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ABSTRACT 

This report is about the shear force design of reinforced concrete according to 

Europe’s common dimension rules, Eurocode. The purpose is to describe the 

calculation procedure and the background to the formulas and expressions that 

occurs. Furthermore results from different calculation methods (hand 

calculations and computer calculations) will be compared to see how they 

differ. 

The goal with this is to go through the parts of Eurocode dealing with shear 

force and that this will lead to a clear review of these. You should also be able to 

see how results and the calculation procedure differ between different 

calculation methods. The reason of that is to see if it, in some cases, can be 

worth to spend some more time on calculations by hand. 

By the report you can see that, in many cases, the calculations made by hand 

leads to a smaller amount of shear reinforcement than the calculations in the 

computer programs. It may therefore be worth to calculate some designs by 

hand, especially since there was quite a difference in some cases. This is of 

course a judgment that has to be made for every single case by its own, since it 

takes considerably longer time to calculate a construction by hand than in a 

computer program.   
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SAMMANFATTNING 

Denna rapport behandlar tvärkraftsdimensionering av armerad betong enligt 

det europagemensamma dimensioneringsregelverket Eurokod. Syftet med detta 

är att beskriva beräkningsförfarandet och bakgrunden till de formler och 

uttryck som förekommer. Vidare jämförs resultat från olika beräkningssätt 

(hand- och datorberäkningar) för att se hur dessa skiljer sig åt. 

Arbetets mål är att gå igenom de delar av Eurokod som behandlar tvärkraft och 

att detta ska leda till en tydlig genomgång av dessa. Dessutom ska man kunna 

se hur resultat och beräkningsgång skiljer sig åt mellan olika beräkningssätt. 

Detta för att se om det i somliga fall kan vara värt att lägga ner mer tid på att 

beräkna konstruktioner för hand. 

Av arbetet har det framkommit att man i många fall får fram en mindre mängd 

tvärkraftsarmering vid handberäkningar än i de beräkningsprogram som 

undersökts. Det kan alltså vara värt att beräkna vissa konstruktioner för hand, 

framförallt då skillnaden i vissa fall var relativt stor. Självklart är detta en 

bedömning som måste göras för varje enskilt fall, då det tar betydligt längre tid 

att handberäkna en bärverksdel än att beräkna denna i ett beräkningsprogram. 
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1. INTRODUKTION 

1.1 Inledning 

Vid dimensionering av armerade betongkonstruktioner är 
tvärkraftsdimensionering en väldigt viktig del. Enligt Eurokod 2: Dimensionering 
av betongkonstruktioner (gällande regelverk för beräkning av 
betongkonstruktioner) ska denna dimensionering ske baserat på en, i Eurokod, 
given fackverksmodell. Med detta följer en del val, inom vissa gränser, som 
påverkar denna modells geometri. 

Redan under tidigt 1900-tal började den armerade betongens verkningssätt 
liknas vid ett fackverk med tryckta strävor av betong och dragstag av 
armeringsjärn. Efter att sedan ha ”försvunnit” och ersatts av mer generaliserade 
metoder har det under senare år, inte minst efter införandet av Eurokod som 
gällande regelverk, på nytt kommit till användning. Anledningen till detta är 
för att underlätta och öka konstruktörens förståelse för konstruktionens 
verkningssätt och kraftspelet i densamma. Dessa modeller är teoretiskt 
vidareutvecklade och mer generellt användbara än de modeller som användes i 
början av 1900-talet. 

1.2 Problembeskrivning 

Hur går det egentligen till när dimensioneringen baseras på en 
fackverksmodell? Vilka val kan man, som konstruktör, göra vid beräkningar 
och hur påverkar dessa val beräkningsgången och sedermera även resultatet? 
Hur beaktar man de olika typer av tvärkraftsbrott som kan uppkomma och när 
måste dessa beaktas? 

Examensarbetets syfte är att försöka besvara dessa frågor och utreda mer om 
bakgrunden till beräkningarna. Vilka effekter är det egentligen som beaktas i 
beräkningarna och vad beror de ingående parameterna på? Även hur 
beräkningsförfarandet skiljer sig då behov av tvärkraftsarmering föreligger och 
där så inte är fallet kommer att behandlas. Vid dimensionering mot olika typer 
av brott kommer olika värden på tvärkraften att användas, hur tas denna fram 
och vilka regler finns gällande detta? 

En undersökning av hur vissa utvalda beräkningsprogram fungerar vad gäller 
tvärkraftsdimensionering kommer utföras. Skiljer sig beräkningsförfarandet 
gentemot handberäkningar? Ger beräkningar i dessa beräkningsprogram 
samma resultat som handberäkningar eller beaktas tvärkraft på något annat sätt 
i dessa?  
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1.3 Metodik 

För att utföra examensarbetet har följande metodik valts: 

 En inledande litteraturstudie för att få fram information om armerade 
betongkonstruktioner i allmänhet och tvärkraftsdimensionering av dessa 
i synnerhet. Detta inkluderar även en grundlig genomgång av 
tvärkraftskapitlet i Eurokod 2. 

