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Abstract 
 
A infill wall is a non-bearing wall construction, often is made af wood, which has the aim of 
minimizing the energy consumption of buildings in concrete. The inside the construction is 
sometimes steel designed for supporting the overlyingstructures. Steel studs are subjected to loads 
that they must be dimensioned to support. Above and below the colums plates are welded to 
increase the loaded area and prevent damages to the concrete. 
In this thesis a computer program in Excel has been created, the 
program dimensions border pillars in steel that follows the Eurocodes. 
Included in the program is punching, local pressure, splitting, distance to concrete, reduction 
when drilling in concrete, compression load capacity of foot and top plates, and bending torque the 
plates. 
Punching is a conical damage that occurs in the concrete, the damage occurs without warning 
and the concrete’s bearing capacity decreases rapidly which can lead to collapse. Local pressure is 
a local damage of the concrete and splitting, meaning that because of the pressure force arising can 
lead to a horizontal thrust in the concrete, which can lead to injuries. 
Since it is difficult to perceive the distance between the plates and the concrete edge of structural 
strength in the Eurocodes a calculation method has been made, equally applies to the 
consequences when drilling near a pillar. 
Examples of holes can be stairs, elevators or holes for heat strain for radiators. 
The plates are calculated in cross-section class three. 
The program is built so that different dimensions and qualities is selected, then the program 
calculates the strength of the structure and reports if will support the load. 
Different dimensions and qualities can be tested to get the optimal structure sollution. Limits have 
been set, the program only calculates the various injuries mentioned above and applies only 
to square VKR-sections and plates. Pillar has been calculated as articulated in 
both secured repository where the only pressure forces dimensioned concrete and plates. 
During the first phase of the work, gathering facts for the various types of damages has been done. 
Facts have been gathered from literature, reports, studies, researches, previous solutions, 
discussions with industry experienced and previous and more recent regulations. Since then, the 
computer program has been made, the goal of the program is to get a quick result and a 
complete report. Therefore, the program is made so that all damages is on different tabs and can 
be reported separately. So that the program can used by third parties standard names, images and 
comments are used. The program has been checked with various calculation examples 
and applications to achieve a credible / useful result.  
Conclusion: A well-functioning model has been developed and can be used by structural 
engineers with a education at least of technical college. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: 
Punching, splitting, local pressure ,drilling in concrete, close to the concrete edge,  infill 
wall, Eurocodes, top plate and base plate. 
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Sammanfattning 

 
En utfackningsvägg är en icke bärande väggkonstruktion, ofta av trä som har för syfte att minimera 
energiförbrukningen för byggnader i betong. Inuti konstruktionen används ibland stålpelare för att 
bära ovanliggande konstruktioner. Stålpelarna utsätts för laster som de måste dimensioneras för. 
Över och under pelarna svetsas plåtar fast för att öka den belastade arean och hindra brott i 
betongen. 
I detta examensarbete har därför en datormodell i programmet Excel framtagits. Modellen 
dimensionerar kantpelare i stål enligt Eurokoderna. De brottsfall som ingår i modellen är 
genomstansning, prägling, spjälkning, avstånd till betongkant, reducering vid håltagning i betong, 
tryckkraftskapacitet för fot respektive topplåtarna och böjmoment för plåtarna.   
Genomstansning är ett koniskt sprött brott som sker i betongen, det spröda brottet sker direkt utan 
förvarning och betongplattas bärförmåga sjunker snabbt vilket kan leda till ras.  Prägling är en lokal 
krossning av betongen och spjälkningen innebär att på grund av tryckkraften så uppstår en 
horisontell dragkraft i betongen vilket kan leda till brott. Då det är svårt att uppfatta i Eurokoderna 
för hur avståndet mellan plåtarna och betongkanten påverkar hållfastheten har därför en 
beräkningsmetod framställts, likvärdigt gäller för påverkan av håltagning nära en pelare. Exempel 
på hål kan vara trappor, hissar eller håltagning för värmestammar till radiatorer. Plåtarna beräknas i 
tvärsnittsklass tre.  
Modellen är uppbygg så att olika dimensioner och kvalitéer väljs, hållfastheten för konstruktionen 
beräknas och sedan redovisa om lasten klaras eller inte. I och med det så kan till exempel olika 
dimensioner och kvalitéer testas fram för att få en så optimal konstruktionslösning som möjligt. 
Avgränsningar har gjorts. Modellen beräknar bara de olika brottsfall som ovan nämns och berör 
endast kvadratiska VKR- profiler och plåtar. Pelare har beräknats som ledat infäst i båda upplagen 
där endast tryckkrafter dimensionerat betongen och plåtarna.  
Under det första skedet av arbetet så har fakta inhämtning för det olika brottsfallen gjort. Fakta har 
hämtats från litteratur, rapporter, undersökningar, forskningar, tidigare lösningar, diskussion med 
branscherfarna och tidigare respektive nyare regelverk. Därefter har datormodellen gjorts, målet 
med modellen är att få ett snabbt resultat och en komplett redovisning. Därför är modellen 
uppbygg så att varje brottsfall har en egen flik och kan redovisas enskilt.  För att modellen ska 
kunna användas av utomstående har standardbeteckningar, bilder och kommentarer använts. 
Modellen har kontrollerats med diverse beräkningsexempel och program för att få ett 
trovärdigt/användbart resultat. 
Slutsats: En väl fungerande modell har tagits fram och som kan användas av utomstående 
byggnadsingenjörer med minst gymnasieingenjörsutbildning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord:  

Genomstansning, spjälkning, prägling, håltagning i betong, avstånd till betongkant, utfackningsvägg, 
eurokoderna, topplåt, och fotplåt. 
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Beteckningar och Förklaringar 
Versala bokstäver: 
Ac0= Belastad area 
Ac= Betong tvärsnittets area 
Fd= Dimensionerade last 
MEd= Dimensionerande böjmoment 
NEd= Dimensionerande normalkraft 
R= Sträcka mellan betongkant och belastad area 
VEd= Dimensionerande tryckkraft  
Wel= Elastiskt böjmotstånd 
 
Gemena bokstäver: 
a0= Längd belastning 
b0= Bredd belastning 
beff= Effektiv bredd 
d= Effektiv betong höjd 
fcd= Dimensionerande tryckhållfasthet 
fck= Karakteristisk tryckhållfasthet 
fctd,pl= Dimensionerande draghållfasthet 
fyd= Dimensionerande sträckgräns 
h= tjocklek 
k= Koefficient; faktor 
leff= Effektiv längd 
m= Sträcka för hålreducering 
u1= Baskontrollperimeter 
u1red= Reducerad baskontrollperimeter 
vmin= Minsta stanshållfasthet 
 
Versala Grekiska bokstäver: 
β= Vinkel; kvot; koefficient 
Ø = Ekvivalent diameter för armering 
 
Gemena Grekiska bokstäver: 
γ= Partialkoefficient för en materialegenskap, som även beaktar modellosäkerheter och variationer 
i tvärsnittsmått 
ρ= Armeringsinnehåll 
ς= Tryckspänning i betongen av normalkraft 
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1 Beskrivning 

1.1 Bakgrund  

En utfackningsvägg är en lättare väggkonstruktion som ofta används i byggnationer där låg 
energiförbrukning vill uppnås. Väggen är ofta en träkonstruktion eller av lättpelare. Målet med 
utfackningsväggar är att få en ekonomisk lösning som går snabbt att montera, ger låg 
energiförbrukning och minimera utrymmesupptagandet (SBI 2012). Inuti väggen kan det finnas 
stålpelare för att bära ovanliggande konstruktioner. Risken för genomstansning ökar ju högre lasten 
är och ju mindre den belastade arean är (Eurokod 2 2012), därav används plåtar för att öka den 
belastade arean. Genomstansning är ett koniskt sprött brott som sker i betongen, det spröda 
brottet sker direkt utan förvarning och betongplattas bärförmåga sjunker snabbt vilket kan leda till 
ras. Något som också sker när en pelare genomstansas är att närliggande pelare får större och 
excentrisk last eftersom de måste bära lasten från pelaren som genomstansat, excentriciteten 
beror på att lastpunkten flyttas närmare den genomstansade pelaren. Detta kan i sin tur leda till att 
de ogenomstansade pelarna kollapsar (Examensarbete Genomstansning KTH 2000). Ett sätt att 
skydda mot genomstansning är att använda en vot men det innebär svår formsättning och påverkar 
ofta andra konstruktionsdelar på grund av stor byggvolym. Ett annat sätt att skydda mot 
genomstansning är att tilläggsarmera i överkant av bjälklaget (Betongbanken 2012). Prägling och 
Spjälkning är något som också kan ske i betongen då den utsätts för tryckkraft. Prägling är en lokal 
krossning av betongen från pelarens tryckkraft (BBK 04). Spjälkning är när betongen spricker på 
grund av tvärgående dragspänningar som uppstår från tryckkraften hos pelaren (BBK 04, 
Betonghandboken konstruktion 1980 och Svenska Betongföreningen 2010). Över och under 
stålpelarna så används ofta topplåtar respektive fotplåtar för att fördela ut krafterna från pelarna 
till betongen. 

