

NRk.c = 119.906

Dimensionerande konbrottskapacitet:

NRd.c = 79.937
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VAJER
Tätt intill bulten med betongkvalitet 30/37
NRk.c
NEd ≤ NRd.c ＝ ――
γMc
Ac.N
NRk.c ＝ N°Rk.c ⋅ ――⋅ ψs.N ⋅ ψre.N ⋅ ψec.N
A°c.N
N°Rk.c ＝ kucr ⋅

‾‾‾‾‾
fck.cube ⋅ hef 1.5

kucr ≔ 11.9
fck.cube ≔ 37 N/mm^2
hef ≔ 85 mm
N°Rk.c ≔ kucr ⋅ ‾‾‾‾‾
fck.cube ⋅ hef 1.5 (( )) = 56.725

A°c.N ＝ Scr.N1 ⋅ Scr.N2
Scr.N1 ≔ 182
Scr.N2 ≔ 310
A°c.N ≔ Scr.N1 ⋅ Scr.N2 = 0.056

2

Ac.N ＝ ⎛⎝c1 + 0.5 Scr.N1⎞⎠ ⋅ Scr.N2
c1 ≔ 91
Scr.N1 ≔ 182
Scr.N2 ≔ 310
Ac.N ≔ ⎛⎝c1 + 0.5 Scr.N1⎞⎠ ⋅ Scr.N2 = 0.056

2
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c
ψs.N ＝ 0.7 + 0.3 ⋅ ――
≤1
ccr.N
c ≔ 91
ccr.N ≔ 91
c
ψs.N ≔ 0.7 + 0.3 ⋅ ――
=1
ccr.N
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hef
ψre.N ＝ 0.5 + ――
≤1
200
hef = 85
hef
= 0.925
ψre.N ≔ 0.5 + ――
200

1
ψec.N ＝ ―――――
≤1
⎛
eN ⎞
1 + ⎜2 ⋅ ――⎟
⎝ scr.N1 ⎠
eN ≔ 0
Scr.N1 ≔ 182
1
ψec.N ≔ ―――――
=1
⎛
eN ⎞
1 + ⎜2 ⋅ ――⎟
⎝ Scr.N1 ⎠

Ac.N
NRk.c ≔ N°Rk.c ⋅ ――⋅ ψs.N ⋅ ψre.N ⋅ ψec.N = 52.471
A°c.N
γMc ≔ 1.5
NRk.c
――= 34.981
γMc
NRk.c
NRd.c ≔ ――= 34.981
γMc

Karakteristisk konbrottskapacitet:

NRk.c = 52.471

Dimensionerande konbrottskapacitet:

NRd.c = 34.981
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VAJER
Ej tätt intill bulten med betongkvalitet 45/50.
NRk.c
NEd ≤ NRd.c ＝ ――
γMc
Ac.N
NRk.c ＝ N°Rk.c ⋅ ――⋅ ψs.N ⋅ ψre.N ⋅ ψec.N
A°c.N
N°Rk.c ＝ kucr ⋅

‾‾‾‾‾
fck.cube ⋅ hef 1.5

kucr ≔ 11.9
fck.cube ≔ 50
hef ≔ 140

N/mm^2
mm

N°Rk.c ≔ kucr ⋅ ‾‾‾‾‾
fck.cube ⋅ hef 1.5 (( )) = 139.388

A°c.N ＝ Scr.N1 ⋅ Scr.N2
Scr.N1 ≔ 250
Scr.N2 ≔ 420
A°c.N ≔ Scr.N1 ⋅ Scr.N2 = 0.105

2

Ac.N ＝ ⎛⎝c1 + 0.5 Scr.N1⎞⎠ ⋅ Scr.N2
c1 ≔ 125
Scr.N1 ≔ 250
Scr.N2 ≔ 420
Ac.N ≔ ⎛⎝c1 + 0.5 Scr.N1⎞⎠ ⋅ Scr.N2 = 0.105

