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Sammanfattning 

Prefabricerade byggnadsdelar blir allt vanligare förekommande vid byggnation. Till 

följd av det bör lyftanordningar på prefabricerade element vidareutvecklas. Säkra lyft 

på en byggarbetsplats är en av de viktigaste delarna för att ha en säker arbetsplats. 

Skador som sker på byggarbetsplatser är ofta relaterade till att ett prefab-element 

lyfts på plats och av någon anledning faller eller lossnar från sin lyftanordning. I 

studien som presenteras i den här rapporten undersöks en speciell lyftanordning som 

lyfter stora betongbalkar, inom byggbranschen kallas lyftet för sprintlyft. 

På företaget Abetong AB i Vislanda prefabriceras betongbalkar som under 

tillverkningsprocessen lyfts med hjälp av ett sprintlyft både ut ur fabriken och även 

på plats på byggarbetsplatsen. Dessa balkar kan vara upp till 24 meter långa och väga 

cirka 40 ton vilket leder till att det behövs kraftiga infästningar för att förflytta dessa 

på ett säkert sätt. I studien som presenteras i föreliggande rapport kontrolleras dessa 

lyftinfästningar genom provbelastning. Målet med studien är att experimentiellt 

verifiera lyftens kapacitet och jämföra resultaten mot provningar som genomfördes 

av Abetong AB år 1975.  

Sekundärdata har samlats in i form av statistik från Abetong. Främst från provningen 

som gjordes 1975. Dessa har använts för att dra slutsatser om hur mycket ett 

sprintlyft klarade av 1975 och använts för att se om något har ändrats sedan dess.  

Resultatet visar att sprintlyftet klarar högre belastning nu jämfört med 1975 års 

provningsresultat. Eftersom själva lyftanordningen i betongbalkarna ser ut på samma 

sätt som 1975 så beror inte sprintlyftets förbättring på själva lyftanordningen utan på 

att betongkvalitén har förbättrats. Eftersom armeringen i balkarna under den här 

studien och studien 1975 är mycket lika så påverkar det inte provningens resultat i 

jämförelse med varandra.  

Provningen som gjordes gav inget maximalt värde på lyftanordningen, däremot visar 

provningen att lyften klarar av mer än de gjort innan. Slutsatsen som dras av denna 

studie är att lyften idag klarar mer än vad de gjort innan. I genomsnitt belastades 

varje lyftpunkt upp till 247,3 kN tills de uppstod sprickor, jämfört med spricklasten 

från testerna 1975 på 190 kN. 
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Summary 

Prefabricated buildingparts are becoming more common in construction. As a result, 

lifting devices on prefabricated elements should be further developed. Safe lifting on 

a construction site is one of the most important parts for having a safe workplace. 

Damages occurring at construction sites are often related to lifting a prefab item on 

site and for some reason falling or loosening from its lifting device. The study 

presented in this report examines a special lifting device that raises large concrete 

beams, in the construction industry is it called sprint lift. 

At the company Abetong AB in Vislanda prefabricated concrete beams that is lifted 

during the manufacturing process using a sprint lift both from the factory and at the 

construction site. These beams can be up to 24 meters long and weigh about 40 tons, 

which means that strong attachments are needed to move them safely. In the study 

presented in this report, these lifting fasteners was checked by a test load. The aim of 

the study is to experimentally verify the lift capacity and compare the results against 

tests conducted by Abetong AB in 1975. 

Secondary data have been collected in the form of statistics from Abetong. Primarily 

from the test made in 1975. These have been used to draw conclusions about how 

much a sprint lift passed in 1975 and was used to see if something has changed since 

then. 

The study shows that the sprint lift can handle higher loads now compared with the 

1975 test results. Since the actual beam racks in the concrete beams look the same as 

in 1975, the sprint lift does not depend on the lifting device itself, but on the 

improvement of the concrete quality. Since the reinforcement of the beams during 

this study and the 1975 study is very similar, it does not affect the test results in 

comparison to each other. 

The test done gave no maximum value to the lifting device, on the other hand, the 

test shows that the lift can handle more than before. The conclusion drawn from this 

study is that the lift today can handle more than they did before. On average, each lift 

point was loaded up to 247.3 kN until cracks occurred, compared to the cracking load 

from the tests carried out in 1975 with the 190 kN. 
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Abstract 

Sprintlyftet är ett vanligt lyft som används på byggarbetsplatser idag för att montera 

betongbalkar och det används dessutom när betongbalkarna hanteras i fabriken där de 

tillverkats. Allt fler prefabricerade byggelement tillverkas och det leder till att lyftens 

kapacitet behöver säkerställas. 

I den här studien provades kapaciteten experimentiellt i ett specifikt lyft, sprintlyftet. 

Det är ett lyft som Abetong använder till sina betongbalkar. Det som under studien 

kontrollerades var om betongbalkarna idag klarar mer än vad de gjorde vid 

motsvarande provning för 42 år sedan. 

En jämförelse mellan provningar som gjordes av Abetong år 1975 och den här 

studiens provning visar att sprintlyften som används idag klarar av mer last än vad 

provningarna från 1975 gjorde. Förklaringen till det är främst att kvalitén av 

betongen har utvecklats under åren.  

Nyckelord: Sprintlyft, Betongbalkar, Provning, Hållfasthet, Härdningskurvor, 

Lyftbelastning, Sprickor 

 

The sprint lift is a common lift used on construction sites today to mount concrete 

beams and it is also used when the concrete beams are handled in the factory where 

they were manufactured. More and more prefabricated building elements are 

manufactured and this means that the lifts capacity needs to be ensured. 

In this study, capacity was experimentally tested in a specific lift, the sprint lift. It is a 

lift that Abetong uses for its concrete beams. What was checked during the study was 

if the concrete beams today manage more than they did in the corresponding test 42 

years ago. 

A comparison of tests made by Abetong in 1975 and this study's test show that the 

sprint lift used today is capable of more load than what the 1975 tests did. The 

explanation for this is primarily that the quality of the concrete has developed over 

the years. 

Keyword: Sprint lift, Concrete beams, Testing, Strength, Curing curves, Lift load, 

Cracks  
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Förord 

Det här arbetet har utförts gemensamt av Anna Johansson och Sofie Schönbeck på 

uppdrag av Abetong AB i Falkenberg. Studien är sista momentet i utbildningen för 

att ta examen som högskoleingenjör inom byggteknik på Linnéuniversitetet. 

Examensarbetets omfattning är 15 högskolepoäng. 

Idén till studien grundar sig i ett genuint intresse för betong och säkerheten på 

byggarbetsplatser. Studien har gjorts möjlig med hjälp av Abetong AB i Falkenberg. 

Ett stort tack framförs till Stefan Havner från Abetong som har delat med sig av sitt 

kunnande och kontaktnät och därmed gett nödvändig kunskap och underlag för att 

möjliggöra undersökningen. 

Även ett stort tack till handledaren vid Linnéuniversitetet, Johan Vessby för att han 

under arbetets gång kritiskt granskat arbetet under hela processen och ifrågasatt 

tankar och tillvägagångssätt på ett konstruktivt sätt. Ett stort tack till Bertil Enquist 

som varit till stor hjälp vid provningen av betongbalkarna och även för att ha deltagit 

i många givande diskussioner. 

Per Karlsson och Tommy Gustavsson på Abetongs S-fabrik i Vislanda får också ett 

stort tack för att de tog sig tid att genomföra tryckprov på kuberna och även 

tillverkade betongbalkarna samt gav bra information kring dessa moment. 

Denna studie vore inte möjlig utan allt stöd från familj och vänner!  

 

 

 

Anna Johansson         &         Sofie Schönbeck 

Växjö, 24 juli 2017 
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1 Introduktion 

Varje år skadas eller dör människor på byggarbetsplatser och på fabriker. 

Enligt statistik från Arbetsmiljöverket så är många av 

byggarbetsplatsolyckorna relaterade till lyft som sker med maskin eller kran 

(Arbetsmiljöverket, 2017). Det kan bero på att lasten glider av eller faller 

och att människor befinner sig inom lyftets riskområde. Att byggnadsdelen 

som lyfts leder till skada eller dödsfall kan bero på en osäker lyftanordning 

men också på lyftredskapen eller den mänskliga faktorn. Säkerhetsaspekter i 

samband med lyft är en viktig del av arbetsmiljön på en arbetsplats och det 

måste finnas en hög medvetenhet om risker hos personalen på en 

byggarbetsplats. På grund av risken för olyckor bedriver de aktuella 

företagen ett kontinuerligt utvecklingsarbete i syfte att förbättra och säkra 

lyften så att tillbud kan reduceras. 

Dagens arbetsplatser kräver allt mer komplicerade och svåra lyft när det 

gäller att placera byggelement där de skall monteras. Det finns många olika 

sorters lyft som är utformade för lätta laster och för tunga laster. 

Arbetsmiljöverket arbetar mycket med lyft på arbetsplatser, de finns olika 

bestämmelser för vem, hur mycket och med vad man får lyfta 

(Arbetsmiljöverket, 2015). Viss lyftanordning (exempelvis grävmaskin, 

fordonskran och kran) som används måste vara regelbundet kontrollerad för 

att få användas på en arbetsplats. Det är arbetsgivarens plikt att kontrollera 

att det finns dokument om besiktning av maskinerna som används på 

arbetsplatsen. Även personalen som arbetar med lyft måste ha utbildning. 

Utbildningen beror på vad för typ av lyft och vilken typ av lyftanordning 

som skall användas (Arbetsmiljöverket, 2015). Det finns ett antal olika 

föreskrifter som ska följas när det gäller lyftanordning och lyftredskap, ett 

exempel på det är arbetsmiljöverkets författarsamling, AFS 2006:6. I 

föreskriften står det hur lyftanordning och lyftredskapen ska användas och 

det ges allmänna råd från arbetsmiljöverket om hur personalen kan lyfta på 

ett säkrare sätt (AFS 2006:6, 2006). 

Utbildning är en viktig del av arbetet mot en säkrare byggarbetsplats. Enligt 

Demirkesen och Arditi (2015) är det mycket viktigt att ha någon form av 

återkoppling för att hålla säkerhetstänket och säkerhetsarbetet aktivt. Ett sätt 

att arbeta för säkerheten är att låta de mer erfarna arbetarna ha någon med 

mindre erfarenhet med sig och att det på så sätt överförs information från 

den erfarna till den mindre erfarna. Det är också viktigt att enligt deras 

rapport uppmuntra till större medvetenhet om säkerhetsfrågor och att öka 

kunskapen bland arbetarna att klara arbetsuppgifterna utan att det uppstår 

olyckor. En annan viktig del i det här är att personalen får gå på olika 

utbildningar inom säkerhetsarbete för att minska risken på arbetsplatsen. Det 

är viktigt att motivera arbetstagarna att ha frekventa utbildningsmöten, gärna 

dagligen för att motarbeta olyckor. 
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1.1 Bakgrund 

Den föreliggande rapport har utförts i samarbete med Abetong AB i 

Falkenberg. På deras fabrik i Vislanda tillverkas bland annat I-formade 

betongbalkar (IB) och sadel I-formade betongbalkar (SIB), skillnaden 

mellan dessa är att SIB används för att bygga sadeltak och IB är raka balkar 

som används vid platta takkonstruktioner eller som mellanbjälklag inne i 

byggnaden. År 1975 genomförde Abetong ett försök där de provade sina 

sprintlyft med krav om CE-märkning som de använder vid montage av IB-

balkar och SIB-balkar se Figur 1. Drygt 40 år har gått sedan dess och därför 

föreslog de ett arbete för att undersöka om egenskaper har förändrats i deras 

lyft eller om det går att utveckla lyftet på något sätt för att klara av att lyfta 

tyngre och längre betongbalkar. Idag tillverkar och lyfter företaget IB-balkar 

som är maximalt 24 meter långa och SIB-balkar som är maximalt 37 meter. 

Kontroll och utveckling av det sprintlyft som används kan göra det möjligt 

att i framtiden lyfta längre och tyngre balkar på ett säkert sätt. 

 

Figur 1: Bild på montagelyft av en SIB-balk på byggarbetsplats. 

Prefabricerad betong har under de senaste åren blivit allt mer populärt 

eftersom de blivit mer vanligt då bygget går fortare och betongen får mer 

ultimata förhållande att härda, i jämförelse med platsgjuten betong. 

Tillverkningen sker under mer kontrollerade förhållanden i fabrik vilket 

leder till att ett bättre och säkrare slutresultat uppnås. Att välja 

prefabricerade betongbalkar är både tidsbesparande och ekonomiskt i 

jämförelse med att gjuta balkarna på byggarbetsplatsen (Abetong). Eftersom 

de prefabricerade betongbalkarna måste lyftas inom fabriken till transport 

(avformningslyft) och till transporten, sedan av transport och monteras på 

byggnaden (montagelyft) så krävs det säkra och bra lyft som klarar av de 

stora lasterna som uppstår på grund av den stora egentyngden. Abetong har 

utvecklat ett lyft som de använder för sina IB och SIB både vid avformning- 

och monteringslyftet.  
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En studie i Storbritannien visar att det finns tre kritiska tillfällen när en 

betongbalk förflyttas, det är lyftet ut ur fabrik, transporten till 

byggarbetsplatsen och lyftet från transporten till byggnaden. Av dessa tre 

har T. J. Stratford och C. J. Burgoyne visat att lyftet från transporten till 

byggnaden är de mest kritiska (1999). Detta är ett potentiellt farligt lyft där 

mycket skall stämma överens för att det skall vara helt säkert. 

1.2 Mål och Syfte 

Målet med detta examensarbete är att ta fram kapaciteten hos Abetongs 

sprintlyft med dagens utformning av IB-balkar av betong och jämföra med 

företagets senaste genomförda provning. 

Syftet är att kunna lyfta säkrare i framtiden och att om möjligt kunna ändra 

på utformning och storlek av framtida IB-balkar. 

1.3 Avgränsningar 

Provningen som skall genomföras kommer enbart att behandla IB-balkar i 

betong som tillverkas på Abetongs fabrik i Vislanda. Det kommer att göras 

sex provningar. Dessa kommer sedan jämföras med företagets senaste 

provning som genomfördes 1975. Armeringen i betongbalkarna kommer 

inte vara förspänd. Betongbalkarna kommer inte vara så långa som de 

vanligtvis är vid lyft på arbetsplats, utan enbart 2.8 m respektive 1.1 m 

långa. Den balklängden räcker för att undersöka sprickbildning i närheten av 

lyftöglan i balken. 



4 

Johansson & Schönbeck 

2 Teoretiska utgångspunkter 

I det här avsnittet beskrivs teoribildning relevant för armerade betongbalkar 

som utsätts för höga koncentrerade påkänningar och riskerar att spricka. 

Praxis för hur tillverkningen sker idag beskrivs också i kapitlet. 