 
Figur 1 Konstruktionslösning källa: Europrofil 

Toppdubb är en rundstång som först svetsas fast i topplåten (svetsningen sker i verkstad) och sedan 
gjuts in i bjälklaget tillsammans med plåten, toppdubben sticker ut på ovansidan hos bjälklaget och 
gör att nästa pelare lätt kan träs på genom hål i fotplåten. Det görs för att säkerställa att pelarna 
hamnar på rättplats i byggnaden (Figur 1). När topplåten gjuts in (förankras) i bjälklaget så ökar 
brandskyddet och upptagandet av byggnadsvolym minskar, ingjutningen bör vara minst 10 mm för 
att underlätta montage(Andersson, S 2012). Toppdubben skall vara centriskt placerad i pelaren. 
Förankringen måste utföras så att pelarplaceringen inte avviker efter utsatta mått. Om toppdubbar 
används så minimeras feltoleransen vid montering då placering är utmätta sen tidigare vilket ger 
centriskt lastutbyte och snabbare montering. Det är viktigt med centriskt last för att minimera 
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påfrestningarna som uppkommer vid excentricitet. Om placeringen inte görs korrekt så kan det bli 
svårt att montera pelarna och en excentricitet uppkommer. Därför används ofta pappersmallar vid 
montering (SBI 2011 och SBI 2012). 
Plåtarna bör vara kvadratiska eftersom då undviks risken för felmontering, minsta plåttjocklek bör 
vara 15 mm samt så bör plåten minst vara 10 mm bredare än pelaren i varje riktning (Westberg, K 
2012 och Andersson, S 2012). 
Dimensioner på plåtarna avgörs av vilken last som påverkar pelarna. Plåtarna vill göras så små som 
möjligt för att minska eventuella köldbryggor, opassande estetik och för att inte påverka andra 
konstruktionslösningar samtidigt som de måste vara så stora att de klarar av lasterna samt klarar av 
att fördela ut lasten så att betongplattan inte behövs förstärkas.  
Även avståndet mellan betongplattans och topp samt fotplåtens kanter är avgörande då en 
placering för nära kanten kan leda till brott samtidigt som placeringen bör vara så nära som möjligt 
för att inte väggtjockleken skall bli onödigt stor. 
I vissa situationer behövs det göras hål i närheten av plåtarna för att till exempel kunna dra 
värmestammar till radiatorer. Hålet försvagar betongtvärsnittet som kan innebära att det avsedda 
syftet inte uppfylls. En situation är om till exempel pelarna är utsatta efter ritning och när VVS-
arbetaren skall montera radiatorerna och påpekar att värmestammen måste dras intill plåten 
(Andersson, S 2012). Men oftast upptäcks detta i projekteringsstadiet. 
 
Idén till examensarbetet kommer från konstruktörsföretaget Byggteknik AB i Gävle samt 
handledare på Högskolan i Gävle då företaget endast har en äldre dator/beräkningsmodell av 
denna typ för regelverket Boverkets Konstruktions Regler. 
 
För vidare läsning rekommenderas: 
J&Ws tekniska sekretariat (1978). Förstärkning av betongkonstruktioner. Stockholm: Statens råd för 
byggforskning har skrivit en bok om förstärkning av betongkonstruktioner och är användbar vid 
denna typ av dimensionering.  
Chipchase. P (1995). Technical refrence manual. Holes and openings through structure. WSP Group 
har skrivit en publikation om hål genom byggnadskomponenter som kan ge mer information om 
håltagning. Hallgen, M. Utvärdering vid genomstansning av betongplattor med skjuvarmering enligt 
Eurokod 2. Byggteknik, s. 49-50 (2009, september) har skrivit en artikel om genomstansning och kan 
läsas för att öka förståelsen vid dimensionering.  
Ekman. M (1997), "Sprickor i betongkonstruktioner och dess inverkan på beständigheten" kan 
användas för att se hur sprickor i inverkar på betongens beständighet. 
För vidare läsning om genomstansning rekommenderas ”Hassanzadeh. G (1998), ”Betongplattor på 
pelare. Förstärkningsmetoder och dimensioneringsmetoder för plattor med icke vidhäftande 
spännarmering” Studien berör förstärkning av brobaneplattor på pelare med hänsyn till 
genomstansning, inverkan av icke vidhäftande spännarmerings placering på, 
genomstansningskapacitet hos betongplattor, inverkan av stålfibrer på genomstansningskapacitet 
hos betongplattor och inverkan av skjuvarmeringsmängd på genomstansningskapacitet hos 
betongplattor. Även ”Jensen. M (2009),” Dimensionering av betongbjälklag vid kant- och 
hörnpelare av stål” har skrivit om kantpelare av stål. 
För mer information om utfackningsväggar hänvisas till SBIs fallstudie Byggsystemsbeskrivningar 
och fallstudier för bostadsbyggnader (SBI 2008) samt Johan Åhléns tidningsartikel ”Trästomme allt 
vanligare i hallar och kontorshus”. Även ”Gentzschein. H och Malmberg. S (2000), ”Genomstansning 
av pelarunderstödda betongplattor med hål invid pelare” rekommenderas för att öka förståelsen.  
Även boken/rapport Plattjocklekens inverkan på betongplattors hållfasthet vid genomstansning 
rekommenderas för vidare studier. Tidningsartikeln ”Utvärdering vid genomstansning av 
betongplattor med skjuvarmering enligt Eurokod 2” ökarförståelsen för dimensioneringssätt. 
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En äldre jämförelse med av dåvarande regelverket BBK 79 och de europeiska standarderna 
öppnade vägen för Eurokoderna ”Europeisk jämförelse av genomstansning av betongplattor Är BBK 
79 restriktiv”. 
 

1.2  Syfte, Mål och Frågeställning 

Syftet med rapporten är att utifrån teoretiska beräkningar och studier framställa en praktisk 
beräkningsmodell i ett datorprogram för en typ av stålpelarplacering i en utfackningsvägg. För att få 
en snabbare dimensionering samt studera hur samverkan mellan stål och betong fördelar laster. 
Den färdiga modellen skall kunna användas av byggnadskonsultföretag. 
 
Målet är att framställa kompletta beräkningsmodeller som innerhåller: 

 Val av dimensioner för topplåtar och fotplåtar 

 Dimensionering för betongplatta 

 Avståndet till betongkant 

 Påverkan av håltagning i närheten av plåtarna 

 Fakta inhämtning kring hur samverkan mellan stål och betong fördelar laster.   
 
Problem som skall lösas i rapporten: 

 Vilka avgränsningar bör göras i examensarbetet? 

 Hur påverkar håltagningen? 

 Vilka delberäkningar skall göras? 

 Vilket program skall modellen göras i? 

 Hur skall beräknings/datormodellen se ut? 

 Hur påverkar avståndet mellan betongkant och plåtkant? 

 Hur stort får avståndet mellan betongkant och plåtkant vara för att pelaren skall kunna 
räknas som en kantpelare? 

