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Förord 
Vi vill tacka Sandvik Tooling för att vi fått möjlighet att skriva vårt examensarbete hos 

företaget, specifikt vår externa handledare Kjell Nilsson på GSP på Sandvik Tooling i Gimo. 

Ett stort tack även till vår interna handledare Kjell Westberg för den hjälp och handledning vi 

har fått. Vi vill även tacka Jörgen Abrahamsson och Thomas Carlsson på ITB/BMG Brynäs 

för hjälpen och handledningen vid provtryckningen av borrkärnan. 
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Abstract 
The waste that is created by the machines due to the process needs to be transported away and 

necessary liquids must be transported to the machines. This requires that holes are drilled 

through the concrete slab in building 77 at Sandvik Toolings facilities in Gimo, this has been 

done for several years. For some holes insufficient attempts to restore the concrete slabs 

strength has been done.  

The purpose of this degree thesis is to investigate the possibility to make holes in the concrete 

slab. This will be done theoretical. Another question that shall be answered is if there are any 

methods for the concrete slab to regain strength.  

The blueprints that were needed where obtained from Sandviks archive in Sandviken. From 

the blueprints the areas which were to be investigated was selected. 

In area 1 reinforcement bars could be cut of in both field and support areas: 

At support 1, 18 reinforcement bars could be cut of. At support 2, 2 reinforcement bars could 

be cut of. At support 3, 14 reinforcement bars could be cut of and at support 4, 12 reinforce-

ment bars could be cut of. 

In field 1, 11 reinforcement bars could be cut of. At field 2, 17 reinforcement bars could be 

cut of. At field 3, 15 reinforcement bars could be cut of and at support 4, 12 reinforcement 

bars could be cut of. 

In area 2, reinforcement bars could be cut of in both directions that were studied, in total 12 

bars in x-direction and y-direction combined. 

These results are based on the assumptions that have been made in each area. Videlicet that 

the number of bars that can be cut of in area 1 are the number of bars that can be cut of in five 

meters shred that is studied. In area 2 the number of bars that can be cut of is based only on 

the pillar that is studied. 

 

This work is done by Niklas Loberg and Johan Wahlqvist for Sandvik Tooling AB 
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Sammanfattning 
På grund av maskinernas behov av att transportera bort restprodukter samt att nödvändiga 

vätskor ska kunna tillföras, har hål borrats ut ur betongbjälklaget i verkstad 77 vid Sandvik 

Toolings anläggning i Gimo under flera år. Detta utan att några större åtgärder har genomförts 

för att återställa bjälklaget till sin ursprungliga hållfasthet.  

Examensarbetets syfte är att kontrollera möjligheterna att göra hål i betongbjälklaget. Detta 

görs teoretiskt. Det som även skall besvaras är om det finns någon metod som kan återge 

betongbjälklaget en del av sin hållfasthet. 

Från Sandviks arkiv i Sandviken erhölls de ritningar som var aktuella. Dessa ritningar gav 

svar på byggnadens konstruktion. Från dessa bestämdes de områden som skulle undersökas. 

Vid område 1 kunde det kapas stänger vid varje fält och stöd:  

Vid upplag 1 kan 18 stänger kapas, upplag 2 kan 2 stänger kapas, upplag 3 kan 14 stänger 

kapas och vid upplag 4 kan 12 stänger kapas. 

Vid fält 1 kan 11 stänger kapas, fält 2 kan 17 stänger kapas, fält 3 kan 15 stänger kapas och 

vid fält 4 kan 12 stänger kapas 

Vid område 2 kan det kapas stänger i båda riktningarna över pelaren som studeras, totalt 12 i 

x-led och y-led tillsammans. 

Detta resultat baseras på de antaganden som har gjorts vid de olika områdena. Det vill säga att 

de stänger som kan kapas i område 1 är de som kan kapas i den fem meter breda strimla som 

studeras, i område 2 är antalet stänger som kan kapas baserade på enbart den pelare som 

studeras.  

 

Arbetet är utfört av Niklas Loberg och Johan Wahlqvist för Sandvik Tooling AB 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

I verkstad 77 på Sandvik Tooling i Gimo, bearbetas hårdmetallskär. Dessa skär används 

bland annat till svarning och fräsning. 

Maskinparken i verkstad 77 vid Sandvik Toolings anläggning i Gimo står på ett 

betongbjälklag, detta göts 1977 i betongklass K300. För att få reda på betongens 

hållfasthetsutvecklig fram till idag ska en betongkärna provtryckas.  

De laster som betongbjälklaget utsätts för, egentyngden från betongen samt de nyttiga 

lasterna, ligger till grund för armeringsberäkningarna. Från lasterna beräknas momentet som 

betongbjälklaget utsätts för, ur detta moment kan sedan armeringsmängden som krävs vid de 

aktuella lasterna beräknas. 