2
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c
ψs.N ＝ 0.7 + 0.3 ⋅ ――
≤1
ccr.N
c ≔ 125
ccr.N ≔ 125
c
ψs.N ≔ 0.7 + 0.3 ⋅ ――
=1
ccr.N
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hef
ψre.N ＝ 0.5 + ――
≤1
200
hef = 140
hef
= 1.2
ψre.N ≔ 0.5 + ――
200
ψre.N ≔ 1
1
ψec.N ＝ ―――――
≤1
⎛
eN ⎞
1 + ⎜2 ⋅ ――⎟
⎝ scr.N1 ⎠
eN ≔ 0
Scr.N1 ≔ 250
1
ψec.N ≔ ―――――
=1
⎛
eN ⎞
1 + ⎜2 ⋅ ――⎟
⎝ Scr.N1 ⎠

Ac.N
NRk.c ≔ N°Rk.c ⋅ ――⋅ ψs.N ⋅ ψre.N ⋅ ψec.N = 139.388
A°c.N
γMc ≔ 1.5
NRk.c
――= 92.925
γMc
NRk.c
NRd.c ≔ ――= 92.925
γMc

Karakteristisk konbrottskapacitet:

NRk.c = 139.388

Dimensionerande konbrottskapacitet:

NRd.c = 92.925
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VAJER
Tätt intill bulten med betongkvalitet 45/50.
NRk.c
NEd ≤ NRd.c ＝ ――
γMc
Ac.N
NRk.c ＝ N°Rk.c ⋅ ――⋅ ψs.N ⋅ ψre.N ⋅ ψec.N
A°c.N
N°Rk.c ＝ kucr ⋅

‾‾‾‾‾
fck.cube ⋅ hef 1.5

kucr ≔ 11.9
fck.cube ≔ 50 N/mm^2
hef ≔ 85 mm
N°Rk.c ≔ kucr ⋅ ‾‾‾‾‾
fck.cube ⋅ hef 1.5 (( )) = 65.942

A°c.N ＝ Scr.N1 ⋅ Scr.N2
Scr.N1 ≔ 182
Scr.N2 ≔ 310
A°c.N ≔ Scr.N1 ⋅ Scr.N2 = 0.056

2

Ac.N ＝ ⎛⎝c1 + 0.5 Scr.N1⎞⎠ ⋅ Scr.N2
c1 ≔ 91
Scr.N1 ≔ 182
Scr.N2 ≔ 310
Ac.N ≔ ⎛⎝c1 + 0.5 Scr.N1⎞⎠ ⋅ Scr.N2 = 0.056

2
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c
ψs.N ＝ 0.7 + 0.3 ⋅ ――
≤1
ccr.N
c ≔ 91
ccr.N ≔ 91
c
ψs.N ≔ 0.7 + 0.3 ⋅ ――
=1
ccr.N

Bilaga 3: sid11: (36)
Berntsson, Björksund

hef
ψre.N ＝ 0.5 + ――
≤1
200
hef = 85
hef
= 0.925
ψre.N ≔ 0.5 + ――
200

1
ψec.N ＝ ―――――
≤1
⎛
eN ⎞
1 + ⎜2 ⋅ ――⎟
⎝ scr.N1 ⎠
eN ≔ 0
Scr.N1 ≔ 182
1
ψec.N ≔ ―――――
=1
⎛
eN ⎞
1 + ⎜2 ⋅ ――⎟
⎝ Scr.N1 ⎠

Ac.N
NRk.c ≔ N°Rk.c ⋅ ――⋅ ψs.N ⋅ ψre.N ⋅ ψec.N = 60.996
A°c.N
γMc ≔ 1.5
NRk.c
――= 40.664
γMc
NRk.c
NRd.c ≔ ――= 40.664
γMc

Karakteristisk konbrottskapacitet:

NRk.c = 60.996

Dimensionerande konbrottskapacitet:

NRd.c = 40.664
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KONBROTTSBERÄKNINGAR FÖR BYGEL
BYGEL
Ej tätt intill bulten med betongkvalitet 30/37
NRk.c
NEd ≤ NRd.c ＝ ――
γMc
Ac.N
NRk.c ＝ N°Rk.c ⋅ ――⋅ ψs.N ⋅ ψre.N ⋅ ψec.N
A°c.N
N°Rk.c ＝ kucr ⋅

‾‾‾‾‾
fck.cube ⋅ hef 1.5

kucr ≔ 11.9
fck.cube ≔ 37 N/mm^2
hef ≔ 140mm
N°Rk.c ≔ kucr ⋅ ‾‾‾‾‾
fck.cube ⋅ hef 1.5 ⋅ (( )) = 119.906

A°c.N ＝ Scr.N1 ⋅ Scr.N2
Scr.N1 ≔ 250
Scr.N2 ≔ 380
A°c.N ≔ Scr.N1 ⋅ Scr.N2 = 0.095

2

Ac.N ＝ ⎛⎝c1 + 0.5 Scr.N1⎞⎠ ⋅ Scr.N2
c1 ≔ 125
Scr.N1 ≔ 250
Scr.N2 ≔ 380
Ac.N ≔ ⎛⎝c1 + 0.5 Scr.N1⎞⎠ ⋅ Scr.N2 = 0.095

2

Bilaga 3: sid13: (36)
Berntsson, Björksund

c
ψs.N ＝ 0.7 + 0.3 ⋅ ――
≤1
ccr.N
c ≔ 125
ccr.N ≔ 125
c
ψs.N ≔ 0.7 + 0.3 ⋅ ――
=1
ccr.N

Bilaga 3: sid14: (36)
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hef
ψre.N ＝ 0.5 + ――
≤1
200
hef = 140
hef
ψre.N ≔ 0.5 + ――
= 1.2
200
ψre.N ≔ 1
1
ψec.N ＝ ―――――
≤1
⎛
eN ⎞
1 + ⎜2 ⋅ ――⎟
⎝ scr.N1 ⎠
eN ≔ 0
Scr.N1 ≔ 250
1
ψec.N ≔ ―――――
=1
⎛
eN ⎞
1 + ⎜2 ⋅ ――⎟
⎝ Scr.N1 ⎠

Ac.N
NRk.c ≔ N°Rk.c ⋅ ――⋅ ψs.N ⋅ ψre.N ⋅ ψec.N = 119.906
A°c.N
γMc ≔ 1.5
NRk.c
――= 79.937
γMc
NRk.c
NRd.c ≔ ――= 79.937
γMc

Karakteristisk konbrottskapacitet:

NRk.c = 119.906

Dimensionerande konbrottskapacitet:

NRd.c = 79.937

Bilaga 3: sid15: (36)
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BYGEL
Tätt intill bulten med betongkvalitet 30/37
NRk.c
NEd ≤ NRd.c ＝ ――
γMc
Ac.N
NRk.c ＝ N°Rk.c ⋅ ――⋅ ψs.N ⋅ ψre.N ⋅ ψec.N
A°c.N
N°Rk.c ＝ kucr ⋅

‾‾‾‾‾
fck.cube ⋅ hef 1.5

kucr ≔ 11.9
fck.cube ≔ 37 N/mm^2
hef ≔ 85 mm

N°Rk.c ≔ kucr ⋅ ‾‾‾‾‾
fck.cube ⋅ hef 1.5 ⋅ (( )) = 56.725

A°c.N ＝ Scr.N1 ⋅ Scr.N2
Scr.N1 ≔ 180
Scr.N2 ≔ 270
A°c.N ≔ Scr.N1 ⋅ Scr.N2 = 0.049

2

Ac.N ＝ ⎛⎝c1 + 0.5 Scr.N1⎞⎠ ⋅ Scr.N2
c1 ≔ 90
Scr.N1 ≔ 180
Scr.N2 ≔ 270
Ac.N ≔ ⎛⎝c1 + 0.5 Scr.N1⎞⎠ ⋅ Scr.N2 = 0.049