 

1.3  Avgränsningar och Förväntat resultat 

Det här arbetet behandlar inte beräkning av eventuella svetsar och brandskydd som behövs för 
plåtarna samt pelarna. Vid beräkningar av genomstansning så kommer en ”rak betongkant” 
användas det vill säga en kantpelare (Figur 3). Toppdubb kommer inte att beräknas. Arbetet 
avgränsar sig också till att pelaren är utav kvadratisk VKR- profil. VKR- profilen kommer att vara 
centriskt placerade på plåten. Plåtarna kommer att vara kvadratiska och ha samma bredd och 
längd. Färdiga laster och tidigare modell enligt BKR kommer att fås från handledare på Byggteknik 
AB. Den typ av förstärkning som kommer ingå i modellen är fotplåt respektive topplåt. Eventuell 
flytning i stålet kommer inte att beräknas. Minimiarmering kommer inte att beräknas i 
datormodellen. 
Målgruppen för denna rapport är byggnadsingenjörer med minst gymnasieingenjörsutbildning 
 
Förväntat resultat är att få en fungerande metod som löser ovanstående problem. 
Det som användaren vill få ut av modellen: 

 Vilka dimensioner och kvalité betongen behöver ha för att kunna bära lasten utan extra 
armering eller förstärkning (vilken hållfasthet betongen har).  

 Avståndet till betongkant från plåtkant 

 Hur mycket en eventuell håltagning i närheten av pelaren påverkar hållfastheten 

 Bredd och längd för plåtarna 

 Tjocklek för plåtarna 
 
Hypotes: Att göra ett datorprogram i Excel som blir lätt att använda.  
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2 Metod 
Examensarbetet omfattar en litteraturstudie och en datormodell.  Datormodellen är uppbyggd från 
tidigare kunskaper och med information från litteraturstudien samt handledning.  

 

2.1 Faktainhämtning 

Faktainhämtningen grundar sig på litteratur som rör byggnadsteknik och byggnadskonstruktion, där 
flertalet rapporter, undersökningar, forskningar, tidigare lösningar, diskussioner med 
branscherfarna och tidigare/nya regelverk har studerats. Information har hämtats från World Wide 
Web och litteratur. 
 

2.2 Datormodellering  

För att kunna göra en snabb, användarvänlig och kostnadsbesparad modell så har 
datorprogrammet Excel som ingår i Microsoft Office paketet använts. Det är en programmodell som 
gör beräkningar efter matematiska formler som inprogrammeras manuellt. Det finns det i stort sett 
inga begränsningar för hur modellen kan se ut, vilket är passande för detta arbete. Excel är ett 
lättförståeligt program som många datoranvändare har kunskap om, vilket kan öka användandet. 
När ordet modell används i rapporten så kommer det hädanefter innebära datormodell. 
 

3 Faktainhämtning 

3.1 Allmänt 

Inledningsvis genomfördes en litteraturstudie för att ge en insikt i hur branschen ser ut och vilka 
metoder som används för samverkan mellan betong och stål.  
Ju mindre tvärsnittsarea som belastar bjälklaget desto större påfrestningar blir det (Eurokod 2 
2012). För att minska påverkan på bjälklaget används ofta någon form av plåt eller annan typ av 
förstärkning för att fördela lasten på en större area för att undvika brott i betongen (SBI 2012).  
Olika placeringar av pelare, i förhållande till bjälklagskanten, måste beräknas på olika sätt. Som 
tidigare nämnt så avgränsar sig rapporten till en kantpelare och behandlar inte inner- eller 
hörnpelare.  
Området där stålpelaren sammanfogas med betongen kallas knutpunkt. Knutpunkten kan vara 
inspänd, delvis inspänd eller ledad (SBI 2011). Vid denna typ av konstruktionslösning så antas 
normalt pelaren vara ledad infäst vid upplagen (SBI 2012; Andersson, S och Björklind, D 2012). En 
knutpunkt med låg rotationsstyvhet och momentkapacitet klassas som ledad, är det tvärtemot så är 
knutpunkten fastinspänd (helt eller delvis). En pelarfot och topplåt kan egentligen inte vara helt 
ledad utan är alltid på ett eller annat vis fastinspänd, men på grund av de låga momenten kring 
lederna så försummas krafterna vid dimensionering. Vid låga krafter så bör inte fastinspänning 
väljas eftersom det ger högre grundläggningskostnad då lasterna beräknas större (SBI 2011). 
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3.2 Genomstansning 

 
Figur 2 Genomstansning källa: HALFEN -DEHA AB 2012 

En typ av brott som kan ske i betongen under plåtarna är en så kallad genomstansning vilket är ett 
koniskt sprött brott, det spröda brottet sker direkt utan förvarning och betongplattas bärförmåga 
sjunker snabbt vilket kan leda till ras. Något som också sker när en pelare genomstansas är att 
närliggande pelare får en stor excentrisk last på grund av att de måste bära lasten från den 
genomstansade pelaren, excentriciteten beror på att lastpunkten flyttas närmare den 
genomstansade pelaren. Detta kan i sin tur leda till att de ogenomstansade pelarna kollapsar 
(Examensarbete Genomstansning KTH 2000).  
Vid beräkning av genomstansning används genomstansningsformler som är anpassad efter den 
belastad area runt pelaren. Med formlerna så kontrolleras det om betonghållfastheten klarar av att 
bära de vertikala lasterna som från bjälklaget till pelaren.  Med det tidigare regelverket (BBK) så 
beräknades storleken på betongarean som blir belastad av kraften kring pelaren med 0,5*d (d= 
effektiv betonghöjd) från pelarens ytterkant medan i det nya regelverket (Eurokoder) så används 
2*d som belastningsarea, syftet med att förstora belastningsarea är för att kunna beräkna 
genomstansningen med skjuvkapacitetsformeln för balkar utan skjuvarmering. Belastningsarea har 
rundade hörn trots att pelaren kan vara rektangulär (Figur 3) eftersom 2*d alltid är det avstånd från 
pelaren som belastar. Vid en excentriskgenomstansning så multipliceras skjuvkraften med en 
excentricitetsfaktor β. Beräkningsmetoden ser likadana ut för bjälklagsplattor som för grundplattor 
(Svenska Betongföreningen 2010). Inom arean 2*d så kan alltså genomstansning ske (Figur 4) och 
det är den delen av betongen som måste klara av att bära lasten (SBI 2012). Vid en kantpelare så 
kommer belastningsarea se ut enligt figur 3 om pelaren placeras dikt mot kanten, vid en 
innerpelare så kommer belastningsarea att se ut enligt figur 4. Vilket visar att kontrollsnittet blir 
kortare vid kantpelaren därmed större risk för genomstansning. En tjockare platta får en större 
belastningsarea och därmed högre hållfasthet, men plattan vill göras så tunn som möjligt för att 
minimera kostnaderna.  

 
 
 
 

 

 

 

Figur 3 Avrundade hörn källa: Eurokod 2, kapitel 

6.4.2 figur 6.15.     

  

                                                                Figur 4 Genomstanningsarea källa: Eurokod 2, kapitel 6.4.1 figur 6.12. 
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Voter kan också användas till att förstärka mot genomstansning och det är en säker och prövad 
metod men nackdelen är som tidigare nämnt så ökar byggnadsvolymen för bjälklaget vilket ofta 
leder till att våningarna blir något högre. 
 

3.3 Prägling 

 
Figur 5 Prägling och spjälkning källa: Eurokod 2, kapitel 6.7 figur 6.29. 

Prägling skapas av en tryckkraft som belastar betongen och det innebär att krossning sker i 
betongen (Figur 5 Eurokod 2). Prägling dimensioneras på samma sätt för det nya regelverket som 
för det äldre men med andra beteckningar (SBI 2012) dock så lägger Eurokoderna till att om det 
verkar flera laster på betongen så bör fördelningsytorna inte överlappa varandra. Betongens 
tryckhållfasthet stiger vid tryckspänning i flera riktningar (Svenska Betongföreningen 2010). För att 
undvika prägling så bör belastningsarea vara tillräckligt stor för att spänningar under ytan skall bli 
begränsade, därav förstärkning med till exempel plåtar (Betonghandboken konstruktion 1980).  