2.1 Armerad betong 

Huvudbeståndsdelarna i betong är cement, ballast och vatten. Eventuella 

tillsatsmedel och tillsatsmaterial kan också förekomma för att påverka 

betongens egenskaper (Burström, 2001). Föreningen som bildas när vatten 

och cement blandas kallas cementpasta. Denna cementpasta är bindemedlet i 

betongen, cementpastan binder samman ballastkornen till en tät massa 

(Almgren, et al., 2009). 

Betong är det dominerande byggnadsmaterialet och används till alla typer av 

bärande konstruktioner. Det beror på att armerad betong är ett billigt 

material med många goda egenskaper och att beståndsdelarna är 

lättillgängliga. Betongen är även lätt att formge innan den hårdnat 

(Engström, 2008). 

2.1.1 Cement 

Cement är ett hydrauliskt bindemedel som hårdnar genom reaktion med 

vatten (Burström, 2001). Cement är en blandning av finmalen kalksten och 

lermineral som genom bränning i en roterande ugn värms upp till cirka 

1400 °C. Under bränningen bildas cementklinker som efter kylning mals till 

pulver tillsammans med gips som bildar cementet. Denna process är mycket 

energikrävande (Almgren, et al., 2009). 

Reaktionen som sker när vatten och cement blandas sker långsamt. Under 

första timmen sker en förtjockning, det är först efter ett par timmar som 

cementpastan börjar stelna. Det är då som bindningen startar. 

Bindningstiden är den tid det tar för en viss blandning av cement och vatten 

att få en definierad grad av styvhet. För ett normalt portlandcement tar det  

2-4 timmar. Efter bindningstiden så börjar det egentliga hårdnandet 

(Almgren, et al., 2009), läs mer om det här under kapitlet 2.1.5 om 

betongens hållfasthet. 

2.1.2 Ballast 

Ballast är ett samlingsnamn på bergartsmaterial som används vid 

betongtillverkning. Genom att använda olika kornstorlekar i 

ballastmaterialet så blir betongen tätare då alla hålrum packas, se Figur 2. De 

återstående hålrummen som bildas fylls av cementpasta. Detta gör att en tät 
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massa bildas som idag används till olika typer av byggnadskonstruktioner 

och byggnadsdelar, till exempel betongbalkar, betongbjälklag och 

betongpelare (Burström, 2001). 

 

Figur 2: En ballast som fyller ut hålrummen maximalt eftersom den består av material av olika 

storlek. 

Ballastmaterialet kan blandas på många olika sätt beroende på hur tät massa 

som skall tillverkas. Blandningen av ballasten har en stor påverkan på 

betongens härdande och skall vara noga utvald. Ballast består av olika 

bergmaterial som nämnts tidigare, det finns ett antal olika bergmaterial som 

används. Benämningen på dessa bergmaterial beror på kornstorlek, se Tabell 

1. För att få den bästa ballasten bör lite av varje bergmaterial finns med i 

blandningen för att få en tät och hållbar ballast som ger betongen dess bästa 

förutsättningar (Burström, 2001). 

Tabell 1: Olika benämningar på bergmaterial som kan finnas med i ballasten. 

Benämning Kornstorlek [mm] 

Sten ˃ 8 mm 

Fint grus ˂ 8 mm 

Sand ≤ 4 mm 

Filler ≤ 0,125 mm 

2.1.3 Vatten 

Det vatten som är lämpligt att använda vid tillverkning av betong är 

dricksvatten, icke förorenat brunnsvatten samt vatten från insjöar. En 

tumregel kan vara att allt vatten som är drickbart är bra att tillverka betong 

av. En dålig vattenkvalité kan försämra betongens hållfasthet och 

beständighet (Almgren, et al., 2009). 
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2.1.4 Tillsatsmedel 

Olika typer av kemiska tillsatsmedel används i betongen för att förändra 

dess egenskaper. Det finns ett antal olika typer av tillsatsmedel som har 

olika effekter på betongens egenskaper. Flyttillsatsmedel är ett tillsatsmedel 

som har en kraftig effekt på betongens konsistens. Med hjälp av flyttillsatser 

kan vattenmängden reduceras med 10–30 %, detta gör så att hållfastheten 

ökar i betongen och krympningen reduceras (Burström, 2001). Användning 

av flyttillsatsmedel är främst för att de krävs en så liten del i jämförelse med 

vatten som annars har samma effekt på betongen som flyttillsatsmedel. 

Andra tillsatsmedel är till exempel vattenreducerande och retarderande 

tillsatsmedel. Dessa har alla olika påverkan på betongen och används på 

olika sätt. 

Om natriumtiocyanat (NaSCN), dietanolamin (DEA) och glycerol eller 

glycerin (Gly) blandas ihop som ett treblandat tillsatsmedel tillsammans med 

70% vanlig portlandcement (OPC) och 30% flygaska (FA) fås en betong 

som ökar i hållfasthet snabbare än samma betong fast utan det treblandade 

tillsatsmedlet. Betong med det treblandade tillsatsmedlet som härdat en dag i 

5°C respektive två dagar i 20°C ökade med 65% respektive 30% jämfört 

med samma betong utan det treblandade tillsatsmedlet. För att förtydliga vad 

det innebär att använda olika tillsatsmedel i olika kombinationer med 

varandra i betong, ger det olika egenskaper för produktionen och kvalitén på 

slutprodukten. Nere på microstrukturiell nivå visar att betongen med det 

treblandade tillsatsmedlet har en tätare struktur än den betong utan. Utifrån 

den mer täta strukturen medföljer detta en högre hållfasthet för betongen. Att 

använda flygaska, vilket är en biprodukt från eldning på kraftverk, reducerar 

koldioxidutsläpp och något som saknar användningsområde kommer till 

nytta (Hoang, et al., 2015). 

2.1.5 Betongens hållfasthet 

Hårdnad betong har en hög tryckhållfasthet och en låg draghållfasthet. Vid 

bestämning av betongens tryck-och draghållfasthet används provkroppar i 

form av cylindrar och kuber som belastas tills brott uppstår. Det finns olika 

standardiserade hållfasthetsklasser med beteckningar som till exempel 

C12/15, C16/20, C20/25 och C45/55. Den första siffran anger den 

tryckhållfasthet i megapascal (MPa) som bestämts genom tryckning av 

betongcylindrar medan den andra siffran anger kubhållfastheten, också den i 

megapascal (MPa). 

Betongens hållfasthet provas med hjälp av kuber som tillverkas samtidigt 

som respektive betongbalk. I den här studien har kuberna en storlek på 

100∙100∙100 mm. Betongen till kuberna hämtas ur samma sats som den som 

används till balken. Betongkuberna placeras ovanpå respektive balk för att 

få så liknande förhållande under härdningstiden, se Figur 3a. Därefter 

förvaras kuberna i ett laboratorium i 28 dygn innan de är klara för provning. 
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Provningen sker med hjälp av en tryckmaskin där lastökning ställs in 

manuellt och kuben trycks sedan tills brott uppstår. I Figur 3b visas ett 

exempel på provning av en kub i tryckmaskinen. Denna process görs för att 

kontrollera att betongen håller de krav som ställs på den när det gäller 

hållfastheten, meddelar Gustvsson1. 

  

a) b) 

Figur 3: I a) betongkuberna placerade på balken vid härdning och i b) en kub som trycks i 

provmaskinen på Abetongs fabrik i Vislanda. 

Det finns olika typer av hållfastheter, i denna rapport är det två som är 

relevanta, dessa är avspänningshållfasthet och montagehållfasthet 

Avspänningshållfasthet är den hållfasthet som betongen måste uppnå för att 

den spända armeringen ska kunna klippas av i samband med tillverkningen 

och därefter kan elementet belastas. Klippning av spännarmeringen kan inte 

ske direkt efter att formarna fyllts med betong utan betongen måste härda till 

en viss hållfasthet innan det går att klippa av spännarmeringen utan att skada 

betongelementet. Hållfastheten som betongen skall hålla vid denna tidpunkt 

beror på betongblandningen. Montagehållfasthet är den betonghållfasthet 

som elementet ska ha uppnått för att få hanteras på ett bygge, få monteras. 

Dessa två olika hållfastheter står alltid med på ritningarna för respektive 

element och kan variera beroende på elementtyp, enligt Havner2. 

Betongens hållfasthet beror på härdningstiden. Med härdningstid menas den 

tid det tar för betongen att uppnå en viss hållfasthet. I Figur 4 visas olika 

faser som betongen går igenom under härdningsprocessen. Under fas 1 

(”färsk betong”) sker ett visst tillstyvnande men betongen kan fortfarande 

lätt formas och vibreras. Fas 2 (”ung betong”) börjar det egentliga 

hårdnandet och betongens egenskaper förändras mycket snabbt. Betongen är 

under denna fas mycket känslig för temperaturändringar. Under fas 3 

påverkas betongen inte alls eller mycket lite av de yttre faktorerna. 

                                                 
1 Gustavsson, Tommy. Kvalitetsansvarig betongtekniker på Abetong AB i Vislanda. 2017. Möte. 15 
februari. 
2 Havner, Stefan. Civilingenjör på Abetong AB i Falkenberg. 2016. Möte. 22 november. 
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Betongens mekaniska egenskaper är inte fullt utvecklade men det är inte så 

stora skillnader till den hårdnade betongen (fas 4) (Burström, 2001). 

 

Figur 4: Schematisk bild av betongens hårdnande/härdning. 

Det är främst under betongens första timmar och det första dygnet efter 

gjutning som är avgörande för betongens hållfasthetstillväxt. Nedkylning vid 

detta skede gör processen långsammare och värme ger motsatt effekt. 

Enligt en studie utförd i Schweiz kontrollerades hur betongens hållfasthet 

påverkas av olika klimatfaktorer. En av dessa klimatfaktorer som 

undersöktes var temperaturens påverkan på betongens hållfasthet. Studien 

visar att temperaturen har en stor påverkan på betongen under balkens 

härdningsperiod. Genom provning på betongblock formade som cylidrar 

med ett mått på 100∙300 mm konstaterades det att hållfastheten främst beror 

på temperatur och lufttrycket (Tae- Kyun, et al., 2015). Betongen är väldigt 

känslig för kyla under härdningsprocessen. Om vattnet i betongen fryser 

under härdningen så blir betongen mycket spröd och känslig. 

2.2 Stål 

Stål är ett material som består av järn och små mängder av kol och andra 

grundämnen (Åstedt, 2009). Vid tillverkning av stål används magnetit 

(svartmalm, Fe3O4) och hematit (blodstensmalm, Fe2O3), detta är två av de 

viktigaste delarna i järnproduktionen. De är inte bara fördelar med dessa 

malmtyper för de innehåller en del fosfor- och svavelmineraler som är farligt 

för stålet, farliga genom att de försämrar stålets egenskaper. För att kunna 

tillverka stål av dessa mineraler behövs skrot, återvunnet stål. 

Hållfasthet, seghet och svetsbarhet är konstruktionsstålets viktigaste 

egenskaper. Det finns andra egenskaper som också är viktiga som till 

exempel bockbarhet och skärbarhet. Armeringsstål, de stål som används för 
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att armera betong finns i ett antal olika standard dimensioner. Armeringsjärn 

är oftast tillverkade av kolstål, som är ett stål som huvudsakligen består av 

järn och kol. Mindre mängder av kisel och mangan finns också i legeringen. 

Har armeringsstål en hög halt kol så får den sämre svetsegenskaper. 

Armeringsstålet kan vid vissa tillfällen svetsas ihop innan det placeras i 

betongen och det är mycket viktigt att veta om stålet är svetsbart eller ej 

(Isaksson, et al., 2017). 

För att klara av större dragkrafter i betongen armerar man den med stål i 

form av armeringsjärn, dessa järn förhindrar att sprickor uppkommer. Det 

bidrar till ökad styrka och tillåter större deformationer före brott (Isaksson, 

et al., 2017). Den här typen av armeringsjärn kallas för dragarmering och i 

Figur 5 visas skillnaden på oarmerad balk och armerad balk. (Be Group, 

2012) 

 

Figur 5: Dragarmeringens funktion. Oarmerad balk, brott kan uppstå utan förvarning. Armerad balk, 

deformation förvarnar om brott.  

Armeringsstålet i Sverige används enligt standarden SS-EN 10 080 och 

tillämpningsstandarden SS 212 540. Det finns olika beteckningar beroende 

på vilka egenskaper armeringsstålet har. Ett exempel på armeringsstålets 

namn är K500B-T de olika siffrorna och bokstäverna står för olika 

egenskaper hos stålet. K står för kamstål, 500 är stålets sträckgräns i 

megapascal (MPa), B:et därefter betyder att stålet har hög seghet, i Sverige 

kan även ett T finns med i slutet av beteckningen och det står för att stålet är 

seghärdat (Burström, 2001). I Figur 6 visas ett exempel på armeringstänger. 

 

Figur 6: Armeringsstänger.  
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Armeringsstålet som används i IB-balkarna som tillverkar på Abetongs 

fabrik i Vislanda har en standard armering som oftast används och sedan 

tillför man mer armering vid behov. Standard armeringen är av kvaliteten 

K500B-T och K500AB-W som sedan utformas på olika sätt för att ta upp 

olika krafter i balken. ZA- byglarna är av K500AB-W kvalitet, 

tvärkraftsarmering som kan ses i Figur 7. Där ett tvärsnitt av en standard IB-

balk visas. I Figur 7 finns två olika beteckningar ZA5 och 18460 som är två 

olika littreringsnummer som används för att underlätta ritningarna.  

 

Figur 7: IB-balk med standardarmering, med medgivande (Abetong Heidelberg Cementgruop, 2013). 

2.3 Samverkan betong och armering 

Som tidigare nämnts har betong en låg draghållfasthet och behöver 

förstärkas med hjälp av armering. Armeringen har en hög draghållfasthet 

och det samverkar bra med betongens förmåga att ta upp höga tryckkrafter. 

Betongen och armeringen måste samverka på rätt sätt för att kunna 

kontrollera kraftupptagningen. Kraftöverföring skall kunna ske mellan 

betongen och armeringen på ett fungerande sätt. Praktiskt sker det via till 

exempel en förankringsanordning på armeringsstången som binder den 

samman med betongen (Isaksson, et al., 2017).  

Vidhäftning kallas armeringens förankring i betongen och det har en viktig 

betydelse för konstruktionselementets hållfasthet. Den påverkas av olika 

faktorer så som att armeringen ska vara fri från smuts och rost, samt att vid 

vibrering vid gjutning skall ske utan att betongen och ballasten separerar 

eller att luftbubblor uppstår mellan betongen och armeringen. Armeringens 

form har också en stor betydelse när det gäller vidhäftningen mellan betong 

och armering (Isaksson, et al., 2017). Betongkonstruktioner behöver 

armering för att bland annat ta upp dragspänningar, begränsa 

sprickförekomst och sprickbredd, och för att ta upp tryckkrafter i de fall då 

betongens tryckkapacitet inte är tillräcklig.  
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2.4 Tillverkningsprocess av I-formade betongbalkar 

Tillverkningen av prefabricerade betongbalkar sker på industri. En av 

branschens aktörer, företaget tillverkar olika typer av balkar beroende på vad 

kunden vill ha. De tillverkar bland annat I-formade betongbalkar. Dessa 

tillverkas i formar som är gjorda av plåt Figur 8a som monteras samman 

med hjälp av tvingar. Innan plåtarna sammanfogas placeras armeringen i 

formarna för att sedan fylla på med betongen. Med hjälp av kantbitar i 

plywood som visas i Figur 8b så kan balkarna regleras i längdled vilket gör 

det möjligt att enklare tillverka olika längder på de I-formade 

betongbalkarna. Armeringen i balkarna monteras också i fabriken för att 

sedan placeras i formarna, armeringen kan vara förspänd eller slak. 

