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Sammanfattning 
I en byggvärld som ständigt utvecklas krävs det att företag som arbetar med att 
konstruera byggnader följer med i denna utveckling. Detta arbete behandlar ämnet 
dimensionering av infästningsplåtar ingjutna i prefabricerade betongelement enligt 
den senaste normen, Eurokod. 

Nybro Cementgjuteri är ett av företagen i Sverige som vill ha hjälp ta fram ett nytt 
beräkningsunderlag enligt Eurokod för alla sin infästningsplåtar. Av denna anledning 
är syftet med arbetet att ta fram ett beräkningsunderlag i programmet Microsoft 
Excel till företaget. I detta program ska företaget kunna föra in olika parametrar på 
plåten som bredd, höjd och tjocklek samt längd på förankringar med mera och på så 
vis kunna få fram hur stor kapacitet plåten besitter gällande normalkraft, tvärkraft 
och moment i tre riktningar. 

Vidare går arbetet ut på att studera vad som händer då vissa av dessa parametrar 
förändras, det vill säga vilka konsekvenser det skulle ge att till exempel öka 
avståndet mellan förankringarna eller minska plåtens tjocklek. Skulle detta leda till 
en annan brottyp och hur mycket påverkas hållfastheten? 

Upplägget i rapporten är enkelt att följa och ska leda läsaren längs en röd tråd igenom 
texten. Först beskrivs bakgrunden, mål och syfte innan metod och genomförande 
förklaras. I arbetet beskrivs också de olika typer av möjligt förekommande brott som 
normalkraft, tvärkraft och moment kan ge upphov till vid överbelastad 
infästningsplåt. Därefter beskrivs hur de olika kapaciteterna beräknas och hur en 
interaktionskontroll görs dem emellan. Avslutningsvis återfinns resultat samt en 
diskussion och vilka slutsatser som kan dras av resultatet, följt av bilagor för 
fullständiga beräkningar för respektive infästningsplåt.  
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Summery 
In a construction world that is constantly evolving, all the companies involved in 
constructing buildings have to keep up with this development. This study deals with 
the topic of how to design fastening plates cast into prefabricated concrete elements 
according to the latest standard, Eurocode. 

Nybro Cementgjuteri is one of the companies in Sweden who want`s help to develop 
a new calculation tool for according to Eurocode that works for all their fastening 
plates. For this reason, the purpose of the study is to supply the company with a 
calculation basis produced in the program Microsoft Excel. In this program, the 
company will be able to enter different parameters such as width, height and 
thickness of the plate, length of anchorages etc and thus be able to ascertain the 
allowed axial force, shear force and moments in three directions. 

Furthermore, the study also shows what happens when some of these parameters 
change, for example what impact it would implicate to; increase the distance between 
the anchors or decrease the plate thickness. Would this lead to a different type of 
failure of the plate and how much is the strength affected? 

The structure of the report is easy to follow and will lead the reader along a red 
thread through the text. First there is a description of the background, goal and 
purpose before the method and implementation are explained. The study also 
describes the different kinds of possible failures normal force, shear force and 
moments can cause on an overloaded plate. It then describes how the various 
capacities are calculated and how to make an interaction control between them. 
Finally, there are results, a discussion and conclusions to be drawn from the results, 
followed by appendices for full calculations for each fastening plate. 
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Abstract 
Arbetet går ut på att för Nybro Cementgjuteri utföra dimensioneringsberäkningar för 
infästningsplåtar ingjutna i prefabricerade betongelement. Genom att utföra dessa 
beräkningar har ett beräkningsunderlag i Microsoft Excel kunnat framställas och 
levereras till företaget. I underlaget kan företaget föra in olika plåtparametrar som 
bredd, höjd och tjocklek på plåten samt förankringsstängernas längd och tjocklek 
med mera och få ut vilka kapaciteter plåtarna besitter gällande normalkraft, tvärkraft 
samt moment i tre olika riktningar. 

Dessutom har en parameterstudie utförts där det har undersökts vilka konsekvenser 
det skulle medföra att till exempel ändra avståndet mellan förankringsstängerna. 

Nyckelord: Infästningsplåt, svetsplåt, prefabricerad betong, parameterstudie, 
dimensionering, Eurokod.  
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1. Introduktion 
 
I detta kapitel kommer en introduktion av arbetet att göras följt av bakgrund 
och problembeskrivning där en presentation görs av Nybro Cementgjuteri, 
NCG samt deras problem kring dimensionering av infästningsplåtar. Vidare 
kommer mål och syfte att preciceras samt en presentation av arbetets 
avgränsningar. 
 

 
En uppgift som har existerat sedan flera tusen år tillbaka och som alltid 
kommer finnas är att konstruera byggnader av olika slag. Det kommer 
fortsatt vara en av de primära uppgifterna som människan bedriver. Idag 
byggs allt ifrån skolor och bostäder till större och mer komplexa byggnader 
som arenor och hotell. 
 
Den förste januari 2011 antogs en ny konstruktionsnorm i Sverige, nämligen 
Eurokod. Normen avser dimensionering av byggnadskonstruktioner. Den 
tidigare konstruktionsnormen BKR, Boverkets konstruktionsregler upphörde 
i samband med införandet av den nya normen. (BFS 2010:28, EKS 7, 2010). 
 
Eurokod gäller för medlemsländerna i Europeiska Unionen och avser 
konstruktionsbestämmelser för bland annat lastfall, bärförmåga, 
beständighet och stadga. Bestämmelserna skiljer sig något mellan länderna 
beroende på det geografiska läget. Varje land får själva välja parametrar för 
anpassning, till exempel för snölast och jordbävning. De benämns nationellt 
valda parametrar, NDP, Nationally Determined Parameter och finns i 
Eurokod (SS-EN 1990, 2002). Tillämpningen av Eurokod för Sverige kallas 
EKS, Europeiska konstruktionsstandarder, och är utgiven av Boverket. 
 
Normbytet medför att det är möjligt att jämföra arbetssätt, alla länder talar 
samma språk vid dimensionering av byggnadsverk. Det främjar även 
utvecklingen av den europeiska marknadens tjänster och produkter. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Införandet av Eurokod har dock medfört vissa problem, det är fortfarande 
många mindre företag som inte haft möjlighet tids- och/eller resursmässigt 
att anpassa sig, vilket Boverkets rapport 2013:27 påvisar (Bernelius et al. 
2013, ss. 28-29). Ett av företagen som har berörts av normbytet är AB Nybro 
Cementgjuteri (NCG) som jobbar med att tillverka prefabricerade 
betongelement till bland annat skolor och flerfamiljshus. Vid produktionen 
gjuts infästningsplåtar för infästning av till exempel balkar och stag in i 
betongelementen. Infästningsplåtarna förankras i betongen med fastsvetsade 
armeringsstänger, se Figur 1. 
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Figur 1: Svetsplåt med sex fastsvetsade armeringsjärn för förankringar. 

Vid nya byggprojekt diskuteras det vilken som är den bästa 
anslutningslösningen, till exempel hur en balk för lasten vidare till en 
betongpelare. Ska det ske via en förankrad ingjuten svetsplåt och i sådana 
fall, vilka parametrar behövs tas hänsyn till? Det gäller att 
beräkningsmetoderna för dessa anslutningar är uppdaterade enligt Eurokod 
för att ge samhället långsiktikt hållbara byggnader. Företaget använder sig 
av ett antal typer egentillverkade infästningsplåtar. För att underlätta 
användandet av dessa vill företaget ha ett beräkningsunderlag för samtliga 
infästningsplåtar implementerat i Excel. 
 

1.2 Mål och syfte 

Målet är att ta fram ett beräkningsunderlag enligt Eurokod för Nybro 
Cementgjuteris infästningsplåtar och att genomföra en parameterstudie för 
att se hur olika parametrar påverkar utförandet. 
 
Syftet med rapporten är att Nybro cementgjuteri ska kunna använda ett 
framtaget beräkningsunderlag vid dimensionering av företagets 
infästningsplåtar. Beräkningsunderlaget skall även kunna användas för att 
undersöka hur deras infästningsplåtar påverkas av olika förutsättningar. 

1.3 Avgränsningar 

De parametrar som ska undersökas är de yttre krafterna; normalkraft, 
tvärkraft, moment, dimensioner på svetsplåten; godstjocklek, bredd, höjd, 
och förankringen i betong såsom; förankringslängd, diameter på förankring 
och betongkvalitet. Enbart svetsplåtar med fyra och sex förankringsstänger 
kommer beröras och arbetet kommer bara att inrikta sig på raka 
förankringar. Dessutom innefattar arbetet enbart infästningar av svetsplåtar i 
betongkvaliteterna C32/40, C40/50 och C50/60, samt för stålkvaliteterna 
S355J för plåten och K500C-T för förankringsstängerna. 
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Det kommer inte att utföras beräkningar huruvida plåtens böjmotstånd blir 
avgörande vid sex förankringar gällande normalkraft, då detta inte anses 
troligt. Beräkning av dynamiska laster kommer ej göras. Hänsyn till 
parametrar för utmattning och jordbävning kommer ej behandlas i studien. 
Jämförelsen mellan olika parametrar på svetsplåtarna kommer inte behandla 
aspekter rörande produktionen eller miljö-, energi-, tids-, och ekonomi. 
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2. Metod 
 
I detta kapitel kommer valet av tillvägagångsättet att presenteras och 
motiveras. Detta med utgångspunkt i att framställa ett beräkningsunderlag 
av infästningsplåtar enligt Eurokod samt utföra en parameterutredning. 
 

För att uppnå syftet med rapporten krävs insamling av data, främst med 
avseende på Eurokod. Detta för att få en förståelse om vilka brott som kan 
uppkomma och kunna beräkna de olika plåtarnas kapaciteter. En kvantitativ 
metod tillämpas därför i denna studie och präglas således av beräkningar och 
jämförelser. 

Det första beräkningssteget kommer göras genom handberäkningar av 
plåtarnas kapaciteter. Valet att först göra handberäkningar grundar sig på att 
det är ett snabbare tillvägagångssätt och enklare att upptäcka möjliga fel. 
Värdena som erhålls kontrolleras med handledare och framtagna värden av 
Nybro Cementgjuteri samt i förhållande till övriga företag inom branschen. 
Egenkontroller kommer göras genom datorprogrammet Frame Analysis för 
att säkerhetsställa att rätt värden erhållits och därigenom öka studiens 
reliabilitet. 

Med fastställda beräkningar kommer beräkningsunderlag att framställas för 
tillämpning av samtliga plåtar. Beräkningsunderlaget ska bestå av 
normalkraft, tvärkraft och momentens inverkan på infästningsplåtarna dels 
separat och dels genom en interaktion dem emellan. Vidare sammanställs 
beräkningsunderlaget i datorprogrammet Microsoft Excel för att underlätta 
NCG’s framtida användning. I beräkningsunderlaget ska möjligheten finnas 
att kunna ändra förutsätt’ningar på plåtarnas dimensioner och betongkvalitet 
för att NCG i framtiden ska kunna beräkna kapaciteter för plåtar som idag 
inte används av företaget. 

Slutligen kommer numeriska observationer göras för att utreda hur de olika 
parametrarna i beräkningsunderlaget påverkar infästningsplåtarna vid olika 
förutsättningar och därigenom besvara studiens syfte. 
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3. Genomförande 
 
I detta kapitel kommer genomförandet förklaras och hur studien har 
bearbetats. Genomförandet delas in i fem huvuddelar, insamling av data, 
beräkningsgång, framtagning av Excel-fil, parameterutredning samt 
kontroll av beräkningar och uppföljning. För fullständig förklaring av 
beräkningsstegen så hänvisas läsaren till kapitel 4.4 – 4.7. 
 

3.1 Insamling av data 

Insamling av data görs genom sökning på olika databaser och på 
universitetsbiblioteket. Eurokoderna studeras noga men även tidigare 
kunskaper och litteratur från kurser är väl till hands. Redan första veckan 
görs ett arbetsplatsbesök hos Nybro Cementgjuteri. Detta för att få en 
uppfattning av vad företaget vill ha hjälp med och se problemet i praktiken. 

3.2 Beräkningsgång – handberäkningar 

De första beräkningarna görs som handberäkningar av två utvalda plåtar 
med fyra respektive sex förankringar. Detta för att se om teorin som är 
framtagen stämmer överens med beräkningen av kapaciteter för 
infästningsplåtarna. 

Beräkningsgången delas in i framtagning av normalkrafts-, tvärkrafts- och 
momentkapaciteter. 

3.2.1 Normalkraftsberäkning 

Normalkraftsberäkningen genomförs med att beräkna den maximala kraften 
som varje förankring kan belastas med innan den går till brott. Detta görs 
genom att jämföra de möjliga brotten som kan inträffa. Brotten som jämförs 
är vidhäftningsbrott, dragbrott i förankring, dragbrott i svets och 
betongkonbrott. Det brott som ger den lägsta kapaciteten blir därmed den 
dimensionerande kapaciteten per förankring. 

För att bestämma vad hela infästningsplåten, alla förankringar samt 
huvudplåten i sig innehar för normalkraftskapacitet görs en jämförelse då 
plåten påverkas av en viss excentrisk normalkraftsbelastning samt det 
moment som uppkommer vid en normalkraft. Den beräkning som medför 
den lägsta kapaciteten blev därmed den dimensionerande 
normalkraftskapaciteten för hela plåten. 
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3.2.2 Tvärkraftsberäkning 

Vid tvärkraftsberäkningen görs en beräkning av den maximala tvärkraften 
som varje förankring kan belastas med innan den går till brott. Detta görs 
genom att jämföra de möjliga brotten som kan inträffa. Brotten som jämförs 
var skjuvbrott i svets, dymlingsverkan och skjuvbrott i förankring. Det brott 
som medför den lägsta kapaciteten blir därmed den dimensionerande 
kapaciteten per förankring. 