 Utföra handberäkningar enligt Eurokod och därmed även tolka de regler 
som föreligger. Parallellt med detta ska även bakgrund till ekvationer 
och ingående parametrar försöka redas ut. 

 Utföra liknande beräkningar i diverse beräkningsprogram och sedan 
jämföra resultat och, i största möjliga mån, själva beräkningsförfarandet 
som de olika programmen använder sig av med handberäkningarna. 

1.4 Avgränsningar 

För att arbetet inte ska bli för stort och ytligt har vissa avgränsningar gjorts. 
Detta för att kunna gå in mer på djupet i de delar som, i sammanhanget, kan ses 
som viktigare. Eurokod-avsnitten Skjuvning mellan liv och flänsar samt 
Tvärkraftsöverföring i fogar har behandlats lite mer ytligt medan resterande delar 
i kapitlet om tvärkraft har behandlats mer djupgående. 

Vidare har endast balkar med relativt enkla geometrier beräknats. Inga balkar 
med speciellt avancerade tvärsnitt eller fler än två stöd har tagits med som 
exempel. Dessutom är samtliga konstruktionsexempel slakarmerade och utan 
normalkraftsbelastning. 
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2. BAKGRUNDSBESKRIVNING OCH 
LITTERATURSTUDIE 

2.1 Material 

Nedan ges en beskrivning av de material som ingår i en armerad 
betongkonstruktion. 

2.1.1 Betong 

Betong är idag det absolut vanligaste byggnadsmaterialet och volymmässigt 
även det största av de material som människan utnyttjar överhuvudtaget. Det 
används till alla typer av bärande konstruktioner i husbyggnader, 
industrianläggningar, grundkonstruktioner, broar m.m. Dessa bärande 
konstruktioner utgörs av bärverkselement som t.ex. balkar, plattor, pelare och 
väggar. 

Beståndsdelarna i betong är i huvudsak cement, vatten och ballast(sten, grus, 
sand). Utöver dessa kan även olika typer av organiska eller oorganiska 
tillsatsmedel användas för att modifiera betongens egenskaper. Det 
förekommer även betong med andra, lättare, ballastmaterial än de ovan 
nämnda, så kallad lättballastbetong. Exempel på sådana ballastmaterial är 
pimpsten och lerklinker. 

Den mest typiska egenskapen hos betong är att draghållfastheten är betydligt 
mindre än tryckhållfastheten. Detta innebär att sprickbildning uppstår i en 
betongkonstruktion även vid relativt låga belastningar. För att undvika brott 
förses då konstruktionen med armering, se avsnitt 2.1.2.  

Andra utmärkande egenskaper är den goda beständigheten och fukttåligheten. 
Vidare är betongen väldigt formbar, både formen i stort och ytan kan påverkas 
för att göra konstruktionen mer estetiskt tilltalande. Betong är dessutom inte 
brännbart och tål höga temperaturer. 

2.1.2 Armering 

För att kompensera betongens låga draghållfasthet förses betongkonstruktioner 
med armering, oftast i form av stål. Armeringen överför dragkrafter i 
konstruktionens dragna delar efter att betongen har spruckit, detta sker genom 
vidhäftning och kontakttryck. 

Armeringsprodukter av stål förekommer som lösa stänger, rullar, nät, stegar, 
byglar m.m. Stängerna kan vara släta, profilerade eller kamförsedda och 
förekommer normalt i dimensioner mellan 6 och 32 mm i diameter. 
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Anledningen till att stänger ytprofileras eller förses med kammar är för att öka 
ovan nämnda vidhäftning. 

Armeringsstål kan delas upp beroende på tillverkningsprocessen. Man skiljer 
då på varmvalsat stål, termobehandlat stål och kallbearbetat stål. Mellan dessa 
typer av stål skiljer sig arbetskurvan (sambandet mellan spänning och töjning) 
väsentligt. Varmvalsat stål och termobehandlat stål har liknande arbetskurvor 
medan kallbearbetat stål uppträder annorlunda under belastning, något som 
måste beaktas vid dimensionering av armerade betongkonstruktioner.  

Förutom att överföra dragkrafter i betongen används även armering för att 
förstärka konstruktionens tryckhållfasthet vid behov. Denna armering placeras 
då i konstruktionens tryckta delar. Även armering för att överföra laster till 
upplag kan behövas i en konstruktion, sådan armering kallas för 
tvärkraftsarmering och förekommer i form av vertikala eller lutande byglar. 
Armering kan även läggas in för att minska sprickbildningen i betongen. 