  

a) b) 

Figur 8: I a) gjutformen för betongbalkarna och i b) formkantbitar av plywood. 

Abetongs I-formade balkar finns som standard med två olika livtjocklekar, 

dessa är 80 mm respektive 180 mm, se Figur 9. I figuren visas även de olika 

storlekarna som tillverkas på fabriken i Vislanda. Om så önskas kan även 

balkar specialtillverkas. I nuläget gör de IB balkar med en maximal längd på 

24 meter (Abetong Heidelberg Cementgroup, 2015). 

 

 

Figur 9: Olika storlekar på Abetongs IB-balkar (Cementgroup, Produktblad, 2015). 

Betongen som används vid gjutning blandas i stora blandare i fabriken. 

Materialen som behövs för att tillverka betongen finns i cisterner på 
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fabriksområdet för att snabbt kunna skickas till blandarna som tillverkar 

önskad betong. Det finns ett stort antal olika recept som Abetong använder 

sig av, dessa kan göras om och justeras beroende på vilka egenskaper som 

betong skall uppfylla.  

2.5 Sprintlyft 

Sprintlyft är ett typ av lyft som används när man lyfter IB balkar gjorda av 

betong. Balkar av denna typ kan lyftas med antingen två eller fyra 

lyftpunkter i balken. I Figur 10a och b visas hur stål- respektive plastdetaljer 

i ett sprintlyft ser ut, en ingjutningsdetalj av plast gjuts ner i betongbalken 

där en dragplatta skall placeras och fästas med en sprint, se Figur 10 för 

utformning av dragplatta och sprint. Lyftanordning fästs i dragplattan och 

sedan i maskinen som ska lyfta balken, för tydligare beskrivning se 

metodavsnitt, 3.5, om provningen. När det gäller detta lyft så är det mycket 

viktigt att det blir rätt vinkel mellan balken och kättingen och den etablerade 

proceduren skall följas. Vinkeln är 45 grader eller 60 grader beroende på 

balkens vikt och balkens livtjocklek (Abetong Heidelberg Cementgroup, 

2016). 

 

 

a) b) 

Figur 10: I a) sprint och dragplatta som används vid sprintlyft och i b) en plastdetalj som gjuts in i 

betongbalken. 

Dragplattorna som placeras i betongbalken för att lyfta i har en märklast på 

5,6 ton (= 56 kN). Begreppet märklast har med den maximala last som 

dragplattan får lyfta att göra. Dragplattorna som används vid denna typ av 

lyft vid montage eller på byggarbetsplatsen har en fyrfaldig säkerhet och en 

trefaldig säkerhet på fabrik, vilket betyder att dragplattan kan klara en last på 

5,6∙4 ton (= 224 kN). Fyrfaldig säkerhet innebär att det finns en 

säkerhetsfaktor på fyra för dessa dragplattor och en maximal tillåten last på 

5,6 ton. Märklasten för dragplattorna får aldrig överskridas och om den gör 

det så får dragplattan inte användas mer, enligt Havner3. 

                                                 
3 Havner, Stefan. Civilingenjör på Abetong AB i Falkenberg. 2016. Möte. 22 november. 
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Dragplattorna måste även vara CE-märkta vilket betyder att de ska vara 

godkända vid tillverkningen. Märkningen skall vara lättläst, tydlig och finns 

på dragplattan. Märkningen intygar att produkten uppfyller de krav gällande 

hälso- och säkerhet som finns i AFS 2008:3. Föreskriften riktar sig till 

tillverkare, importörer och distributörer och grundar sig på EU:s 

maskindirektiv (Arbetsmiljöverket, 2017). 

I Storbritannien har en studie gjorts på ett lyft som påminner mycket om 

Abetongs sprintlyft visas i Figur 11. Dessa lyft användes främst till att lyfta 

stora betongbalkar till broar. Stratford och Burgoyne (1998) har under 

studien kommit fram till att detta är ett bra sätt att lyfta så stora och tunga 

brobalkar på men att det finns en stor risk för “buckling”. Alltså att balken 

vrids i sidled vilket kan ses i Figur 12. Buckling måste tas till hänsyn när 

balkar av långa längder lyfts för att de inte ska gå till brott. I framtiden 

kommer längre balkar tillverkas och för att kunna lyfta och transportera 

dessa balkar måste buckling kontrolleras noggrant för att undvika problem 

vid lyftning (Stratford, et al., 1999).  

 

Figur 11: Geometrisk uppställning av balken som lyfts med byglar och kablar (Stratford & Burgoyne, 

1998). 

 

Figur 12: Buckling av en balk (Stratford & Burgoyne e, 1998). 
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2.6 Sprickbildning i betongkonstruktion 

2.6.1 Orsaker till sprickbildning 

Sprickor i betongen uppkommer av dragspänningar och dessa 

dragspänningar kan orsakas på två sätt. För det första beror det av 

tvångskrafter då betongkonstruktionens dimensionsförändringar förhindras 

och för det andra av yttre belastning. 

Fasthållning av konstruktionsdelen kan också skapa sprickor och med 

fasthållning innebär det att betongkonstruktionen har gjutits fast mot till 

exempel berg eller mot ett redan anliggande betongelement som härdat klart. 

Ett par åtgärder som kan tillämpas för att förhindra sprickor som 

uppkommer av tvångskrafter är att lägga in rörelsefogar eller att dela in 

gjutningen i lämpliga etapper. Den andra typen av belastning som sprickor 

kan beror på är av yttre belastningar. När en konstruktion dimensioneras så 

kan det under bruksstadiet förekomma sprickor när konstruktionen används. 

Detta är helt normalt och ett tecken på att konstruktionen är dimensionerad 

på ett korrekt sätt. Armeringen är den som tar hand om dragspänningarna 

efter att betongens maximala draghållfasthet har uppnåtts. Andra 

anledningar till att sprickor uppstår i betongkonstruktionen kan vara för tidig 

uttorkning då betongens yta krackelerar. Detta kan förhindras genom att 

hålla betongen fuktig under härdningsprocessen. Armeringen kan korrodera 

och då ökar järnets volym och kan orsaka spjälkning, det kan bli så allvarligt 

att stora skikt av betongkonstruktionen lossnar. Som tidigare nämnt i avsnitt 

2.1 kan frysning under härdningen vara förödande. (Engström, 2008) 

2.6.2 Olika typer av sprickor 

Livskjuvsprickor kan uppstå då tvärkraften är stor och momentet är litet eller 

också om livet är mycket tunnare än dragzonens bred. Böjspricka och 

böjskjuvspricka är av samma spricktyp, en böjspricka uppstår vinkelrätt mot 

den dragna kanten och uppstår då det böjande momentet är stort men 

tvärkraften är låg. En böjskjuvspricka startar som en böjspricka men när den 

vandrar upp i livet så böjer den av till en skjuvspricka. I Figur 13 nedan 

visas de olika typerna av sprickor som kan uppstå i en balastad armerad 

betongkonstruktion. 

 

Figur 13: Exempel på hur olika typer av sprickor kan se ut som kan uppstå i en belastad 

betongkonstruktion med armering. 
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När ingjuten armering blir dragen av en yttre kraft uppkommer ett lokalt 

vidhäftningsbrott runt armeringsstången, dessa brott uppkommer där 

betongen har uppnått sin draghållfasthet, alltså där sprickor skapats. Brottet 

uppstår som i Figur 14 vid betongkanten där armeringen är fri, den del av 

stålet, ∆r, har ingen vidhäftning med betongen och denna sträcka 

uppkommer vid alla sprickor som kommer i betongkonstruktionen vid 

belastning.  

 

Figur 14: Förtydligande bild på vidhäftningsbrott. 

Efter området för vidhäftningsbrottet kommer en sträcka för överföring av 

kraft längs armeringsstången. Det är först efter vidhäftningsbrottet och 

överföringssträckan som brott kan uppstå i den dragbelastade 

konstruktionen. 
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3 Objektsbeskrivning 

I det aktuella kapitlet redovisas de olika balktyperna som användes under 

provningen samt de komponenter som användes för att provningen på 

respektive balk skulle kunna genomföras. För information om hur 

provningen utfördes läs under kapitel 4.5. 

3.1 Balktyp 1 

3.1.1 Balkens utformning 

Betongbalken som kallas balktyp 1 är 2,8 m lång, väger 1,19 ton och två 

exemplar tillverkades för provning. I Figur 15 visas ritningarna som använts 

för att tillverka betongbalkarna av balktyp 1. Dessa balkar har två 

infästningspunkter där sprintlyftet används för att lyfta balkarna. I varje balk 

finns en mängd armering, i överkant 2 stycken K500B-T med en diameter på 

16 mm, i underkant 2 stycken K500B-T med en diameter på 20 mm. Det 

finns även byglar längst hela balken av kvalitén K500AB-W med en 

diameter på 7 mm samt 4 stycken f-byglar K500B-T med diametern 12 mm. 

Balkar av balktyp 1 hade en livtjocklek på 80 mm. 

 

 

 

Figur 15: Ritningar på balktyp 1. 
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3.1.2 Tillhörande komponenter 

Vid provning av dessa balkar användes ett antal komponenter för att 

provningen skulle kunna genomföras. Ovanför betongbalken placerades en 

stålbalk för att hålla betongbalken på plats på underlaget under hela 

provningen. Stålbalken, en HEA 320 som syns i Figur 16 med nummer 1, 

beställdes med mått för att den skulle få plats mellan lastramens vertikala 

pelare. För att hålla stålbalken på plats i lastramen användes 

infästningsplåtar, se nummer 2 i Figur 16 och dessa komponenter skruvades 

fast med 24 stycken M20-bultar, se nummer 3. Mellan stålbalken och 

betongbalken förekom ett litet mellanrum och detta fylldes med stålplattor 

och kilar av stål som syns som nummer 4 i Figur 16. 

 

Figur 16: Tillhörande komponenter för att hålla betongbalken på plats. 

Den lyftutrustning som användes 2-delat vid provningen dimensionerades 

för att klara ett lyft på 300 kN som motsvarar cirka 30 ton, vilket är 

lastramens maxkapacitet vid lyftbelastning. Viktigt här var att det blev rätt 

längder på utrustningen så vinklarna mellan lyftutrustning var så nära 90° 

och mellan betongbalken och lyftanordningen kom nära 45° vid provning 

för att efterlikna det verkliga fallet så mycket som möjligt, se Figur 17. 

 

Figur 17: 2-dels lyftanordning och dess vinklar i provuppställningen. 
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3.2 Balktyp 2 

3.2.1 Balkens utformning 

Betongbalken som kallas balktyp 2 är 1,1 m lång, väger 0,47 ton och fyra 

stycken tillverkades till provning. I Figur 18 visas ritningarna som använts 

för att tillverka betongbalkarna av balktyp 2. Dessa balkar har en 

infästningspunkt i mitten där sprintlyftet används för att testa balkarna. I 

varje balk finns en mängd armering som helt liknar armeringen i balktyp 1. I 

överkant 2 stycken K500B-T med en diameter på 16 mm, i underkant 2 

stycken K500B-T med en diameter på 20 mm. Det finns även byglar längst 

hela balken av kvalitén K500AB-W med en diameter på 7 mm samt 2 

stycken f-byglar K500B-T med diametern 12 mm. Balkar av balktyp 2 hade 

en livtjocklek på 80 mm. 

 

 

 

Figur 18: Ritningar på balktyp 2. 

3.2.2 Tillhörande komponenter 

För fallet med balktyp 2, se Figur 19a, krävdes en annan typ av komponenter 

för att kunna utföra provningen. För att behålla kontakten mellan balk och 

underlag användes 4 stycken gängade stänger med diametern 24 mm vilket 

visualiseras av nummer 1 i Figur 19a nedan. Dessa stänger skruvades fast i 

gängade hål i bottenplattan av lastramen. Ovanpå balkens vardera änden 
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placerades två stålblock, se nummer 2 i Figur 19a och Figur 19b, för att 

hålla fast balken under provning. Stålblocken skruvades fast med totalt 4 

stycken M24-bultar som syns ovanpå stålblocken längs rundstavarna i 

figuren nedan. Det var samma lyftanordning som användes vid provning av 

balktyp 2 som för balktyp 1, enda skillnaden var att anordningen användes 

1-delad som visas i Figur 19a. Till skillnad från balktyp 1 skedde lyftet rakt 

upp, 90° mellan balkens längsriktning och lyftriktningen. 

  

a) b) 

Figur 19: I a) provningsuppställning med 1-dels lyftanordning för balktyp 2 och i b) stålblock med 

dimensioner. 

3.3 Sprint och dragplatta 

Till det sprintlyft som är beskrivet mer under teoriavsnittet i kapitel 2.5 

används dragplatta, se Figur 20, ur figuren framkommer dimensionerna på 

dessa komponenter. Viktigt var att använda nytillverkade och oanvända 

dragplattor och sprintar till varje enskild provning. Varför det var så viktigt 

med nytillverkade delar var dels för att eliminera eventuella felkällor vid 

provning. Dels viktigt för att den tillåtna lasten överskrids på delarna vid 

provning och det kan vara en stor risk för säkerheten om detta inte efterföljs 

som nämns i inledningen och i teoriavsnittet i kapitel 2.5 samt att till sist för 

att i denna utredning är det sprintlyft som är i fokus snarare än dragplattans 

kapacitet. 

  

a) b) 

Figur 20: I a) dragplattans dimensioner och i b) sprintens dimensioner. 
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4 Metod och genomförande 

I detta kapitel beskrivs vilka metoder som använts under provningen, hur 

provningen planerades och praktiskt utfördes. En blandning av kvalitativa 

och kvantitativa metoder har används i den här studien. För att kunna 

undersöka sprintlyftets kapacitet har sex I-formade betongbalkar genom att 

belastas i lyftning. Balkarna var av två olika utformningar men samtliga var 

standardarmerade I-balkar, två balkar var 2,8 m långa och fyra balkar var 1,1 

m långa och refereras som balktyp 1 respektive 2 som visades i kapitel 3 där 

objekten beskrivs. 