För att bestämma vad hela plåten, alla förankringar samt huvudplåten i sig 
innehar för tvärkraftskapacitet antas det att tvärkraften ska kunna angripa 
plåten excentriskt. Detta medför en lägre kapacitet än om kraften skulle 
angripa centriskt. Den kapacitet som en excentrisk last resulterar i blir på så 
vis den dimensionerande tvärkraftskapaciteten för hela plåten. 

3.2.3. Momentberäkning 

För att beräkna momenten som kan uppkomma kring x- och y-axlarna 
används den lägsta normalkraftskapaciteten per förankring. Utifrån denna 
kraft kan de minsta möjliga momenten kring x- och y-axlarna beräknas 
genom att kontrollera betongens tryckkapacitet och plåtens dragkapacitet. 
Beräkningar görs genom att belastningen verkar inom den minsta 
kraftangreppsarean. 

För att beräkna momentet som kan uppkomma kring z-axeln används den 
lägsta tvärkraftskapaciteten per förankring. Utifrån denna kraft kan det 
minsta möjliga momentet kring z-riktningen beräknas genom att 
multiplicera tvärkraften med antal förankringar och hävarmen in till plåtens 
mittpunkt. 

3.3 Kontroll av beräkningar och uppföljning 

Handberäkningarna kontrolleras med handledare samt tidigare framtagna 
värden av NCG och andra branschföretag. Detta för att få en kontroll av att 
de framräknade kapaciteterna är korrekta. Till en början stämde inte 
beräkningarna överens då de framtagna kapaciteterna är högre än de som 
jämförs med. Efter diskussion och vägledning av handledare kan justeringar 
göras, främst av beräkningar med excentrisk belastning. Detta medför att 
kapaciteterna för infästningsplåtarna var mer lika med NCG’s och andra 
branschföretags värden. 

3.4 Framtagning av Excel-fil 

Framtagning av Excel-filen som NCG senare ska kunna använda som 
beräkningsunderlag, görs genom att de kontrollerade handberäkningarna förs 
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in i Excel. I Excel programmeras beräkningarna för att förutsättningar som 
dimensioner på plåtarna och betongkvalitet ska vara möjliga att ändra. 
Beroende på vilka förutsättningar som väljs kan olika kapaciteter på plåtarna 
utläsas. I beräkningsunderlaget programmeras även möjligheten att föra in 
vilka krafter som i verkligheten kommer att belasta plåtarna för att kunna se 
att interaktionen mellan krafterna inte överstiger kapaciteterna. 

3.5 Parameterutredning 

När Excel-filen är färdigprogrammerad är det möjligt att utföra en 
parameterutredning. Utredningen genomförs med utgångspunkt av de 
standardplåtar som NCG använder sig av. Utifrån dessa varieras de olika 
parametrarna i Excel-filen för att jämföra resultatet av de olika 
kapaciteterna. Vissa parametrar som inte går att variera i Excel-filen, såsom 
excentricitet får göras som handberäkning och sedan jämföras. En 
jämförelse görs även på vilka brott som blir dimensionerande vid de olika 
beräkningarna av standardplåtarna. 
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4. Dimensionering av infästningsplåtar 
 
I detta kapitel beskrivs de teorier som bör beaktas för att kunna framställa 
ett beräkningsunderlag och utföra en parameterutredning av Nybro 
Cementgjuteris infästningsplåtar. 
 

4.1 Beteckningar 

Nedan följer ett flertal beteckningar vilka används i denna studies 
beräkningar och är därav av betydelse att klargöra och förstå. Dessa 
beteckningarna är indelade i; geometrier, kapaciteter, lasteffekter, 
dimensioneringsvärden och övrigt. 

4.1.1 Geometrier 

𝑥  Plåtens bredd 
𝑦  Plåtens längd 
𝑡  Plåtens tjocklek 
𝑙  Längd på förankring 
𝜙  Förankringsdiameter 
𝐴!  Förankringens tvärsnittsarea 
𝑟  Förankringens radie 
𝑑!  Avståndet mellan förankringarna i x-led 
𝑑!  Avståndet mellan förankringarna i y-led 
𝑒   Excentricitet 
𝑒!   Excentricitet i x-led 
𝑒!   Excentricitet i y-led 
𝐼!  Interpolärt tröghetsmoment 

𝑐!  Längden av minsta kraftangreppsarea 
𝑎!  Längden mellan minsta kraftangreppsarea och
  längden mellan förankringarna 
𝑏!  Längden från förankring B till mitten av verkande
  last, hävarmen 

𝑎!  Längden mellan betongens tryckzon och utkanten av
  den minsta kraftangreppsarean 
𝑐!  Ytan för betongens tryckzon 
ℎ  Vinkelräta avståndet från en förankring in till
  centrum på plåten 
 
𝐴!,!  Fullt utvecklad brottkonsarea för alla förankringar 
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𝐴!,!!   En idealiserad yta av en kon för enskild förankring 
ℎ!"  Brottkonens djup 
𝑆!  Längd mellan de yttersta förankringarna i x-led 
𝑆!  Längd mellan de yttersta förankringarna i y-led 
𝑆!",!  Brottkonens längd och bredd per förankring 
𝑜  Minsta avstånd mellan plåtkant och betongkant 
𝑐!",!  Avståndet från centrum på förankring till kanten på
  brottkonen 

4.1.2 Kapaciteter 

𝐹!"#!ä!"  Maximal vidhäftningskapacitet per förankring 
𝐹!"#$%#&#'()*) Maximal dragkapacitet per förankring 
𝐹!,!"  Kapacitet per längdenhet 
𝐹!"#$%  Maximal kapacitet för svetsen runt en förankring 
𝐹!"#$%"&& Maximal kapacitet innan betongkonbrott 
𝐹!!",!"   Maximal kapacitet innan betongkonbrott för en
  enskild förankring. 
𝑁!"#  Dimensionerande normalkraft med hänsyn till
  excentricitet 
𝐹!"#  Minsta värdet av 𝐹!"#!ä!" ,𝐹!"#$%,𝐹!"#$%!"!#$%&% och
  𝐹!"#$%"&& 
𝑀!,!"  Dimensionerande bärförmåga för böjmotståndet
  kring x- eller y-axeln 
𝑀!",!"  Dimensionerande bärförmåga för det elastiska
  böjmotståndet kring x- eller y-axeln 
𝑀!"#  Dimensionerande moment med hänsyn till
  momentkapacitet är lika med 𝑀!",!" i beräkningar 
𝑁!  Maximal normalkraft med avseende på 
  momentkapacitet i plåten 
𝑇!"#$%  Maximal kapacitet för svetsen runt en förankring 
𝑇!"#$%&'  Maximal kapacitet genom dymlingsverkan per
  förankring 
𝑇!"#$"%&' Maximal kapacitet för skjuvning av förankring 
𝑇!"#  Minsta värdet av 𝑇!"#$%,𝑇!"#$%&',𝑇!"#$"%&' 
𝑀!  Dimensionerande momentet kring x-axeln 
𝑀!  Dimensionerande momentet kring y-axeln 
𝑀!  Dimensionerande momentet kring z-axeln 

4.1.3 Lasteffekter 

𝑉!"  Tvärkraft som belastar infästningsplåten 
𝑁!"  Normalkraft som belastar infästningsplåten 
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𝑀!,!"  Moment kring x-axeln som belastar infästningsplåten 
𝑀!,!"  Moment kring y-axeln som belastar infästningsplåten 
𝑀!,!"  Moment kring z-axeln som belastar infästningsplåten 

4.1.4 Dimensioneringsvärden 

𝑓!"   Dimensionerande värde på vidhäftningshållfastheten 
𝑓!"#  Dimensionerande värde för betongens 
  draghållfasthet. 
𝑓!"  Dimensionerande värde för betongens 
  tryckhållfasthet. 
𝑓,!,!"    Axiell draghållfasthet 
𝑓!  Dimensionerande värde för stålets övre sträckgräns 
𝑓!  Dimensionerande värde för stålets brottgräns 
𝑓!",!"#$  Karakteristiskt värde för betongens tryckhållfasthet
  för en mindre kub 
𝑊!"  Tvärsnittets elastiska böjmotstånd 

4.1.5 Övrigt 

𝜂!  Koefficient beroende av stångens läge under
  gjutningen samt vidhäftningsförhållanden 
𝜂!  Koefficient beroende av stångdiametern 
𝛼!"  Faktor som beaktar hållfasthetsreduktion beroende 
av  långvarig belastning 
𝛾!  Säkerhetsparameter 
𝛾!!  Säkerhetsparameter 
𝛾!"  Säkerhetsparameter 
𝛾!!  Materialfaktor 
𝛽!  Korrelationsfaktor som tar hänsyn till blandning av
  materialen 
𝑘!"  Faktor som beror på om betongen är sårucken eller
  ej 
𝜓!,!   Tar hänsyn till förankring intill närliggande kant 
𝜓!",!  Tar hänsyn till risken för ytspjälkning 
𝜓!",!  Tar hänsyn till excentricitet av last 
𝑛  Antal förankringar 
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4.2 Användningsområde 

En studie av Bujňák och Robriquet (2012) visar att en kombination av 
material med olika strukturella egenskaper som exempelvis stål och betong, 
är ett av de mest effektiva sätten att förbättra egenskaperna hos en 
byggnadskonstruktion. Korrekta detaljer och utförande av kuntpunkter är 
några av de viktigaste förutsättningarna för en säker och effektivt 
fungerande byggnadskonstruktion. I betongbyggnader är det ofta en av de 
mest utmanande uppgifterna att utveckla konstruktionsfogar tillräckligt 
kraftiga för att motstå spänning- och momentpåverkan. Infästningsplåtar 
gjorda med förankringsstänger i räfflad eller slät stål är en mycket effektiv 
teknik för en sådan tillämpning, eftersom de gör det möjligt att förankra 
relativt höga dragkrafter samtidigt som de är mer kompakta än andra 
tillgängliga system. Detta beror främst på det faktum att överföringen av 
laster från fästanordningen till betongen är lokaliserad vid kontaktytan 
mellan fästplåten och betongen. 
 
En infästningsplåt till betongelement kan se ut på flera olika sätt och 
användningsområdet är stort. Det finns dock ett gemensamt huvudsyfte för 
samtliga infästningsplåtar och det är att föra laster vidare till elementet som 
plåtarna är ingjutna i. Plåtarna ska kunna ta och föra vidare både normal- 
och tvärkraft, samt moment i tre olika riktningar. 
 
Infästningsplåtarna kan placeras i pelare, väggar och balkar. 
Tillverkningssättet sker genom att plåten placeras i den tillverkade 
gjutformen för betongen tillsammans med armering. Därefter fylls formen 
med färsk betong som får härda. När betongelementet har härdat är det redo 
att transporteras och användas för att till exempel fästa en stålbalk i 
infästningsplåten på byggarbetsplatsen. Krafterna som sedan påverkar 
balken kommer att tas upp av infästningsplåten och sedan föras vidare till 
betongelementet, vilket infästningsplåten är placerad i, se Figur 2. 
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Figur 2: Sammankoppling av betongpelare - stålbalk via infästningsplåt med möjliga verkande 

krafter. 

4.3 Materialförutsättningar 

NCG använder idag ungefär 30 olika typer av svetsplåtar som samtliga 
tillverkas vid fabriken i Nybro. I denna studie kommer 14 typer av 
svetsplåtar behandlas, vilka ses i Figur 3 och Figur 4. Plåtarna är av olika 
dimensioner och varierar i form från kvadratisk till rektangulär. 
Stålkvaliteten som används till alla plåtar är S355J2, för hållfasthet, se 
Tabell 1. Plåtarna förbehandlas med grundfärg vilken även används som 
rostskydd. Betongkvaliteter som används på fabriken är C32/40, C40/50 och 
C50/60 beroende på vilken typ av byggnadsdel som tillverkas och vilka 
laster som påverkar, för hållfasthet, se Tabell 2. Förankringen består av 
kamstål, K500C-T och har en förankringslängd på 200 mm på alla plåtar, för 
hållfasthet, se Tabell 1. Förankringen svetsas fast på plåten genom en 
tvärgående kälsvets med a-mått = 4 mm för förankringsstänger som har 
diametern 12 mm och a-mått = 5 mm för förankringsstänger som har 
diametern 16 mm. 

NCG utför tillverkningskontroller av svetsförbandet i form av 
egenkontroller. Beroende på vilken utförandeklass konstruktionsdelen har 
ska olika kontroller utföras. Svetsplåten faller under utförandeklassen EXC2 
som säger att konstruktionsdelen vid kollaps utför en normal risk för 
dödsfall i bostadshus eller kontorsbyggnader enligt Eurokod (SS-EN 1090-2, 
Tabell 4.2). Livslängden av svetsplåtarna dimensioneras enligt 
livslängdsklass 4 som motsvarar 50 år. 
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Figur 3: Tio stycken infästningsplåtar med fyra förankringar som tillverkas av NCG och som kommer 

behandlas i denna studie. 
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Figur 4: Fyra stycken infästningsplåtar med sex förankringar som tillverkas av NCG och som kommer 

behandlas i denna studie. 

 

Tabell 1: Hållfasthet för givna stålkvaliteter. (Husson och Fahleson. 2011, s. 5). (Burström. 2007, s. 
324). 

Stålsort Övre sträckgräns 𝑓! Brottgräns 𝑓! 

S355J2 355 [MPa] 470 [MPa] 

K500C-T 500 [MPa] 650 [MPa] 

 

Tabell 2: Hållfasthet i drag- och tryckbelastning för givna betongkvaliteter. (SS-EN 1992-1-1, tabell 
3.1). 

Betongkvaliteter Tryckhållfasthet 
𝑓!" 