2

Bilaga 3: sid16: (36)
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c
ψs.N ＝ 0.7 + 0.3 ⋅ ――
≤1
ccr.N
c ≔ 90
ccr.N ≔ 90
c
ψs.N ≔ 0.7 + 0.3 ⋅ ――
=1
ccr.N

Bilaga 3: sid17: (36)
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hef
ψre.N ＝ 0.5 + ――
≤1
200
hef = 85
hef
= 0.925
ψre.N ≔ 0.5 + ――
200

1
ψec.N ＝ ―――――
≤1
⎛
eN ⎞
1 + ⎜2 ⋅ ――⎟
⎝ scr.N1 ⎠
eN ≔ 0
Scr.N1 ≔ 180
1
ψec.N ≔ ―――――
=1
⎛
eN ⎞
1 + ⎜2 ⋅ ――⎟
⎝ Scr.N1 ⎠

Ac.N
NRk.c ≔ N°Rk.c ⋅ ――⋅ ψs.N ⋅ ψre.N ⋅ ψec.N = 52.471
A°c.N
γMc ≔ 1.5
NRk.c
――= 34.981
γMc
NRk.c
NRd.c ≔ ――= 34.981
γMc

Karakteristisk konbrottskapacitet:

NRk.c = 52.471

Dimensionerande konbrottskapacitet:

NRd.c = 34.981

Bilaga 3: sid18: (36)
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BYGEL
Ej tätt intill bulten med betongkvalitet 45/50
NRk.c
NEd ≤ NRd.c ＝ ――
γMc
Ac.N
NRk.c ＝ N°Rk.c ⋅ ――⋅ ψs.N ⋅ ψre.N ⋅ ψec.N
A°c.N
N°Rk.c ＝ kucr ⋅

‾‾‾‾‾
fck.cube ⋅ hef 1.5

kucr ≔ 11.9
fck.cube ≔ 50 N/mm^2
hef ≔ 140mm
N°Rk.c ≔ kucr ⋅ ‾‾‾‾‾
fck.cube ⋅ hef 1.5 ⋅ (( )) = 139.388

A°c.N ＝ Scr.N1 ⋅ Scr.N2
Scr.N1 ≔ 250
Scr.N2 ≔ 380
A°c.N ≔ Scr.N1 ⋅ Scr.N2 = 0.095

2

Ac.N ＝ ⎛⎝c1 + 0.5 Scr.N1⎞⎠ ⋅ Scr.N2
c1 ≔ 125
Scr.N1 ≔ 250
Scr.N2 ≔ 380
Ac.N ≔ ⎛⎝c1 + 0.5 Scr.N1⎞⎠ ⋅ Scr.N2 = 0.095

2

Bilaga 3: sid19: (36)
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c
ψs.N ＝ 0.7 + 0.3 ⋅ ――
≤1
ccr.N
c ≔ 125
ccr.N ≔ 125
c
ψs.N ≔ 0.7 + 0.3 ⋅ ――
=1
ccr.N

Bilaga 3: sid20: (36)
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hef
ψre.N ＝ 0.5 + ――
≤1
200
hef = 140
hef
= 1.2
ψre.N ≔ 0.5 + ――
200
ψre.N ≔ 1
1
ψec.N ＝ ―――――
≤1
⎛
eN ⎞
1 + ⎜2 ⋅ ――⎟
⎝ scr.N1 ⎠
eN ≔ 0
Scr.N1 ≔ 250
1
ψec.N ≔ ―――――
=1
⎛
eN ⎞
1 + ⎜2 ⋅ ――⎟
⎝ Scr.N1 ⎠

Ac.N
NRk.c ≔ N°Rk.c ⋅ ――⋅ ψs.N ⋅ ψre.N ⋅ ψec.N = 139.388
A°c.N
γMc ≔ 1.5
NRk.c
――= 92.925
γMc
NRk.c
NRd.c ≔ ――= 92.925
γMc

Karakteristisk konbrottskapacitet:

NRk.c = 139.388

Dimensionerande konbrottskapacitet:

NRd.c = 92.925

Bilaga 3: sid21: (36)
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BYGEL
Tätt intill bulten med betongkvalitet 45/50
NRk.c
NEd ≤ NRd.c ＝ ――
γMc
Ac.N
NRk.c ＝ N°Rk.c ⋅ ――⋅ ψs.N ⋅ ψre.N ⋅ ψec.N
A°c.N
N°Rk.c ＝ kucr ⋅

‾‾‾‾‾
fck.cube ⋅ hef 1.5

kucr ≔ 11.9
fck.cube ≔ 50 N/mm^2
hef ≔ 85 mm
N°Rk.c ≔ kucr ⋅ ‾‾‾‾‾
fck.cube ⋅ hef 1.5 (( )) = 65.942

A°c.N ＝ Scr.N1 ⋅ Scr.N2
Scr.N1 ≔ 180
Scr.N2 ≔ 270
A°c.N ≔ Scr.N1 ⋅ Scr.N2 = 0.049

2

Ac.N ＝ ⎛⎝c1 + 0.5 Scr.N1⎞⎠ ⋅ Scr.N2
c1 ≔ 90
Scr.N1 ≔ 180
Scr.N2 ≔ 270
Ac.N ≔ ⎛⎝c1 + 0.5 Scr.N1⎞⎠ ⋅ Scr.N2 = 0.049

2

Bilaga 3: sid22: (36)
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c
ψs.N ＝ 0.7 + 0.3 ⋅ ――
≤1
ccr.N
c ≔ 90
ccr.N ≔ 90
c
ψs.N ≔ 0.7 + 0.3 ⋅ ――
=1
ccr.N

Bilaga 3: sid23: (36)
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hef
ψre.N ＝ 0.5 + ――
≤1
200
hef = 85
hef
= 0.925
ψre.N ≔ 0.5 + ――
200

1
ψec.N ＝ ―――――
≤1
⎛
eN ⎞
1 + ⎜2 ⋅ ――⎟
⎝ scr.N1 ⎠
eN ≔ 0
Scr.N1 ≔ 180
1
ψec.N ≔ ―――――
=1
⎛
eN ⎞
1 + ⎜2 ⋅ ――⎟
⎝ Scr.N1 ⎠

Ac.N
NRk.c ≔ N°Rk.c ⋅ ――⋅ ψs.N ⋅ ψre.N ⋅ ψec.N = 60.996
A°c.N
γMc ≔ 1.5
NRk.c
――= 40.664
γMc
NRk.c
NRd.c ≔ ――= 40.664
γMc

Karakteristisk konbrottskapacitet:

NRk.c = 60.996

Dimensionerande konbrottskapacitet:

NRd.c = 40.664

Bilaga 3: sid24: (36)
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KONBROTTSBERÄKNINGAR FÖR VKR-RÖR
VKR-RÖR
Ej tätt intill bulten med betongkvalitet 30/37
NRk.c
NEd ≤ NRd.c ＝ ――
γMc
Ac.N
NRk.c ＝ N°Rk.c ⋅ ――⋅ ψs.N ⋅ ψre.N ⋅ ψec.N
A°c.N
N°Rk.c ＝ kucr ⋅

‾‾‾‾‾
fck.cube ⋅ hef 1.5

kucr ≔ 11.9
fck.cube ≔ 37 N/mm^2
hef ≔ 140mm
N°Rk.c ≔ kucr ⋅ ‾‾‾‾‾
fck.cube ⋅ hef 1.5 (( )) = 119.906

A°c.N ＝ Scr.N1 ⋅ Scr.N2
Scr.N1 ≔ 250
Scr.N2 ≔ 400
A°c.N ≔ Scr.N1 ⋅ Scr.N2 = 0.1

2

Ac.N ＝ ⎛⎝c1 + 0.5 Scr.N1⎞⎠ ⋅ Scr.N2
c1 ≔ 125
Scr.N1 ≔ 250
Scr.N2 ≔ 400
Ac.N ≔ ⎛⎝c1 + 0.5 Scr.N1⎞⎠ ⋅ Scr.N2 = 0.1