Maskinerna kräver att kylvätska samt restprodukter transporteras bort men även att vätskor 

transporteras till maskinen. Vissa maskiner kräver att håltagningar i betongbjälklaget utförs 

för att kunna förflytta de vätskor och restprodukter som uppstår samt behövs vid processen. I 

våningen under, källarvåningen, renas samt förvaras vätskor och restprodukter från 

maskinerna. Maskinerna flyttas antingen för att göra plats för nya maskiner eller för att få en 

bättre lösning av maskinplaceringen. Då detta görs blir vissa av hålen som gjorts i 

betongbjälklaget obrukbara, detta innebär att nya hål behöver göras. De hål som blir 

obrukbara har försämrat betongbjälklagets hållfasthet, dels genom att en viss mängd betong 

har tagits bort därtill att armering med största sannolikhet har kapats. Att återföra 

betongbjälklagets tryckhållfasthet är relativt enkelt genom att gjuta igen med 

reparationsbetong, däremot att återföra draghållfastheten i betongbjälklaget är desto svårare 

på grund av att hålens storlek inte möjliggör att nya armeringstänger svetsas samman med de 

befintliga. Detta moment är genomförbart men skulle innebära stora ingrepp i bjälklaget 

vilket i dagsläget inte är aktuellt. Då ej tillräckliga åtgärder har utförts för att återfå 

bärförmågan i betongbjälklaget, så har frågan väckts på Sandvik Tooling: Hur många hål kan 

tas utan att skador uppstår? Finns det någon metod som kan återställa betongbjälklagets 

bärförmåga? 

Då maskinparken är föränderlig och förnyas uppstår problem med att vissa av de hål som 

tagits genom betongbjälklaget inte längre är användbara. Dessa har ej återställts till sin 

ursprungliga bärförmåga. Vilket innebär att bjälklaget är försvagat. Vid en okulärbesiktning 

uppdagades de nedan nämnda problemen, antal hål som kan tas utan större skador uppstår 

samt hur bärigheten ska återfås. 
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1.2 Problemställning i detta arbete 

• Hur många hål kan tas genom betongbjälklaget utan att bärförmågan försämras till 

den grad att skadliga deformationer uppstår? 

 

• Kan bärigförmågan i bjälklaget återföras? 

 

• Har det skett någon tryckhållfasthetsutveckling i betongen? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att teoretiskt undersöka möjligheterna att göra hål i 

betongbjälklaget. Även kontrollera ifall det är möjligt att återfå bärförmågan. 

 

1.4 Mål 

Målet med detta examensarbete är att beskriva en metod som ger svar på hur många hål som 

kan tas upp utan att det finns risk för betydande skador i de utvalda områdena, där utöver ska 

det även undersökas i fall betongbjälklaget kan återfå en del av sin ursprungliga bärförmåga.  

 

1.5 Avgränsningar 

• Hela verkstad 77 undersöks ej 

• Schablonvärde på laster från maskiner 

• Maskiner som studeras i område 1 placeras på en fem meter bred strimla 

• Varje hörn på maskinerna antas vara ett stöd 

• Exakt antal hål som kan tas kommer ej att kunna anges 

• Beräkningar utförs med förutsättningen att inga hål finns 

• I beräkningarna antas att vid varje hål som görs kapas en armeringsstång 

• Vid beräkning av överflödig armering antas varje överflödig armeringsstång 

symbolisera ett hål som kan göras 

• Endast överkantsarmering för område 2 studeras 

• På grund av tidsbrist har ej hela de aktuella områdena undersökts 
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2 Metod 

2.1 Beräkningar 

Ritningsunderlag erhölls från Sandviks arkiv i Sandviken, ur ritningarna kontrollerades 

byggnadens konstruktion och lämpliga områden valdes. Material, upplag och dimensioner 

togs fram ur ritningarna. Från projektavdelningen på Sandvik Tooling i Gimo erhölls 

maskinlayouten, ur denna kontrollerades maskinernas placering vid de aktuella områdena. 

Efter att ha kontaktat den person1 som har hand om maskinflyttning erhölls ett schablonvärde 

på hur mycket varje maskin väger. Fri last och utbredd last fås genom tabell respektive 

uträkning.  

 

Vid område 1 används maskinlayouten för att bestämma var punktlasterna från maskinerna 

ska placeras i Multiframe 4D2, detta program beräknar i sin tur de moment som 

betongbjälklaget utsätts för vid det aktuella lastfallet. Från de moment som erhålls från 

Multiframe 4D kan armeringen som krävs för de aktuella momenten beräknas via 

momentöverslagsberäkning3 för plattor. Denna armeringsmängd jämförs sedan med den 

armering som finns i plattan på den fem meters breda strimla som studeras, från denna 

jämförelse kan den armering som är överflödig beräknas. Från den överflödiga armeringen 

kan antalet stänger som kan kapas kalkyleras. 

 

Beräkningarna vid område 2 utgår från att en pelare studeras, de aktuella punktlasterna från 

maskinerna fördelas till pelaren genom momentekvation4, detta görs i två steg (se figur 6). Ur 

detta fås lasten Pstöd som pelaren utsätts för. Den utbredda lasten beräknas fram genom 

brottlinjemetod typ A för pelardäck5. Fri och utbredd last slås då ihop för att beräkna Putbredd, 

denna slås ihop med Pstöd för att få Ptotal. Från Ptotal beräknas sedan det moment som uppstår i 

betongbjälklaget över pelaren. 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Joakim Dingfors 
2 Multiframe 4D – Beräkningsprogram 
3 Betonghandbok Konstruktion kap.3.6:438 (Se referens 10) 
4 Langesten, B: Byggnadskonstruktion 1, byggnadsstatik. 
5 Nylander, H & Kinnunen, S: Plattor, kompendium 
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2.2 Provtryckning av borrkärna 

En kärna borrades ur i område ett (se bilaga C). Kärnan provtrycktes på Högskolan i Gävles 

ITB/BMG Brynäs, för att få ut betongens verkliga hållfasthet. Betongen i verkstad 77 är av 

typ K300, vilket enligt tabellvärde6 bör ha en tryckhållfasthet på 24 MPa enligt C25/30. Då 

betongsort K300 ej finns längre jämförs de värden vi får ut med C25/30 då detta är den nya 

benämningen. Detta testades genom provtryckningsmaskin 60848 av märket Form+Test 

Seidner, modell type102/3000. Provtryckningen genomfördes enligt standard:  

• SS-EN 12390 - Provning av hårdnad betong. 

o Del 1: Form, dimensioner och övrig krav på provkroppar och formar7. 

o Del 3: Tryckhållfasthet hos provkroppar8. 