Tryckhållfasthet 
𝑓!",!"# 

Draghållfasthet 
𝑓!"  !,!" 

C32/40 32 [MPa] 40 [MPa] 2,0 [MPa] 

C40/50 40 [MPa] 50 [MPa] 2,5 [MPa] 

C50/60 50 [MPa] 60 [MPa] 2,9 [MPa] 

4.3.1 High strength concrete 

De senaste årtiondena har utvecklingen och tillämpningen av så kallad 
”high-strength concrete”, HSC utökats. I och med att byggbranschen hela 
tiden utvecklas pågår det ständigt en diskussion om vad som är definitionen 
av HSC och det betyder att det egentligen inte finns någon självklar 
definition. Enligt Punkki et al. (1996) kan definitionen av HSC ses som olik 
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från ”normal betong”, men att det fortfarande är svårt att definiera i och med 
att det som är ”normal betong” även det ständigt förändras. Idag är det 
vanligast att tryckhållfastheten för de flesta betongelement understiger 30 
MPa och därför kan de betongkvaliteter som arbetet berör ses som HSC. 

Som namnet beskriver namngavs HSC efter sin högre tryckhållfasthet. 
Denna högre tryckhållfasthet medför att det blir möjligt att använda tunnare 
betongelement och på så vis minska i både vikt och storlek, vilket resulterar 
i en ekonomisk fördel. HSC-betongen erbjuder dessutom andra fördelar som 
att betongen härdar snabbare på grund av den högre andelen cement. 

Även om mycket undersökningar har gjorts, både om den kemiska 
uppbyggnaden samt om de mekaniska fördelarna med HSC, kvarstår mycket 
forskning. Bland annat har forskare kommit överens om att det fortfarande 
finns en del att lära kring sambandet mellan förstärkande armeringstål och 
den omkringliggande HSC-betongen enligt Magnusson (2000). Få teorier 
och nationella föreskrifter är optimala att använda för betongklasser med en 
tryckhållfasthet på 50-60 MPa, eftersom formlerna är baserade på 
experimentella undersökningar på betongklasser under dessa värden. 

4.3.2 Betongens påverkan av långtidslast 

Betongens egenskaper påverkas med tiden och beroende på hur långvarig 
lasten är. När betong påverkas av en last under en längre tid kommer 
betongen att sakta deformeras genom så kallad krypning. Med tiden kommer 
även betongen att krympa i volym beroende på miljön som den används i. 
Dessa två faktorer påverkar betongen genom att sänka hållfastheten i drag 
respektive tryck. Detta får betydelse för dimensioneringen av 
infästningsplåtarna genom att en sänkt betonghållfasthet sänker plåtarnas 
möjlighet att vidhäfta i betongen. Detta har bekräftats av en tidigare studie 
av Delhomme et al. (2010), där dragtester av grundskruvar ur betong 
gjordes. Denna studie påvisade att betongens draghållfasthet minskade vid 
en långtidslast. Beräkningsmodeller för betongens hållfasthetsminskning 
beroende på faktorerna krympning och krypning kan erhållas ur Eurokod 2. 

4.3.3 Kraftangreppsarea 

Vid beräkning av plåtarnas kapacitet i normal- och tvärkraft samt moment i 
tre riktningar gäller det att ta hänsyn till kraftangreppsarean. Denna beror på 
hur plåten blir belastad, vilket är avgörande för vilka kapaciteter som gäller 
för plåtarna. Följande angreppsareor, se Tabell 3, är bestämda utav NCG. 
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Tabell 3: Infästningsplåtarnas kraftangreppsareor 

 Minsta kraftangreppsarea Största kraftangreppsarea 

Plåtar ≤ 200x200 [mm] 40x40 [mm] Yttermått -20 [mm] 

Plåtar > 200x200 [mm] 40x40 [mm] Yttermått -50 [mm] 

Beroende på hur många förankringar som plåten har används dessa 
angreppsareor på olika sätt. Vid fyra förankringar uppstår ett maximalt 
moment i mitten mellan förankringarna. En liten utbredning på kraften leder 
till ett stort moment, vilket i sin tur gör att den minsta kraftangreppsarean i 
dessa fall blir den dimensionerande. 

Vid sex förankringar kommer det maximala momentet att uppstå vid 
förankringen i mitten. Detta moments storlek varierar också med kraftens 
utbredning. En stor utbredning på kraften ger i det här fallet ett stort moment 
på plåten och därför blir den största angreppsarean den dimensionerande. 
Däremot används även på dessa typer av plåtar den minsta 
kraftangreppsarean. Vid dimensionering av de yttre momenten ger en liten 
kraftangreppsarea ett mindre tillåtet moment. 

4.4 Brott med hänsyn till normalkraft 

För en infästningsplåt finns ett antal olika brottyper som kan förekomma. I 
detta kapitel kommer de möjligt förekommande brottyperna av en belastad 
infästningsplåt att presenteras. Brottyperna gäller vid 
normalkraftsbelastning. 

4.4.1 Brottmoder vid normalkraft 

Vid en belastande normalkraft kan fyra olika brott ske, i svetsen, 
förankringen eller i betongen enligt Tabell 4. 
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Tabell 4: Förekommande brottyper vid belastande normalkraft. 

Brottyp Bild Behandlas 
i kapitel 

Vidhäftnings-
brott 

 

4.4.2.1 

Dragbrott i 
förankring 

 

4.4.2.2 

Dragbrott i 
svets 

 

4.4.2.3 

Betongkonbrott 

 

4.4.2.4 
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4.4.2 Förklaring och beräkning av normalkraftkapacitet per förankring 

Först gäller det att ta reda på vilket brott som blir det dimensionerande per 
förankring. Det kommer följaktligen att bli den förankring som har den 
lägsta normalkraftskapaciteten. 

4.4.2.1 Vidhäftningskapacitet 

Då det uppkommer en normalkraft i plåten kommer stängerna att vilja dras 
ut ur betongen och släppa taget enligt Figur 5. 

 
Figur 5: Vidhäftningsbrott vid normalkrafts belastning. 

Det dimensionerande värdet på vidhäftningshållfastheten erhålls i Ekvation 
(1) (SS-EN 1992-1-1:2005, s. 132, ekvation: 8.2). 

 

 𝑓!" = 2,25 ∙ 𝜂! ∙ 𝜂! ∙ 𝑓!"# (1) 

𝜂! Koefficient beroende av stångens läge under 
 gjutningen samt vidhäftningsförhållanden 
𝜂!         Goda vidhäftningsförhållanden =1,0 
𝜂!         Övriga fall = 0,7 
𝜂! Beroende av stångdiametern 
𝜂!               då 𝜙 ≤ 32 [mm] = 1,0 
𝑓!"# Det dimensionerande värdet för betongens
 draghållfasthet. 

Betongens dimensionerande draghållfasthet beräknas enligt Ekvation (2) 
(SS-EN 1992-1-1:2005, s. 30, ekvation: 3.16).  

 

 𝑓!"# =
!!"∙!!"#,!,!"

!!
  (2) 

α!" Faktor som beaktar hållfasthetsreduktion beroende av långvarig
 belastning, rekommenderat värde enligt Sveriges nationella bilaga
 = 1,0 
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f!"#,!,!"   Axiell draghållfasthet i [MPa] beroende på betongklass, se
 Tabell 2. 
𝛾! Vid varaktiga och tillfälliga förhållanden = 1,5 

Den dimensionerande vidhäftningskapaciteten varje förankring är kapabel 
till ges genom att multiplicera vidhäftningshållfastheten med mantelarean 
för en förankring. Den största tillåtna kraft per förankring med avseende på 
vidhäftning blir således enligt Ekvation (3) (Engström 2007, kapitel 12-27). 

 

 𝐹!"#!ä!" = 𝑓!" ∙ 𝜋 ∙ 𝜙 ∙ 𝑙  (3) 

𝑙 Längd på förankring, [mm] 
𝜙 Förankringsdiameter, [mm] 

Vid beräkning av vidhäftningsbrott enligt Eurokod antas vidhäftningen som 
en glidning ur betongen. Vid nogrannare beräkning bör fler parametrar tas i 
beaktning enligt Lundgren (1999) som påvisar i sin avhandling att 
parametrar som spjälkspänningar och radiella deformationer påverkar 
vidhäftningen. I denna studie kommer dock enbart beräkningar ske då 
vidhäftningkapaciteten ses som en glidning ur betongen. 

4.4.2.2 Dragkapacitet för förankring 

En brottyp som kan uppstå vid dragkraftsbelastning på en infästningsplåt är 
dragbrott i förankringen enligt Figur 6. När dragkraften blir för stor 
överskrids dragkapaciteten i någon av förankringsstängerna, vilket leder till 
att den brister. 

 
Figur 6: Dragbrott i förankring vid belastande normalkraft. 

I det fall när kraften är jämnt fördelad över hela tvärsnittet och 
tvärsnittsklass 1,2 eller 3 gäller, bestäms hållfasthet en förankring har genom 
Ekvation (4) (SS-EN 1993-1-1:2005, s. 49, ekvation: 6.10). 

 
 𝐹!"#$%#&#'()*) =

!!∙!!
!!!

= !!"∙!∙!!

!!!
    (4) 
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𝑓! Dimensionerande värde för förankringens övre 
 sträckgräns i [MPa], se Tabell 1. 
𝐴! Förankringens tvärsnittsarea i [mm2]. 
𝛾!! Rekommenderat värde = 1,0. 

r Förankringens radie [mm] 

4.4.2.3 Dragkapacitet hos svets 

I detta fall är det svetsens dragkapacitet som överskrids och plåten släpper 
från förankringarna enligt Figur 7. 

 
Figur 7: Dragbrott i svets vid normalkraftsbelastning. 

Svetsens draghållfasthet kan bestämmas på olika sätt. Det ena sättet kallas 
komposantmetoden och då beräknas svetsens kapacitet för dragkraft i alla 
riktningar. Denna metod är den som tillämpas vid en svets i begränsade 
riktningar men i och med att plåtarna i dessa beräkningar berör är svetsad 
runtom hela förankringen, med oändligt många riktningar, blir denna metod 
omöjlig att använda och det används istället en förenklad metod. Den 
förenklade metoden ges av Ekvation (5) respektive Ekvation (6) (Al-Emrani, 
Johansson 2009, ss. S143, S145, ekvation S9-3, S9-12). 

 
 𝐹!,!" = 𝑓!",! ∙ 𝑎!"#$! (5) 

Där f!",! beskrivs enligt Ekvation (6). 

 

 
𝑓!!,! =

2 ∙ 𝑓!
2 ∙ 𝛽! ∙ 𝛾!!

 
(6) 

En kombination av Ekvation (5) och (6) medför slutligen Ekvation (7). 
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𝐹!,!" =

2 ∙ 𝑓𝑢
2 ∙ 𝛽𝑤 ∙ 𝛾𝑀2

∙ 𝑎!"#$! 
(7) 

𝑓! Svagaste konstruktionsdelens brottgränshållfasthet i [MPa], se
 Tabell 1. 
𝛽! Korrelationsfaktor som tar hänsyn till blandning av materialen =
 0,9 för stålkvalitet S355. 
𝛾!! Materialfaktor = 1,25. 

Genom att multiplicera denna kraft med svetsens längd runt förankringen 
ges den totala dragkraften en förankring klarar av i Ekvation (8). 

 

 𝐹!"#$% = 𝐹!,!" ∙ 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟 (8) 

𝑟 Förankringens radie i [mm]. 

4.4.2.4 Betongkonbrott 

Vid normalkraftsbelastning kan svetsplåten i vissa fall dras ur 
betongelementet tillsammans med en bit av betongen, ett så kallat 
betongkonbrott, se Figur 8. Betongkonbrott beror på en mängd olika faktorer 
som kantavstånd, förankringslängd och excentricitet hos lasten. Vid laster 
där risken är stor för betongkonbrott finns det möjlighet att sätta in extra 
armering för att minimera risken. 

 
Figur 8: Betongkonbrott. 

 

Bärförmågan för betongkonbrott av en förankring i en grupp beräknas 
genom Ekvation (9) (Husson och Fahleson 2011, s. 13, ekvation 10). 

 



22 
Lindblom & Toll 

 𝐹!"#$%"&& = 𝐹!",!" = 𝐹!",!"! ∙
𝐴!,!
𝐴!,!!

∙ 𝜓!,! ∙ 𝜓!",! ∙ 𝜓!",! (9) 

𝐴!,! Fullt utvecklad brottkonsarea för alla förankringar, se Figur 9. 
𝐴!,!!  En idealiserad yta av en kon för enskild förankring, se Figur 9. 
𝐹!!",!"  Kapacitet innan betongkonbrott för en enskild förankring. 

Dragkapaciteten för en enskild förankring ges av Ekvation (10) (Husson och 
Fahleson 2011, s. 13, ekvation 11). 

 

 𝐹!",!"! = (𝑘!" ∙ 𝑓!",!"#$ ∙ ℎ!"
!,!)/𝛾!" ( 10) 

𝑘!" Beror på om betongen är sprucken eller osprucken. 𝑘!" = 8,5   för
 sprucken betong och 𝑘!" = 11,9   för osprucken. 
𝑓!",!"#$ Karakteristiskt värde för betongens tryckhållfasthet för en mindre
 kub i [MPa], se Tabell 2. 
ℎ!" Brottkonens djup i [mm], se Figur 9. 
𝛾!" Säkerhetsparameter = 1,5 om ingat annat anges i bilagan till SIS
 CEN/TS 1992-4-1. 

Den totala ytan som brottkonen ger upphov till ges av Ekvation (11) 
(Husson och Fahleson 2011, s. 13, ekvation 15). 