4.1 Kvalitativa och kvantitativa metoder 

Kvalitativ eller kvantitativ metod kan användas för att samla in empirisk 

data. Den kvantitativa studien bygger på nummerisk data i form av exepelvis 

observationer från kontrollerade experiment eller provningar av befintlig 

statistik medans en kvalitativ studie bygger på att tolka data genom 

exepelvis intervjuer eller enkäter till ett fåtal personer.  

I den här studien har både kvalitativa och kvantitativa metoder använts. 

Statistik och beräkningsunderlag har samlats in från Abetong. Detta har 

sedan analyserats och legat till grund för egna provningar och beräkningar. 

Insamlad statistik från Abetong kommer ifrån en rapport som togs fram 

1975 då företagets senaste provning genomfördes. Under studien har besök 

gjorts till Abetongs fabrik för tillvekning av IB balkar i Vislanda. Detta för 

att observera förfarandet vid tillverkning och vid kubtester.  

4.2 Primär- och sekundärdata 

Primärdata och sekundärdata innebär direkta respektiva indirekta 

obeservationer. När en undersökning planeras bör tillgång till redan färdig 

och tillgänglig statistik utredas. Redan tillgänglig statistik kallas 

sekundärdata och kan ibland ge svar direkt eller kräva bearbetning och 

framställning av tabeller. När redan färdig statistik inte finns att tillgå kan ny 

data behövas samlas in i samband med undersökningen, vilket kallas 

primärdata. Primärdata samlas in genom enkäter, intervjuer, observationer 

eller genom användning av befintlig data som kräver omarbetning.  

4.2.1 Sekundärdata med resultat från sprinlyftsprovning på IB balkar 

Sekundärdata i form av statistik från tidigare sprintlyftsprovning samlades 

in. Från Abetong erhölls statistik från provning av sprintlyft på IB balkar 

som utfördes 1975. Resultatet från den provningen fanns tillgänglig i en 
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intern rapport. Den innehöll tillvägagångssätt för provningarna och resultatet 

från provningen.   

4.3 Reliabilitet 

Tillförlitligheten i undersökningen kan anses som god. Oberoende av vem 

som utför den följande metoden och om rätt utrustning används bör högst 

liknande reslutat uppnås. 

 

4.4 Litteraturstudie 

Genom en litteraturstudie kommer den teoretiska bakgrunden att utvecklas 

från information som samlats in via böcker, internet och vetenskapliga 

artiklar. Syftet med att göra en litteraturstudie var att få en djupare förståelse 

av de involverade materialen och förstå deras syfte och ger en bättre 

förståelse i varför balkarna betedde sig som de gjorde och varför 

beräkningarna blev som de blev. 

 

4.5 Beräkningar 

Förberedande beräkningar gjordes för att kontrollera de tillhörande 

komponenterna som användes för att hålla balkarna på plats under 

provningen. Till exempel beräknades maximal nedböjning utav den stålbalk 

som placerades som mothåll ovanpå betongbalkarna av typ 1. Bultarnas 

kapacitet beräknades för att hålla genom provningarna och 

infästningsplåtarna kontrollerades mot hålkantbrott. 

4.6 Utrustning 

Kapitlet som följer nedan beskriver den utrustning som användes under 

provningarna. För att förstå provningen så bra som möjligt finns det 

förklarande bilder som visar utrustningen som användes. 

4.6.1 Lastram 

Lastramen är den ställning som provningarna utfördes i och den är placerad i 

laborationshallen i M-huset på Linnéuniversitetet. Den är specialbyggd i 

syfte att kunna visa laborationer för studenter och att genomföra 

utrymmeskrävande försök.  

Lastramens olika delar syns i Figur 21 där nummer 1 är den horisontella 

överbalken, nummer 2 är bottenplattan och det underlag som betongbalkarna 

stod på vid provning. Nummer 3 är de vertikala pelarna, i form av I-balkar. 
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Till sist pekas den del ut som lyfter balkarna vid provning, vilket är 

nummer 4. 

 

1. Horisontell överbalk 

2. Bottenplatta 

3. Vertikala pelare 

4. Lyftpunkt 

Figur 21: Lastramens olika delar. 

Vid en närmare förklaring på lyftpunkten syns först en lastcell, se nummer 2 

i Figur 22a nedan som sitter fast i lyftkolven, nummer 1 i figuren, som 

registrerar hur mycket last som belastar betongbalkarna under provning och 

den har en mätkapacitet på maximalt 300 kilonewton (kN). Nedanför 

lastcellen sitter ett så kallat ”knuckle eye”, se nummer 3 i Figur 22a och en 

tydligare bild i Figur 22b, knuckle eye är vridbar i flera led vilket var till en 

fördel vid provning. 
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a) b) 

Figur 22: I a) lastcellen och knuckle eye´s placering i provuppställningen och i b) hur knuckle eye ser 

ut. 

4.6.2 Övrig utrustning 

För att kunna manövrera och placera betongbalkarna i lastramen med större 

möjlig precision användes en teleskoplastare som syns i Figur 23a. 

Teleskoplastaren användes även för att lyfta stålbalken på plats och hålla 

den på plats under tiden den skruvades fast i lastramen. 

För att göra mindre lyft i laborationshallen användes en eldriven truck se 

Figur 23b, den användes till exempel när stålblocken skulle lyftas av och på 

rundstavarna vid montering av provuppställning för balktyp 2. 

  

a) b) 

Figur 23: I a) teleskoplastaren lastar av första balken och i b) en eldriven truck. 
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4.7 DIC – Digital Image Correlation 

Under detta delkapitel beskrivs det system för datainsamling av töjningar 

som användes vid provningen för att kunna kontrollera sprickbildningen på 

ett mycket detaljerat sätt.  

4.7.1 Utrustning 

Metoden att mäta 3D koordinater för  punkter inom ett område i syfte att 

utvärdera deformationen som uppstår vid belastning kallas Digital Image 

Correlation (DIC). Flera företag jobbar med att utveckla och sälja mätsystem 

som bygger på tekniken. Kamerasystemet som använts i det aktuella fallet 

heter Aramis 6.3.1–2 och det består av två kameror, se Figur 24 nedan, med 

en upplösning på 12 megapixel och med var lins på 24 mm i diameter 

placerades så att vinkeln mellan kamerorna framme vid testobjektet blev 

25°. Då två kameror fotograferar samma motiv samtidigt skapas en 3D-

modell som visar förändringen i ytan med hög precision oberoende av 

materialet. Med hjälp av ett slumpmässigt gråskalemönster av svarta prickar 

på ett vitt underlag levererar kamerorna baserat på gråskaleigenkänning 3D 

koordinater och på detta sätt kan en förändring i ytan upptäckas innan ögat 

kan se det. För att få en så tydlig bild som möjligt användes LED-belysning 

där varsin ljuskälla placerades på vardera sida kamerorna. (GOM) 

 

Figur 24: De kamerasystem som användes. 

4.7.2 Förberedelser inför provning 

Innan första provningen kalibrerades Aramis mot ett kors, se Figur 25a, och 

för aktuell volym som kom att visas i programvaran efter provning. 

Volymen som Aramis ställdes in mot var 1005∙820∙820 mm. Vid 

kalibreringen ställdes korrekt avstånd in som var 1100 mm mellan 

testobjektet och kamerans mittpunkt samt ställdes även skärpa, se Figur 25b, 

och ljus in under förberedelserna. 
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a) b) 

Figur 25: I a) korset som Aramis kalibrerades mot och i b) en liknande gråskala som användes på 

betongbalkarna för att ställa in skärpa och avstånd. 

Balken sprayades med vit och svart färg för att skapa gråskalemönstret som 

visas i Figur 26a nedan. Samt att en referenspunkt ritades in på samma plats 

på de balkar av balktyp 2, 300 mm åt vänster om sprintens mittpunkt och 

150 mm ner från flänsens övre kant, som användes i programvaran DIC för 

att ha en utgångspunkt på samma plats och denna punkt syns i Figur 26b. 

  

a) b) 

Figur 26: I a) tydligt gråskalemönster och i b) området på bilden sprayad i gråskala och markerat 

med rött kors är referenspunkten i DIC. 

Innan skarpt läge vid provningen krävdes att kamerorna var placerade på rätt 

avstånd från testobjektet och att de riktades mot aktuellt område, vilket var 

området med sprinten som mittpunkt. LED-belysningen kopplades in och 

placerades på vardera sida om kamerorna. I Figur 27 visas 

provuppställningen under provningen. 
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Figur 27: Provuppställning med kameror och ljuskällor riktade åt en balktyp 1. 

4.8 Provbalkarnas hållfasthet 

Provbalkarnas hållfasthet var en viktig del av försöket och det var tvunget att 

kontrolleras noggrant så att balkarna höll rätt hållfasthet, vilket beskrivs i 

detta delkapitel. 

4.8.1 Kubtester 

Målet vid provning av betongbalkarna i denna undersökning var att 

betongen skulle befinna sig inom avspänningshållfasthet (den hållfasthet då 

armeringen kan klippas utan att det glider mellan stål och betong. 

Avspänningshållfastheten ligger inom intervallet 38 – 40 MPa. För att 

säkerställa att betongen låg inom rätt intervall vid provning gjordes tester 

succesivt under dagen för att ha kontroll på härdningen av betongen. En 

annan aspekt att ta hänsyn till var miljön balkarna befann sig i, stod balken 

utomhus i solen skulle kuberna också göra det, stod balkarna utomhus i 

skugga med plast över sig skulle kuberna också stå i liknande miljö. Då 

balkarna och kuberna inte befann sig på samma plats innebar det en tät 

kontakt med fabriken i Vislanda för att säkerställa ett så korrekt resultat som 

möjligt. 

Balkarna och 6 stycken tillhörande kuber per balk gjöts kvällen innan och 

tidigt på morgonen vid provningsdagen provades en betongkub i den 

maskin, som visas i Figur 3b i teoriavsnittet 2.1.5 om betongens hållfasthet, 

från vardera betongbalken för att få ett hållfasthetsvärde. Detta för att veta 

när balkarna skulle skickas iväg till provningslokalen eller om de inte hade 

ett tillräckligt högt värde ännu och fick härda ett tag till i fabriken. Direkt 

när balkarna anlände till provningslokalen trycktes en kub av vardera balken 

igen för att veta hur lång tid montering av provuppställningen fick ta. Precis 

innan provning av en balk togs ett nytt värde till dokumentationen. 
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4.8.2 Förvaring/Balkmiljö 

Beroende på vid vilken hållfasthet betongen i balkarna höll vid leverans 

placerades balk nummer 1 i lastramen inomhus i cirka 20°C direkt och balk 

nummer 2 utomhus. Utomhus placerades de balkar som inte fick öka i 

hållfasthet för mycket, kylan hjälpte till att stanna av härdningsprocessen då 

temperaturen låg på mellan 2-5°C, mer om härdningsprocessen i 

teoriavsnittet 2.1.5. Om det regnade ute kunde en tunn plast täcka balken så 

den höll sig torr, men var hållfastheten redan för hög kunde plasten bidra till 

värme vilket snabbar på härdningen. 

4.9 Provning 

För att genomföra provningen så krävdes mycket förberedelser och en hel 

del montering för att få ett så bra resultat som möjligt. I detta kapitel 

beskrivs även hur de olika balktyperna placerades i lastramen.  

4.9.1 Förberedelser och montering av balk i lastramen 

I lastramen skulle betongbalken placeras så centriskt som möjligt på grund 

av att lyftkolven inte skulle skadas vid snedbelastning och detta 

säkerställdes med hjälp av att underlaget tejpades med gul markeringstejp, 

se Figur 28a, som visade vart mitten var och hur 2,8 meters balken skulle stå 

vinklad. Förklaringen till att balktyp 2 placerades så att dess längsriktning 

var parallell med längsriktningen på den horisontella överbalken, se Figur 

21, var att Aramis-utrustningen på så sätt enkelt kunde täcka det intressanta 

området. Lyftanordningen, se Figur 28b, hängdes upp dagen innan provning 

med hjälp av traversen i laborationshallen. Anordningen vägde cirka 100 kg 

och för att hålla undan lyftutrustningen vid montage av betongbalken plus de 

andra komponenterna hölls den ur vägen med hjälp av traversen. 

  

a) b) 

Figur 28: I a) det tejpade underlaget, för att kunna placera balken centriskt i lastramen och i b) 

lyftanordningen upphängd i traversen innan provning. 
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Balktyp 1 
För att kunna placera balkarna så centriskt under lyftkolven som möjligt 

markerades mitten längst ner på flänsen av balken och det var den punkt 

som skulle stämma överens med underlagets tejpade mittmarkering när 

balken placerades i lastramen med hjälp av teleskoplastaren. Hur 

uppställningen såg ut för balktyp 1 visas i Figur 29. Betongbalken lyftes i 

mitten med ett universalankare mellan lastbil, lastram och gårdsplanet 

utanför laborationshallen. Med den sprayade betongbalken på plats i 

lastramen kunde stålbalken placeras och monteras i lastramen och det 

gjordes också med teleskoplastarens hjälp. Stålbalken hängde i stroppar från 

teleskoplastaren samtidigt som infästningsplåtarna monterades. Stålplattor 

mellan betongbalken och stålbalken lades på plats längs betongbalkens 

längdriktning och kilar slogs in med hjälp av en gummiklubba ovanpå de 

mellanliggande stålplattorna. Alla dessa steg och moment kan ses i 

metodavsnittet 3.2 ovan där det beskrivs om utrustningen och materialen 

som användes. 

 

Figur 29: Mått och placering visas framifrån (till vänster) och i profil (till höger) i figuren. 

Balken var nu fastmonterad och kvar var att koppla ihop lyftanordningen 

med balken, i Figur 30 nedan syns infästningspunkten i betongbalken, 

nummer 1 var den schackel som kopplade lyftanordningen med dragplattan, 

nummer 2, och för att dragplattan ska sitta kvar i balken under lyftet förs en 

sprint, nummer 3 i Figur 30, genom dragplatta och balkliv. 
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Figur 30: Förtydligande av infästningspunkt vid provuppställning. 

Balktyp 2 
När det kommer till de kortare balkarna på 1,1 m lyfts dessa balkar på plats 

med hjälp av teleskoplastaren och två skruvinfästningar i respektive hörn på 

flänsens ovansida av balken för att placeras ute på gårdsplanet som visas i 

Figur 31. När balken skulle placeras i lastramen användes den ensamma 

infästning i mitten som skulle användas vid provning, med dragplatta och 

sprint. Då balken endast vägde cirka 500 kg så skadades inte infästningen av 

egentyngden vid montage inför provningen. 

  

a) b) 

Figur 31: I a) två lyftpunkter för att flytta balken utan att belasta provinfästningen på mitten och i b) 

den skruvinfästning som användes i a). 
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När mitten markerades på dessa balkar utgick mätningen från sprintens mitt, 

då det var den enda lyftpunkten vid provning så var det den som bestämde 

vart mitten var. När den sprayade balken stod placerad korrekt i lastramen 

skruvades rundstavarna på plats i underlaget i lastramen, två på baksidan och 

två på framsidan om balken. Med hjälp av antingen den eldrivna trucken 

eller traversen lyftes stålblocken över rundstavarna på balken och dessa 

skruvades fast med bultar på ovansidan blocken. Lyftanordningen kopplades 

på samma sätt som för den längre balktypen, en skillnad var att lyftet skedde 

i 90° mätt mot balkens längsriktning, Figur 32. 