• SS-EN 12504-1 Provning av betong i färdiga konstruktioner. 

o Del 1: Borrkärnor – Uttag, undersökning och tryckprovning9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
6 BBK 04 
7 Fastställd oktober 2000 
8 Fastställd februari 2002 
9 Fastställd mars 2002 
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3 Genomförande 

3.1 Konstruktion över studerade områden 

Bjälklaget består betong K300, armerad med KS40 och KS60. Bjälklagets tjocklek är i två 

dimensioner, 300mm vid område 1 [se bilaga A] och 350mm vid område 2 [se bilaga B]. 

3.1.1 Område 1 

Område 1 som undersöks i verkstad 77 består av en 300mm tjock betongplatta, denna platta 

bärs upp dels av balkar som vilar på pålar och av väggar. Vilket innebär att bjälklagets 

belastningar förs ner i balkarna sedan via pålarna ned i marken. Vid den del där väggar bär 

upp bjälklaget går kraften via väggarna ned i grundkonstruktionen där kraften sprids ut på 

underliggande pålar vilka i sin tur överför kraften till marken. De maskiner som tas med i 

beräkningarna vid den fem meter breda strimlan är grönmarkerade i bild 1. 

3.1.2 Område 2 

Område 2 i verkstad 77 består av ett pelardäcksystem, vilket innebär att bjälklaget, som är 

350 mm tjockt, bärs upp av pelare som står på grundkonstruktionen som i sin tur bärs upp av 

pålar. Pelarna är konstruerade med kapitäl (se bilaga B), dess funktion är att förhindra 

genomstansning10. Den pelare som studeras är i bild 1 rödmarkerad, samt de maskiner som 

tas med i beräkningarna är grönmarkerade. 

Bild 1 Områden som studeras 
 

                                                 
10 Betonghandbok Konstruktion kap 6.5:34  
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3.2 Beräkningsgång 

3.2.1 Område 1 

Med schablonvärdet och antal stöd från maskinerna vid område 1 kunde punktlaster 

beräknas, dessa varierar i storlek beroende på hur många punktlaster som faller i linje med 

varandra. Den fria utbredda lasten tas ur tabell för verkstäder, däremot fås den bundna 

utbredda lasten genom att beräkna egentyngden av betong samt att sprida ut en del av 

maskinernas viktschablonvärde över området. Maskinernas placering på betongbjälklaget 

mäts ut varpå punktlasterna placeras enligt den aktuella layouten.  

Med hjälp av programmen Multiframe 4D och Section Maker11 kunde stöd- och fältmoment 

beräknas genom att använda strimlemetoden för betongbjälklag. Utifrån dessa beräkningar 

kan den armeringsarea som krävs för den aktuella lastbilden beräknas fram genom att 

använda momentöverslagsberäkning för plattor. Från ritningarna kan den befintliga 

armeringsarean tas fram, denna jämförs med den armering som krävs och på så sätt erhålls 

den överflödiga armeringen. Den överflödiga armeringen översätts till antal hål som kan tas 

vid det aktuella området. 

Genom att analysera de utskrifter av momentkurvorna från Multiframe 4D kunde kurvornas 

aktuella skala bestämmas. Därefter kunde de områden som kräver full-, halv-, fjärdedels- 

respektive åttondels-armeringmängd beräknas fram (se bilaga G och H). Andledningen till att 

detta görs är för att kunna bestämma i vilka områden det är mindre lämpligt att göra många 

hål. Detta ritades sedan ut i det studerade området för att få en uppfattning av var det ej är 

lämpligt att göra fler hål. 

3.2.2 Område 2 

Den utbredda lasten som påverkar en pelare beräknas genom brottlinjemetoden typ A för 

pelardäck. De fria punktlaster som maskinerna ger upphov till beräknas från schablonvärde 

med hjälp av momentekvation. Dessa två beräkningar resulterar i en total last över aktuell 

pelare. Med hjälp av total last kan stödmoment beräknas genom brottlinjemetoden typ A för 

pelardäck. Den ursprungliga armeringsmängden tas fram ur ritningar, denna betraktas ur två 

riktningar, x- och y-led. Armering som krävs vid aktuellt lastfall beräknas fram genom att 

använda momentöverslagsberäkning9 för plattor. Befintlig armering och behovsarmering 

jämförs, ur detta kan överflödig armering beräknas fram i de olika riktningarna. Detta kan 

sedan översättas till antal hål som kan tas i aktuellt område. 

                                                 
11 Section Maker – Snittskapade program 
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3.3 Borrkärna 

Uppmätning av provkropp genomfördes under handledning av Jörgen Abrahamsson12. 