Alternativa armeringsmaterial 

När speciella krav på betongkonstruktionen föreligger kan det vara aktuellt att 
använda andra material än stål som armering. Exempel på sådana krav kan 
vara att armeringen inte får korrodera eller att konstruktionen inte ska vara 
elektriskt ledande. Material som då kan vara aktuella är kolfiber, glasfiber eller 
syntetiska fiberkompositer. 

2.2 Dimensionering 

2.2.1 Allmänna krav på bärande konstruktioner 

För att säkerställa att en bärande konstruktion motstår alla troliga påverkningar 
under sin livstid måste denna dimensioneras så att den har lämplig bärförmåga, 
stadga och beständighet. Konstruktionen måste, förutom under användningen, 
även uppfylla dessa krav under uppförandet. Nedan följer en kortfattad 
genomgång vad dessa tre grundkrav innebär. 

Bärförmåga 

Bärförmågan är en konstruktions förmåga att bära laster. Denna förmåga 
påverkar såväl människors som konstruktionens egen säkerhet. Det är viktigt 
att se till så att kravet på bärförmåga uppfylls även under byggskedet. Förutom 
att dimensionera konstruktionen mot materialbrott måste även jämvikt för 
byggnaden i sin helhet beaktas för att undvika stjälpning, glidning och lyftning. 
Vid förekomst av upprepande last måste även utmattning hos materialet 
beaktas.  
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Krav ställs även på bärförmågan vid vissa yttre påverkningar som t.ex. brand. 
Vidare får inte extrema påverkningar som explosioner, påkörningar, stötar samt 
skador på grund av konstruktionsfel, tillverkningsfel, byggfel etc. leda till 
orimligt stora skador. På grund av detta ska konstruktioner utformas på ett 
sådant sätt att risken för fortskridande ras är liten. Detta innebär att en relativt 
liten skada inte ska kunna utbreda sig på ett okontrollerat sätt, genom t.ex. 
fortlöpande överbelastning på grund av rasmassor.  

Stadga 

Stadga innebär att en byggnads funktion ska bibehållas vid normal 
användning. Detta innebär att bärande konstruktioner ska dimensioneras och 
utformas så att de, utan skador och störningar, fungerar för sin avsedda 
funktion.  

Vidare ska konstruktioner dimensioneras på ett sådant sätt att deformationer 
som stör utseendet eller leder till bristfällig komfort för brukarna inte 
uppkommer. Deformationerna som uppkommer får heller inte påverka 
byggnadens funktion på ett negativt sätt, t.ex. genom att maskiner, utrustning 
eller installationer påverkas. Eventuella skador på ytskikt eller påverkan på 
intilliggande icke bärande byggnadsdelar måste även det tas i beaktande vid 
dimensioneringen. 

Beständighet 

Att en bärande konstruktion succesivt kommer att påverkas av omgivande 
miljö är omöjligt att komma ifrån och detta leder på sikt till en nedbrytning. 
Detta går inte att undvika helt och hållet, men att denna nedbrytning sker 
under kontrollerade former och att konstruktionen behåller sin funktion under 
en längre tid är vad som menas med beständighet. 

Varje konstruktion har en avsedd livslängd och under denna ska de 
grundläggande krav som föreligger på bärförmåga och stadga vara uppfyllda. 
De underhållsåtgärder som krävs under livslängden ska vara planerade och 
avvägda i förhållande till behoven i den aktuella miljön. Dyra, oförutsedda 
reparationer ska undvikas under hela konstruktionens livslängd. 

Beständighetskravet innebär att man under dimensioneringen ser till hela 
konstruktionens livslängd och hur denna påverkas av den aktuella miljön 
under årens lopp. 

2.2.2 Verifiering 

För att säkerställa att de grundkrav som ställs på en konstruktions bärförmåga 
uppfylls måste, kort sagt, bärförmågor jämföras med lasteffekter. Det finns flera 
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olika bärförmågor, beroende på olika typer av brott, och dessa måste jämföras 
med de lasteffekter som respektive bärförmåga syftar till. Exempelvis ska en 
konstruktions momentkapacitet jämföras med den maximala 
momentbelastning som uppstår på grund av de laster som verkar på 
konstruktionen. Målet med dimensioneringen är att, genom att bestämma 
konstruktionens olika parametrar (tvärsnittsmått, hållfasthetsklass etc.), se till 
så att denna uppfyller de krav som ställs. 

För att ta fram dessa bärförmågor för olika material finns regler i respektive 
materials del av Eurokoderna. Där står även vilken lasteffekt respektive 
bärförmåga ska jämföras med för att undvika vissa typer av brott. Två av de 
brott som kan uppstå i betong, och som beror på tvärkraften i en konstruktion, 
benämns som livtryckbrott och skjuvglidbrott. Det är bärförmågan med avseende 
på dessa, hur denna tas fram och vilka lasteffekter som ska beaktas som 
kommer att studeras närmare i denna rapport.  