2

Bilaga 3: sid25: (36)
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c
ψs.N ＝ 0.7 + 0.3 ⋅ ――
≤1
ccr.N
c ≔ 125
ccr.N ≔ 125
c
ψs.N ≔ 0.7 + 0.3 ⋅ ――
=1
ccr.N

Bilaga 3: sid26: (36)
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hef
ψre.N ＝ 0.5 + ――
≤1
200
hef = 140
hef
ψre.N ≔ 0.5 + ――
= 1.2
200
ψre.N ≔ 1
1
ψec.N ＝ ―――――
≤1
⎛
eN ⎞
1 + ⎜2 ⋅ ――⎟
⎝ scr.N1 ⎠
eN ≔ 0
Scr.N1 ≔ 250
1
ψec.N ≔ ―――――
=1
⎛
eN ⎞
1 + ⎜2 ⋅ ――⎟
⎝ Scr.N1 ⎠

Ac.N
NRk.c ≔ N°Rk.c ⋅ ――⋅ ψs.N ⋅ ψre.N ⋅ ψec.N = 119.906
A°c.N
γMc ≔ 1.5
NRk.c
――= 79.937
γMc
NRk.c
NRd.c ≔ ――= 79.937
γMc

Karakteristisk konbrottskapacitet:

NRk.c = 119.906

Dimensionerande konbrottskapacitet:

NRd.c = 79.937

Bilaga 3: sid27: (36)
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VKR-RÖR
Tätt intill bulten med betongkvalitet 30/37
NRk.c
NEd ≤ NRd.c ＝ ――
γMc
Ac.N
NRk.c ＝ N°Rk.c ⋅ ――⋅ ψs.N ⋅ ψre.N ⋅ ψec.N
A°c.N
N°Rk.c ＝ kucr ⋅

‾‾‾‾‾
fck.cube ⋅ hef 1.5

kucr ≔ 11.9
fck.cube ≔ 37 N/mm^2
hef ≔ 85 mm
fck.cube ⋅ hef 1.5 (( )) = 56.725
N°Rk.c ≔ kucr ⋅ ‾‾‾‾‾

A°c.N ＝ Scr.N1 ⋅ Scr.N2
Scr.N1 ≔ 250
Scr.N2 ≔ 290
A°c.N ≔ Scr.N1 ⋅ Scr.N2 = 0.073

2

Ac.N ＝ ⎛⎝c1 + 0.5 Scr.N1⎞⎠ ⋅ Scr.N2
c1 ≔ 125
Scr.N1 ≔ 250
Scr.N2 ≔ 290
Ac.N ≔ ⎛⎝c1 + 0.5 Scr.N1⎞⎠ ⋅ Scr.N2 = 0.073

2

Bilaga 3: sid28: (36)
Berntsson, Björksund

c
ψs.N ＝ 0.7 + 0.3 ⋅ ――
≤1
ccr.N
c ≔ 125
ccr.N ≔ 125
c
ψs.N ≔ 0.7 + 0.3 ⋅ ――
=1
ccr.N

Bilaga 3: sid29: (36)
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hef
ψre.N ＝ 0.5 + ――
≤1
200
hef = 85
hef
= 0.925
ψre.N ≔ 0.5 + ――
200

1
ψec.N ＝ ―――――
≤1
⎛
eN ⎞
1 + ⎜2 ⋅ ――⎟
⎝ scr.N1 ⎠
eN ≔ 0
Scr.N1 ≔ 250
1
ψec.N ≔ ―――――
=1
⎛
eN ⎞
1 + ⎜2 ⋅ ――⎟
⎝ Scr.N1 ⎠

Ac.N
NRk.c ≔ N°Rk.c ⋅ ――⋅ ψs.N ⋅ ψre.N ⋅ ψec.N = 52.471
A°c.N
γMc ≔ 1.5
NRk.c
――= 34.981
γMc
NRk.c
NRd.c ≔ ――= 34.981
γMc

Karakteristisk konbrottskapacitet:

NRk.c = 52.471

Dimensionerande konbrottskapacitet:

NRd.c = 34.981

Bilaga 3: sid30: (36)
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VKR-RÖR
Ej tätt intill bulten med betongkvalitet 45/50
NRk.c
NEd ≤ NRd.c ＝ ――
γMc
Ac.N
NRk.c ＝ N°Rk.c ⋅ ――⋅ ψs.N ⋅ ψre.N ⋅ ψec.N
A°c.N
N°Rk.c ＝ kucr ⋅

‾‾‾‾‾
fck.cube ⋅ hef 1.5

kucr ≔ 11.9
fck.cube ≔ 50

N/mm^2

hef ≔ 140mm
N°Rk.c ≔ kucr ⋅ ‾‾‾‾‾
fck.cube ⋅ hef 1.5 (( )) = 139.388

A°c.N ＝ Scr.N1 ⋅ Scr.N2
Scr.N1 ≔ 250
Scr.N2 ≔ 400
A°c.N ≔ Scr.N1 ⋅ Scr.N2 = 0.1

2

Ac.N ＝ ⎛⎝c1 + 0.5 Scr.N1⎞⎠ ⋅ Scr.N2
c1 ≔ 125
Scr.N1 ≔ 250
Scr.N2 ≔ 400
Ac.N ≔ ⎛⎝c1 + 0.5 Scr.N1⎞⎠ ⋅ Scr.N2 = 0.1

2

Bilaga 3: sid31: (36)
Berntsson, Björksund

c
ψs.N ＝ 0.7 + 0.3 ⋅ ――
≤1
ccr.N
c ≔ 125
ccr.N ≔ 125
c
ψs.N ≔ 0.7 + 0.3 ⋅ ――
=1
ccr.N

Bilaga 3: sid32: (36)
Berntsson, Björksund

hef
ψre.N ＝ 0.5 + ――
≤1
200
hef = 140
hef
= 1.2
ψre.N ≔ 0.5 + ――
200
ψre.N ≔ 1
1
ψec.N ＝ ―――――
≤1
⎛
eN ⎞
1 + ⎜2 ⋅ ――⎟
⎝ scr.N1 ⎠
eN ≔ 0
Scr.N1 ≔ 250
1
ψec.N ≔ ―――――
=1
⎛
eN ⎞
1 + ⎜2 ⋅ ――⎟
⎝ Scr.N1 ⎠

Ac.N
NRk.c ≔ N°Rk.c ⋅ ――⋅ ψs.N ⋅ ψre.N ⋅ ψec.N = 139.388
A°c.N
γMc ≔ 1.5
NRk.c
――= 92.925
γMc
NRk.c
NRd.c ≔ ――= 92.925
γMc

Karakteristisk konbrottskapacitet:

NRk.c = 139.388

Dimensionerande konbrottskapacitet:

NRd.c = 92.925

Bilaga 3: sid33: (36)
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VKR-RÖR
Tätt intill bulten med betongkvalitet 45/50
NRk.c
NEd ≤ NRd.c ＝ ――
γMc
Ac.N
NRk.c ＝ N°Rk.c ⋅ ――⋅ ψs.N ⋅ ψre.N ⋅ ψec.N
A°c.N
N°Rk.c ＝ kucr ⋅

‾‾‾‾‾
fck.cube ⋅ hef 1.5

kucr ≔ 11.9
fck.cube ≔ 50 N/mm^2
hef ≔ 85 mm
N°Rk.c ≔ kucr ⋅ ‾‾‾‾‾
fck.cube ⋅ hef 1.5 (( )) = 65.942

A°c.N ＝ Scr.N1 ⋅ Scr.N2
Scr.N1 ≔ 250
Scr.N2 ≔ 290
A°c.N ≔ Scr.N1 ⋅ Scr.N2 = 0.073

2

Ac.N ＝ ⎛⎝c1 + 0.5 Scr.N1⎞⎠ ⋅ Scr.N2
c1 ≔ 125
Scr.N1 ≔ 250
Scr.N2 ≔ 290
Ac.N ≔ ⎛⎝c1 + 0.5 Scr.N1⎞⎠ ⋅ Scr.N2 = 0.073