 
 𝐴!,! = (𝑆!",! + 𝑆!)(𝑆!",! + 𝑆!) (11) 

𝑆! Längd mellan förankringarna i [m] i x-led, se Figur 9 
𝑆! Längd mellan förankringarna i [m] i y-led, se Figur 9 
𝑆!",! Brottkonens längd och bredd per förankring i [m], se Figur 9 och
 ekvation (12). 

Den idealiserade ytan (längd och bredd) för en enskild förankring A!,!!  ges 
av Ekvation (12) (Husson och Fahleson 2011, s. 13, ekvation 13). 

 

 𝐴!,!! = 𝑆!",!!  (12) 

𝑆!",! Brottkonens längd och bredd per förankring i [m], se Figur 9 och
 Ekvation (12). 

Brottkonens längd och bredd per förankring görs av en uppskattning av 
brottkonens djup enligt ekvation (13) (Husson och Fahleson 2011, s. 13, 
ekvation 14). 
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 𝑆!",! ≅ 3 ∙ ℎ!" (13) 

ℎ!" Brottkonens djup i [mm], se Figur 9. 

  

a) b) 

Figur 9: Areor i betongkonbrott för en enskild förankring 𝑨𝒄,𝑵𝟎  och för en grupp förankringar 𝑨𝒄,𝑵 
samt den effektiva höjden 𝒉𝒆𝒇 där a) visar för fyra förankringar och b) visar för sex förankringar. 

Koefficienten  𝜓!,! tar hänsyn till förankring intill närliggande kant och ges 
av Ekvation (14) (Husson och Fahleson 2011, s. 14, ekvation 17). 

 

 𝜓!,! = 0,7 + 0,2 ∙
𝑜

𝑐!",!
≤ 1 (14) 

𝑜 Minsta kantavståndet i [m]. Finns det mer än ett c avstånd väljs det
 minsta. 
𝑐!",! Avståndet från centrum på förankring till kanten på brottkonen i
 [m]. 

Koefficienten ψ!",!tar hänsyn till risken för ytspjälkning som kan uppstå om 
förankringsdjupet är litet ℎ!" ≤ 100 mm enligt Ekvation (15) (Husson och 
Fahleson 2011, s. 14, ekvation 18). 

 
 𝜓!",! = 0,5 +

ℎ!"
200

≤ 1 (15) 



24 
Lindblom & Toll 

ℎ!" Brottkonens djup i [mm], se Figur 9. 

Då förankringarna inte belastas med en centrisk dragkraft ska bärförmågan 
reduceras med faktorn 𝜓!",! enligt Ekvation (16) (Husson och Fahleson 
2011, s. 14, ekvation 19). 

 
 𝜓!",! =

1
1 + 2 ∙ 𝑒 𝑆!",!

≤ 1 (16) 

𝑒 Excentriciteten på lasten, lika med största värdet av 𝑒! eller 𝑒! i
 [m]. 
𝑆!",! Längd på brottkon i [m], se Figur 9. 

4.5 Brott med hänsyn till tvärkraft 

För en infästningsplåt finns ett antal olika brottyper som kan förekomma. I 
detta kapitel kommer de möjligt förekommande brottyperna för en 
tväkraftsbelastad infästningsplåt att presenteras.  

4.5.1 Brottmoder vid tvärkraftsbelastning 

Vid en belastande tvärkraft kan brott ske i svetsen, förankringen eller 
betongen enligt Tabell 5. 
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Tabell 5: Förekommande brottyper vid belastande tvärkraft. 

Brottyp Bild Behandlas 
i kapitel 

Skjuvbrott i 
svets 

 

4.5.2.1 

Dymlingsverkan 

 

4.5.2.2 

Skjuvbrott i 
förankring 

 

4.5.2.3 
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4.5.2 Förklaring och beräkning av tvärkraftskapacitet per förankring 

På samma sätt som vid beräkningen av normalkraftskapaciteten så gäller det 
att först ta reda på vilket fall som blir det dimensionerande brottfallet med 
hänsyn till tvärkraft per förankring. 

4.5.2.1 Skjuvkapacitet hos svets 

Då plåten utsätts för en tvärkraft finns risk att svetsens skjuvkapacitet 
överskrids och förankringen lossnar från plåten enligt Figur 10. 

 
Figur 10: Skjuvbrott i svets vid tvärkraftsbelastning. 

Då den förenklade metoden gäller för alla riktningar så kan den även 
tillämpas vid en belastande tvärkraft. Detta medför att samma formel som i 
kapitel 4.4.2.3 kan användas för skjuvkapaciteten hos svets enligt Ekvation 
(17) (Al-Emrani, Johansson 2009, ss. S143, S145, ekvation S9-3, S9-12). 
 
 

 
𝑇!"#$% =

2 ∙ 𝑓!
2 ∙ 𝛽! ∙   𝛾!!

∙ 𝑎!"#$% ∙ 2𝜋𝑟 
(17) 

𝑓! Svagaste konstruktionsdelens brottgränshållfasthet i [MPa], se
 Tabell 1. 
𝛽! Korrelationsfaktor som tar hänsyn till blandning av materialen. 
𝛾!! Materialfaktor 

4.5.2.2 Dymlingsverkan 

Dymlingsverkan innebär förankringsstångens förmåga att föra över 
tvärkraften till betongen utan att böjas och sedan gå till brott enligt Figur 11. 
Eurokod säger inget specifikt om detta men det är ändå inget som kan 
bortses ifrån. Därför används i detta fall regler enligt BBK som följer i 
Ekvation (18) (BBK 04, s. 199, ekvation 6.8.3a). 
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Figur 11: Dymlingsverkan som leder till brott vid tvärkraftsbelastning. 

 

 𝑇!"#$%&' = ∅! ∙ 𝑓! ∙ 𝑓!" (18) 

𝑓! Dimensionerande värde för förankringens övre sträckgräns i
 [MPa], se Tabell 1. 
𝑓!" Dimensioneringsvärde för betongens tryckhållfasthet i [MPa], se
 Tabell 2. 
∅ Förankringens diameter i [m]. 

4.5.2.3 Skjuvkapacitet i förankring 

Skjuvkapaciteten i förankringen beskriver den maximala tvärkraften som 
varje förankring kan bära innan den går till brott, se Figur 12. 

 
Figur 12: Skjuvbrott i förankring vid tvärkrafts belastning. 

Den dimensionerande plastiska bärförmågan per förankring 𝑇!"#$"%&' 
beräknas med Eurokod enligt Ekvation (19) om ingen vridning förekommer, 
vilket antas i infästningsplåtens fall (SS-EN 1993-1-1:2005, s. 50, ekvation 
6.18). 
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𝑇!"#$"%&' =

𝐴!(𝑓! 3)
𝛾!!

 
(19) 

𝐴! Förankringens tvärsnittsarea i [mm2]. 
𝑓! Dimensionerande värde för förankringmaterialets 
 övre sträckgräns i [MPa], se Tabell 1. 
𝛾!! Rekommenderat värde = 1,0. 

4.6 Kontroll av momentkapacitet i plåt 

Brott kan inte enbart ske i förankringarna utan kan även ske i själva plåten. 
Brottet sker genom att plåten deformeras då momentkapaciteten överskrids. 
Det är därmed av vikt att kontrollera momentkapaciteten och jämföra med 
den kapacitet som förankringarna har. Vilken av dessa två som har den 
lägsta kapaciteten blir därav den dimensionerande brottmodern. 

4.6.1 Beräkning av momentkapacitet i plåten för fyra förankringar 

Vid fyra förankringar uppstår det största momentet mittemellan 
förankringarna, när en centrisk normalkraftsbelastning sker. Plåtens största 
elastiska momentkapacitet beräknas enligt Ekvation (20) som gäller för 
tvärsnittsklass 1 och 2 (SS-EN 1993-1-1:2005, s. 50, ekvation 6.14). 

 
 𝑀!,!" = 𝑀!",!" =

𝑊!" ∙ 𝑓!
𝛾!!

 (20) 

𝑓! Plåtens sträckgräns i [MPa], se Tabell 1. 
𝛾!! Rekommenderat värde = 1,0. 
W!" Tvärsnittets elastiska böjmotstånd i [m3] 

Beräkning av det elastiska böjmotståndet anges i Ekvation (21) och (22), där 
Ekvation (22) beräknar det elastiska böjmotståndet i y-riktningen och 
Ekvation (23) beräknar det elastiska böjmotståndet i x-riktningen. Båda 
beräkningarna bör göras fullständigt för att se vilken av ekvationerna som 
medför den lägsta momentkapaciteten i plåten (Al-Emrani, Johansson 2009, 
s. S45, ekvation S4-6, S4-7). 

 

 
𝑊!",! =

𝑏 ∙ ℎ!

6
=
𝑥 ∙ 𝑡!

6
 (21) 

   

 
𝑊!",! =

𝑏 ∙ ℎ!

6
=
𝑦 ∙ 𝑡!

6
 (22) 
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𝑥 Plåtens bredd i [mm]. 
𝑦 Plåtens längd i [mm]. 
𝑡 Plåtens tjocklek i [mm]. 

För att kunna beräkna momentkapaciteten teoretiskt ses plåten som en fritt 
upplagd balk som vilar på förankringarna. Normalkraftens verkan på plåten 
begränsas till den minsta kraftangreppsarean 𝑐 för att komma så nära 
verkligheten som möjligt, se Figur 13. Vid beräkning av momentkapaciteten 
där normalkraften ses som en punktlast skulle kapaciteten bli betydligt lägre 
och därmed avika från det verkliga fallet. 

 
Figur 13: Lastfall 4, utbredd last som begränsas av den minsta kraftangreppsarean på en fritt 

upplagd balk. 

Det maximala momentet ges av Ekvation (24) enligt standard lastfall 4, se 
Figur 13. 

 
 𝑀!"# =

𝑞 ∙ 𝑐! ∙ 𝑏!
2 ∙ 𝐿!

∙ 2 ∙ 𝑎! ∙ 𝐿 + 𝑐! ∙ 𝑏!  (23) 

Den utbredda lasten 𝑞 ersätts med Ekvation (25). 

 𝑞 =
𝑁!
𝑐!,!

 (24) 

𝑁! bryts sedan ut vilket medför Ekvation (26). 𝑀!"# = M!",!" från det 
tidigare uträknade elastiska böjmotståndet i Ekvation (21)/(22). 𝑁! jämförs 
sedan med 𝑁!"# som orsakas av excentriciteten för att se vilken som ger den 
lägsta kapaciteten för plåten. 
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𝑁! =
𝑀!"# ∙ 2 ∙ 𝐿! + 𝑐!

(2 ∙ 𝑎! ∙ 𝐿 + 𝑐! ∙ 𝑏!) ∙ 𝑐! ∙ 𝑏!
 

(25) 

𝐿 Längden mellan förankringar i [mm]. 
𝑐! Längden av minsta kraftangreppsarea i [mm]. 
𝑎! Längden mellan minsta kraftangreppsarea och längden mellan
 förankringarna i [mm], se Figur 13. 
𝑏! Längden från förankring B till mitten av verkande last i [mm], se
 Figur 13. 

4.7 Kraftfördelning i infästningsplåtar 

I detta kapitel kommer kraftfördelningen av normalkraft, tvärkraft och 
moment kring x-, y- och z-axeln att behandlas. De kommer teoretiskt 
förklaras hur beräkningsgången utförs. Kapitlet inleds med en förklaring av 
begreppet excentricitet. 

4.7.1 Excentricitet 

Krafter och moment som uppstår vid infästning av exempelvis en balk i 
svetsplåten kommer alltid att appliceras med ett mått på excentricitet, 
vanligen betecknat e. Detta innebär att kraften inte verkar i centrum på 
infästningen och gör att vissa förankringar blir mer belastade än andra. 
Excentriciteten kan bero på flera olika faktorer till exempel imperfektioner i 
materialet eller på den mänskliga faktorn. Vid dimensionering av 
infästningsplåten används därför en viss excentricitet och tillverkaren anger 
därefter ett toleransmått på den maximala excentriciteten. 
 
I sin helhet medför detta att om toleransmåttet på den högsta tillåtna 
excentriciteten överskrids kommer också belastningen på någon utav 
förankringarna (den mest utsatta) att bli för stor och konstruktionen kommer 
att gå till brott. I Figur 14 nedan är den maximala kapaciteten för en 
förankring 100 kN. Vid perfekt infästning, se Figur 14 a) påverkas varje 
förankring av kraft på 95 kN. I fallet då den högst tillåtna excentriciteten är 
uppnådd, Figur 14 b), påverkas en förankring av exakt 100 kN. I Figur 14 c) 
överskrids den maximalt tillåtna excentriciteten och därmed överskrids 
också kapaciteten på bärförmågan hos en av förankringarna och brott 
kommer uppstå. 
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a) 

 

b) 

 

c) 

Figur 14: Belastning på förankringarna vid olika excentriciteter, där a) beskriver ingen excentricitet, 
b) beskriver när den maximalt tillåtna excentriciteten är uppnådd och c) beskriver det fall när den 

maximalt tillåtna excentriciteten överskrids. 
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4.7.2 Normalkraftsfördelning vid fyra förankringar  

Enligt kapitel 4.7.1 påverkar excentriciteten hur stor belastning en 
förankring utsätts för. I det fall där plåten består av fyra förankringar blir det 
värsta fallet vid maximalt tillåten excentricitet enligt Figur 15. Störst 
belastning kommer enligt Figur 15 bli på förankringen uppe i höger hörn. 

 
Figur 15: Maximalt tillåten excentricitet vid fyra förankringar. 

I denna modell ses plåten som helt stel och kan inte deformeras. Det medför 
att normalkraften fördelas lika över alla förankringar. Vid beräkning av 
excentriciteten flyttas normalkraften teoretiskt till centrum av plåten vilket 
medför att två moment uppkommer. Störst belastning blir på förankringen 
där normalkraften samverkar med de båda momenten enligt Ekvation (26). 