Provkroppen var 199mm hög och hade en diameter på 104mm. Kärnan var ej 

tillfredsställande med avseende på tryckytornas planhet, dessa ytor var därför tvungna att 

åtgärdas. Detta problem löstes till den grad de var möjligt, genom att slipa ytorna. Därefter 

mättes provkroppen enligt SS-EN 12390 - Del 3: Tryckhållfasthet hos provkroppar (se bilaga 

J och bild 2). De verktyg som användes var skjutmått 6107, bladmått 6108 och vinkelhake 

6109. Resultaten av mätningen fördes in i mätprotokoll - tryckhållfasthet (se bilaga J). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 2 Borrkärnan under mätning  Bild 3  Provtryckningsmaskin
        
Provtryckning utfördes med maskin 60848 Form+Test Seidner, modell type102/3000 (bild 

3). Mellanläggsskivor av masonit placerades på tryckytorna detta för att jämna ut eventuella 

ojämnheter samt för att få tryckytorna planparallella. Centrering av provkropp i maskin 

utfördes för att få rättvisande värden. Därefter beräknades belastningshastigheten med hjälp 

av formel från mätprotokoll (se bilaga J) Belastningshastigheten matades in, maskinen 

positionerades i läge, varpå provtryckningen påbörjades. Processen fortgår tills brott uppstår. 

Den last som orsakar brott kallas brottlast (kN) denna kalibreras för att få ett exakt värde. Ur 

detta kalibrerade värde beräknas tryckhållfastheten (N/mm2) med formel: 

brottlast(N)/tvärsnittsarea (mm2).  

 
 
 

                                                 
9 Betonghandbok Konstruktion kap.3.6:438 (Se referens 10) 
12 Jörgen Abrahamsson - forskningsingenjör 
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4 Resultat 

4.1 Lastfall vid område 1      

I figur 1 och figur 3 visas det hur lasterna har fördelats ut över den fem meters bred strimla som 

beräkningarna har gjorts på. De olika storlekarna på punktlasterna beror på att schablonvärdet från 

maskinerna har fördelats ut till det antal stöd som varje maskin står på. Om dessa stöd 

sammanfaller i linje med varandra läggs de ihop till en gemensam punktlast. Genom denna 

placering kan Multiframe 4D beräkna fram de moment som uppstår vid fältmitt och vid upplagen. 

Från dessa moment kan den armering som krävs beräknas. 

 

4.1.1 Upplag 

 Figur 1 Lastfördelning vid aktuellt lastfall 

 

Upplagsmoment som erhållits vid beräkning i Multiframe 4D 

282.867kNm 
194.164kNm 214,325kNm

72.14kNm 

0kNm

Upplag 1 Upplag 2 Upplag 3 Upplag 5Upplag 4 

 
Figur 2 Momentkurva upplag 

Denna figur visar de stödmomenten som uppstår runt varje upplag vid aktuellt lastfall. Från dessa 

värden kan den armering som krävs beräknas fram. Eftersom upplag 5 är fritt upplagd uppstår det 

ej något moment runt upplag 5 
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4.1.1.1 Beskrivning av bjälklag och armering. 

 
Armering   
KS40   

fst= 297,0E+6 Pa
   
Betong   
K30   
h (Höjd på bjälklag)= 0,3 m 
d (Effektiva höjden)= 0,256 m 
   

5 meters strimla 
Tabell 1  Beskriver betongens utformning 

 
 

Moment :             M=A*fst*0,9*d  
Armering :         A = AΦ/s*(Strimlans bredd) 

Beräkningen avser för hela den fem meter breda strimlan vid upplag 

Upplag 
 

Profil 
Φ 

A Φ 
(mm2) 

s-
avstånd 
(mm2) 

Befintlig 
armering 

vid upplag 
(mm2)  

Antal 
stänger 

som finns  

Moment som 
plattan kan 

utsättas (kNm)
 

Aktuellt 
moment 
(kNm) 

 

Armering 
som krävs 
vid aktuellt 

moment 
(mm2) 

 

Antal 
stänger 

som 
krävs vid 

stöd 

Överflödig 
armering vid 

aktuellt 
moment 
(mm2) 

 

Antal 
stänger 
som kan 
kapas 

1 12 113 180 3 140,0 27,8 214,9 72,141 1 054,25 9,3 2 085,75 18 

2 12 113 180 3 140,0 27,8 214,9 194,164 2 837,46 25,1 302,54 2 

3 16 201 165 6 089,7 30,3 416,7 214,325 3 132,09 15,6 2 957,61 14 

4 16 201 150 6 698,7 33,3 458,4 282,567 4 129,36 20,5 2 569,31 12 

5 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0 

Tabell 2 Armering och moment i upplag vid den fem meter breda strimlan 

 

I tabell 2 visas: 

- Den befintliga armeringen vid varje upplag och avståndet mellan varje stång (s-avstånd), detta 

erhölls från ritningarna. 

- Den befintliga armeringsmängden samt antalet stänger på den fem meter breda strimlan.  

- Maximalt moment som varje upplag kan utsättas för med befintlig armeringsmängd.  

- Det aktuella momentet som strimlan utsätts för, detta beräknas i Multiframe 4D.  

- Den armering som krävs vid varje upplag vid det aktuella lastfallet, beräknas från de aktuella 

momenten.  

- Den överflödiga armeringen, den befintliga armeringsmängden subtraheras med den 

armeringsmängd som krävs.  

- Antal stänger som kan kapas, fås från överflödig armering. Detta avrundas nedåt för att få en 

säkerhetsmarginal. 
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4.1.2 Fält  
 

 
 Figur 3 Lastfördelning vid aktuellt lastfall 

 
 
Fältmoment som erhållits vid beräkning i Multiframe 4D 

Fält 1 Fält 2 Fält 3 Fält 4 

43.614kNm 
72.197kNm 

141,868kNm 
219.396kNm 

 Figur 4 Momentkurva fält 

 

Figur 4 visar de maximala momenten som uppstår i fält vid den aktuella lastfallet. Dessa används 

för att beräkna fram hur många armeringsstänger som teoretiskt kan kapas i varje fält. 
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4.1.2.1 Beskrivning av bjälklag och armering. 