 

3.4 Spjälkning 

Spjälkning innebär att en tryckkraft på betongbjälklaget ger tvärgående dragspänningar i betongen. 
Om inte brott kan undvikas så måste konstruktionen armeras så att spjälksprickor begränsas. 
Spjälkarmering utplaceras ofta i två riktingar och bör kompletteras med ytarmering (BBK 04). 
För att minimera risken för spjälkning så bör belastningsarea väljas så pass stor att 
dragspänningarna inte medför sprickbildning. Eurokod 2 anger inga kriterier för om det behövs 
spjälkarmering eller inte, det anges dock i kapitel nio kriterier för dimensionering av spjälkarmering 
hos grundplintar. Dimensionering för grundplintar används även för dimensionering vid till exempel 
bjälklagsplattor och det är grundtrycket som avgör om spälkarmering behövs eller inte. Trafikverket 
(transportstyrelsen) anger att om grundtrycket är högre än 1 MPa så bör spjälkarmering användas 
medan Boverket säger att grundtrycket och geometri är avgörande för spjälkarmering (Svenska 
Betongföreningen 2010).  
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3.5 Håltagning 

 
Figur 6 Hål nära pelare vid kant källa: Eurokod 2, kapitel 6.4.2 figur 6.14. 

Hål i betongplattan påverkar bärförmågan hos bjälklaget negativt och inverkan är beroende på 
form, storlek och placering av hålet. En mindre lyckosam placering är i närheten av en pelare 
eftersom den då påverkar genomstansningskapaciteten.  Genomstansningskapaciteten reduceras 
när hålet befinner sig närmare än 6*d från pelaren, eftersom då minskar belastningsarea 
(kontrollsnittet blir kortare). Ju mindre hål ju mindre blir reduceringen av kapaciteten. Orsaken 
varför en reducering bör göras är att betongens skjuvkapaciteten blir lägre om sprickor bildas 
mellan pelaren och hålet. Därför är det kostnadsbesparande att projektera större hål (ventilation, 
hiss och trappor) i tidigt skede eftersom då kan det säkerhetsställas att hålen inte kommer närmare 
pelarna än 6*d (Examensarbete Förstärkning vid håltagning i betongbjälklag LTH 2009). Armeringen 
som samverkar med betongen kring hålet befinner sig på ett avstånd 3*d (Betonghandboken 
konstruktion 1980). Vid beräkning av reducering för hål så kommer längden på kontrollsnittet (den 
streckade) att minskas med längden m (Figur 6). Metoden går ut på att linjer dras från centrum 
pelaren (belastad area) till kanterna på hålet och sträckan inom triangeln subtraheras från längden 
på kontrollsnittet. 

 

3.6 Avstånd till betongkant 

 
Figur 7 Avstånd till betongkant 
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Ju närmare pelare står från kanten desto kortare blir kontrollsnittet (Figur 7) eftersom 
bjälklagskanten skär av kontrollsnittet. Vilket leder till att bärförmågan hos betongen blir lägre. När 
pelaren placeras på ett avstånd från kanten så kommer ett tillskott till kontrollsnittet med längden 
2*R. Avståndet till betongkant får maximalt vara C3> C1, C1= C2+π*d annars så beräknas pelaren som 
en innerpelare. 

 

3.7 UFO 

 
Figur 8 Genomstansningsarean källa: Celsa Steel Service 2012 

 
Figur 9 Armering källa: Celsa Steel Service 2012 

En typ av förstärkning mot genomstansning och prägling är UFO som Celsa Steel Service har 
utvecklat efter forskning på Tammerfors tekniska högskola, Helsingfors tekniska högskola och VTT i 
Finland. I forskningen har belastningsprov (tryckprov) använts. UFO:n är en svampformad 
stålkonstruktion som gjuts in i betongplattan för att få en större belastningsarea och reducera 
horisontella spänningar (Celsa Steel Service 2012).  Stålet fungerar som en vot, men eftersom 
UFO:n gjuts in i bjälklaget så ökar inte byggnadsvolymen (Figur 8) påverkan på andra 
konstruktionsdelar och formsättningen blir den samma som för övriga plattdelar (Betongbanken 
2012). När denna typ av förstärkning används så kan en slankare pelarkonstruktion användas, vilket 
innebär mer utrymme i väggkonstruktioner för bland annat isolering som är positivt ur miljö och 
energisynpunkt (Celsa Steel Service 2012). I Figur 8 så redovisas belastningsarea för tre 
konstruktionslösningar. Den första lösningen visar belastningsarean utan förstärkning, då blir 
belastningsarea liten och koncentrerad vilket leder till hög risk för genomstansning, spjälkning och 
prägling. Den andra lösningen visar belastningsarea vid förstärkning med vot, belastningsarea blir 
större och risken för brott är lägre än i det första fallet. Dock så påverkar voten rummet på grund av 
sin stora byggvolym. Den tredje lösningen redovisar belastningsarea när en UFO används och den 
har samma belastningsarea som för voten men påverkar inte byggnadsvolymen vilket är 
utrymmesbesparande.  
UFO:n placeras i underkant av betongplattan över betongtäckskiktet för att få störst 
kraftöverföring. Ca 18 mm betong behövs för att uppnå brandklass R60 oberoende på 
exponeringsklass och det minsta betong täckskiktet blir normalt 20 mm (Westberg, K 2012). När 
konstruktionslösningen utplaceras så hindras armeringsläggning i underkant det löses genom att 
korta av armeringen vid UFO:n och fortsätta lägga armeringen (Figur 9). Överkantsarmeringen 
placeras som vanligt. Placeringen av förstärkningen skall vara 2 -4 gånger lastytans diameter från 
betongkant. Därför används inte UFO:n vid kantpelare utan den används som förstärkning vid 
innerpelare (Celsa Steel Service 2012 och Westberg, K 2012). 
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3.8 Skjuvankare 

 
Figur 10 Skjuvankare källa: HALFEN -DEHA AB 2012 

           
Figur 11 HDB källa: HALFEN -DEHA AB 2012 

 
Figur 12 Armeringsläggning källa: Peikko 2012 

En annan metod för att hindra mot brott i betongplattan att använda skjuvankare HDB (Figur 10). 
Skjuvankare består av skenor och ”ankare” och gjuts samtidigt som armeringen. HDB ger en 
kraftöverförning från bjälklaget till pelaren under.  
Skjuvankaren har samma funktion som UFO:n alltså att förstärka betongen mot genomstansning, 
spjälkning och prägling utan att påverka byggnadsvolymen. Skjuvankare ersätter eventuell 
skjuvarmering och är dimensionerat enligt betonghandboken (HALFEN -DEHA AB 2012).  
Peikko har ett liknande system för att skydda mot brott i betongplatta och samtidigt vara 
utrymmessparande (Peikko 2012). I denna typ av förstärkning så bör armeringen läggas som en sol 
(Figur 12) runt pelaren. Denna förstärkning kommer inte att användas i modellen. 
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3.9 Stål 

Allmänt 

 
Figur 13 Konstruktionslösning källa: Europrofil 

Ett annat sätt att förstärka mot genomstansning, prägling och spjälkning är att använda fotplåtar 
respektive topplåtar. Plåtarna fördelar ut lasterna och en bredare belastningsarea uppnås. Lasten 
som påverkar plåtarna avgör vilka dimensioner som behövs för att brott inte skall uppstå. Så små 
plåtar som möjliga vill användas för att minska eventuella köldbryggor, opassande estetik och för 
att inte påverka andra konstruktionslösningar samtidigt som de måste vara så stora att de klarar av 
lasterna (SBI 2012). Även avståndet mellan betongplattans kant till plåtens är avgörande då en 
placering för nära kanten kan leda till brott samtidigt som placeringen skall vara så nära som möjligt 
för att inte väggens tjocklek skall bli onödigt stor (Westberg, K och Andersson, S 2012).  
 