 
 𝐹!"# =

𝑁!"#
𝑛

+
𝑀!

𝑑!
+
𝑀!

𝑑!
 (26) 

Momentet som uppkommer av excentriciteten ges i Ekvation (27) och (28). 

 

 𝑀! = 𝑁!"# ∙ 𝑒! (27) 
 𝑀! = 𝑁!"# ∙ 𝑒! (28) 

Vid insättning av momentförenklingen och utbrytning av 𝑁!"# ges Ekvation 
(29). 

 
 𝑁!"# =

𝐹!"#
1
𝑛 +

𝑒!
𝑑!

+
𝑒!
𝑑!

 (29) 
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𝑛 Antal förankringar i [st]. 
𝑒! Excentricitet i x-led i [mm]. 
𝑒! Excentricitet i y-led i [mm]. 
𝑑! Avstånd mellan förankringar i y-led i [mm]. 
𝑑! Avstånd mellan förankringar i x-led i [mm]. 
𝐹!"# Minsta värdet av 𝐹!"#!ä!" ,𝐹!"#$%,𝐹!"#$%#&#'()*) och 𝐹!"#$%"&& i
 [kN]. 

4.7.3 Normalkraftsfördelning vid sex förankringar 

Enligt kapitel 4.7.1 påverkar excentriciteten hur stor belastning en 
förankring utsätts för. I det fall där plåten består av sex förankringar blir det 
värsta fallet vid maximalt tillåten excentricitet enligt Figur 16. Med hänsyn 
till momentet som uppkommer av exentriciteten får förankringen uppe i 
höger hörn en högre normalkraft och blir därmed dimensionerande. 

 
Figur 16: Maximalt tillåten excentricitet vid sex förankringar. 

I denna modell ses plåten som helt stel och kan inte deformeras. Det medför 
att normalkraften fördelas lika över alla förankringar. Vid beräkning av 
excentriciteten flyttas normalkraften teoretiskt till centrum av plåten vilket 
medför att två moment uppkommer. Störst belastning blir på förankringen 
där normalkraften samverkar med de båda momenten enligt Ekvation (30). 

 

 𝐹!"# =
𝑁!"#
𝑛

+
𝑀!

𝑑!
+
𝑀!

𝑑!
 (30) 

Momentet som uppkommer av excentriciteten skrivs enligt Ekvation (31) 
respektive Ekvation (32). 
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 𝑀! = 𝑁!"# ∙ 𝑒! (31) 
 𝑀! = 𝑁!"# ∙ 𝑒! (32) 

Vid insättning av momentförenklingen och utbrytning av 𝑁!"# ges Ekvation 
(30). 
 

 𝑁!"# =
𝐹!"#

1
𝑛 +

𝑒!
𝑑!

+
𝑒!
𝑑!

 (33) 

𝑛 Antal förankringar i [st]. 
𝑒! Excentricitet i x-led i [mm]. 
𝑒! Excentricitet i y-led i [mm]. 
𝑑! Avstånd mellan förankringar i y-led i [mm]. 
𝑑! Avstånd mellan förankringar i x-led i [mm]. 
𝐹!"# Minsta värdet av 𝐹!"#!ä!" ,𝐹!"#$%,𝐹!"#$%#!"#$%&% och 𝐹!"#$%"&& i
 [kN]. 

4.7.4 Tvärkraftsfördelning vid fyra förankringar 

Enligt kapitel 4.7.1 påverkar excentriciteten hur stor belastning en 
förankring utsätts för. I det fall där plåten består av fyra förankringar blir det 
värsta fallet vid maximalt tillåten excentricitet enligt Figur 17. Störst 
belastning kommer enligt Figur 18 att bli på förankringarna 2 och 4. 

 
Figur 17: Maximalt tillåten excentricitet vid tvärkraftsbelastning. 
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a) b) 

 

Figur 18: a) Visar hur kraften förflyttas till mitten av plåten och det moment som uppkommer på 
grund av förflyttningen. b) Visar kraftuppdelningen och därmed vilka förankringar som blir mest 

belastad. 

I denna modell ses plåten som helt stel och kan inte deformeras. Det medför 
att tvärkraften fördelas lika över alla förankringar. Vid beräkning av 
excentriciteten flyttas tvärkraften teoretiskt till centrum av plåten vilket 
medför att två moment uppkommer men endast ett moment samverkar med 
tvärkraften. Störst belastning blir på förankringen där tvärkraften samverkar 
med detta moment. För att kunna beräkna den totala resultanten av 
tvärkraften beräknas först komposanterna i x- respektive y-led, enligt 
Ekvation (34) och (35) (Al-Emrani, Johansson 2009, s. S133, ekvation S8-
35, S8-36). 
 

 𝑉! =
𝐻
𝑛
+
𝑀! ∙ 𝑦!
𝐼!

   (34) 

 
 𝑉! =

𝑉!"#
𝑛

+
𝑀! ∙ 𝑥!
𝐼!

   (35) 

 
Där momentet som uppkommer av excentriciteten skrivs som i Ekvation 
(36). 
 
 

 𝑀! = 𝑉!"# ∙ 𝑒! (36) 

Vid insättning av momentuttrycket och tillämpning av pythagoras sats fås 
resultanten av den totala tvärkraften i Ekvation (37) (Al-Emrani, Johansson. 
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2009, s. S133, ekvation S8-37). 
 
 

 
𝑇!"# =   

𝑉!"# ∙ 𝑒! ∙ 𝑦!
𝐼!

!

+
𝑉!"#
𝑛

+
𝑉!"# ∙ 𝑒! ∙ 𝑥!

𝐼!

!

 
(37) 

𝑛 Antal förankringar i [st]. 
𝑦! Sträckan från origo till förankring i y-led i [mm]. 
𝑥! Sträckan från origo till förankring i x-led i [mm]. 
𝐼!  𝑛!"#$"%&,! ∙ 𝑥! + 𝑦! + 𝑛!"#$"%&,! ∙ 𝑥! + 𝑦!  = 
 Polära yttröghetsmomentet i [mm2]. 
𝑇!"# Minsta värdet av 𝑇!"#$%,𝑇!!"#$%&,𝑇!"#$"%&' i [kN]. 

4.7.5 Tvärkraftsfördelning vid sex förankringar 

Enligt kapitel 4.7.1 påverkar excentriciteten hur stor belastning en 
förankring utsätts för. I det fall där plåten består av sex förankringar blir det 
värsta fallet vid maximalt tillåten excentricitet enligt Figur 19. Med hänsyn 
till momentet som uppkommer av exentriciteten får förankringarna 3 och 6 
enligt Figur 20 en större belastning och kommer därmed bli de 
dimensionerande. 

 
Figur 19: Maximalt tillåten exectricitet vid tvärkraftsbelastning. 
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a) b) 

Figur 20: a) Visar hur kraften förflyttas till mitten av plåten och det moment som uppkommer på 
grund av förflyttningen. b) Visar kraftuppdelningen och därmed vilka förankringar som blir mest 

belastad. 

I denna modell ses plåten som helt stel och kan inte deformeras. Det medför 
att tvärkraften födelas lika över alla förankringar. Vid beräkning av 
excentriciteten flyttas tvärkraften teoretiskt till centrum av plåten vilket 
medför att två moment uppkommer men endast ett moment verkar i 
tvärkraftens riktning. Störst belastning blir på förankringen där tvärkraften 
samverkar med detta moment. För att kunna beräkna den totala resultanten 
av tvärkraften beräknas först komposanterna i x- respektive y-led, enligt 
Ekvation (38) och (39) (Al-Emrani, Johansson 2009, s. S133, ekvation S8-
35, S8-36). 
 
 

 𝑉! =
𝐻
𝑛
+
𝑀! ∙ 𝑦!
𝐼!

   (38) 

 

 𝑉! =
𝑉!"#
𝑛

+
𝑀! ∙ 𝑥!
𝐼!

   (39) 

 
Där momentet som uppkommer av excentriciteten skrivs som i Ekvation 
(40). 
 
 

 𝑀! = 𝑉!"# ∙ 𝑒! (40) 

Vid insättning av momentuttrycket och tillämpning av pythagoras sats fås 
resultanten av den totala tvärkraften i Ekvation (41) (Al-Emrani, Johansson. 
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2009, s. S133, ekvation S8-37). 
 
 

 
𝑇!"# =   

𝑉!"# ∙ 𝑒! ∙ 𝑦!
𝐼!

!

+
𝑉!"#
𝑛

+
𝑉!"# ∙ 𝑒! ∙ 𝑥!

𝐼!

!

 
(41) 

𝑛 Antal förankringar i [st]. 
𝑦! Sträckan från origo till förankring i y-led i [mm]. 
𝑥! Sträckan från origo till förankring i x-led i [mm]. 
𝐼! 𝑛!"#$"%&,!! ∙ 𝑥

! + 𝑦! + 𝑛!"#$"%&,!! ∙ 𝑥
! + 𝑦! + 𝑛!"#$"%&,! ∙ 

               (𝑥! + 𝑦!) = Polära yttröghetsmomentet i [mm2]. 
𝑇!"# Minsta värdet av 𝑇!"#$%,𝑇!"#$%&',𝑇!"#$"%&' i [kN]. 

4.7.6 Momentfördelning för 𝑀! och 𝑀! vid fyra förankringar 

I det skede då plåten belastas med ett moment utvecklas en tryckkraft i 
betongen på ena sidan som motverkas av en lika stor dragkraft i 
förankringen på den andra sidan enligt Figur 21. Avståndet a!, som är 
längden mellan betongens tryckzon och utkanten av den minsta 
kraftangreppsarean, behövs för att kunna ta fram tryckkraftens inverkan på 
momentet. a! kan beräknas utefter plåtens böjmoment enligt Ekvation (42), 
(43) och (44), då det antas att i punkt 1 får inte plåtens elastiska 
momentkapacitet överskridas (SIS-CEN/TS 1992-4-1:2010, s. 50, ekvation 
B.1). 
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Figur 21: Begreppsförklaring gällande yttre moment i x-riktning för fyra förankringar. 

 
 

 𝑀!",!" ≥ 𝑎! ∙ 𝐶!" (42) 

Ekvation (42) kan förenklas till Ekvation (43). 

 

 𝑎! ≤
𝑀!",!"

𝐶!"
 (43) 

Ekvation (43) kan således förenklas till Ekvation (44) genom utveckling av 
M!",!". 

 
 

𝑎! ≤

𝑥 ∙ 𝑡!
6 ∙ 𝑓!

𝛾!!

𝐶!"
 

(44) 
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𝑥 Plåtens bredd i x-led i [mm]. 
𝑡 Plåtens tjocklek i [mm]. 
𝛾!! Rekommenderat värde = 1,0 
𝑓! Plåtens sträckgräns i [MPa], se Tabell 1. 
𝐶!" Belastande kraft i [N] på betongens tryckzon = 2 ∙ 𝐹!"# 
 𝐹!"# =  minsta värdet av 𝐹!"#!ä!" ,𝐹!"#$%,𝐹!"#$%#&#'()*) och 𝐹!"#$%"&&. 

När a! har beräknats kan också c!, ytan för betongens tryckzon tas fram 
enligt Ekvation (45). Detta eftersom att tryckzonen antas sträcka sig ända ut 
till plåtens ytterkant. 
 
 

 𝑐! = 2 ∙
𝑦
2
−
𝑐!
2
− 𝑎!  (45) 

𝑐! Längden på minsta angreppsarea i aktuell riktning i [mm]. 
𝑦 Plåtens längd i y-led i [mm]. 

Därefter är det nödvändigt att kontrollera att betongens tryckbelastning ej 
överskrider den aktuella betongens hållfasthet enligt Ekvation (46) och (47). 
Genom att ha tagit reda på betongens tryckzon, c!, kan uttrycken nedan 
beräknas. I det fall då tryckbelastningen, beräknat med 𝐶!", blir störst, 
begränsas det värdet av betongens tryckhållfasthet. 
 
 

 𝜎! =
𝐶!"
𝑥 ∙ 𝑐!

≤ 3 ∙ 𝑓!" (46) 

Ekvation (46) kan förenklas till Ekvation (47) genom en utveckling av C!". 

 
 𝜎! =

2 ∙ 𝐹!"#
𝑏 ∙ 𝑐!

≤ 3 ∙ 𝑓!" (47) 

𝐹!"# Minsta värdet av 𝐹!"#$%,𝐹!"#$%"&& ,𝐹!"#$%#&#'()*) och 𝐹!"#!ä!" i
 [N]. 
𝑓!" Dimensioneringsvärde för betongens tryckhållfastheti [MPa], se
 Tabell 2. 
𝑥 Plåtens bredd i x-led i [mm]. 
 

Därefter kan den dimensionerande momentkapaciteten för plåten i x-riktning 
beräknas enligt Ekvation (48). 
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𝑀! = 𝑀𝑖𝑛 2 ∙ 𝐹!"# , 3 ∙ 𝑓!" ∙ 𝑥 ∙ 𝑐! ∙

𝑑!
2
+
𝑐!
2
+ 𝑎!  (48) 

𝐹!"# Minsta värdet av 𝐹!"#$%,𝐹!"#$%"&& ,𝐹!"#$%#&#'()*) och 𝐹!"#!ä!" i
 [N]. 
𝑓!" Dimensioneringsvärde för betongens tryckhållfasthet i [kPa], se
 Tabell 2. 
𝑥 Plåtens bredd i  x-led i [m]. 
𝑐! Längd av betongens tryckzon i [m]. 
𝑑! Längd mellan förankringar i [m]. 
𝑐! Minsta kraftangreppsarea i [m]. 
𝑎! Längden mellan kant på minsta kraftangreppsarea och mitten på
 betongens tryckzon i [m]. 