  

a) b) 

Figur 32: I a) lyftanordningen vid kort balk och i b) mått och placering visas framifrån (till vänster) 

och i profil (till höger). 

4.9.2 Tidsförlopp under provning 

För att hinna med alla moment under provningsdagarna gjordes en 

checklista för att kunna bocka av de olika momenten succesivt under dagen 

och utifrån checklistan gjordes en tidplan. Både checklista och tidplan 

återfinns i Bilaga 1. 

4.9.3 Iakttagelser vid provning 

Vid provning av balkarna fick åskådare stå bakom en splitterskärm av plast 

för att undvika eventuellt splitter av betong. 

Varje betongbalk utsattes för en lyftbelastning tills balkens 

infästningspunkter gick till brott eller tills maxkapaciteten i lastramen var 

uppnådd. Under provningen uppmärksammades tre olika stadier, det första 

var vid dragplattornas märklast gånger 1,5 och då skulle inget ha skett, det 

andra stadiet var när första sprickan kunde observeras och vid det sista 

stadiet när balken gick till brott. Hela provförloppet fotograferades och 

dokumenterades enligt ett protokoll som återfinns i Bilaga 2. 
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Styrningen av lastramens lyftkolv sker manuellt med ett reglerdon som styr 

belastningen dynamiskt med hjälp av en oljepump. Då styrningen är 

dynamisk kunde provningen inte stoppas under provningen för inspektion av 

balken, utan endast sakta ner belastningen vid exempelvis märklasten och 

vid första synliga sprickan. 

Aramis fotograferade hela provningen med ett bildpar var tredje sekund. 
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5 Resultat 

5.1 Hållfasthet vid provning 

I Tabell 2 visas den hållfasthet betongen i balkarna höll vid start av 

provningstillfället för varje provbalk. I tabellen visas medelhållfastheten för 

den kub/kuber som testades sist precis innan provning. För att se en tydlig 

bild av hur härdningen såg ut, se Bilaga 4. 

Tabell 2: Kubhållfasthet precis innan provning. 

Balktyp, balk 

nummer 

Hållfasthet 

[MPa] 

Anmärkning 

Typ 1, 

balk 1 

38,1 MPa Inom rätt värde, avspänningshållfastheten. 

Typ 1, 

balk 2 

42,0 MPa För högt värde, montagehållfasthet. 

Typ 2, 

balk 3 

36,2 MPa För lågt värde, under avspänningshållfasthet. 

Typ 2, 

balk 4 

34,2 MPa För lågt värde, under avspänningshållfasthet. 

Typ 2, 

balk 5 

45,4 MPa För högt värde, över montagehållfasthet. 

Typ 2, 

balk 6 

45,9 MPa För högt värde, över montagehållfasthet. 

5.2 Lyftbelastning 

I Figur 33 och Figur 34 syns sambandet mellan kraft och tid under 

provningarna för balktyp 1 respektive 2, det som skiljer diagramen åt är för 

att balktyp 1 har en märklast på 168 kN och balktyp 2 har en märklast på 84 

kN. Det som också gör att kurvorna skiljer sig så pass mycket från varandra 

var för att belastningen påfördes manuellt under provning och därför var det 

inte lätt att utföra alla provningar identiskt. Det är tiden som skiljer kurvorna 

åt för balk 2 till 6, balk 1 avvek från mönstret. 
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Figur 33: Kraftutveckling vid provning för balktyp 1, med märklast vid 168 kN. 

 

Figur 34: Kraftutveckling vid provning för balktyp 2, med märklast vid 84 kN. 

5.3 Aramis 

I detta avsnitt presenteras resultat vid belastning kring den så kallade 

märklasten och den första synliga sprickan med hjälp av bilder från 

programvaran DIC, men även med bilder tagna under provningen. 

5.3.1 Märklast 

Under denna rubrik förtydligas stadiet märklast vid provningen med både 

bilder och text. I det här kapitel kommer balk nummer 3 redovisas och 

resterande balkar av balktyp 2 presenteras i Bilaga 5. 
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I Figur 35 redovisas balk 3 som är av balktyp 2. Den visar läget närmst 

märklasten 84 kN enligt Aramis. Bilden visar inga tendenser till 

sprickbildning vid denna belastning precis som förutsattes. 

Koordinatsystemet i vänstra hörnet visar i vilken riktning som balken 

spricker. De punker ovanför sprinten är ojämnheter i ytan, tas ej hänsyn till.  

 

Figur 35: Skrickbildning i balk 3 vid märklasten i xy-led (skjuvtöjning). 

I Tabell 3 redovisas de anmärkningar som gjordes under provningen vid 

märklasten. Ingen antydan till sprickbild upptäcks, vilket är korrekt och de 

var det förväntade resultatet. 

Tabell 3: Status för provbalkarna vid märklast. 

Balktyp, 

balk 

nummer 

Märklast Anmärkning 

Typ 1, 

balk 1 
168 kN Ingen antydan till sprickbildning visuellt. 

Typ 1, 

balk 2 
168 kN Ingen antydan till sprickbildning visuellt. 

Typ 2, 

balk 3 
84 kN 

Ingen antydan till sprickbildning, varken visuellt eller med 

hjälp av Aramis. 

Typ 2, 

balk 4 
84 kN 

Ingen antydan till sprickbildning, varken visuellt eller med 

hjälp av Aramis. 

Typ 2, 

balk 5 
84 kN 

Ingen antydan till sprickbildning, varken visuellt eller med 

hjälp av Aramis. 

Typ 2, 

balk 6 
84 kN 

Ingen antydan till sprickbildning, varken visuellt eller med 

hjälp av Aramis. 
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5.3.2 Första synliga spricka 

I Tabell 4 förklaras var och vid vilken belastning den första synliga sprickan 

uppkom, det första bildparet enligt Aramis kameror som visade att det var en 

spricka i ytan. Med hjälp av material från DIC visas förändringarna i ytan på 

balkarna, i Bilaga 6 och 7 visas töjningen i x- respektive y-led och i Bilaga 9 

visas töjning i xy-led (skjuvtöjning). Även hur sprickan ser ut presenteras i 

Bilaga 8 med bilder från provningen, tagna med en systemkamera. För att se 

fler bilder på sprickor på samtliga sex balkar, se protokollet som fördes vid 

provningen i Bilaga 3 för mer detaljerad information. 

Tabell 4: Status för provbalkarna vid första synliga spricka enligt bilder från Aramis. 

Balktyp, 

balk nummer 

Last vid 

synlig 

spricka 

Anmärkning 

Typ 1, 

balk 1 
Oklart Vertikal spricka vid sidan av ena sprinten. 

Typ 1, 

balk 2 
Oklart 

Antydan till sprickor på ovansida flänsen vid ena 

infästningen. 

Typ 2, 

balk 3 
249,1 kN 

Första synliga sprickan uppstår i övre flänsen, startar i 

ovankant och går vidare snett neråt och genom mot 

sprinten. 

Typ 2, 

balk 4 
254,6 kN 

Första synliga spricka uppstår i övre flänsen, startar i 

ovankant och går snett neråt mot sprinten. 

Typ 2, 

balk 5 
238,4 kN 

Första synliga spricka uppstår i övre flänsen, startar i 

ovankant och går rakt neråt mot sprinten. 

Typ 2, 

balk 6 
247,2 kN 

Första synliga spricka uppstår i övre flänsen, startar i 

ovankant och går rakt neråt mot sprinten. 

Balk 3 visar den tydligaste och största sprickbildningen av alla balkar. Figur 

36 visar töjning i x- och y-led vid första sprickan i balk 3. 
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a) b) 

Figur 36: I a) spricklast, töjning i x-led och i b) spricklast, töjning i y-led. 

Första synliga sprickan i balk 3 uppkom i ovankant av flänsen och sträckte 

sig neråt sprintens hål i livet. Det inträffade vid en last på 249 kN för balk 3. 

I Figur 37 visas en bild på sprickbildningen på balk 3. De resterande 

balkarna presenteras i Bilaga 3 och 11. 

 

Figur 37: Bild på sprickbildning i balk 3. 

5.4 Beräkningar 

Under detta delkapitel om beräkningar presenteras beräkningarnas resultat 

och alla beräkningar finns i Bilaga 10. 
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5.4.1 Nedböjning av valsad stålbalk HEA 320 

Stålbalken som var placerad ovanpå balktyp 1 vid provning kontrollerades 

för nedböjning, det var viktigt att den inte böjde ner för mycket för att då 

skulle resultatet inte bli lika exakt. Resultatet av nedböjning vid maximal 

last (260 kN) blev 0,2 mm nedböjning, det var minimalt och godkänt för 

provningen. 

5.4.2 Bultens kapacitet mot lastramens vertikala pelare 

Bultarna kontrollerades mot skjuvbrott och varje bult hade en maximal 

kapacitet på 121 kN och det var fyra bultar per infästningsplåt som fästes i 

lastramen. Då var kapaciteten 482 kN och det var väl godkänt då den 

maximala lasten i lastramen var 260 kN. Att den kapaciteten var väl 

godkänd syns på utnyttjandegraden som var 27 % per infästningsplåt i 

lastramens vertikala pelare. 

5.4.3 Infästningsplåtens kapacitet mot hållkantbrott 

Kapaciteten på infästningsplåtarna kontrollerades med hjälp av 

stålegenskaper, hålstorlekar och avstånd mellan hål och kant. Resultatet blev 

att plåtarna klarade 143 kN per infästningsplåt och per 2 infästningsplåtar (2 

stycken infästningsplåtar fästs i var vertikala pelare i lastramen) klarade 

plåtarna 286 kN vilket är godkänt. 

5.4.4 Medelvärde av spricklasterna 

En medelvärdesberäkning gjordes av de fyra balkarnas (balktyp 2) 

spricklaster där ett medelvärde på 247 kN räknades fram. 

5.4.5 Karakteristiskt och dimensionerande lastmedelvärde för 

spricklasten  

Med hjälp av SS-EN 1990 (Swedish Standards Institute, 2014) och EKS 10 

(Boverket, 2016) togs ett karakteristiskt värde fram av de spricklaster som 

togs fram från provningarna av balkarna av typ 2 och resultatet efter 

beräkning blev efter en normalfördelning 229 kN utan hänsyn till 

säkerhetsfaktorer. Det dimensioneradnde värdet beräknades fram till 153 kN 

efter normalfördelning och utan hänsyn till säkerhetsfaktorer. 
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5.4.6 Lastmedelvärde för maxbelastning vid provning 

Med hjälp av SS-EN 1990 (Swedish Standards Institute, 2014) och EKS 10 

(Boverket, 2016) togs ett medelvärde fram av de maximala lasterna från 

provningarna av balktyp 2, detta medelvärde blev 257 kN och det 

dimensionerande värdet beräknades till 171 kN. Dessa två olika värden 

beräknades efter en normalfördelning och utan hänsyn till säkerhetsfaktorer. 

Observera att balken ej gick till brott vid den här maxbelastningen. 

5.4.7 Maximal lyftkapacitet vid spricklast 

Tas inte säkerhetsfaktorer hänsyn till vid sprintlyften så kan en balk med två 

lyftpunker få väga upp till 49,5 ton och en balk med fyra lyftpunkter kan 

väga upp mot 98,9 ton och det är då sprickor uppstår i balken runt 

lyftpunkterna. Maxtyngden på balkar att lyfta ut ur fabriken i Vislanda är på 

40 ton. 
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6 Analys av resultat 

I detta kapitel analyseras de resultat som framkom efter provningen och 

dessa jämförs med teorin som presenteras i kapitel 2. 

6.1 Hållfasthet vid kubtester 

Hållfastheten vid provning av respektive balk var cirka 2–4 MPa över den 

hållfasthet som framgick av kubtryckningen under provningen som visas i 

Tabell 5 eftersom miljön som balkarna befann sig i inte var densamma som 

för kuberna. Ytterligare diskussion kring det finns i metod- och 

genomförandeavsnittet 4.8 och i metoddiskussionen 7.1. Enligt kubtesterna 

hamnade bara balk nummer 3 och 4 på rätt hållfasthet, då värdet skulle ligga 

inom avspänningshållfasthet. Som Tae-Kyun et al. (2015) nämner beror 

betongens hållfasthet mycket på klimatet och det är mycket viktigt att ha 

kolla på temperatur för att få en korrekt hållfasthet. 

Tabell 5: Hållfasthet på balkarna efter analysering av förhållande mellan kuber och balkar. 

Balktyp, balk 

nummer 

Trolig hållfasthet 

[MPa] 
Anmärkning 

Typ 1, balk 1 40,1 – 42,1 MPa För högt värde, montagehållfasthet. 

Typ 1, balk 2 44,0 – 46,0 MPa 
För högt värde, över 

montagehållfasthet. 

Typ 2, balk 3 38,2 – 40,2 MPa 
Inom rätt värde, 

avspänningshållfasthet. 

Typ 2, balk 4 36,2 – 38,2 MPa 
Nästan inom rätt värde, strax under 

avspänningshållfasthet. 

Typ 2, balk 5 47,4 – 49,4 MPa 
För högt värde, över 

montagehållfasthet. 

Typ 2, balk 6 47,9 – 49,9 MPa 
För högt värde, över 

montagehållfasthet. 

6.2 Lyftbelastning 

Utvecklingen av belastningen under provning ser nästan likadana ut oavsett 

vilken balks kurva som inspekteras, allmänt så har förloppen gått olika fort. 

Alla balkars belastning förutom balk nummer 1 har avtagit vid märklasten 

168 kN för balktyp 1 respektive 84 kN för balktyp 2. De plötsliga hack i 

kurvorna beror av yttre faktorer, som exempelvis lyftanordningen kan ha 

blivit snedställd då belastningen ökade eller att balken lyfte från underlaget, 

se exempel i Figur 38. 
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a) b) 

Figur 38: I a) visar hur schacklarna kunde snedställas under provning och i b) hur balkarna av typ 1 

flyttade sig vid provning. 

6.3 Aramis 

Alla bilder från datainsamlingen genom DIC visar vissa störningar på ytan 

av balkarna, dessa störningar kan bero på att ytan inte var helt jämn, att de 

kunde ha vissa håligheter punktvis, och det syns bäst på bilderna i Bilaga 5 

oftast som punkter i flänsen ovanför sprinten. Området runt sprintens hål i 

livet hade stora deformationer som inte togs hänsyn till och detta syns 

tydligt på bilder i exempelvis Bilaga 9. 

6.4 Sprickbild 

Resultat från provningen som genomfördes 1975, presenteras i Tabell 6. 