 
Armering   
KS40    

fst= 297,0E+6 Pa 
   
Betong   
K30   

h= 0,3 m 
d= 0,256 m 

   
5 meters strimla 

Tabell 3  Beskriver betongens utformning  

 
Moment :             M=A*fst*0,9*d  
Armering :         A = AΦ/s*(Strimlans bredd) 

Beräkningen avser för hela den fem meter breda strimlan vid fält 

Fält 
 

Profil 
Φ 

A Φ 
(mm2) 

s-
avstånd 
(mm2) 

Befintlig 
armering 

vid upplag 
(mm2)  

Antal 
stänger 

som finns  

Moment som 
plattan kan 

utsättas (kNm)
 

Aktuellt 
moment 
(kNm) 

 

Armering 
som krävs 
vid aktuellt 

moment 
(mm2) 

 

Antal 
stänger 

som 
krävs vid 

stöd 

Överflödig 
armering vid 

aktuellt  
moment 
(mm2) 

 

Antal 
stänger 
som kan 
kapas 

1 12 113 300 1 884,0 16,7 128,9 43,314 632,98 5,6 1 251,02 11 

2 16 201 180 5 582,2 27,8 382,0 141,868 2 073,22 10,3 3 509,00 17 

3 16 201 240 4 186,7 20,8 286,5 72,197 1 055,07 5,3 3 131,60 15 

4 16 201 175 5 741,7 28,6 392,9 219,316 3 205,02 15,9 2 536,69 12 

Tabell 4 Armering och moment i fält vid den fem meter breda strimlan 

 

I tabell 4 visas: 

- Den befintliga armeringen vid varje fält och avståndet mellan varje stång (s-avstånd), detta 

erhölls från ritningarna. 

- Den befintliga armeringsmängden samt antalet stänger på den fem meter breda strimlan.  

- Maximalt moment som varje fält kan utsättas för med befintlig armeringsmängd.  

- Det aktuella momentet som strimlan utsätts för, detta beräknas i Multiframe 4D.  

- Den armering som krävs vid varje fält vid det aktuella lastfallet beräknas från de aktuella 

momenten.  

- Den överflödiga armeringen, den befintliga armeringsmängden subtraheras med den 

armeringsmängd som krävs.  

- Antal stänger som kan kapas, fås från överflödig armering. Detta avrundas nedåt för att få en 

säkerhetsmarginal. 



4.2 Beräkningar område 2 
 

4.2.1 Utbredd last 

 
 

Tabell 5 Beräkning av den utbredda  

Beräkning av P vid utbredda laster 
   
P=(qe+qr)k´*a*b  
   

k´= förstoringsfaktor 
a= långa spännvidden för dimensionerande plattfält 
b= korta spännvidden för dimensionerande plattfält 
qr= rörlig last per ytenhet 
qe= ständig last per ytenhet 
P= dimensionerande pelarlast 

   
Fri last   

qr= 1,5 kN/m2 
   
Utbredd last  

qe= 13,2 kN/m2 
   

a= 6  
b= 4,5  
k´= 1  

   
P= 396,9 kN 

lasten enligt brottlinjemetoden typ A 

Figur 5 Mått på det område som bärs upp av pelare, 

  a- och b–mått (mm) för den utbredda lasten. 

 
Tabell 5 visar beräkningen av hur stor Putbredd blir enligt brottlinjemetoden typ A för pelardäck, figur 5 visar de a- och b-mått som beräkningen 
baseras på. 
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4.2.2 Punktlaster 

Beräkning av P vid punktlaster      Last från maskiner som överförs till aktuella pelare 
        Maskin Last (kN) 
Schablonvärde på maskin: 3500 kg => 35  kN    
Varje maskin fördelar lasten lika på 4 stöd =>  8,75 kN/stöd  Maskin 1 16,36 

Maskin 2 3,23 
Maskin 3 13,54 
Maskin 4 3,5 
Maskin 5 2,58 
Total last från maskiner 39,2 kN 
  

 
 

 
 

 
RA=P*B/(A+B)  
RB=P*A/(A+B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
För att få ut stödkraften över pelare används momentformel i två steg: 
  
Steg 1: Först fördelas stödkraften ut till en tänkt linje från varje pelare med momentformeln 
Steg 2: Därefter fördelas den kraft som stödet ger upphov till ut över pelare och vägg även den med momentformeln 

P

RA  RB A B

Tabell 6 Beräkningsgång för punktlastfördelning till pelare.  

 

Beräkningsgången visar, i tabell 6, hur punktlasterna från varje maskinstöd fördelas till den aktuella pelaren. Den visar även hur mycket last som 

förs över till pelaren från varje maskin 
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I figur 6 visas beräkningsgången för de punktlaster som belastar pelaren, detta exempel visar hur stöd 3 fördelas ut till pelaren. 

Vid steg 1 fördelas lasten från stöd 3 ut till en tänkt linje från pelarna genom momentekvation. 

Vid steg 2 fördelas den last, som erhållits från steg 1 vidare den pelaren som studeras genom samma sorts beräkning.