4.7.7 Momentfördelning för 𝑀! vid fyra förankringar 

Varje förankring på plåten kan ta upp tvärkraft i alla olika riktningar enligt 
Figur 22. Eftersom det är den längsta hävarmen som ger upphov till det 
största momentet är det denna hävarm som ska beaktas. Den bestäms 
följaktligen av det längsta avståndet från förankring in till origo på plåten.  

 
Figur 22: Tvärkraft i olika riktningarna ger upphov till ett vridmoment, 𝑀𝒛, för fyra förankringar. 

I och med att förankringarna samverkar behövs enbart hänsyn tas till en 
förankring enligt Ekvation (49). 
 
 

 𝑀! = 𝑇!"# ∙ ℎ ∙ 𝑛 (49) 
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𝑇!"# Minsta värdet av 𝑇!"#$%, 𝑇!"#$%&', och 𝑇!"#$"%&' i [kN]. 
ℎ Vinkelräta avståndet i [m] från en förankring in till centrum på
 plåten. 
𝑛 Antal förankringar i [st]. 

4.7.8 Moment fördelning för 𝑀! vid sex förankringar 

I det skede då plåten belastas med ett moment så utvecklas en tryckkraft i 
betongen på ena sidan som motverkas av en lika stor dragkraft i 
förankringen på den andra sidan enligt Figur 23. Avståndet a!, som är 
längden mellan betongens tryckzon och utkanten av den minsta 
kraftangreppsarean, behövs för att kunna ta fram tryckkraftens inverkan på 
momentet. a! kan beräknas utefter plåtens böjmoment enligt Ekvation (50), 
(51) och (52), då det antas att i punkten 1 får inte plåtens elastiska 
momentkapacitet överskridas (SIS-CEN/TS 1992-4-1:2010, s. 50, ekvation 
B.1). 

 
Figur 23: Begreppsförklaring gällande yttre moment i x-riktning för sex förankringar. 

 
 

 𝑀!",!" ≥ 𝑎! ∙ 𝐶!" (50) 

Ekvation (50) kan förenklas till Ekvation (51). 
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 𝑎! ≤

𝑀!",!"

𝐶!"
 (51) 

Ekvation (51) kan således förenklas till Ekvation (52) genom utveckling av 
M!",!". 

 
 

𝑎! ≤

𝑥 ∙ 𝑡!
6 ∙ 𝑓!

𝛾!!

𝐶!"
 

(52) 

 

𝑥 Plåtens bredd i x-led i [mm]. 
𝑡 Plåtens tjocklek i [mm]. 
𝛾!! Rekommenderat värde = 1,0 
𝑓! Plåtens sträckgräns i [MPa], se Tabell 1. 
𝐶!" Belastande kraft i [N] på betongens tryckzon = 2 ∙ 𝐹!"#. 
 𝐹!"# =  minsta värdet av 𝐹!"#!ä!" ,𝐹!"#!",𝐹!"#$%#&#'()*) och 𝐹!"#$%"&&. 

När a! har beräknats kan också c!, ytan för betongens tryckzon tas fram 
enligt Ekvation (53). Detta eftersom att att tryckzonen antas sträcka sig ända 
ut till plåtens ytterkant. 
 
 

 𝑐! = 2 ∙
𝑦
2
−
𝑐!
2
− 𝑎!  (53) 

𝑐! Längden på minsta angreppsarea i aktuell riktning i [mm]. 
𝑦 Plåtens längd i y-led i [mm]. 

Därefter är det nödvändigt att kontrollera att betongens tryckbelastning ej 
överskrider den aktuella betongens hållfasthet enligt Ekvation (54) och (55). 
Genom att ha tagit reda på betongens tryckzon, c!, kan uttrycken nedan 
beräknas. I det fall då tryckbelastningen, beräknat med 𝐶!", blir störst, 
begränsas det värdet av betongens tryckhållfasthet. 
 
 

 𝜎! =
𝐶!"
𝑥 ∙ 𝑐!

≤ 3 ∙ 𝑓!" (54) 

Ekvation (54) kan förenklas till Ekvation (55) genom en utveckling av C!". 
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 𝜎! =
3 ∙ 𝐹!"#
𝑏 ∙ 𝑐!

≤ 3 ∙ 𝑓!" (55) 

𝐹!"# Minsta värdet av 𝐹!"#$%,𝐹!"#$%"&& ,𝐹!"#$%#&#'()*) och 𝐹!"#!ä!" i
 [N]. 
𝑓!" Dimensioneringsvärde för betongens tryckhållfasthet i [MPa], se
 Tabell 2. 
𝑥 Plåtens bredd i x-led i [mm]. 
 

Efter att det dimensionerande värdet tagits fram kan Ekvation (56) lösas ut 
och blir således den dimensionerande momentkapaciteten för plåten i x-
riktning. 
 
 

 
𝑀! = 𝑀𝑖𝑛 3 ∙ 𝐹!"# , 3 ∙ 𝑓!" ∙ 𝑥 ∙ 𝑐! ∙

𝑑!
2
+
𝑐!
2
+ 𝑎!  (56) 

𝐹!"# Minsta värdet av 𝐹!"#$%,𝐹!"#$%"&& ,𝐹!"#$%#&#'()*) och 𝐹!"#!ä!" i
 [N]. 
𝑓!" Dimensioneringsvärde för betongens tryckhållfasthet i [kPa], se
 Tabell 2. 
𝑥 Plåtens bredd i  x-led i [m]. 
𝑐! Längd av betongens tryckzon i [m]. 
𝑑! Längd mellan förankringar i [m]. 
𝑐! Minsta kraftangreppsarea i [m]. 
𝑎! Längden mellan kant på minsta kraftangreppsarea och mitten på
 betongens tryckzon i [m]. 

4.7.9 Momentfördelning för 𝑀! vid sex förankringar 

I det skede då plåten belastas med ett moment utvecklas en tryckkraft i 
betongen på ena sidan som motverkas av en lika stor dragkraft i 
förankringen på den andra sidan enligt Figur 24. Avståndet a!, som är 
längden mellan betongens tryckzon och utkanten av den minsta 
kraftangreppsarean, behövs för att kunna ta fram tryckkraftens inverkan på 
momentet. a! kan beräknas utefter plåtens böjmoment enligt Ekvation (57), 
(58) och (59), då det antas att i punkten 1 får inte plåtens elastiska 
momentkapacitet överskridas (SIS-CEN/TS 1992-4-1:2010, s. 50, ekvation 
B.1). 
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Figur 24: Begreppsförklaring gällande yttre moment i y-riktning för sex förankringar. 

 
 

 𝑀!",!" ≥ 𝑎! ∙ 𝐶!" (57) 

Ekvation (57) kan förenklas till Ekvation (58). 

 
 𝑎! ≤

𝑀!",!"

𝐶!"
 (58) 

Ekvation (58) kan således förenklas till Ekvation (59) genom utveckling av 
M!",!".  

 

 

𝑎! ≤

𝑦 ∙ 𝑡!
6 ∙ 𝑓!

𝛾!!

𝐶!"
 

(59) 

 

𝑦 Plåtens längd i y-led i [mm]. 
𝑡 Plåtens tjocklek i [mm]. 
𝛾!! Rekommenderat värde = 1,0 
𝑓! Plåtens sträckgräns i [MPa], se Tabell 1. 
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𝐶!" Belastande kraft i [N] på betongens tryckzon = 2 ∙ 𝐹!"#. Där 
𝐹!"# =  minsta värdet av 𝐹!"#!ä!" ,𝐹!"#$%,𝐹!"#$%#&#'()*) och 𝐹!"#$%"&&. 

När a! har beräknats kan också c!, ytan för betongens tryckzon tas fram 
enligt Ekvation (60). Detta eftersom att att tryckzonen antas sträcka sig ända 
ut till plåtens ytterkant. 
 
 

 𝑐! = 2 ∙
𝑥
2
−
𝑐!
2
− 𝑎!  (60) 

𝑐! Längden på minsta angreppsarea i aktuell riktning i [mm]. 
𝑥 Plåtens bredd i x-led i [mm]. 

Därefter är det nödvändigt att kontrollera så att betongens tryckbelastning ej 
överskrider den aktuella betongens hållfasthet enligt Ekvation (61) och (62). 
Genom att ha tagit reda på betongens tryckzon, c!, kan uttrycken nedan 
beräknas. I det fall då tryckbelastningen, beräknat med 𝐶!", blir störst, 
begränsas det värdet av betongens tryckhållfasthet. 
 
 

 𝜎! =
𝐶!"
𝑦 ∙ 𝑐!

≤ 3 ∙ 𝑓!" (61) 

Ekvation (61) kan förenklas till Ekvation (62) genom en utveckling av C!". 

 
 𝜎! =

4 ∙ 𝐹!"#
𝑦 ∙ 𝑐!

≤ 3 ∙ 𝑓!" (62) 

𝐹!"# Minsta värdet av 𝐹!"#$%,𝐹!"#$%"&& ,𝐹!"#$%#&#'()*) och 𝐹!"#!ä!" i
 [N]. 
𝑓!" Dimensioneringsvärde för betongens tryckhållfasthet i [MPa], se
 Tabell 2. 
𝑦 Plåtens längd i y-led i [mm]. 
 

Efter att det dimensionerande värdet tagits fram kan Ekvation (63) lösas ut 
och blir således den dimensionerande momentkapaciteten för plåten i y-
riktning. 
 
 

 𝑀! = 𝑀𝑖𝑛 4 ∙ 𝐹!"# , 3 ∙ 𝑓!" ∙ 𝑦 ∙ 𝑐! ∙ 𝑎! + 2 ∙ 𝐹!"# ∙
!!
!
+ 2 ∙ 𝐹!"# ∙

!!
!
+ 𝑐   

(63) 
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𝐹!"# Minsta värdet av 𝐹!"#$%,𝐹!"#$%"&& ,𝐹!"#$%#&#'()*) och 𝐹!"#!ä!" i
 [N]. 
𝑓!" Dimensioneringsvärde för betongens tryckhållfastheti [kPa], se
 Tabell 2. 
𝑦 Plåtens längd i y-led i [m]. 
𝑐! Längd av betongens tryckzon i [m]. 
𝑑! Längd mellan förankringar i [m]. 
𝑐! Minsta kraftangreppsarea i [m]. 
𝑎! Längden mellan kant på minsta kraftangreppsarea och mitten på
 betongens tryckzon i [m]. 

4.7.10 Momentfördelning för 𝑀! vid sex förankringar 

Varje förankring på plåten kan ta upp tvärkraft i alla olika riktningar enligt 
Figur 25. Eftersom det är den längsta hävarmen som ger upphov till det 
största momentet är det denna hävarm som ska beaktas. Den bestäms 
följaktligen av det längsta avståndet från förankring in till origo på plåten.  

 
Figur 25: Tvärkraft i olika riktningarna ger upphov till ett vridmoment, 𝑀𝒛, för sex förankringar. 

I och med att förankringarna samverkar tas detta hänsyn till enligt Ekvation 
(64). 
 
 

  𝑀! = (𝑇!"# ∙ ℎ)  
 

(64) 
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𝑇!"# Minsta värdet av 𝑇!"#$%, 𝑇!"#$%&', och 𝑇!"#$!"#$ i [kN]. 
ℎ Vinkelräta avståndet i [m] från en förankring in till centrum på
 plåten. 

4.8 Interaktion 

Kapaciteterna som beräknas i de tidigare stegen gäller enbart för separata 
krafter. Med detta menas att det endast går att belasta en infästningsplåt med 
den fulla kapaciteten om det inte inverkar några andra krafter på plåten. I 
teorin betyder detta att det aldrig går att belasta en infästningsplåt med till 
exempel samma normalkraft som kapaciteten tillåter när den dessutom 
påverkas av ett moment. Därför är det nödvändigt att efter beräkningarna 
utförts för normalkraft, tvärkraft och moment i tre olika riktningar ska en 
kontroll för interaktion mellan de olika krafterna göras. 

4.8.1 Interaktion mellan tvärkraft och moment 𝑀!,!" 

Då en tvärkraft och ett moment i riktning z belastar en infästningsplåt 
kommer dessa att samverka och förstärka tvärkraften. Förklaring av 
kraftuppdelningen visas i Figur 26 där förankringarna 2 och 3 blir de mest 
belastade i dessa förankringar kommer momentet och tvärkraften att 
samverka och reducera tvärkraftskapaciteten. 

  

a) b) 

Figur 26: Maximalt tillåten excentricitet vid fyra förankringar. 

För att kunna beräkna den totala resultanten som 𝑀!,!" bidrar med till 
tvärkraften så beräknas först komposanterna kring x- respektive y-axeln, 
enligt Ekvation (65) och (66), på samma vis som vid beräkning av en 
excentrisk tvärkraft (Al-Emrani, Johansson 2009, s. S133, ekvation S8-35, 
S8-36). 
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 𝑉! =
𝐻
𝑛
+
𝑀!,!" ∙ 𝑦!

𝐼!
   (65) 

 

 𝑉! =
𝑉!"
𝑛
+
𝑀!,!" ∙ 𝑥!

𝐼!
   (66) 

 

Vid insättning av momentuttrycket  och tillämpning av pythagoras sats fås 
resultanten av den totala tvärkraften i Ekvation (67) (Al-Emrani, Johansson. 
2009, s. S133, ekvation S8-37). 
 
 

 
𝑉!"# =   

𝑀!,!" ∙ 𝑦!
𝐼!

!

+
𝑉!"
𝑛
+
𝑀!,!" ∙ 𝑥!

𝐼!

!