Toppdubb 
Toppdubb är en rundstång som först svetsas fast i topplåten (svetsningen sker i verkstad) och sedan 
gjuts in i bjälklaget tillsammans med plåten. Toppdubben sticker ut på ovansidan hos bjälklaget och 
gör att nästa pelare lätt kan träs på genom hål i fotplåten. Det görs för att säkerställa att pelarna 
hamnar på rättplats i byggnaden (Figur 13). När topplåten och toppdubben gjuts in (förankras) i 
bjälklaget så ökar brandskyddet, ingjutningen av topplåten bör vara minst 10 mm för att underlätta 
montage (Andersson, S 2012). Toppdubben skall vara placerad centriskt i pelaren. Förankringen 
måste utföras så att pelarplaceringen inte avviker efter utsatta mått. Om toppdubbar används så 
minimeras även fel vid montering. Då dubben ger läget för pelare nästa våning. Det är viktigt med 
ett centriskt lastutbyte är för att minimera påfrestningarna som uppkommer vid excentricitet. Om 
placeringen inte görs korrekt så kan det bli svårt att montera pelarna och en excentricitet 
uppkommer. Därför används ofta pappersmallar vid montering (SBI 2011 och SBI 2012). 
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Skruvförband 

 

Figur 14 Hålkantsbrott källa: SBI 2012 

Toppdubb och fotplåt ingår i ett så kallat skruvförband men utan mutter och bricka. Förbandet 
förankrar konstruktionen i betongen.  
Ett skruvförband består av skruv, mutter, bricka och gods. Skruvförband belastas av två olika typer 
av krafter, drag – och skjuv. Krafterna leds till hålkanten runt skruven där de påverkar 
hålkantshållfastheten och skruvhållfastheten (inklusive hållfastheten hos mutter och bricka). 
Hålkanten och fästelementet har olika hållfastheter och den med lägst bärförmåga blir 
dimensionerande (Begroup 2012).  I byggnadssammanhang så bör minst M16 skruv användas med 
en hållfasthetsklass på 8.8  - 10.9 (Westberg, K 2012 och SBI 2012). Skruvförband som är utsatt för 
vibrationer, stötar eller lastvariationer bör räknas som friktionsförband, passförband respektive 
svetsförband. När en fotplåt och topplåt har dimensionerats så svetsas de fast på stålpelaren, vilket 
görs i en verkstad under tillverkningen för att minimera monteringsproblem samt säkerhetsställa 
att krafterna skall kunna överföras optimalt till betongen och för att minimera rörelse runt pelaren. 
Skruven dimensioneras för att kunna klara av tvärkrafter och dragkrafter. Någon som bör strävas 
efter är att hålla pelardimensionerna lika genom hela byggnaden för att minska risken för 
felmontering. Hålkantsbrott blir inte aktuellt i detta fall då pelaren inte påverkas av sidokrafter 
Det finns sex olika typer av brott som kan uppstå i ett skruvförband (SBI 2012). 

 Skjuvbrott i skruv. Vilket leder till att skruven brister, ofta i tre delar. 

 Hålkantsbrott (Figur 14). Vilket leder till att plåten dras isär. 

 Områdesbrott. Vilket innebär att en grupp skruvar dras igenom plåten (likande 
hålkantsbrott). 

 Glidning 

 Dragbrott 

 Genomstansning (liknande genomstansning för betong) 
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Svetsförband 
 
 

 

 

 

Figur 15 Kälsvets källa: SBI 2012      Figur 16 Stumsvets källa: SBI 2012 

När pelaren skall sammanfogas med plåtarna används ett svetsförband. Svetsen sträcker sig runt 
pelarens kontaktyta med plåten och är oftast utav typen kälsvets. För att stål skall kunna svetsas så 
måste de ha ett hållfasthetsvärde på lägst 235 MPa och en minimum godstjocklek på fyra mm. 
Svetsen har normalt ett hållfasthetsvärde på 500 -700 MPa och i byggnadssammanhang så används 
oftast kälsvets (Figur 15) eller pluggsvets. Kärlsvetsens bör ha minsta a -mått tre mm (SBI 2012, 
Eurokod 3 och Westberg, K 2012). 
Svetsning sker med elektroder som minst bör ha samma hållfasthetsvärde som godset. Vid 
beräkning av kälsvetsar så används två beräkningsmetoder, förenklade metoden och 
komposantmetoden. Vid beräkning med den förenklade metoden så är hållfastheten vid skjuvning 
den aktuella bärförmågan vilket innebär att riktningen av kraften inte har någon betydelse (dock 
kan längden bli annorlunda) medan i den andra metoden så beräknas ett medelvärde utav 
spänningarna i olika riktningar som blir dimensionerande. Vid kraftfördelningarna i svetsen så 
försummas eventuella egenspänningarna och normalspänningarna i längdriktningen. När 
svetslängden är längre än 150*a-måttet bör hållfastheten reduceras med en reduktionsfaktor på 
grund av ojämnheter. Svetsens klena område (där brott ofta uppkommer) är runt om svetsen, alltså 
infästningen i godset vilket kallas Heat Affected Zone. När ett gods svetsas så smälts området ned 
samtidigt som det snabbt kyls vilket leder till ett sprött material (SBI 2012). Ett sprött material är 
känsligt mot drag och skjuvningskrafter. 
Kälsvets sammanfogar gods vid en vinkel mellan 60-120°. Mindre vinklar kan svetsas med kälsvets 
men bör då beräknas som en partiell stumsvets. En partiell stumsvets är kortare än godset, alltså 
inte lik figur 16. Pluggsvetsar används för att förhindra skjuvning, buckling och sammanfoga gods 
(Eurokod 3).  
Antal svetsstränger per Kärlsvets (SBI 2011): 

 3 – 5 mm a- mått 1 svetssträng 

 6 – 9 mm a- mått 3 svetssträngar 

 10 – 13 mm a- mått 5 svetssträngar 
 
Vilken förbandstyp är bäst? Det beror i vilken situation som föreligger, skruvförband är snabbare 
och smidigare när montering sker på plats, medan svetsförband är bättre om sammanfogning sker i 
verkstad före montering då minimeras eventuella fel (Begroup 2012).  I vissa fall så kombineras 
svets - och skruvförband. 
 

 
 

 

 



Sida 21 av 45 

 

4.0 Beräkningsprogram 
 

                                                                       
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 17 Ledad pelare                                      Figur 18 Utbredning 

En Excel modell är framtagen med beräkningar enligt regelverket Eurokoder och byggnadsstatik. 
Modellen arbetar uppifrån och ned för att skapa förståelse av beräkningen, förvirring kan ske om 
beräkningen till exempel skulle hoppa mellan flera olika rader och kolumner, då fås ingen kunskap 
om var värdena hämtats. Modell kommer att kunna skrivas ut på A4 papper och beräkningssteg 
som inte är utav intresse kommer inte tas med. Vid utskrift så kommer allt rörande till exempel 
topplåten skrivas ut på ett A4 och allt rörande (indata och resultat) till exempel genomstansning 
(Bilaga D) skrivas ut på ett A4. Detta ger en enkel och snabb men fullständig redovisning. Modellen 
är uppbyggd enligt flödesschema i figur 19 och arbetar efter indata och resultat. Det som måste 
göras manuellt är ifyllnad av indata. Indata kan till exempel vara mått, laster materialkvalité sen 
beräknar modellen ut vilken bärförmåga som konstruktionen har och om risk för brott förekommer 
eller inte. Om inte konstruktionen klarar av att bära lasten så måste indata justeras (till exempel 
högre betongkvalité) eller så måste konstruktionen få en annan utformning. Det går alltså ut på att 
testa sig fram tills hållfastheten är högre än lasten.  
Modellen beräknar genomstansning, prägling, spjälkning, avstånd till betongkant, reducering vid 
håltagning i betong, tryckkraftskapacitet för plåtarna och böjmoment för plåtarna. I modellen finns 
en flik (indata, Bilaga C) som först fylls i och sedan beräknas genomstansning et cetera, vilket gör att 
man slipper fylla i indata på olika flikar och riken för varierande värden hos de olika 
konstruktionsdelarna försummas. Det vill säga det är ingen risk att få två olika belastningsareor. 
Modellens byggnadsstatik är uppbyggd enligt figur 17 alltså ledad vid båda upplagen. Pelarna 
beräknas centriskt placerad på plåtarna.  
Topplåten och fotplåten beräknas i tvärsnittsklass tre (SBI 2011) och pelarna som används i 
modellen är VKR- profiler. Plåttjockleken bör minst vara 15 mm, bredden och längden bör vara 
minst 10 mm bredare än VKR- profilen i varje riktning (Westberg, K och Andersson, S 2012). För att 
inte få excentricitet hos pelaren så bör topplåtars och fotplåtars utbredning vara lika på båda 
sidorna om pelaren (Figur 18, Andersson, S 2012). För att slippa bläddra i litteratur eller liknande så 
kommer data för VKR- profiler och plattstänger att ha var sig en flik (Bilaga A och B). 
Lasterna som används för att beräkna betong respektive plåtdimensionerna är tryckkrafter som 
uppstår från bland annat egentyngder et cetera. Betongen dimensioneras för genomstansning, 
spjälkning och prägling. Plåten dimensioneras för tryck och böjning 
Bilagorna redovisar utformning och formler för Excel modellen. 
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Beräkningsgång enligt följande punkter: 