Maskin 

Pelare

Stöd 1 Stöd 2

Stöd 3 Stöd 4

Vägg 

Maskin Stöd 3 
Maskin 

Pelare som 
studeras 

Pelare 
Stöd 3 

Steg 2 Steg 1 

Vägg Vägg 

Figur 6 Beräkningsgång punktlaster 
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Pelarlast  
 
     Armering      

P1= 39,22      KS40      
      fst= 297,0E+6     

   => Ptot= 436,12 kN       
Utbredd last       Betong      

P2= 396,9      K30      
       h= 0,3     
       d= 0,256     
Stödmoment över pelare som studeras kan då beräknas enligt formel: m´= -0,15*Ptot      
             

m´= -65,4183 kNm           
             
M=A*fst*0,9*d  => A=M/(fst*0,9*d)          
             
Armeringsarea som krävs vid det moment som uppstår runt den pelare som studeras:      
             

A= 956,0 mm2           
             
Armeringsmängd som finns runt den pelare som studeras         
             

17 Φ16 i x-led totalt i x-led: 
3 

416,32 mm2        

18 Φ16 i y-led 
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4.2.3 Beräkning av armering som kan kapas i område 2 

Tabell 7 Beräkningsgång för den mängd armering som kan kapas 
 

totalt i y-led: 
3 

617,28 mm2 Φ= 16 mm => AΦ= 201,0 mm2  
  

 

         
             
Antal stänger som kan kapas:           
             

Överflödig armering: x-led Φ16 2 460,3 mm2  => Φ16 12,2 12,2
totalt antal stänger som kan kapas i x-led + y-
led 

  y-led Φ16 2 661,3 mm2  => Φ16 13,2  12 stänger kan kapas totalt  



4.3 Betongens hållfasthet 

4.3.1 Provtryckning 

Brottlasten för kärnan visade sig vara 298,3kN, efter kalibrering erhölls ett värde på 297kN. 

Tryckhållfastheten visades sig vara 34,96MPa. (Se bilaga J) 
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5 Analys av resultat 

5.1 Område 1  

I område 1 kan ett antal stänger kapas vid varje stöd och fält på den fem meter breda strimlan 

som studeras. Utifrån våra antaganden (se avgränsningar) och de beräkningar som gjorts på 

dessa kan konstruktionen klara av ett antal hål i både fält samt upplag utan att riskera skadliga 

deformationer.  

5.1.1 Upplag 

Stänger som kan kapas på den fem meters breda strimla som beräkningarna baseras på: 

Vid upplag 1 kan 18 stänger kapas 

Vid upplag 2 kan 2 stänger kapas 

Vid upplag 3 kan 14 stänger kapas 

Vid upplag 4 kan 12 stänger kapas 

Vid upplag 5 finns ingen överkantsarmering på grund av att bjälklaget där är fritt upplagt. 

5.1.2 Fält 

Stänger som kan kapas på den fem meters breda strimla som beräkningarna baseras på: 

Vid fält 1 kan 11 stänger kapas 

Vid fält 2 kan 17 stänger kapas 

Vid fält 3 kan 15 stänger kapas 

Vid fält 4 kan 12 stänger kapas 

5.2 Område 2 

I vardera riktningen kan ett antal stänger kapas, det kan totalt kapas 12 stänger i x-led och y-

led tillsammans utan att konstruktionen riskerar skador. Detta resultat baseras på de 

antaganden (se avgränsningar) och de beräkningar som gjorts på dessa. 

 

5.3 Provtryckning 

Tryckhållfastheten från provtryckningen var 34,96MPa. K300 har efter 28 dygn en 

tryckhållfasthet på 24MPa, detta är det värde som fås ur tabell. Tryckhållfasthetsutvecklingen 

för det betongbjälklag där borrkärnan är tagen är således 45,7 % högre än då den göts. Detta 

enligt jämförelse med värde för C25/30 från BBK.  
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6 Diskussion  
I maskinernas utformning finns det många rörliga delar som förflyttar maskinens tyngdpunkt. 

Resultatet av detta blir att stödens belastning varierar under bearbetningsprocessen. Att 

fastställa dessa variabla laster skulle kräva avsevärt mer tid samt resurser.  Ett antagande som 

då blir nödvändigt vid beräkningarna är att maskinernas vikt bygger på schablonvärdet. Det 

schablonvärde som erhölls antas fördelas lika till varje stöd. För att komma runt problemet 

med de variabla lasterna, har detta antagande varit nödvändigt. Utöver detta antas maskinerna 

ha ett stöd i varje hörn, även detta antagande har gjorts på grund av tidsbrist. 

 

För att få ett lastfall där så många maskiner som möjligt ingår, har en fem meter bred strimla 

valts. Detta för att få med hela maskiner och på så sätt få ett bättre värde. Tiden som krävs för 

att kunna göra en total analys av varje område är större än den som vi har haft, på grund av 

detta har vissa antaganden samt begränsningar varit nödvändiga för att kunna få fram resultat. 

Den största begränsningen är att ej hela områden har kunnat undersökas fullt ut. En fem meter 

bred strimla undersöktes i område 1, detta antas kunna symbolisera hela området. Vid område 

2 har enbart en pelare studerats. Att endast en fem meter bred strimla och en pelare har 

undersökts är inte det stora problemet, eftersom område 1 och område 2 är lika utformade 

inom sina områden. På så sätt kan beräkningsgången för var och en av dessa områden 

tillämpas över hela områdena. Detta innebär att de beräkningar som gjorts i område 1 bör 

kunna tillämpas för hela område 1, detta gäller även för område 2. Det stora problemet som 

tar mycket tid att fastställa är variationen av belastningen från de olika maskinerna samt deras 

placering. Maskinlayouten kan variera oändligt, samt vikten kan variera väldigt mycket. På 

grund av detta har beräkningarna koncentrerats till en pelare och en strimla.  