 
(67) 

𝑛 Antal förankringar i [st]. 
𝑦! Sträckan från origo till förankring i y-led i [mm]. 
𝑥! Sträckan från origo till förankring i x-led i [mm]. 
𝐼!  𝑛!"#$"%&,! ∙ 𝑥! + 𝑦! + 𝑛!"#$"%&,! ∙ 𝑥! + 𝑦!  = 
 Polära yttröghetsmomentet i [mm2]. 
𝑉!" Verklig tvärkraft som belastar infästningsplåten i [kN]. 
𝑀!,!" Verkligt moment i z-riktning  som belastar infästningsplåten i
 [kNm]. 

4.8.2 Interaktion mellan normalkraft och moment 𝑀!,!", 𝑀!,!" 

Då en normalkraft samt momenten kring x och y-axlarna verkar på en 
infästningsplåt så kommer dessa att samverka och ge ett tillskott av 
normalkraftsbelastningen. Detta medför att förankringarna blir mer utsatta 
och dess kapacitet reduceras. 

Störst belastning blir på förankringen där normalkraften samverkar med de 
båda momenten enligt Ekvation (68). 

 

 𝐹!"# =
𝑁!"
𝑛

+
𝑀!,!"

𝑑!
+
𝑀!,!"

𝑑!
 (68) 

𝑛 Antal förankringar i [st]. 
𝑑! Avstånd mellan förankringar i y-led i [m]. 
𝑑! Avstånd mellan förankringar i x-led i [m]. 
𝑁!" Verklig normlakraft som påverkar infästningsplåten i [kN]. 
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M!,!" Verkligt moment i x-riktning som påverkar infästningsplåten i
 [kNm]. 
M!,!" Verkligt moment i y-riktning som påverkar infästningsplåten i
 [kNm]. 

4.8.3 Interaktion normalkraft-tvärkraft 

Sist ska det också kontrolleras huruvida plåtens kapacitet är tillräcklig för 
samverkan mellan normalkraft samt tvärkraft. Detta görs enligt följande 
Ekvation (69) (Semko Oy. 2013, s. 6) 
 

 𝑁!"
𝑁!"

!
!
+

𝑉!"
𝑉!"

!
!
≤ 1 

(69) 

𝑁!" Verklig normalkraft som plåten utsätts för i [kN]. 
𝑉!" Verklig tvärkraft som plåten utsätts för i [kN]. 
𝑁!" Normalkraftskapacitet för plåten i [kN]. 
𝑉!" Tvärkraftskapacitet för plåten i [kN]. 

Om fästplåten uppfyller uttrycket kan plåten belastas av de givna krafterna, 
annars måste en annan plåt väljas. 
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5. Resultat och analys 
 
Resultatkapitlet kommer att redovisa framtagna kapaciteter på Nybro 
Cementgjuteris infästningsplåtar samt en parameterutredning av plåtarnas 
dimensioner. Kapitlet är uppdelat i tre avsnitt; normalkrafts-, tvärkrafts- 
och momentkapaciteter, dimensionerande brottyper och kapaciteter samt 
parameterutredning. Kapitlet avslutas med en analys av resultatet med 
grund i tidigare teorier. 
 

5.1 Normalkrafts-, tvärkrafts- och momentkapaciteter 

Resulterande normalkrafts-, tvärkrafts- och momentkapaciteter på 
infästningsplåtarna baseras på verkande krafter enligt Figur 27. Figuren visar 
en fast inspänd stålbalk i en betongpelare via en infästningsplåt. 

 
Figur 27: Sammankoppling av betongpelare - stålbalk via infästningsplåt med verkande krafter. 

Resultatet enligt Tabell 6 grundar sig på förutsättningen att plåtens längsta 
sida är placerad i horisontellt läge. Dessutom gäller dessa resultat enbart för 
infästningar av plåtar i betongkvalitet C32/40, C40/50 och C50/60. Plåtarnas 
stålkvaliteten är S355J och förankringsstängerna består av K500C-T. 

Vidare är det av vikt att beakta att de olika kapaciteterna endast gäller vid 
separata krafter och inte i kombination med varandra. Mer om detta i kapitel 
4.7.1 som tar upp interaktionen mellan de olika krafterna. 
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En övergriplig förklaring av beteckningarna på plåtens dimensioner framgår 
av Figur 28. De exakta dimensionerna som varje plåt innehar återfinns i 
Figur 3 och Figur 4 i kapitel 4.3. 

 
Figur 28: Förklaring av beteckningar angående plåtens dimensioner. 
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Av Tabell 6 framgår de dimensionerande kapaciteterna som respektive plåt 
erhåller vid betonghållfasthet C32/40. Det vill säga vid kapaciteterna 
normalkraft, tvärkraft, moment kring x-axeln, moment kring y-axeln samt 
moment kring z-axeln. Fullständiga beräkningar finns att tillgå i tillhörande 
bilaga. 

Tabell 6: Normalkrafts-, tvärkrafts- och momentkapaciteter för NCG’s olika svetsplåtar vid 
betonghållfasthet C32/40. 

Plåtnamn 
𝑥 ∙ 𝑦 ∙ 𝑡  

[mm] 

𝑁!"   
[𝑘𝑁] 

V!"   
[𝑘𝑁] 

M!,!"    
[𝑘𝑁𝑚] 

M!,!"    
[𝑘𝑁𝑚] 

M!,!"  
[𝑘𝑁𝑚] 

Bilaga 

46)   
100 ∙ 100 ∙ 10 

21,54 40,86 1,27 1,27 2,10 1 

48) 
100 ∙ 200 ∙ 10 

26,91 45,11 1,39 2,51 3,46 2 

49) 
100 ∙ 250 ∙ 10 

29,04 48,13 0,54 0,41 4,84 3 

51) 
150 ∙ 150 ∙ 10 

23,62 41,95 1,33 1,67 2,44 4 

60) 
100 ∙ 100 ∙ 15 

21,54 40,86 1,33 1,33 2,10 5 

64) 
150 ∙ 150 ∙ 15 

34,85 78,72 2,28 2,28 4,86 6 

264) 
150 ∙ 200 ∙ 15 

47,09 87,63 3,49 3,44 7,67 7 

65) 
150 ∙ 250 ∙ 15 

47,95 87,52 2,93 5,00 9,28 8 

66)  
150 ∙ 300 ∙ 15 

50,47 131,28 3,68 21,71 13,91 9 

67) 
200 ∙ 200 ∙ 15 

43,68 84,30 2,83 3,59 6,98 10 

267) 
200 ∙ 200 ∙ 15 

52,56 89,20 3,59 4,95 9,68 11 

68) 
200 ∙ 300 ∙ 15 

50,47 131,28 3,68 21,71 13,91 12 

69) 
250 ∙ 250 ∙ 15 

56,60 136,08 5,93 17,19 14,21 13 

70) 
250 ∙ 300 ∙ 15 

60,15 136,36 5,94 21,71 16,38 14 
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Av Tabell 7 framgår de dimensionerande kapaciteterna som respektive plåt 
erhåller vid betonghållfasthet C40/50. Det vill säga vid kapaciteterna 
normalkraft, tvärkraft, moment kring x-axeln, moment kring y-axeln samt 
moment kring z-axeln. Fullständiga beräkningar finns att tillgå i tillhörande 
bilaga. 

Tabell 7: Normalkrafts-, tvärkrafts- och momentkapaciteter för NCG’s olika svetsplåtar vid 
betonghållfasthet C40/50. 

Plåtnamn 
𝑥 ∙ 𝑦 ∙ 𝑡  

[mm] 

𝑁!"   
[𝑘𝑁] 

V!"   
[𝑘𝑁] 

M!,!"    
[𝑘𝑁𝑚] 

M!,!"    
[𝑘𝑁𝑚] 

M!,!"  
[𝑘𝑁𝑚] 

Bilaga 

46)   
100 ∙ 100 ∙ 10 

26,93 45,68 1,53 1,53 2,35 1 

48) 
100 ∙ 200 ∙ 10 

33,64 50,43 1,62 3,08 3,87 2 

49) 
100 ∙ 250 ∙ 10 

36,29 53,81 1,67 4,50 5,42 3 

51) 
150 ∙ 150 ∙ 10 

29,52 46,90 1,58 2,00 2,73 4 

60) 
100 ∙ 100 ∙ 15 

26,93 45,68 1,65 1,65 2,35 5 

64) 
150 ∙ 150 ∙ 15 

43,56 88,02 2,71 2,71 5,43 6 

264) 
150 ∙ 200 ∙ 15 

58,86 97,97 4,22 4,11 8,57 7 

65) 
150 ∙ 250 ∙ 15 

59,93 97,85 3,44 6,10 10,31 8 

66)  
150 ∙ 300 ∙ 15 

63,09 146,78 4,58 27,14 15,55 9 

67) 
200 ∙ 200 ∙ 15 

54,60 94,25 3,36 4,30 7,80 10 

267) 
200 ∙ 200 ∙ 15 

65,70 99,73 4,30 6,00 10,82 11 

68) 
200 ∙ 300 ∙ 15 

63,09 146,78 4,58 27,14 15,55 12 

69) 
250 ∙ 250 ∙ 15 

70,75 152,14 7,40 21,49 15,89 13 

70) 
250 ∙ 300 ∙ 15 

75,19 152,45 7,40 27,14 18,32 14 
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Av Tabell 8 framgår de dimensionerande kapaciteterna som respektive plåt 
erhåller vid betonghållfasthet C50/60. Det vill säga vid kapaciteterna 
normalkraft, tvärkraft, moment kring x-axeln, moment kring y-axeln samt 
moment kring z-led. Fullständiga beräkningar finns att tillgå i tillhörande 
bilaga. 

Tabell 8: Normalkrafts-, tvärkrafts- och momentkapaciteter för NCG’s olika svetsplåtar vid 
betonghållfasthet C50/60. 

Plåtnamn 
𝑥 ∙ 𝑦 ∙ 𝑡  

[mm] 

𝑁!"   
[𝑘𝑁] 

V!"   
[𝑘𝑁] 

M!,!"    
[𝑘𝑁𝑚] 

M!,!"    
[𝑘𝑁𝑚] 

M!,!"  
[𝑘𝑁𝑚] 

Bilaga 

46)   
100 ∙ 100 ∙ 10 

31,24 51,07 1,74 1,74 2,63 1 

48) 
100 ∙ 200 ∙ 10 

39,02 56,38 1,82 3,55 4,32 2 

49) 
100 ∙ 250 ∙ 10 

42,10 60,16 1,86 5,19 6,06 3 

51) 
150 ∙ 150 ∙ 10 

34,25 52,44 1,78 2,27 3,05 4 

60) 
100 ∙ 100 ∙ 15 

31,24 51,07 1,84 1,84 2,63 5 

64) 
150 ∙ 150 ∙ 15 

50,53 98,41 3,07 3,07 6,08 6 

264) 
150 ∙ 200 ∙ 15 

68,28 109,54 4,82 4,67 9,58 7 

65) 
150 ∙ 250 ∙ 15 

69,52 109,40 3,86 7,01 11,53 8 

66)  
150 ∙ 300 ∙ 15 

73,18 164,10 5,30 31,49 17,38 9 

67) 
200 ∙ 200 ∙ 15 

63,33 105,37 3,80 4,89 8,73 10 

267) 
200 ∙ 200 ∙ 15 

76,21 111,50 4,89 6,86 12,10 11 

68) 
200 ∙ 300 ∙ 15 

73,18 164,10 5,30 31,49 17,38 12 

69) 
250 ∙ 250 ∙ 15 

82,07 170,10 8,57 24,93 17,76 13 

70) 
250 ∙ 300 ∙ 15 

87,22 170,45 8,58 31,49 20,48 14 



56 
Lindblom & Toll 

5.2 Dimensionerande brotttyper och kapaciteter 

Beräkningen av NCG:s infästningsplåtar med avseende på det 
dimensionerande brottmodern per förankring vid normalkraft respektive 
tvärkraft redovisas i Tabell 9. Tabellen gäller för samtliga olika 
betongklasser som ingått i dimensioneringen och påvisar att samtliga 
dimensionerande brottmoder per förankring vid normalkraft reulsterade i 
vidhäftningsbrott samt vid tvärkraft i dymlingsverkan. 

Tabell 9: Dimensionerande brottmoder för NCG’s olika svetsplåtar, samt dimensionerande 
normalkraftskapacitet som gäller för betongkvaliteterna C32/40, C40/50 och C50/60. 

Plåtnamn 
𝑥 ∙ 𝑦 ∙ 𝑡  

[mm] 

Dimensionerande 
brottmoder 
normalkraft 

Dimensionerande 
brottmoder 

tvärkraft 

46)   
100 ∙ 100 ∙ 10 

Vidhäftningsbrott Dymlingsverkan 

48) 
100 ∙ 200 ∙ 10 

Vidhäftningsbrott Dymlingsverkan 

49) 
100 ∙ 250 ∙ 10 

Vidhäftningsbrott Dymlingsverkan 

51) 
150 ∙ 150 ∙ 10 

Vidhäftningsbrott Dymlingsverkan 

60) 
100 ∙ 100 ∙ 15 

Vidhäftningsbrott Dymlingsverkan 

64) 
150 ∙ 150 ∙ 15 

Vidhäftningsbrott Dymlingsverkan 

264) 
150 ∙ 200 ∙ 15 

Vidhäftningsbrott Dymlingsverkan 

65) 
150 ∙ 250 ∙ 15 

Vidhäftningsbrott Dymlingsverkan 

66)  
150 ∙ 300 ∙ 15 

Vidhäftningsbrott Dymlingsverkan 

67) 
200 ∙ 200 ∙ 15 

Vidhäftningsbrott Dymlingsverkan 

267) 
200 ∙ 200 ∙ 15 

Vidhäftningsbrott Dymlingsverkan 

68) 
200 ∙ 300 ∙ 15 

Vidhäftningsbrott Dymlingsverkan 

69) 
250 ∙ 250 ∙ 15 

Vidhäftningsbrott Dymlingsverkan 

70) 
250 ∙ 300 ∙ 15 

Vidhäftningsbrott Dymlingsverkan 
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5.3 Parameterutredning 

Hur tio olika parametrar påverkar infästningsplåtarnas kapaciteter framgår 
av Tabell 10. Resultatet har framställts med utgångspunkt på NCG’s 
standardplåtar vartefter parametrarna har ändrats för att en möjlig 
observation av dess förändring. 