Under provningen som utfördes 1975 användes ett mått på kraften som heter 

megapound (Mp), 1 Mp är lika med 10 kN. Resultatet visar att deras 

standardarmerade balk gick till spjälkbrott vid 190 kN per lyftpunkt och att 

den balk som var armerad mot spjälkning fick spjälksprickor som uppkom 

vid en belastning på 210 kN i vardera lyftpunkten. Abetongs försök gjordes 

med en lyftriktning på 45° i vardera lyftpunkten, försöket i denna studie 

provades balk nummer 1 och 2 i en vinkel på 45° och balk nummer 3 till 6 

provades med ett vertikalt lyft på 90°. Resultat om första synliga sprickor i 

denna undersökning uppkom mellan 238 kN till 255 kN som framkommer i 

Tabell 7. 
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Armeringen som används i provningen har inte samma egenskaper jämfört 

med armeringen som användes 1975. Skillnaden är armeringen i överkant på 

balken, i balkarna som använts under den här studien har en K500B-T med 

en diameter på 16mm använts och balkarna som använts under provningen 

1975 hade en överkantsarmering B500BT med en diameter på 20 mm. 

Armeringarnas mekaniska egenskaper skiljer sig inte åt men dess utseende 

skiljer sig något. Kammarna sitter tätare på en K500B-T än på en B500BT 

stång. Den övriga armeringen i balkarna har samma mekaniska- och 

utseendemässiga egenskaper samt samma diameter på stängerna. Som 

Iskasson (2017) nämner är det vilktigt att rätt armering används för att få 

den att samverka på ett korrekt sätt med betongen och då blida en starkare 

betongkonstruktion. 

Tabell 6: Resultat från provningen år 1975. 

Prov nr 
Spjälksprickor 

[Mp] 
Brottlast [Mp] Brottorsak 

Balk 1 19,0 = 190 kN 19,0 = 190 kN Spjälkbrott 

Balk 2 21,0 = 210 kN 22,5 = 225 kN 
Armerat brott 

hårnål i balkliv 

Tabell 7: Den här undersökningens resultat från år 2017. 

Prov nr Spricklast Typ av spricka 

Balk 3 249 kN Böjsprickor 

Balk 4 255 kN Böjsprickor 

Balk 5 238 kN Böjsprickor 

Balk 6 247 kN Böjsprickor 

Analys om vad för typ av sprickbild och var sprickorna uppkom visas och 

beskrivs på samtliga balkar 3 till 6 i Bilaga 11. I Figur 39 visas den slutliga 

sprickbilden för balk nummer 3. Den analys som kan dras av den stora 

skillnaden på spricklast, då balkarna från 1975 och 2017 är högst snarlika i 

utförandet, är betongens recept. Som nämns i teorikapitel 2.1.4 kan resultatet 

bero på vad för tillsatsmedel som används idag och därmed öka betongens 

styrka  (Hoang, et al., 2015). I det recept för den betong som användes i 

balkarna som provades 1975 framgår det inte vad för tillsatsmedel som 

använts, därför kan ingen direkt analys dras av varför resultatet blev som det 

blev. 



42 

Johansson & Schönbeck 

 

Figur 39: Slutlig sprickbild av balk nummer 3. 

Balken i Figur 39 hade ett hållfasthetsvärde på 38,2 – 40,2 MPa efter 

analysering av hållfasthetsvärdena och balken belastades till en maxlast på 

259 kN. Sprickan som går från överkant av flänsen ner mot sprinten 

benämns som en böjskjuvspricka utifrån de teorier som Engström (2008) 

nämner att en böjskjuvspricka startar som en böjspricka men när den vandrar 

upp i livet så böjer den av till en skjuvspricka. Sprickan under sprinten har 

kommit av att F-byglarna som ligger ovanför sprinten har dragbelastats 

jämnt och skapat ett dragbrott.  
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7 Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras valet av metoder samt de resultat som valda 

metoder har lett fram till samt tolkningen av dessa. 

7.1 Metoddiskussion 

Initialt var tanken att prova två typer av balkar med olika armeringsmängder. 

Under processens gång och i samråd med handledare och andra inblandade 

togs beslutet att förändra provningsbalkarna för att kunna fokusera på 

lyftpunkten. Den främsta orsaken till det var begränsad kapacitet i 

utrustningen som belastade provkroppen, vilket inte tillät tillräcklig 

belastning för brott. 

Att förbereda inför provningen var inte helt lätt. Det var komplicerat och 

svår att hitta information om sprintlyft. De finns mycket information om 

olika lyft men inte om de lyft som studerats i den här studien. De material 

som fanns tillgängligt var det vi fått av vår handledare från samarbets 

företaget vilket har varit till stor hjälp men det hade underlättat om de 

funnits fler studier att jämföra med när det gäller sprintlyft. 

I efterhand kunde fler beräkningar genomförts på själva lyftanordningen i 

betongbalken för att se hur mycket kraft de klarar av och då hade balkarna 

kunnat anpassas till en mer korrekt storlek från början eller så kunde 

provningen utförs i en maskin som klarar av att lyfta med större kraft. Vissa 

beräkningar gjordes under studien, dessa kunde utvecklats och gjorts mer 

grundligt för att nå ett bättre och mer korrekt resultat. 

En viktig del av studien var att prova balkarna när deras hållfasthet låg 

mellan 38-40 MPa, vilket visade sig vara en svår gräns att förhålla sig till. 

För att veta balkars hållfasthet används en metod där kuber trycktes till brott 

med hjälp av en tryckmaskin, sedan lästes ett värde av från en tabell och på 

så sätt togs ett hållfasthetsvärde fram på respektive kub. 

För att få så korrekt hållfasthet som möjligt skall kuberna och balkarna 

befinna sig i samma miljö (temperatur, luftfuktighet med mera). I försöket 

som gjordes så var det inte fallet, eftersom balken förflyttades till Växjö och 

kuben var kvar på fabriken i Vislanda så var det svårt att kontrollera att de 

båda var i samma miljö. Troligen har det påverkat betongens hållfasthet 

mycket då kuberna och balkarna inte var i exakt samma miljö. En annan sak 

som kan ha påverkat kuberna respektive balkars hållfasthet var att de är 

ganska stor storleksskillnad. Kuberna ändrar temperatur mycket fortare än 

balkarna och därför bedöms hållfastheten att skilja cirka 2-4 MPa mellan 

kuberna och balkarna, det vill säga att balkarnas hållfasthet är 2-4 MPa 

högre än de värden som kubprovningens resultat gav. 
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Det hade därför varit bättre att provning av balkar och tryckprovningen av 

kuberna genomförts på samma plats där de båda har samma förutsättningar. 

De hade kunnat ge ett mer exakt värde på hållfastheten. 

DIC har varit en utmärkt metod för att förstå hur material påverkar varandra 

samt se hur sprickor bildas i materialet. Med hjälp av bilder och film har en 

förståelsen för hur sprickor bildas och fungerar ökat. Önskvärt hade varit att 

visa ovansidan flänsen av betongbalken, men utrustningen tillät endast att en 

yta studerades. 

Om studien varit mer omfattande så kunde fler balkar provats med en 

hydraulkolv som tillåtit högre belastning vilket hade kunnat göra så att 

balkarna gick till brott. Även om balkarna inte gick till brott under studien 

kunde ändå vissa slutsatser dras. 

7.2 Resultatdiskussion 

Medelvärdet av de experimentella försöken visar att dagens sprintlyft klarar 

av en medellast på 247 kN innan balken får synliga sprickor vilket till 

skillnad från provningen 1975 med 190 kN är betydligt högre. Resultatet i 

den här studien är dock inte det maximala värdet som sprintlyftet klarar av. 

Det innebär att 247 kN inte är den maximala lasten, eftersom lastramen inte 

klarade av att belasta balkarna mer så är det den här studiens resultat. 

Som Figur 35 i resultatkapitlet och Bilaga 5 visar så har ingen töjning 

förekommit vid betongbalkarnas märklast enligt data från Aramis. Däremot 

som Figur 36, Figur 37 i resultatet och Bilaga 6 till 9 visar så har den första 

för ögat synliga sprickan bildats. På alla balkar av balktyp 2 sker den första 

synliga sprickan i betongbalkens övre fläns, sprickan kan kallas en lokal 

böjspricka eller böjskjuvspricka som stämmer överens med det som nämns i 

kapitlet 2.6 om sprickbildning och uppkommer av att draghållfastheten 

överskrids. Dessa böjsprickor kan senare vid ytterligare belastning orsaka 

spjälkbrott, där större sjok av betongbitar kan lossna från 

betongkonstruktionen. Vilket typ av brott balkarna skulle gått till vid 

ytterligare belastning kan inte avgöras i den här undersökningen, utifrån den 

gamla studien från 1975 så gick den balk utan spjälkarmering till spjälkbrott. 

De balkar som provades i denna studie hade ingen extra spjälkarmering, 

därav finns anledning att tro att de skulle gått till spjälkbrott. Eftersom 

armeringen i provningen 2017 är mycket lik armeringen i provningen som 

genomfördes 1975 borde balkarna gå till ett liknande brott. 

Den tryckhållfasthet balkarna skulle hålla vid provning 

(avformningshållfastheten) var svår att beräkna i förväg, så alla balkar 

hamnde inte inom rätt intervall för avformningshållfastheten. Balk 4 som 

hade lägst värde på tryckhållfastheten (36,2 – 38,2 MPa) visade sig vara den 

balk som inte fick några sprickor i livet av f-byglarna som var placerade 

över sprinten, bara sprickor i flänsen och intill sprintens hål. Balk 5 och 6 
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hade högst tryckhållfasthet (47,4 – 49,4 MPa respektive 47,9 – 49,9 MPa) 

från kubtesterna vid provning och dessa fick spricka i livet under sprinten 

men bara på ena sidan av sprinten och sprickor i flänsen. Avvikande vid 

provning var balk 3 som av f-byglarna fick en nästan helt symetrisk, 

centriskt placerad spricka under sprinten i form av en glad mun och också en 

spricka i flänsen som de övriga balkarna. Avvikande var att balk 3 hade en 

något högre tryckhållfasthet (38,2 – 40,2 MPa) än balk 4 som inte fick några 

sprickor i livet. Hur stor inverkan tryckhållfastheten hade på mängden 

sprickbildning är oklart  

Det dimensionerade värdet togs fram för att kunna användas i praktiken 

under framtida arbeten när nya balkar av den här karaktären tas fram. Ett 

värde för spricklasten och för den maximala belastningen som balkarna kom 

upp i beräknades fram till 153 kN respektive 171 kN, vilket innebär att de 

balkar som i framtiden skapas, dimensioneras mot dessa 

dimensioneringsvärden per lyftpunkt. Om framtidens balkar dimensioneras 

mot det framräknade värdet för spricklasten på 153 kN är konstruktionen på 

den säkra sidan för att inte få sprickor runt infästningen. De framräknade 

värdena enligt svensk standard (Swedish Standards Institute, 2014) och 

boverkets konstruktionsregler (Boverket, 2016) ser rimliga ut efter 

analysering av de provvärden som togs fram i denna undersökning. 
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8 Slutsatser 

Målet med föreliggande studie var att genom provning ta reda på om 

sprintlyft som används idag är bättre än de som användes år 1975. Genom 

provning samt jämföra med Abetongs senaste provning komma fram till 

sprintlyftets maximala kapacitet för vidare utveckling i framtiden. 

Sprintlyftet klarar idag av en större kraft än vad det gjorde under provningen 

år 1975. Detta beror på att betongkvalitén har utvecklats på de 42 åren som 

gått mellan provningarna på grund av andra och fler tillsatsmedel i 

betongrecepten som nämns i teoriavsnittet 2.1.4. Även om den här studien 

inte fick fram ett maximalt värde på vad sprintlyftet klarar av så är studiens 

värden betydligt högre än värdena från provningen 1975. 

Mycket fokus läggs idag på betongkvalité och armeringsmängd, den skulle 

kunna läggas på sprintlyft och på lyft i allmänhet för utan bra och säkra lyft 

så kan inte betongbalkar eller andra betongelement lyftas på ett bra sätt. Det 

finns mycket inom det här området som skulle kunna utvecklas till de bättre. 

8.1 Förslag på framtida studier 

Utanför ramen för detta examensarbete vore det intressant att fördjupa 

studien genom att ytterligare undersöka följande: 

Den här studien gav inget maximalt värde på vad sprintlyftet klarar av. 

Genom att göra fler provningar med kraftigare utrustning med högre 

kapacitet kan detta tas fram. 

Hur kan lyftet utvecklas så att tyngre och längre balkar kan lyftas? 

Kontrollera säkerheten kring lyftet. 

I den här studien kontrollerades endast IB- balkar, studien borde även 

genomföras på SIB-balkar på likande sätt. 
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Bilaga 1: sid 1: (3) 
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BILAGA 1: Checklista och tidplan vid provning 

Checklista: 

1. Montering 1 

a. Teleskoplastare anländer till provningslokalen.  

b. Balkarna anländer till provningslokalen och ringa om ett nytt 

hållfasthetsvärde på balkarna.  

c. Mitten markerades på balkarna i undre flänsen.  

d. Balk 1 placeras centriskt i lastramen utefter markering i 

lastramens bottenplatta.  

e. Spraya balk 1 i svartvitt prickigt mönster.  

f. Placera och montera tillhörande ståldetaljer ovanpå 

betongbalken.  

g. Koppla fast lyftanordningen.  

h. Rigga Aramis.  

i. Dokumentera och fotografera uppställningen.  

2. Provning 1 

a. Ringa om ett hållfasthetsvärde på balk 1.  

b. Lyftning och Aramis startar.  

c. Sakta in lyftningen vid 1,5 x märklasten och dokumentera 

och fotografera.  

d. Fortsätt lyftningen tills brott uppstår eller tills max last är 

uppnådd i lastramen.  

e. Dokumentera, fotografera slutresultatet, observera last och 

analysera brott.  
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3. Demontering 1 

a. Ta undan Aramis.  

b. Tillhörande ståldetaljer ovanpå betongbalken tas bort.  

c. Balk 1 placeras utomhus.  

4. Montering 2 

a. Spraya balk 2 i svartvitt prickigt mönster.  

b. Centrera balken i lastramen efter markering.  

c. Placera och montera tillhörande ståldetaljer ovanpå 

betongbalken.  

d. Rigga Aramis.  

e. Dokumentera och fotografera uppställningen.  

5. Provning 2 

a. Ringa om ett hållfasthetsvärde på balk 2.  

b. Lyftning och Aramis startar.  

c. Sakta in lyftningen vid 1,5 x märklasten och dokumentera 

och fotografera.  

d. Fortsätt lyftningen tills brott uppstår eller tills max last är 

uppnådd i lastramen.  

e. Dokumentera, fotografera slutresultatet, observera last och 

analysera brott.  

6. Demontering 2 

a. Ta undan Aramis.  

b. Tillhörande ståldetaljer ovanpå betongbalken tas bort.  

c. Balk 2 placeras utomhus.  
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Tidplan för en provningsdag visas i tabellen. 