 

4.1 Dimensionering för genomstansning 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stanslast: 
VEd= Dimensionerande last från bjälklaget.  
 
Pelarmoment: 
MEdy= Dimensionerande last parallellt med kanten (skapar excentricitet).  
 
Belastad bredd: 
C  
 
Effektivhöjd: 
För armering på två olika höjder. 
d= (dsx+dsy)/2  
 
Baskontrollperimeter: 
u1= π*2*d+3*c-m+2*R  
u1red= min(π*2*d+2*c; π*2*d+3*d+c)-m+2*R 
m= reducering för håltagning.  
R= tillskott för avstånd mellan betongkant och plåtkant.  
 
Skjuvfördelning: 
W1= c2/4+c*c+4*c*d+8*d2+π*d*c 
 
Excentricitetsfaktor: 
β= u1/u1red+0,45*u1/W1*MEdy/VEd 
β kan förenklas till 1,4 vid kantpelare (excentricitetsfaktor). 
 
Justerad stanslast: 
vEd= β*VEd/u1*d  
 
Böjarmeringsinnehåll: 
ρx= (π*Ø s

2)/(4*dsx*bek) 
ρy= (7*π* Øys

2)/(4*dsy*bek) 
ρ1= √( ρy* ρx)<0,02  

Last, mått och material 

 

 

 

E<R Resultat 
Indata 

Lasteffekt, E 

 
Bärförmåga, R 

 

Ja 

Nej 

Figur 19 Flödesschema 
Figur 19 Flödesschema 
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Bärförmåga utan Skjuvarmering: 
k= 1+ √(200/d)<2,0 

vmin= 0,0355*k1,5*fck0,5  

VRd,c=  CRd,c*k*(100*ρ1*fck)(1/3)+k1*ςcp>vmin+ k1*ςcp kN 
CRd,c= 018/γc 

k1= 0,15 
ςcp= ( ςcy+ςcx)/2 är normalspänningar i betongen i y- respektive x- riktningarna. 
ςc= NEd/Ac  

 
Spänningskontroll: 
VEd<VRd,c*d*u1 Ok klarar genomstansning.  

 

4.2 Reducering av belastningsarean för hål 

Reducering för hål är beroende på hur nära och hur stort hålet är.  Det är kontrollsnittet (Figur 20) 
som kommer att reduceras på grund av håltagning vilket påverkar hållfastheten hos betongen. I 
modellen skall sträckan m fyllas i manuellt. 
 
Kontrollsnitslinje vid reducering för hål: 
u1= π*2*d+3*c-m  
u1red= π*2*d+2*c-m  
 
Vilket leder till lägre hållfasthet då u1 blir mindre: 
VRd,c*d*u1  
   

4.3 Avståndet till betongkant  

 
Figur 20 Tillskott för avstånd till betongkant källa: Eurokod 2, kapitel 6.4.2 figur 6.14. 

Ju längre från kanten pelaren placeras ju längre blir kontrollsnittet vilket i sin tur innebär högre 
hållfasthet. Längden R mäts eller antas och bör prövas fram i modellen för att få så kort avstånd 
som möjligt utan att genomstansning sker. R dubbleras eftersom kontrollsnittet blir R längre på 
varje sida om pelaren. 
Avståndet till betongkant får maximalt vara C3> C1 där C1= C2+π*d annars så beräknas pelaren som 
en innerpelare. Detta kan vara svårt att uppfatta i Eurokoderna. 
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Figur 21 Max tillåtet avstånd till betongkant 

4.4 Dimensionering för Prägling och Spjälkning 

 
Figur 22 Prägling och spjälkning källa: Eurokod 2, kapitel 6.7 figur 6.29. 

FRdu= Ac0*fcd*√(Ac1/Ac0)<3,0* fcd*Ac0 Dimensionerade bärförmåga, den första beräkningen är för 
spjälkning och den andra för prägling (Bilaga E).  
Ac0= d1*b1= belastad area. 
Ac1= b1*3*3*d1<3,0 
h= max(b2-b1; d2-d1) där lokalt tryck påverkar. 
 
FRd>FEd Ok klarar. 
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4.5 Dimensionering av fotplåt samt topplåt 

 
Figur 23 Lastfall 

Topp- respektive fotplåt dimensioneras för samma laster i modellen. För det värsta fallet, alltså 
kraften för topplåten (Bilaga F). 
 
Tryckkraft: 
beff= min(tf+2*c; tf+eh; 0,5*hp) 
leff= min(bf+2*c;bp) 
c= tp*√(fy/(3*fjd* γm0)) 
fy= Stålets sträckgräns. 
γm0= 1,0 
fjd= 0,67*kj*fcd 
kj= √(A1/A0) 
A0= d1*b1= belastad area. 
A1= b1*3*3*d1<3,0 
Fc,pl,Rd= beff*leff*fjd 

 
FEd= NEd/4  

FEd< Fc,pl,Rd ok! 
 
Böjmoment på grund av tryckkraft: 
 
q= (NEd/4) eftersom fyra belastningsareor uppstår. 
MEd= q*l 
l= beff/2+tf/2 
Mc,Rd= Wel*fyd/γm0 
Wel= (z*h2)/6 
h= tjocklek för plåten.  

MEd< Mc,Rd Ok! 
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5.0 Diskussion och Slutsats 