2

Bilaga 3: sid34: (36)
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c
ψs.N ＝ 0.7 + 0.3 ⋅ ――
≤1
ccr.N
c ≔ 125
ccr.N ≔ 125
c
ψs.N ≔ 0.7 + 0.3 ⋅ ――
=1
ccr.N

Bilaga 3: sid35: (36)
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hef
ψre.N ＝ 0.5 + ――
≤1
200
hef = 85
hef
= 0.925
ψre.N ≔ 0.5 + ――
200

1
ψec.N ＝ ―――――
≤1
⎛
eN ⎞
1 + ⎜2 ⋅ ――⎟
⎝ scr.N1 ⎠
eN ≔ 0
Scr.N1 ≔ 250
1
ψec.N ≔ ―――――
=1
⎛
eN ⎞
1 + ⎜2 ⋅ ――⎟
⎝ Scr.N1 ⎠

Ac.N
NRk.c ≔ N°Rk.c ⋅ ――⋅ ψs.N ⋅ ψre.N ⋅ ψec.N = 60.996
A°c.N
γMc ≔ 1.5
NRk.c
――= 40.664
γMc
NRk.c
NRd.c ≔ ――= 40.664
γMc

Karakteristisk konbrottskapacitet:

NRk.c = 60.996

Dimensionerande konbrottskapacitet:

NRd.c = 40.664

Bilaga 3: sid36: (36)
Berntsson, Björksund

Bilaga 4: Sammanställning av alla dragprover.

Bilaga 4: sid1: (1)
Berntsson, Björksund

Bilaga 5: Kalkylberäkning.

Pris
Vajer: 60 kr/st

Pv ≔ 60 kr/st

Bygel: 30 kr/st

Pb ≔ 30 kr/st

VKR-rör: 100 kr/st

PVKR ≔ 100 kr/st

Ungefärlig Kopplingstid (Upprättning av sne förankring medräknad)
Vajer: 0.5 min = 1/12 h

1
h
tv ≔ ――
120

Bygel: 3 min = 1/20 h

1
tb ≔ ― h
20

VKR-rör: 5 min = 1/12 h

1
tVKR ≔ ― h
12

Uppnådd kapacitet vid dragprov mellanbjälklag där bulten inte ligger tätt intill
Vajer:

Fv ≔ 136.7

Bygel:

Fb ≔ 101.2

VKR-rör:

FVKR ≔ 84.5

Uppskattad arbetskostnad
500 kr/h

T ≔ 500 kr/h

Kravet på Maximal utåtriktad kraft
Q ≔ 20 ――
Beräknat maximalt avstånd mellan kopplingarna utifrån kapacitet och krav
Vajer:

Fv
― = 6.84
Q

Cv ≔ 6

m

Bygel:

Fb
―= 5.06
Q

Cb ≔ 5

m

VKR-rör:

FVKR
――= 4.23
Q

CVKR ≔ 4

Bilaga 5: sid1: (2)
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m

Kalkylberäkning med uträknat centrumavstånd C
Vajer:
Pv
T
― ⋅ tv + ― = 10.7 kr/m
Cv
Cv
Bygel:
Pb
T
― ⋅ tb + ― = 11 kr/m
Cb
Cb
VKR-rör:
PVKR
T
――⋅ tVKR + ――= 35.4
CVKR
CVKR

kr/m

Kalkylsberäkning med rekommenderat centrumavstånd på 2 m
Vajer:
Pv
T
― ⋅ tv + ― = 30.7
Cv
2

kr/m

Bygel:
Pb
T
― ⋅ tb + ―= 20 kr/m
Cb
2
VKR-rör:
PVKR
T
――⋅ tVKR + ――= 60.4
CVKR
2

kr/m
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Fakulteten för teknik
391 82 Kalmar | 351 95 Växjö
Tel 0772-28 80 00
teknik@lnu.se
Lnu.se/fakulteten-for-teknik