Tabell 10: Parametras påverkarn på infästningsplåtarnas kapaciteter. 

Parameter 
 

𝑁!"   
[𝑘𝑁] 

V!"   
[𝑘𝑁] 

M!,!"    
[𝑘𝑁𝑚] 

M!,!"    
[𝑘𝑁𝑚] 

M!,!"  
[𝑘𝑁𝑚] 

Högre betongkvalitet Ökar Ökar Ökar Ökar Ökar 

Ökad excentricitet Sjunker Sjunker Sjunker Sjunker Sjunker 

Ökad diameter på 
förankring 

Ökar Ökar Ökar Ökar Ökar 

Ökat 
förankringsavstånd i 

x-led 

Ökar Ökar Oförändrad Ökar Ökar 

Ökat 
förankringsavstånd i 

y-led 

Ökar Ökar Ökar Oförändrad Ökar 

Ökad plåtbredd Oförändrad Oförändrad Ökar Oförändrad Oförändrad 

Ökad plåthöjd Oförändrad Oförändrad Oförändrad Ökar Oförändrad 

Ökad plåttjocklek Oförändrad Oförändrad Ökar Ökar Oförändrad 

Ökat svetsmått Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad 

Ökad 
förankringslängd 

Ökar Oförändrad Ökar Ökar Oförändrad 

5.4 Analys 

De resultat som framtagits och presenterats ovan skiljer sig till viss del i 
ingångsdata i jämförelse med andra studier. Det är därmed av vikt att 
analysera hur andra typer av ingångsdata skulle kunna påverka de resultat 
denna studie frambringat, vilka kan vara betydelsefulla att ha i beaktande. 

5.4.1 Beräkning med Eurokoder 

De olika Eurokoderna som behandlats i kapitel 4 ligger främst till grund för 
resultatet av denna studie. De har anpassats för tillämpning av beräkningar 
för infästningsplåtar. Vid beräkning med Eurokoderna krävs det att en del 
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egna antaganden görs med avseende på parametrar, exempelvis att goda 
förhållanden gäller vid vidhäftning. Dessa parametrar kan ha en betydande 
roll för resultatet, genom att antingen ge en lägre eller högre kapacitet, vilket 
är relevant att ta hänsyn till. 

5.4.2 Betongkvaliteter 

Nybro Cementgjuteri använder sig av betongkvaliteter C32/40, C40/50 och 
C50/60 som har en högre tryckhållfasthet än 30 MPa. Detta medför att 
betongen som används ses som High Strength Concrete enligt  Punkki et al. 
(1996) och betyder således att betongen har en högre hållfasthet än ”normal 
betong”. Detta har sina fördelar då en mindre mängd betong kan användas, 
dock menar Magnusson (2008) att många av de formler som finns inte är 
anpassade för betongkvaliteter med högre tryckhållfasthet än 50-60 MPa. 
Detta eftersom formlerna är baserade på experimentella undersökningar på 
betongklasser under dessa värden. I denna studie faller en av 
betongkvaliteterna under denna kategori och borde därav behandlas med 
andra formler eller tillämpningar än de övriga betongkvaliteterna. Detta 
skulle bidra till att andra kapaciter gäller för de plåtar ingjutna i betong med 
hållfastheten C50/60 än vad som redovisas i Tabell 8. 

5.4.3 Betongens påverkan av långtidslast 

Betongens hållfasthet har en avgörande roll för plåtarnas kapaciteter vilket 
visas i Tabell 9 då vidhäftningsbrott blir det dimensionerande brottet för 
samtliga plåtar. Eurokod säger att en reduktion av hållfastheten ska göras vid 
långvarig belastning med en reduktionsfaktor α!". Rekommenderat värde 
enligt den svenska nationella bilagan α!" = 1. Uträkning av den 
dimensionerande betonghållfastheten visas i Ekvation (70). 

 
 𝑓!"# =

!!"∙!!"#,!,!"
!!

  (70) 

𝛼!" Faktor som beaktar hållfasthetsreduktion beroende av långvarig
 belastning, rekommenderat värde enligt Sveriges nationella bilaga
 = 1,0 
𝑓,!,!"   Axiell draghållfasthet i [MPa]  beroende på betongklass, se 
 Tabell 2. 
𝛾! Vid varaktiga och tillfälliga förhållanden = 1,5 

Forskning visar att en reduktion av betongens hållfasthet bör göras på grund 
av krympning och krypning vid långvaraktiga laster. Detta påvisas av en 
tidigare studie av Delhomme et al. (2010), där dragtester utfördes på 
grundskruvar ingjutna i betong. Vid en reduktion av betongens hållfasthet i 
denna studie skulle således medföra lägre kapaciteter i infästningsplåtarna 
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och större dimensioner skulle därmed krävas för att uppnå samma 
kapaciteter. 
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6. Diskussion och slutsats 
 
I detta kapitel kommer en diskussion att föras utifrån tidigare kapitel metod 
och resultat avseende hur tillvägsgångsättet skulle kunna ändras och 
faktorer som skulle kunna påverka plåtarnas kapaciteter. Avslutningsvis 
kommer en slutsats av vad studien har bidragit med utifrån kapitlen resultat 
och analys. 
 

6.1 Metoddiskussion 

Metoden för att nå målet var från början klar och behövde aldrig någon 
större korrigering gentemot den ursprungliga metodplanen. Det första steget 
var att insamla data i stor omfattning, främst från de olika Eurokoderna, men 
även från flertalet tryckta källor. Insamlingen gav en klar bild av vad arbetet 
skulle omfatta. I och med att den insamlade datan var från vetenskapliga 
källor och Eurokoder, kan reliabiliteten anses som hög. 

Steg två i metoden, att utföra handberäkningar för plåtarnas kapaciteter, var 
från början svårt. Problematiken var att kunna tolka och använda 
Eurokoderna men med hjälp av handledare från Linnéuniversitetet och 
företaget förenklades arbetetsgången. Efter en tids arbete blev det enklare att 
följa det tekniska språket och hitta rätt formler. Dessutom märktes att det är 
viktigt att kunna uppskatta vissa parametrar i Eurokod där givna 
förhållanden saknas. Till exempel vid beräkning av vidhäftningsbrott antogs 
att goda vidhäftningsförhållanden gällde då i annat fall 
vidhäftningkapaciteten sänks betydligt. 

När beräkningarna var klara fördes formlerna in i Microsoft Excel. I detta 
skede uppstod en viss problematik med programmeringen av själva Excel-
filen då tidigare erfarenheter av att arbeta med Excel saknades. I detta 
stadium upptäcktes även vissa fel i beräkningarna vilket var svårt att 
korrigera då formlerna var programmerade i Excel, samtidigt som det var av 
stor vikt att beräkningsunderlaget fick en enkel och lättanvänd design. 

Vad som skulle kunna tillföras till studien för att öka tillförlitligheten i 
resultatet är att komplettera de teoretiska modellerna med verkliga tester. Ett 
bra exempel på vad som skulle kunna göras är att gjuta in en infästningsplåt 
i ett betongelement och därefter utsätta plåten för ett drag-, tryck- och 
momenttest. På så sätt skulle företaget kunna fastställa att de teoretiskt 
beräknade kapaciteterna stämmer överens med verkliga. Vid ett sådant test 
skulle det även klargöras huruvida plåtarna går till sprött eller segt brott, 
vilket är av stor vikt att ta i beaktande. 
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Utöver detta skulle ytterligare beräkningar kunna utföras för att säkerställa 
att plåtens böjmoment inte överskrids vid sex förankringar på samma sätt 
som vid fyra förankringar. Detta borde dock inte vara nödvändigt i och med 
att alla de dimensionerade plåtarna med sex förankringar har en plåttjocklek 
på 15 milimeter och har därmed hög momentkapacitet. 

6.2 Resultatdiskussion 

Huruvida resultaten stämmer eller ej är svårt att avgöra. För att verifiera att 
beräkningarna stämmer skulle verkliga tester vara önskvärt. Resultatet antas 
trots allt vara korrekt då erfaren handledare kontrollerat beräkningarna. 

Om en jämförelse görs mellan denna studies resultat och liknande resultat 
inom branschen, företag som framställer egentillverkade infästningsplåtar, 
blir det även då svårt att avgöra vad som är rätt och vad som är fel. 
Resultaten skiljer sig åt en del men detta kan bero på en hel del olika 
faktorer. Resultatet kan mycket väl påverkas av faktorer som avskrivits i 
avgränsningar i inledningen av rapporten, vilka övriga företag medtagit. Till 
exempel behandlas inte vad dynamiska laster har för inverkan på plåtarna. 

Ett annat alternativ skulle kunna vara att företagen haft tid att utföra tidigare 
nämnda verkliga tester för att verifiera sina beräkningar. Möjligheten finns 
att testerna medfört upptäckter av att vissa formler och tillämpningar som 
använts inte lämpar sig för dessa typer av beräkningar. I övrigt kan det 
grunda sig i att en del skiljda parametrar har använts. På företagens 
hemsidor går det inte att utläsa alla de parametrar som är vitala för att utföra 
beräkningarna, exempelvis anges inte vilken betongkvalitet och högsta 
tillåtna excentricitet som används. I studiens resultat av 
parameterutredningen i Tabell 10 som säger att en högre betongkvalitetet 
höjer plåtarnas kapaciteter klargörs det att denna faktor är av stor betydelse. 

Hemsidorna saknar även ett mått på den högsta tillåtna excentriciteten. 
Excentriciteten har en avgörande roll för hur stor kapacitet en plåt erhåller, 
vilket redovisas i resultatet av parameterutredningen i Tabell 10. En större 
excentricitet gör att ett större felplaceringsmått är tillåtet vid användning av 
plåten. Om felplaceringsmåttet ökar kommer kapaciteten i plåten att minska 
drastiskt på grund av att en förankring blir mer belastad än de övriga. 

6.3 Slutsats 

Slutprodukten som har bearbetats genom arbetet är ett beräkningsunderlag, 
som ska levereras till Nybro Cementgjuteri. Med beräkningsunderlaget kan 
företaget dimensionera vad olika plåtar har för kapaciteter i normalkraft, 
tvärkraft samt moment kring x-, y- och z-axeln. Beräkningsunderlaget är 
framtaget i Microsoft Excel vilket med sin lättöverskådeliga struktur gör det 
enkelt att följa beräkningsgången. I och med att NCG tillverkar 
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infästningsplåtarna själva ger beräkningsunderlaget en möjlighet att 
framställa nya plåtar till användning genom att de kan kontrollera plåtarnas 
kapaciteter oavsett dimensioner. 

Intressant att analysera vid dimensionering av plåtarna och som bör tas i 
beaktande är hur stor inverkan interaktionen mellan de olika krafterna har på 
kapaciteten för plåten. Ett exempel på detta är när Ekvation (71)  används 
för interaktionen mellan normalkraft och tvärkraft. 
 
 

 𝑁!"
𝑁!"

!
!
+

𝑉!"
𝑉!"

!
!
≤ 1 

(71) 

Ekvationen säger att normalkraften eller tvärkraften endast kan anta drygt 
halva sin kapacitet jämfört mot om krafterna hade verkat separat. Detta 
betyder i sin tur att om normalkraften är fullt utnyttjad kan inte någon 
tvärkraft överhuvudtaget verka på plåten utan att plåten går till brott. 

Vid normalkraftsdimensioneringen bör en kontroll göras av avståndet 
mellan förankringarna. Beroende på vilket avstånd som används uppkommer 
olika brottyper. Används ett mindre avstånd mellan förankringarna kommer 
excentriciteten att vara avgörande vid dimensioneringen. Detta beror på att 
vid ett mindre avstånd mellan förankringarna kommer plåten att få en 
mindre hävarm och innehar således en högre momentkapacitet. Tvärtom 
kommer plåtens momentkapacitet att bli avgörande då avståndet mellan 
förankringarna ökar. I och med att hävarmen på plåten blir större vilket 
medför att momentkapaciteten blir lägre. Vid dimensioneringen av NCG’s 
standardplåtar resulterade dock samtliga i fallet att excentricitet blev det 
dimensionerande. 

Efter att ha granskat resultatet av denna studie anses det fördelaktigt att 
försöka ha ett längre avstånd mellan förankringarna och på så vis göra 
plåtens momentkapacitet till det avgörande fallet. Då vid beräkning av 
excentricitet antas ett maximalt mått på excentricitet som är tillåtet, men vad 
händer om excentriciteten överskrids? Genom att till exempel på 
byggarbetsplatsen placeras en balks infästning 22 milimeter fel istället för 
det tillåtna avståndet på 20 milimeter. Ett sådant misstag skulle göra att 
beräkningarna fallerar. Genom att istället göra plåtens momentkapacitet 
avgörande kan den mänskliga faktorn minskas. 

Vidare har det varit intressant att utföra parameterutredningen, där 
verifiering av självklara saker så som att med en högre betongkvalitet 
medför en högre kapacitet av infästningsplåtarna samt mer förvånande 
upptäckter som angående längden på förankringarna. Detta resulterade i att 
en ökad längd på förankringarna medförde högre kapaciteter för alla krafter 
och moment utom tvärkraft samt momentet kring z-riktningen som var 
oförändrade. Dock finns en teori om att detta beror på att tvärkraften enbart 
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tas upp utav den yttersta delen utav armeringen. Denna påverkas således inte 
hur långt in i betongen som armeringsstången är förankrad. 
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