 
Figur 24 Belastning vid prägling och spjälkning 

Examensarbetet har gått bra att utföra anser jag, då jag haft bra stöd från min egen kunskap och 
handledare. 
När denna typ av konstruktion dimensioneras så beräknas den som ledad i båda upplagen för att 
minska beräkningar och grundläggningskostnaderna. Varför beräkningar och 
grundläggningskostnader blir högre är eftersom belastningen blir större och flera lastfall uppstår 
när pelaren beräknas som fast inspänd, vilket kan leda till större dimensioner. Att dimensionera 
pelaren som fastinspänd vid denna typ av utformning har framkommit som onödigt vid diskussion 
med erfarna konstruktörer (Björklind, D 2012; Andersson, S och SBI 2012). 
När konstruktionen skall dimensioneras så bör fler brottfall än vad som tas upp i rapporten 
beräknas till exempel svetsen runt pelaren. Men de har jag avgränsat mig från och kommer att 
kompletteras av Byggteknik AB. För att säkerhetsställa modellens trovärdighet så har verifiering 
utförts. Kontrollen har utförts genom litteratur som Svenska Betongföreningens handbok till 
Eurokod där färdiga beräkningsexempel redogörs och datorprogram som Hilti samt Win- statik. 
Resultaten har varit överensstämmande och modellen anses därför användbar.  
När modellen visar att betongen klarar av att bära lasten vid genomstansning så innebär det att 
endast minimiarmering behövs. 
Vid utförandet av modellredovisningen så har tidigare redovisningar företaget Byggteknik AB 
använts, för att få en komplett och användbar redovisning som gör att enhetlighet finns under 
projektet.  
Varje brottfall har en egen flik till exempel en flik för genomstansning. Flera beräkningssteg skulle 
kunna redovisas på ett A4 men det skulle kunna innebära en del problem då i flera situationer 
endast redovisning av till exempel fotplåten vill göras och om då topplåten också skulle skrivas ut så 
skapar det onödig redovisning och det skulle kunna leda till missförstånd då andra föreskrifter kring 
topplåten eventuellt utgetts, samtidigt som det i nuläget finns plats för eventuella bilder och 
förklaringar. 
Anledningen till att en flik med indata har valts är för att minska arbetet genom att värdena endast 
behövs fyllas i en gång och det generera mindre risk för varierade värden hos samma typ av 
belastning som till exempel betongkvalité eller olika stora belastningsareor. I modellen så måste 
ibland vissa dimensioner testas fram för att få en hållbar konstruktion vilket är både bra och dåligt. 
Det bra med att testa är att det går att kompensera vissa val genom att reducera något annat och 
därigenom få en bra anpassad konstruktion som passar för ändamålet. Det negativa är att det skulle 
kunna ta längre tid att få en lösning som klarar av att bära lasterna om prövningen inte ger resultat, 
vilket motsäger det syfte som modellen är avsatt för. Efter ett flertal prövningar har detta inte skett 
men risken kvarstår. I modellen har jag försökt att strukturera olika delar var för sig, ha förklarande 
kommentarer och för det mest använt standardiserade beteckningar, det gör modellen enkel att 
använda för utomstående. Värden som ska fyllas i är gulmarkerade, beräknade värden som inte får 
röras är rosamarkerade och resultat är grönmarkerade. Något som borde kunna göras bättre är 
bland annat inprogrammering av rullistor så att bläddrandet till profil- flikarna skulle minska och 
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risken för felskrivning minimeras. Något som skulle kunna förbättra valideringen av programmet är 
att göra praktisk prövning av brottskedena. Anledningen till att detta inte har gjorts är att flera 
praktiska provningar redan har gjorts samt så är modellen uppbyggt efter erfarenhet hos branschen 
med välanvända och provade beräkningsmetoder.  
 
Excel var ett självklart val av datorprogram för programmering av modellen, då Excel är ett program 
som Byggteknik AB ofta använder vid dimensionering samt så är programmet väldigt lättförståeligt. 
Många datoranvändare har tillgång till programmet och om inte så kan det köpas för cirka 1000 kr 
vilket är avsevärt mycket lägre än för flera andra dimensioneringsprogram.  
 
När längd och bredd på plåtarna bestäms så bör de placeras på pelaren så att utbredningen för 
motsvarande sida blir lika lång. Eftersom det annars kan uppstår excentricitet på grund av att den 
längre sidan får en större del av tryckkraften och därför vill pelaren vridas åt det hållet. Om detta 
görs så blir modellen oanvändbar och bör göras med försiktighet eftersom det ger större risk för 
brott. Vilket kan leda till större dimensioner eller så kan någon form av fastlåsning av pelaren i 
bjälklaget behöva göras. Det spelar ingen roll om topp- respektive fotplåtar har olika dimensioner 
så länge utbredningen för varje plåt är lika på motsvarande sidor, eftersom det inte skapar någon 
excentricitet.  
 
Excentricitetsfaktorn β blir lägre desto mindre moment, eftersom det innebär att kraften som vill 
vrida pelaren minskar. Även om momentet är noll så kan inte excentricitetsfaktorn bli lägre än β>1 
eftersom det skulle skapa en pelare som är bättre än en centrisk pelare vilket inte går att utföra 
praktiskt. Utan det uppstår alltid någon form av excentricitet hos pelare.  
 
ς blir alltid noll i denna modell eftersom pelaren i utfackningsväggen inte dimensioneras för någon 
horisontalkraft, motiveras enligt tidigare texter. Varför den beräkningssekvensen finns kvar är för 
att kunna plocka delar ur denna beräkningsdel och använda den för andra typer av konstruktioner. 
Nackdelen med det är att det kan skapa förvirring vid ifyllning av indata då horisontalkraften måste 
sättas till noll, därför har kommentarer getts som beskriver situationen. 
 
Håltagningen kring en pelare påverkar som tidigare nämnt genomstansningen negativt. Efter att ha 
testa olika storlekar och avstånd på hålet så har det visat sig att påverkan på 
genomstansningskapaciteten är lägre än vad jag trodde. En reducering av kontrollsnittet med 100 
mm ger 14 kN lägre bärförmåga vilket anses som lågt, skulle en reducering göras med 200 mm så 
minskar bärförmågan med 28 kN. Reduceringen är alltså linjär med 14 kN per 100 mm. Det spelar 
då ingen roll vilken dimension pelaren har, vilket känns felaktigt eftersom om ett stort hål befinner 
sig när en väldig slankpelare så kan håltagningen uppta nästa halva kontrollsnittet och minskningen 
blir ändå bara 14 kN per 100 mm. Något som inte har tagits upp i rapporten är vad som händer om 
flera hål befinner sig inom 6*d pelaren, påverkan på genomstansningskapaciteten blir såklart högre 
och kontrollsnittet bör reduceras för varje hål. Därför är det klokt att tidigt i projekteringen placera 
eventuella håltagningar så att de inte påverkar genomstansningen. För håltagningar inom 2*d så 
beräknas de på samma sätt som för de utanför, den enda skillnaden är att de lutande linjerna måste 
dras förbi hålet till kontrollsnittet. 
 
Avståndet från betongkanten påverkar kontrollsnittet positivt och ger ett dubbelt så stort tillskott 
för varje 100 mm eftersom kontrollsnittet blir 100 mm längre på varje sida om pelaren, tillskottet är 
också 14 kN per 100 mm. Vilket innebär att det går att komplettera en håltagning som minimerar 
kontrollsnittet med 100 mm genom att placera pelaren 50 mm längre från betongkanten. Det är 
inte något som vill göras men i vissa situationer så kanske det är enda alternativet. Varför 
placeringen vill göras så nära kant som möjligt utan att brott uppstår är eftersom annars så måste 
väggpartiet breddas vilket är kostsamt och onödigt även ur energisynpunkt, då den valda 
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väggtjockleken är avsedd för att klara de krav som ställt. Om väggen blir breddare så är det inte 
säkert att någon större energibesparing sker samtidigt som boendearean blir mindre. När 
boendearean blir mindre måste priset per kvadratmeter öka för att gå med vinst och om priset ökar 
så kanske intresse hos hyresgäster minskar.  
 
Där betongplattan dimensioneras för prägling och spjälkning så framkommer en höjd som redovisar 
tryckkraftens utbredning i betongen och där kan det uppstå problem då höjden kan till exempel 
(Figur 24) vara 150 mm för topplåten och 150 mm för fotplåten medans betongplattan bara är 200 
mm vilket gör att belastningen korsar varandra. Kanske motverkar krafterna varandra och 
minimerar tryckpåkänningen eller så kanske den ökar, det är inte något som tas upp i Eurokoderna 
och ingen lösning är funnen och bör studeras vidare på.  
I modellen så beräknas fotplåtar och topplåtar för samma krafter i och med det så blir 
dimensionerna densamma, vilket inte helt stämmer med verkligheten då en egentyngd för pelare 
och utfackningsväggen ger ett tillskott av lasten. Modellen beräknar värsta fallet alltså lasten för 
topplåten och detta görs för att få konstruktionen enhetlig och minimera risken för felmontage och 
brott. Kostnaden för materialökning är marginell och anses därför som en acceptabel lösning. 
Likvärdigt gäller för kvadratisk utformning av plåtarna då detta inte är något krav eller nödvändigt 
utan görs för att minimera risken för felmontage. En nackdel med att använda kvadratiska plåtar är 
att risken för köldbryggor och upptagandet av byggvolym i utfackningsväggen ökar dock överväger 
tidigare motivering valet.  I Eurokod 2 kap 9 så står det att vid en fri betongkant så bör extra 
armering användas inom avståndet d, det är något som behövs studeras och framtas 
dimensioneringsmetoder för.  
 