   

Då hål borras i betongbjälklaget kan det visa sig att antingen flera eller inga armeringsstänger 

har kapats då avståndet mellan armeringstängernas varierar (se bilagor D, E och F). Detta 

resulterar i att färre eller fler hål än de som vi har räknat fram kan tas.  
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Om maskinlayouten ändras, innebär detta att vissa hål ej går att använda längre. Hålen bör då 

fyllas igen med reparationsbetong (se bilaga K) samt på något sätt ersätta den kapade 

armeringen. Den metod som vi kan rekommendera är kolfiberarmering, då inga större ingrepp 

behöver göras på betongbjälklaget (se bilaga L). Kolfiberarmeringen fästs vid 

betongbjälklaget genom ett speciellt lim. För att detta skall fungera krävs det att den fästs 

direkt på betongens yta, denna yta skall vara ren. Förstärkning kan göras utan att 

betongbjälklaget behöver avlastas13 under montering av kolfiberarmeringen.  

 

För att undvika onödiga utgifter bör man i framtiden undersöka de borrkärnor som man får ut, 

det som bör undersökas är om det har kapats någon armering. Har detta skett kan det vara 

lämpligt med en markering i taket i våningen under som anger var armeringen kapats. Om 

ingen armering kapats räcker det med att gjuta igen med reparationsbetong. På så sätt undviks 

onödig kolfiberarmering.  

 

6.3 Provtryckning 

Betongens tryckhållfasthet har utvecklats under åren, detta gör att det nu finns en högre 

tryckhållfasthet i betongen vilket ger en ytterligare säkerhetsfaktor. Då beräkningarna gjordes 

på 70-talet framkom det att denna konstruktion skulle hålla med den tryckhållfastheten 

betongen har efter 28 dagar. Då utvecklingen i betongen har gett en högre tryckhållfasthets än 

då den beräknades kan slutsatsen dras att risken för tryckbrott idag inte har blivit större än då 

den göts, trots att armeringsstänger kapas.  

 

Provtryckningen visade att betongen har fått en högre hållfasthet. Provkroppen var inte helt 

optimal, ytorna var ej 100 % planparallella men tillräckligt för att en provtryckning skulle 

kunna genomföras. Trots detta fick vi en tillfredställande brottbild hos provkroppen. Så även 

fast provkroppen ej var perfekt så påvisar provtryckningen att det har skett en betydande 

tryckhållfasthetstillväxt. 

 

 

 

 

                                                 
13 Carolin, A Carbon fibre reinforced polymers for strengthening of structural elements 
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7 Framtida studier 
För att få ett mer rättvisande värde bör djupgående analys av både område 1 och område 2 

göras, där maskinernas exakta vikt, placering och antal stöd undersöks. I område 2 bör även 

fler pelare undersökas för att kunna få en mer rättvisande bild för hela detta område. Utöver 

detta bör de befintliga hålen tas med i beräkning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
************************************************************************** 
 
 
 
 

 

Sammanfattningsvis bör det sägas att detta examensarbete enbart är en metod för hur problem 

vid anläggningen i Gimo kan lösas. De resultat som framkommit i denna rapport skall 

användas med stor försiktighet. Den person som åberopar denna rapport som referens för 

praktisk problemlösning bär själv ansvaret för alla eventuella skador som uppstår. 

 

 

 

 

************************************************************************** 
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Bilaga A 

 
Sektion område 1 

 
 
 
 
 
 



Bilaga B 

Sektion pelare vid område 2 

 
 

Sektion källargolv område 2 
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Bilaga C 
 

 
 Område där borrkärnan togs [1], detta är i område 1 
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Bilaga D 

Visar den befintliga överkantsarmeringen vid område 2. 
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Bilaga E 

 
 
 

Visar den befintliga underkantsarmeringen vid område 1. 
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Bilaga F 
 
 

 
 

Visar den befintliga överkantsarmeringen vid område 1. 
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Bilaga G 

 
 
 
 
 

Denna bild visar var det är olämpligt att göra hål. Mitt i de röda fälten gäller de 
uträkningar som gjorts. Det vill säga där krävs den beräknade armeringen, samt där 
kan de beräknade hålen tas. Som visas på bilden kan fler hål tas ju längre ifrån mitten 
av de röda områden man kommer. 
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Bilaga H 
 

 
 
 
 
 
 

Denna bild visar var det är olämpligt att göra hål. Mitt i de röda fälten gäller de 
uträkningar som gjorts. Det vill säga där krävs den beräknade armeringen, samt där 
kan de beräknade hålen tas. Som visas på bilden kan fler hål tas ju längre ifrån mitten 
av de röda områden man kommer. 
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Bilaga I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SS-EN 12390-3 sida 206, mätning av provkropp  
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Bilaga J 
 

Mätprotokoll 
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REP 922 Sida 1, 09042009

Reparationsbetong 012 mm

Produktbeskrivning
Reparationsbetong 012 mm är en torrprodukt. Blandas endast
med vatten för att få en användningsfärdig lättflytande betong
massa. Ger i hårdnat tillstånd mycket god saltfrostbeständighet.

Tryckhållfasthet i lättflytande konsistens C50/60.