 

Tid Moment 

18:15 – 20:00 Kvällen innan gjöts balkarna inom denna tid. 

  

07:00 – 07:45 Betongbalkarna lämnade Vislanda fabriken. 

07:45 – 08:00 Betongbalkarna levererades till provningslokalen. 

08:00 – 10:00 Montering 1 

10:00 – 11:30 Provning 1 

11:30 – 12:00 Demontering 1 

12:00 – 12:30 Paus 

12:30 – 14:15 Montering 2 

14:15 – 15:45 Provning 2 

15:45 – 16:15 Demontering 2 

 



Bilaga 2: sid 1: (1) 

Johansson & Schönbeck 

BILAGA 2: Utformning av protokoll (protokollmall) 

 

Protokoll Provning  Datum: X 

Balk: X Balktyp: X   Tid: 00:00      Hållfasthet: X 

 

  

Lastvärde: Observation: 

1,5 x Märklast:   

Första sprickan: 

  

Brott: 

  

 

 

 

 

Övriga noteringar:  
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BILAGA 3: Resultat av provning på protokoll med bilder 

Balk nummer: 1 

Balktyp: 1 

Datum: 2017-02-14 

Tid: 11:45 

Hållfasthet: 38,1 MPa 

Maxlast: 261-262 kN 

Övriga noteringar: Aramis användes på en av infästningarna. Hela balken 

lyftes från underlaget vid provningen. 

Tabell på de olika stadierna från provningen. 

 
Lastvärde: Observation: 

1,5 x 

Märklast: 

Märklast/dragplatta: 5,6 ton 

5,6 ton x 2 st. x 1,5 = 16,8 ton 

168 kN 

Inget hände, precis som förväntat. 

Första 

sprickan: 

Oklart vid vilken last första 

sprickan uppkom. 

Betongkross över sprintarna. 

En kortare spricka bredvid ena hålet 

vid sprinten i livet, som gick vertikalt. 

Brott: Odefinierad brottlast. Gick ej till brott. 

 

   

a) b) c) 

I a) visas första krossprickan och i b) visas sprickan vid sidan av sprinten samt i c) hur balken lyftes 

när belastningen ökade under provning.
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Balk nummer: 2 

Balktyp: 1 

Datum: 2017-02-14 

Tid: 14:15 

Hållfasthet: 42,0 MPa 

Maxlast: 260 – 261 kN 

Övriga noteringar: Då det inte hände något med balk nummer 1, valdes att 

inte använda Aramis på balk nummer 2. Balken hamnade 

något (cirka 1-4 cm) för långt till höger och lyftes vid test 

enbart på höger sida. Vänster sida stod kvar på 

underlaget. Balken hade blivit böjd och detta på grund av 

att ena sidan fått sol på sig under dagen. 

Tabell på de olika stadierna från provningen. 

 
Lastvärde: Observation: 

1,5 x 

Märklast: 

Samma som balk 

nr. 1. 

168 kN 

Inget hände, precis som det förväntat. 

Första 

sprickan: 
Cirka 170 kN 

Antydan till sprickor i betongen på ovansidan 

flänsen vid ena infästningen. 

Brott: 
Odefinierad 

brottlast. 
Gick ej till brott. 

 

  

a) b) 

I a) första krossprickan och i b) placering av balken i förhållande till centrum av lastramen 
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Balk nummer: 3 

Balktyp: 2 

Datum: 2017-02-16 

Tid: 15:15 

Hållfasthet: 46,2 MPa 

Maxlast: 258,7 kN 

Övriga noteringar: Aramis användes och sprickorna blev som mest tydliga 

på denna balk. 

Tabell på de olika stadierna från provningen. 

 
Lastvärde: Observation: 

1,5 x 

Märklast: 

Märklast/dragplatta: 5,6 ton 

5,6 ton x 1 st. x 1,5 = 8,4 ton 

84 kN 

Inget hände, precis som förväntat. 

Första 

sprickan: 

110 kN 

 

130 kN 

 

249,1 kN 

Började spricka i ovankant och runt 

sprinten i livet. 

Sprickor i flänsen och i livet runt 

sprinten. 

Första synliga spricka enligt DIC, 

spjälkspricka i flänsen. 

Brott: Odefinierad brottlast. Gick ej till brott. 

 

  

a) b) 

I a) sprickor ovanpå balken och i b) sprickor på "framsidan" av balken. 
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Balk nummer: 4 

Balktyp: 2 

Datum: 2017-02-16 

Tid: 17:10 

Hållfasthet: 37,2 MPa 

Maxlast: 259,3 kN 

Övriga noteringar: Aramis användes. Balken pendlade snabbt fram och 

tillbaka när den lyftes upp från lastramen, kan ha blivit 

konstigt i Aramis. 

Tabell på de olika stadierna från provningen. 

 
Lastvärde: Observation: 

1,5 x Märklast: 
Märklast/dragplatta: 5,6 ton 

5,6 ton x 1 st. x 1,5 = 84 kN 
Inget hände, precis som förväntat. 

Första sprickan: 

140 kN 

 

254,6 kN 

Började spricka ovanför sprinten. 

Sedan stack sprickorna ut och upp 

mot flänsen och uppe på flänsen. 

Första synliga spricka enligt DIC, 

spjälkspricka i flänsen. 

Brott: Odefinierad brottlast. Gick ej till brott. 

 

  

a) b) 

I a) sprickor på "baksidan" och i b) sprickor ovanpå balkens fläns. 
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Balk nummer: 5 

Balktyp: 2 

Datum: 2017-02-17 

Tid: 09:00 

Hållfasthet: 45,4 MPa 

Maxlast: 260,3 kN 

Övriga noteringar: Aramis användes. Hållfastheten var för hög på denna 

balk. 

Tabell på de olika stadierna från provningen. 

 
Lastvärde: Observation: 

1,5 x 

Märklast: 
84 kN Inget hände, precis som det förväntat. 

Första 

sprickan: 

140 kN 

 

238,4 kN 

Först sprickor ovanför sprinten och sedan några 

få sprickor rakt upp mot och på flänsen. 

Första synliga spricka enligt DIC, spjälkspricka 

i flänsen. 

Brott: 
Odefinierad 

brottlast. 
Gick ej till brott. 

 

  

a) b) 

I a) sprickor på balkens "baksida" och i b) sprickor på balkens ovansida. 
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Balk nummer: 6 

Balktyp: 2 

Datum: 2017-02-17 

Tid: 10:07 

Hållfasthet: 46,4 MPa 

Maxlast: 258,0 kN 

Övriga noteringar: Aramis användes. Då hållfastheten var för hög även på 

denna balk, så kan det ha spelat roll i och med att det inte 

blev lika mycket kross över sprinten och att det inte blev 

några direkta sprickor i fläns eller liv. 

Tabell på de olika stadierna från provningen. 

 
Lastvärde: Observation: 

1,5 x Märklast: 84 kN Inget hände, precis som förväntat. 

Första sprickan: 
130 kN 

247,2 kN 

Knakade, ett par små korta sprickor 

under sprinten. 

Första synliga spricka enligt DIC, 

spjälkspricka i flänsen. 

Brott: Odefinierad brottlast. Gick ej till brott. 

 

  

a) b) 

I a) syns sprickor på balkens "baksida" och i b)  sprickor på balkens ovansida. 
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BILAGA 4: Härdningskurvor för betongbalkarna 

 

 

Härdningskurva för balk 1. 

 

 

Härdningskurva för balk 2. 
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Härdningskurva för balk 3. 

 

 

Härdningskurva för balk 4. 
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Härdningskurva för balk 5. 

 

 

Härdningskurva för balk 6. 
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BILAGA 5: Skjuvtöjning i xy-led (skjuvtöjning) vid 

märklasten 84 kN enligt Aramis 

 

Balktyp, 

balk 

nummer 

Märklast, 84 kN Kommentar 

Typ 2, 

balk 3 

 

Denna bild visar läget 

närmst märklasten 84 kN 

från Aramis. Bilden visar 

inga tendenser till 

sprickbildning vid denna 

belastning precis som det 

är meningen. De punker 

ovanför sprinten är 

ojämnheter i ytan, tas ej 

hänsyn till. 

Typ 2, 

balk 4 

 

Samma på denna bild som 

ovan, bild närmst märklast 

och visar även här inga 

tendenser till sprickor. 

Även denna balken har 

ojämnheter i ytan ovanför 

sprinten. 
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Typ 2, 

balk 5 

 

 

Samma som ovan. 

 

I kanterna av det gröna 

området är det fläckigt 

gult, blått och rött och 

vissa områden med grått, 

här har kamerorna svårt 

att få skärpa och tas ej 

hänsyn till vid 

analysering. 

Typ 2, 

balk 6 

 

Samma som ovan. 

 

Med oskärpa i kanterna 

som resterande balkar 

ovan. 
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Bilaga 6: Töjning i x-led vid första synliga spricka enligt 

Aramis 

 

Balktyp, 

balk nr; 

last 

Spricklast, töjning i x-led 

Typ 2, 

balk 3, 

249,1 kN 

 

Typ 2, 

balk 4, 

254,6 kN 
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Typ 2, 

balk 5, 

238,4 kN 

 

Typ 2, 

balk 6, 

247,2 kN 
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BILAGA 7: Töjning i y-led vid första synliga spricka enligt 

Aramis 

 

Balktyp, 

balk nr; 

last 

Spricklast, töjning i y-led 

Typ 2, 

balk 3, 

249,1 kN 

 

Typ 2, 

balk 4, 

254,6 kN 
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Typ 2, 

balk 5, 

238,4 kN 

 

Typ 2, 

balk 6, 

247,2 kN 
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BILAGA 8: Bilder på första synliga spricka med 

kommentarer 

Bilder tagna vid provning som visar hur första synliga spricka såg ut. 

Balktyp, 

balk 

nummer, 

vid vilken 

last 

Första synliga spricka Kommentar 

Typ 1, 

Balk 1, 

Oklar last 

 

Den spricka som syns 

i bilden till vänster är 

den spricka som 

uppkom efter 

belastning av balken. 

Sprickan sitter precis 

till vänster om 

sprintens hål i livet. 

Typ 1, 

Balk 2, 

Oklar last 

 

Den spricka som blev 

efter belastning av 

balk nummer 2 var 

den som visas i bilden 

till vänster. Sprickan 

syns relativt centralt i 

bilden, efter noggrant 

letande. Sprickan är 

placerad ovanpå 

flänsen intill 

lyftpunkten. 
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Typ 2, 

balk 3, 

249,1 kN 

 

Första synliga 

sprickan uppkom i 

ovankant av flänsen 

och sträckte sig neråt 

sprintens hål i livet, 

som syns i bilden till 

vänster. 

Typ 2, 

balk 4, 

254,6 kN 

 

Först började det 

spricka upp vid sidan 

av sprinten i livet och 

sedan uppkom 

sprickan som syns i 

bilden till vänster 

uppe på flänsen. 
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Typ 2, 

balk 5, 

238,4 kN 

 

Första synliga sprickan 

var den till höger om 

sprinten. Sedan 

uppkom den officiellt 

första sprickan i 

flänsen som syns i 

bilden till vänster. 

Typ 2, 

balk 6, 

247,2 kN 

 

En kortare spricka 

uppstod i flänsen som 

visas i bilden till 

väster. 
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BILAGA 9: Skjuvtöjning vid första synliga spricka enligt 

Aramis 

 

Balktyp, 

balk 

nummer, 

last 

Spricklast, töjning i XY-led Kommentar 

Typ 2, 

balk 3, 

249,1 kN 

 

Bilden visar töjning 

i x- och y-led i 

samma bild och 

visar tydligt den 

spricka som först 

uppkom i övre 

flänsen som visas 

som ett rött snett 

streck. Mindre 

förändringar visas 

även under sprinten, 

som uppstått av 

ZA-byglarna. 

Typ 2, 

balk 4, 

254,6 kN 

 

Denna balken fick 

inga stora 

förändringar i xy-

led och de visas inte 

lika tydligt i denna 

bild som de bilder 

på balk 4 i Fel! 

ittar inte 

referenskälla.. 
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Typ 2, 

balk 5, 

238,4 kN 

 

Liknande resultat 

blev det här som i 

bilden ovan för balk 

4. Bilderna på balk 5 

i Fel! Hittar inte 

eferenskälla. visar 

tydligare var 

sprickorna uppstod. 

Typ 2, 

balk 6, 

247,2 kN 

 

Samma som 

ovanstående bilder i 

denna tabell. Ser 

mest spår av 

dragningen av ZA-

byglarna i livet på 

denna balk. 
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BILAGA 10: Beräkningar 

 

Nedböjning av valsad stålbalk HEA 320 

Materialdata:  

𝐸 = 210 𝐺𝑃𝑎  ℎ = 310 𝑚𝑚 

𝐿 = 1,25 𝑚  𝑏 = 300 𝑚𝑚 

𝑃 = 260 𝑘𝑁  𝑡 = 15,5 𝑚𝑚 

𝐼 = 22930 × 104 𝑚𝑚4 𝑅 = 27 𝑚𝑚 

𝑓𝑦 = 235 𝑀𝑃𝑎  𝑑 = 9 𝑚𝑚 

 

Nedböjning: 

𝑣𝑚𝑎𝑥 =
𝑃 × 𝐿3

48 × 𝐸 × 𝐼
=

260 × 1,253

48 × 210000 × 22930 × 104
= 0,0002 𝑚 = 

= 0,222 𝑚𝑚 

 

Slutsats: Nedböjningen är minimal på 0,2 mm och det är godkänt vid 

provning. 

  

Tvärsnittsdata stålbalk HEA 320. 
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Bultens kapacitet mot lastramens vertikala pelare 

Bultens materialdata: 

Typ: M20, skjuvhållfasthetsklass 8.8 

𝛼𝑣 = 0,6 

𝑓𝑢𝑏 = 800 
𝑁

𝑚𝑚2
 

𝐴 = 314 𝑚𝑚2 

𝛾𝑀2 = 1,25 

𝑛 = 4 𝑠𝑡 

 

Beräkning av skjuvbrott i bulten: 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 =
𝛼𝑣 × 𝑓𝑢𝑏 × 𝐴

𝛾𝑀2
=

0,6 × 800 × 314

1,25
= 120,58 

𝑘𝑁

𝑏𝑢𝑙𝑡
 

𝐹𝑣,𝑅𝑑(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡) = 𝐹𝑣,𝑅𝑑 × 𝑛 = 120,58 × 4 = 482,32 𝑘𝑁 

 

Slutsats: En bult beräknas gå till skjuvbrott vid 120,58 kN och per 

infästningsplåt är det 4 stycken bultar som fästs i lastramens vertikala pelare 

och har då en gemensam kapacitet på 482,32 kN. 