Vid beräkning av elastiska böjmotståndet för plåtarna så har ena belastade triangeldelen flyttats till 
andra sidan av plåten (Figur 25), för att få en rektangulär beräkningsmodell. Detta gör att endast 
längden mellan pelarens bortre kant till plåtkanten bör användas.  Vilket leder till en enklare och 
snabbare beräkning som fortfarande motsvarar det verkliga händelseförloppet. Första bilden i 
figuren visar belastningssekvensen för de fyra olika sidorna av plåten utan förenkling och den andra 
bilden visar belastningsförenklingen. 

 
Figur 25 Elastiska böjmotståndet 
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7.0 Bilagor 

Bilaga A: VKR- Pelare, flik 1 
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Bilaga B: Plattstång, flik 2 
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Bilaga C: Indata, flik 3 

 
 
Tabell 1 Formler indata flik 

Beteckning Formel Kommentar 

VEd (A5)  Tryckkraften 
NEd (A6) 
 

 Bör sättas till noll horisontalkraft 

MEdx (A8)  Parallet moment kring pelare, böjmoment 
Medy (A9) 
 

 Vinkelrätt moment kring pelare, böjmoment 

VKR-profil 
bredd(A10) 

 Kvadratiska annars funkar inte modell 

fck (A16)  Betong kvalité, vid C25/30 ska alltså värde 25 
användas 

fctd(A17)  fctk,0,05/1,5 
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fyd (A19)   Kvalité på armering brukar oftast vara 
500/1,15=435 Mpa 

bek (B20) =$B$19*2  
dsx (B24) =$B$19-$B$26-$B$28/2  
dsy(B25) =$B$19-$B$26-$B$28-

$B$28/2 
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Tabell 2 Formler indata flik 

Beteckning Formel Kommentarer 

Rmax(B31) =$B$36*10^3+3,14*Genomstansning!$B$27 Maximala avståndet som får 
vara till btg kant annars funkar 
inte modellen och pelare bör 
beräknas som innerpelare 

C (A36)  Eftersom denna modell 
beräknar kvadratiska pålåtar så 
ska antingen bredden eller 
längden fyllas i på plåten. 

fyd (A37) 

 

 Dimensionerande sträckgräns 
för plåten, kan vara tex 235 
MPa 

tp (A40)  Tjockleken på plåten, ska vara 
minst 15 mm och kan behövas 
prövas fram 

beff (B41) =MIN($B$11+2*$B$43;$B$11+(($B$36*10^3)/2-
$B$10/2);$B$36*10^3*0,5) 

 

leff (B42) =MIN($B$10+2*$B$43;B36*10^3)  
C (B43) =$B$40*ROT($B$37/(3*$B$44*$B$38))  
fjd (B44) =0,67*$B$45*Prägling!$F$16  
kj (B45) =ROT((Prägling!$B$23*10^6)/Prägling!$B$22)  
q (B46) =$B$5/4  
l (B47) =($B$41/2+$B$11/2)*10^-3  
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Bilaga D: Genomstansning, flik 4 
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Tabell 3 Formler genomstansning 

Beteckning Formel 

a0 (E13) =Indata!$B$36*10^3 
b0(E14) =$F$13 
fyd (E15) =Indata!$B$21 
fck (E16) =Indata!$B$16 
fctd (E17) =Indata!$B$17 
Ø (A18) =Indata!$B$28 
Avstånd till betongkant (A19) =Indata!$B$30 
VEd (A22) =Indata!$B$5 
NEd (A23) =Indata!$B$6 
MEd (A25) =Indata!$B$8 
d (A27) =(Indata!$B$24+Indata!$B$25)/2 
u1 (A29) =3,14*2*$B$27*10^-3+3*Indata!$B$36-Indata!$B$33*10^-3+Indata!$B$30*2*10^-

3 
u1red (A30) =MIN(3,14*2*$B$27*10^-3+2*Indata!$B$36;3,14*2*$B$27*10^-3+3*$B$27*10^-

3+Indata!$B$36)-Indata!$B$33*10^-3+Indata!$B$30*2 
W1 (A32) =(Indata!$B$36^2)/4+Indata!$B$36^2+4*Indata!$B$36*$B$27*10^-

3+8*($B$27*10^-3)^2+3,14*$B$27*Indata!$B$36*10^-3 
 

β (A33) =$B$29/$B$30+($B$29*Indata!$B$8*0,45)/($B$32*Indata!$B$5) 
VEd (A35) =$B$33*Indata!$B$5 
ρx (A37) =(3,14*$F$18^2)/(4*Indata!$B$24*240) 
ρy (A38) =(7*3,14*$F$18^2)/(4*Indata!$B$25*Indata!$B$20) 
ρ1 (A39) =MIN(ROT($B$37*$B$38);0,02) 
k (E22) =MIN(1+ROT(200/$B$27);2) 
vmin (E23) =0,0355*$F$22^1,5*$F$16^0,5 
AC (E24) =$F$13*$F$14 
ςc (E25) =Indata!$B$6/$F$24 
VRd,c (E26) =MAX(Indata!$B$14*$F$22*((100*$F$16*$B$39)^(1/3))+Indata!$B$15*$F$25;$F$2

3+Indata!$B$15*$F$25) 
VEd (E29) =$B$35 
VRd,c,red (E230) =$F$26*$B$27*$B$29 
Ok Håller (G37) =OM($F$29<$F$30;"Ok Håller";"Håller ej") 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sida 42 av 45 

 

Bilaga E: Prägling och Spjälkning, flik 5 
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Tabell 4 Formler prägling och spjälkning 

Beteckning Formel 

a0 (E13) =Indata!$B$36*10^3 
b0(E14) =$F$13 
fyd (E15) =Indata!$B$21 
fck (E16) =Indata!$B$16 
fctd (E17) =Indata!$B$17 
Ø (A18) =Indata!$B$28 
Avstånd till betongkant (A19) =Indata!$B$30 
Ac0 (A22) =$F$13*$F$14 
Ac1(A23) =MIN(9*Indata!$B$36*Indata!$B$36;3) 
h (A25) =Indata!$B$36*3*10^3-Indata!$B$36*10^3 
FEd (A27) =Indata!$B$5 
FRdu (A28) =MAX($B$22*$F$16*ROT($B$23/$B$22);3*$B$22*$F$16)*10^-3 
Ok Håller (G26) =OM($B$27<$B$28;"Ok Håller";"Håller ej") 
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Bilaga F: Topplåt och Fotplåt, flik 6-7 
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Tabell 5 Formler plåtar 

Beteckning Formel 

a0 (F13) =Indata!$B$36*10^3 
b0 (F14) =$F$13 
fyd (F15) =Indata!$B$37 
VEd (F16) =Indata!$B$5 
tp (F17) =Indata!$B$40 
Fc,pl,Rd (A20) =$B$22*$B$23*$B$25*10^-3 
FEd (A21) =Indata!$B$5/4 
beff (A22) =Indata!$B$41 
leff (A23) =Indata!$B$42 
c (A24) =Indata!$B$43 
fjd (A25) =Indata!$B$44 
kj (A26) =Indata!$B$45 
q (A27) =Indata!$B$46 
l (A28) =Indata!$B$47 
MEd (A30) =Indata!$B$46*Indata!$B$47 
Mc,Rd (A31) =((((Indata!$B$36-Indata!$B$10*10^-3)/2+Indata!$B$10*10^-

3)*(Indata!$B$40^2)*10^-3)/6)*Indata!$B$37 
Ok Håller (G24) =OM($B$21<$B$20;"Ok Håller";"Håller ej") 
Ok Håller (G33) =OM(B30<$B$31;"Ok Håller";"Håller ej") 

 


	exjobb_framsida_ATM.pdf
	Robert Endre.pdf