Användningsområde
Reparationsbetong används till gjutningsarbeten och betonglag
ning där det fordras en mycket högvärdig och beständig betong,
t ex konstruktioner som utsätts för frost i samband med salt
ning, betongkonstruktioner utsatta för kemiska angrepp, golv ut
satta för hård förslitning. Reparationsbetong finns i två varian
ter, med ballast 04 mm och 012 mm. 04 mm används främst i
skikttjocklekar 1050 mm. 012 mm > 50 mm. Då betongen
läggs med vidhäftning till kringliggande betong bör denna ha
lägst hållfasthet motsvarande C28/35. Genom sin lättflytande
konsistens är Reparationsbetong speciellt lämplig vid tät arme
ring.

Förbehandling
Vid gjutning mot eller på gammal betong då vidhäftning er
fordras, skall följande iakttagas.
1. Lösa, porösa och feta föroreningar liksom sprickfylld betong,
ythud och färg avlägsnas med betongfräs e dyl. Stålglättade
och andra släta ytor uppruggas.
2. Senast dagen före gjutning vattnas underlaget rikligt, vid
pågjutningen skall underlaget vara svagt sugande.
3. Vattenbilad betong och upphuggna råa betongytor behöver ej
slammas. Normala betongytor slammas med maxit Golvslam
ningsbruk. Mycket släta och hårda ytor kan fordra epoxiprim
ning.

Blandning
Reparationsbetong 012 mm blandas maskinellt 5 minuter med
ca 1,9 liter vatten per säck om 25 kg, varvid erhålles ca 13 liter
betongmassa i lättflytande konsistens. Inga ytterligare tillsatser
erfordras. Blandning görs med planblandare eller borrmaskin/
visp.

Applicering
Blanda Reparationsbetongen. Fyll formar. Vid större tjocklekar
skall komprimering utföras för varje skikt om 30 cm. Använd i
första hand slank vibratorstav. Gör täta nedstick. För horisontel
la gjutningar använd ”vibrobalk eller ”vibrobrygga”.
Skydda omedelbart gjutningen mot snabb uttorkning.

Efterbehandling
På grund av Reparationsbetongens låga vattencementtal skall
härdning med vatten eller skydd mot tidig fuktavgång från be
tongen göras genast. Skall ingen efterbehandling såsom mål
ning etc göras kan maxit Protect Membranhärdare påföras ytan
omgående. Om ytan skall efterbehandlas påförs maxit Krymp
spärr, som ej är filmbildande, dagen efter eller då vattning avslu
tats eller plastfolie borttagits.
OBS! Efterhärda ej med vatten vid risk för minusgrader.

Observera
Vid lägre temperatur än +5°C avstannar hållfasthetstillväxten.
Beakta även gjutningar mot kalla betongytor. Använd varm be
tong och skydda gjorda gjutningar mot avkylning. Gjutningar får
ej utsättas för frost innan betongen erhållit en hållfasthet mot
svarande 5 MPa.
Efterhärda ej med vatten vid risk för minusgrader.

Lagring
Lagringstiden för säckar på inplastad lastpall är ca 12 månader
från förpackningsdagen. Förvaras torrt.

Förpackning
25 kg säck
Storsäck 1 ton
Löst, ficka

Miljöanvisningar
FÖRPACKNINGAR
Tom säck kan förbrännas.
RESTPRODUKTER
Pulverform: Lagra torrt för senare användning alt. enligt nedan.
Våt produkt: Låt härda till fyllnadsmassa.
Härdad produkt: användes som fyllnadsmassa.

Produktspecifikation
Materialåtgång 20 kg per m² och 10mm tjock

lek
Appliceringstemperatur > 5 ºC
Utbyte Ca 13 liter per 25 kg säck
Rekommenderad
skikttjocklek

>50 mm

Användningsområde
För utomhusbruk Ja
Vattenbehov Ca 1,9 liter / 25 kg
Vattencementtal 0,38
Tryckhållfasthet
Tryckhållfasthet C50/60
28 dygn > 60 MPa
Bindemedel Portlandcement
Ballast Natursand 012 mm
Börjar härda Ca 6 tim
Användningstid Ca 30 min
Vattentät Ja

SS 137214
Vintertillsats Nej
Lufthalt Ca 78 %
Konsistens Lättflytande
Frostbeständighet Ja

SS 13 72 44 ( salt miljö)

Dokument
Byggvarudeklaration
Säkerhetsdatablad

http://pid.maxit-cms.com/Services/Document/?guid=d71606a31d85414e9bc5ca7137610b89
http://pid.maxit-cms.com/Services/Document/?guid=972d94576d234d56990cd7dd90067293
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www.maxit.se construction is

A maxit Group company

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsätt
ningar, kan maxit inte ansvara för annat än att den information
som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är kor
rekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utan
för maxits ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), in
nefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt
med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.
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The SikaWrap® Installation Procedure

▲ Trowel apply the Sikadur-330 resin with a notched 
trowel and control the thickness.

▲ Blast cleaning or equivalent mechanical means
▲ Clean, oil and grease free surface
▲ Vacuum the surface before resin application

Preparation of the 
Concrete Substrate

Application of the Mixed
Sikadur®-330 to the Prepared
Substrate

Careful Impregnation of the 
SikaWrap® Fabric into the Sikadur®

Resin with the Laminating Roller

Shear Strengthening of the 
Reinforced Concrete Beam 
Completed with 
SikaWrap® Fabric and 
Sikadur®-330 Resin

SikaWrap®Fabrics
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