 

 

Utnyttjandegrad av bultarna: 

𝑅𝐴 = 𝑅𝐵 =
𝑃

2
=

260

2
= 130 𝑘𝑁 

𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 →
𝑅𝐴

𝐹𝑣,𝑅𝑑(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡)
=

130

482,32
= 0,2695 = 27,0% 

 

Slutsats: Bultarna som sitter i lastramens vertikala pelare som sitter i 

infästningsplåten utnytjas till 27% och har tillräckligt med kapacitet för 

provningen. 

 

Lastfall på hur stålbalken belastas. 
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Infästningsplåtens kapacitet mot hålkantbrott 

Materialdata: 

Stålkvalité: S235 

𝑛 = 4 𝑠𝑡 

𝑓𝑢 = 235 𝑀𝑃𝑎 

𝑑 = 20 𝑚𝑚 (𝑏𝑢𝑙𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟) 

𝑑0 = 22 𝑚𝑚 (ℎå𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟) 

𝑡 = 16 𝑚𝑚 (𝑝𝑙å𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑡𝑗𝑜𝑐𝑘𝑙𝑒𝑘) 

𝑒2 = 60,5 𝑚𝑚 (𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 ℎå𝑙𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢𝑚/𝑘𝑎𝑛𝑡 𝑚𝑜𝑡 𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡𝑟𝑖𝑘𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛) 

 

Beräkning av infästningsplåten fäst i lastramens vertikala pelare och 

stålbalkens liv: 

𝑘1 = min {
2,8 × 𝑒2

𝑑0
− 1,7; 2,5} = 2,5 

α𝑏 = min {α𝑑;  
𝑓𝑢𝑏

𝑓𝑢
; 1} = 0,95 

𝐹𝑏,𝑅𝑑 =
𝑘1 × α𝑏 × 𝑓𝑢 × 𝑑 × 𝑡

𝛾𝑀2
= 142,9 𝑘𝑁 

𝐹𝑏,𝑅𝑑(2 𝑠𝑡) = 𝐹𝑏,𝑅𝑑 ×
𝑛

2
= 142,9 × 2 = 285,8 𝑘𝑁 

 

Slutsats: Plåten i infästningsplåtarna har kapacitet att klara provningen med 

tanke på att två infästningsplåtar fäst på var sida av lastramen.
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Medelvärde av spricklasterna 

Beteckningar: 

𝑆𝑚 = 𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑠𝑝𝑟𝑖𝑐𝑘𝑙𝑎𝑠𝑡 

 

Beräkning av medelvärdet: 

𝑥3,𝑠𝑝𝑟𝑖𝑐𝑘 = 249,12 𝑘𝑁 

𝑥4,𝑠𝑝𝑟𝑖𝑐𝑘 = 254,57 𝑘𝑁 

𝑥5,𝑠𝑝𝑟𝑖𝑐𝑘 = 238,43 𝑘𝑁 

𝑥6,𝑠𝑝𝑟𝑖𝑐𝑘 = 247,17 𝑘𝑁 

𝑛 = 4 𝑠𝑡 

𝑆𝑚 =
𝑥3,𝑠𝑝𝑟𝑖𝑐𝑘 + 𝑥4,𝑠𝑝𝑟𝑖𝑐𝑘 + 𝑥5,𝑠𝑝𝑟𝑖𝑐𝑘 + 𝑥6,𝑠𝑝𝑟𝑖𝑐𝑘

𝑛
= 247,32 𝑘𝑁 

 

Slutsats: Medelvärdet av spricklasten på balkarna av typ 2 är 247,32 kN.
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Karakteristiskt och dimensionerande lastmedelvärde för 

spricklasten 

Beteckningar: 

𝑋𝑑 = 𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑣ä𝑟𝑑𝑒(𝐹𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙 𝐷. 1 𝑡𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑢𝑟 𝑆𝑆 − 𝐸𝑁 1990) 

𝛾𝑚 = 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 

𝑘𝑛 = 𝐾𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑓ö𝑟 𝑛 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑣(𝐸𝐾𝑆 10, 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑙 𝐵 − 5) 

𝑋𝑘,𝑠𝑝𝑟𝑖𝑐𝑘(𝑛)

= 𝐾𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑠𝑘𝑡 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑓ö𝑟 𝑠𝑝𝑟𝑖𝑐𝑘𝑙𝑎𝑠𝑡(𝐹𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙 𝐷. 3 𝑡𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑢𝑟 𝑆𝑆
− 𝐸𝑁 1990) 

𝑚𝑥,𝑠𝑝𝑟𝑖𝑐𝑘 = 𝑆𝑝𝑟𝑖𝑐𝑘𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑓ö𝑟 𝑛 𝑠𝑡𝑦𝑐𝑘𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 

𝑠𝑥,𝑠𝑝𝑟𝑖𝑐𝑘 = 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒 𝑣𝑖𝑑 𝑠𝑝𝑟𝑖𝑐𝑘𝑙𝑎𝑠𝑡(𝐹𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙 𝐷. 2 𝑡𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑢𝑟 𝑆𝑆

− 𝐸𝑁 1990) 

𝑉𝑥,𝑠𝑝𝑟𝑖𝑐𝑘 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑓ö𝑟 𝑠𝑝𝑟𝑖𝑐𝑘𝑙𝑎𝑠𝑡 

 

Beräkning av karakteristiskt värde: 

𝑋𝑑 =
𝑋𝑘(𝑛)

𝛾𝑚
=

𝑚𝑥{1 − 𝑘𝑛𝑉𝑥}

𝛾𝑚
→ 𝑋𝑘(𝑛) =

𝛾𝑚

𝑋𝑑
= 𝑚𝑥{1 − 𝑘𝑛𝑉𝑥} 

𝑥3,𝑠𝑝𝑟𝑖𝑐𝑘 = 249,12 𝑘𝑁 

𝑥4,𝑠𝑝𝑟𝑖𝑐𝑘 = 254,57 𝑘𝑁 

𝑥5,𝑠𝑝𝑟𝑖𝑐𝑘 = 238,43 𝑘𝑁 

𝑥6,𝑠𝑝𝑟𝑖𝑐𝑘 = 247,17 𝑘𝑁 

𝑛 = 4 𝑠𝑡 

𝑚𝑥,𝑠𝑝𝑟𝑖𝑐𝑘 =
𝑥3,𝑠𝑝𝑟𝑖𝑐𝑘 + 𝑥4,𝑠𝑝𝑟𝑖𝑐𝑘 + 𝑥5,𝑠𝑝𝑟𝑖𝑐𝑘 + 𝑥6,𝑠𝑝𝑟𝑖𝑐𝑘

𝑛
= 247,32 𝑘𝑁 

𝑘𝑛 = 2,68 

𝑠𝑥,𝑠𝑝𝑟𝑖𝑐𝑘 = √∑(𝑥𝑖,𝑠𝑝𝑟𝑖𝑐𝑘−𝑚𝑥,𝑠𝑝𝑟𝑖𝑐𝑘)
2

𝑛−1
=6,7047 
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𝑉𝑥,𝑠𝑝𝑟𝑖𝑐𝑘 =
𝑠𝑥,𝑠𝑝𝑟𝑖𝑐𝑘

𝑚𝑥,𝑠𝑝𝑟𝑖𝑐𝑘
=

6,7047

247,32
= 0,0271  

𝑋𝑘,𝑠𝑝𝑟𝑖𝑐𝑘(𝑛) = 247,32 × {1 − 2,68 × 0,0271} = 229,36 𝑘𝑁 

 

Beräkning av dimensionerande värde: 

𝛾𝑚 = 1,5 (𝐵𝑒𝑡𝑜𝑛𝑔) 

𝑋𝑑,𝑠𝑝𝑟𝑖𝑐𝑘 =
𝑋𝑘,𝑠𝑝𝑟𝑖𝑐𝑘(𝑛)

𝛾𝑚
= 152,87 𝑘𝑁 

 

Slutsats: Det karakteristiska medelvärdet vid spricklast för balkarna 

beräknades till 229,3 kN utifrån spricklasterna från provningen. 

Dimensionerande värde beräknades till 152,9 kN utan hänsyn till 

säkerhetsfaktorer. 
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Lastmedelvärde för maxbelastning vid provning 

Beteckningar: 

𝑋𝑘,𝑚𝑎𝑥(𝑛) = 𝐾𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑠𝑘𝑡 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑓ö𝑟 𝑚𝑎𝑥𝑙𝑎𝑠𝑡𝑒𝑛 

𝑚𝑥,𝑚𝑎𝑥 = 𝑀𝑎𝑥𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑓ö𝑟 𝑛 𝑠𝑡𝑦𝑐𝑘𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 

𝑠𝑥,𝑚𝑎𝑥

= 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒 𝑓ö𝑟 𝑠𝑡𝑖𝑐𝑘𝑝𝑟𝑜𝑣 𝑣𝑖𝑑 𝑚𝑎𝑥𝑙𝑎𝑠𝑡(𝐹𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙 𝐷. 2 𝑡𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑢𝑟 𝑆𝑆
− 𝐸𝑁 1990) 

𝑉𝑥,𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑓ö𝑟 𝑚𝑎𝑥𝑙𝑎𝑠𝑡(𝐹𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙 𝐷. 3 𝑡𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑢𝑟 𝑆𝑆

− 𝐸𝑁 1990) 

 

Beräkning av karakteristiskt medelvärde: 

𝑋𝑑 =
𝑋𝑘(𝑛)

𝛾𝑚
=

𝑚𝑥{1 − 𝑘𝑛𝑉𝑥}

𝛾𝑚
→ 𝑋𝑘,𝑚𝑎𝑥(𝑛) =

𝛾𝑚

𝑋𝑑
= 𝑚𝑥{1 − 𝑘𝑛𝑉𝑥} 

𝑥3,𝑚𝑎𝑥 = 258,69 𝑘𝑁 

𝑥4,𝑚𝑎𝑥 = 259,32 𝑘𝑁 

𝑥5,𝑚𝑎𝑥 = 260,28 𝑘𝑁 

𝑥6,𝑚𝑎𝑥 = 258,00 𝑘𝑁 

𝑚𝑥,𝑚𝑎𝑥 =
𝑥3,𝑚𝑎𝑥 + 𝑥4,𝑚𝑎𝑥 + 𝑥5,𝑚𝑎𝑥 + 𝑥6,𝑚𝑎𝑥

𝑛
= 259,07 𝑘𝑁 

𝑘𝑛 = 2,68 

𝑠𝑥,𝑚𝑎𝑥 = √∑(𝑥𝑖,𝑚𝑎𝑥 − 𝑚𝑥,𝑚𝑎𝑥)
2

𝑛 − 1
= 0,9688 

𝑉𝑥,𝑚𝑎𝑥 =
𝑠𝑥,𝑚𝑎𝑥

𝑚𝑥,𝑚𝑎𝑥
=

0,9688

259,07
= 0,0037 

𝑋𝑘,𝑚𝑎𝑥(𝑛) = 259,07 × {1 − 2,68 × 0,0037} = 256,50 𝑘𝑁 
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Beräkning av dimensionerande värde: 

𝑋𝑑,𝑚𝑎𝑥 =
𝑋𝑘,𝑚𝑎𝑥(𝑛)

𝛾𝑚
= 171,00 𝑘𝑁 

 

Slutsats: Det medelvärdet vid maxlast i lastramen beräknades till 256,50 kN 

utifrån maxlasterna vid provningen. Det dimensionerande värdet beräknades 

till 171 kN utan hänsyn till säkerhetsfaktorer.
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Maximal lyftkapacitet vid spricklast 

Provdata: 

𝑆𝑚 = 𝐹1,𝑉 = 247,25 𝑘𝑁(𝑠𝑝𝑟𝑖𝑐𝑘𝑙𝑎𝑠𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒) 

𝛼 = 45° 

 

Beräkning av total lyftkapacitet vid 2 lyftpunkter på 

betongbalken: 

cos 𝛼 =
𝐹1,𝑉

𝑠1
→ 𝑠1 =

247,25

cos 45°
= 349,66 𝑘𝑁 

𝑠1 = 𝑠2 = 349,66 𝑘𝑁 

𝐹 = 𝑠1 × cos 𝛼 + 𝑠2 × cos 𝛼 = 494,5 𝑘𝑁 (𝑚𝑜𝑡𝑠𝑣𝑎𝑟𝑎𝑟 𝑢𝑛𝑔𝑒𝑓ä𝑟 49,5 𝑡𝑜𝑛) 

 

Beräkning av total lyftkapacitet vid 4 lyftpunkter på betongbalken: 

𝐹𝑡𝑜𝑡 = 𝐹1,𝑉 × 4 = 989,0 𝑘𝑁 (𝑚𝑜𝑡𝑠𝑣𝑎𝑟𝑎𝑟 𝑢𝑛𝑔𝑒𝑓ä𝑟 98,9 𝑡𝑜𝑛) 

 

Slutsats: Om det inte hade funnits gränser och säkerhetsfaktorer att ta 

hänsyn till hade balkarna kunnat få väga drygt 98,9 ton, vilket inte är 

rimligt. Teoretiskt sätt utifrån medellastvärdet på spricklasten från denna 

studie så hade sprickor uppstått vid ungefär 989 kN om det hade varit fyra 

lyftpunkter i balken. Är det bara två lyftpunkter i balken hade det uppstått 

sprickor i balken runt 494,5 kN, vilket ungefär motsvarar 49,5 ton. 

 

Förtydligande av krafter. 
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BILAGA 11: Slutlig sprickbild med bilder och 

kommentarer 

 

Tabellen visar den slutliga sprickbilden med analyserade hällfasthetvärden och kommentarer 

angående varför sprickorna ser ut som de gör. 

Balk nummer, 

Max last, 

Hållfasthet 

Slutlig sprickbild Kommentar 

Balk 3, 

258,7 kN, 

38,2-40,2 MPa 

 

Sprickan som går från 

överkant av flänsen ner mot 

sprinten benämns som en 

böjskjuvspricka. 

 

Sprickan under sprinten har 

kommit av att F-byglarna 

som ligger ovanför sprinten 

har dragbelastats jämnt. 

Balk 4, 

259,3 kN, 

36,2-38,2 MPa 

 

Sprickan som går från 

överkant av flänsen ner mot 

sprinten benämns som en 

böjspricka. 

 

Den lilla sprickan under 

sprinten har kommit av att 

F-byglarna som ligger 

ovanför sprinten har 

dragbelastats, men bara på 

ena sidan av sprinten. 
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Balk 5, 

260,3 kN, 

47,4-49,4 

MPa 

 

Sprickan som går från 

överkant av flänsen ner 

mot sprinten benämns som 

en böjspricka. 

 

Sprickan under sprinten 

har kommit av att F-

byglarna som ligger 

ovanför sprinten har 

dragbelastats, bara på ena 

sidan av sprinten. 

Balk 6, 

258,0 kN, 

47,9-49,9 

MPa 

 

Sprickan som går från 

överkant av flänsen ner 

mot sprinten benämns som 

en böjskjuvspricka. 

 

Sprickan till vänster om 

sprinten har kommit av att 

F-byglarna har 

dragbelastats. 
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