2.2.3 Eurokod 

Nedan följer en kort beskrivning av vad Eurokoderna är, hur de fungerar och hur 
de är uppbyggda.  Eurokoder är samlingsnamnet på europagemensamma 
standarder för beräkningsregler för dimensionering av bärverk. Syftet är att 
koderna ska bidra till mer enhetliga säkerhetsnivåer i byggbranschen i Europa. 
Man har dock inte lyckats ena sig helt och hållet på alla punkter och därför 
finns ett visst utrymme för nationella val. Dessa nationellt valbara parametrar 
återfinns i en nationell bilaga, EKS. EU-kommissionen uppmanar dock länderna 
att acceptera så många som möjligt av de rekommenderade värdena på dessa 
parametrar. 

Eurokoderna består av tio stycken Eurokoder, som i sin tur är indelade i ett 
antal delar. Var och en av dessa delar utgör en separat standard vilket innebär 
att antalet enskilda standarder blir totalt 59 st. De tio Eurokoderna består av en 
kod med grundläggande dimensioneringsregler, en kod som behandlar laster, 
sex koder som behandlar olika material, en kod som behandlar 
geokonstruktioner samt en kod som behandlar jordbävningar. Dessa är sedan, 
som sagt, indelade i olika delar. T.ex. innehåller ”lastkoden” separata delar för 
snölast, vindlast, olyckslast m.m. 

Den kod som kommer att behandlas mer ingående i denna rapport är alltså 
Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner (EK2). Denna kod består av 
delarna Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader samt Del 1-2: Allmänna 
regler – Brandteknisk dimensionering. I denna rapport är det Del 1-1 som är 
aktuell, och då främst Avsnitt 6.2 – Tvärkraft. De nationella parametrar som 
berör EK2 återfinns i EKS: Avdelning D. I denna har det rekommenderade 
värdet valts i lite drygt 70 % av fallen, enligt Svenska betongföreningens 
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handbok till Eurokod 21. De avvikelser som förekommer är vanligen baserade 
på hittillsvarande svensk praxis. 

2.3 Tvärkraft 

Tvärkraft är en av de snittstorheter som tas fram för att dimensionera en 
konstruktion. Man kan säga att värdet på tvärkraften i ett snitt anger hur stor 
del av transversallasten som överförs förbi snittet på väg till upplag. Genom att 
ta fram ett tvärkraftsdiagram kan man således se hur lasten fördelas över 
konstruktionens längd, i Figur 2-1 visas ett exempel på ett sådant diagram för 
en enkel tvåstödsbalk med en utbredd last q. 

 

Figur 2-1 Tvärkraftsdiagram för tvåstödsbalk 

De snitt, i Figur 2-1 balkens mittsnitt, där tvärkraften är noll utgör så kallade 
lastdelare. Den last som angriper till vänster om lastdelaren bärs av spannets 
vänstra stöd. Inom ett sådant område är tvärkraften positiv. Till höger om 
lastdelaren är tvärkraften negativ och lasten förs ned åt höger. Denna princip är 
tillämpbar även på balkar med flera stöd än de två i exemplet. 

2.3.1 Tvärkraftsöverföring 

För att konstruktionen ska kunna föra ner lasten till stöd krävs att den 
dimensioneras så att ovan nämnda kraftöverföring är möjlig. Vid belastning 
kommer betongkonstruktioner, på grund av dess ringa draghållfasthet, att 
spricka. Dessa sprickor utgör svaga snitt med avseende på 

                                                 

1 Svenska betongföreningen. Svenska betongföreningens handbok till Eurokod 2, 2012 
(ISBN 978-91-980098-2-8) 



Examensarbete: TVÄRKRAFTSDIMENSIONERING AV ARMERAD BETONG 

 

8 

 

tvärkraftsupptagning. Inverkan av tvärkraft leder till att sneda sprickor, så 
kallade böjskjuvsprickor och livskjuvsprickor uppstår. Vid dimensionering måste 
därför ett kraftöverförande system som trots dessa sprickor kan stå i jämvikt 
med yttre last skapas. I många fall krävs för detta att konstruktionen förses med 
tvärkraftsarmering, men viss tvärkraft kan, i en konstruktion försedd med 
dragarmering, överföras förbi en sned spricka utan någon sådan. 

I den fackverksmodell som ligger till grund för tvärkraftsdimensioneringen 
enligt Eurokoderna (mer ingående om detta i avsnitt 2.3.2) antas betongen 
mellan de sneda sprickor som uppstår utgöra trycksträvor. Dessa förutsätts 
verka oberoende av varandra och inga krafter överförs dessa emellan annat än 
genom tvärkraftsarmering enligt modellen. Detta antagande är dock inte helt 
riktigt för en verklig konstruktion. Råa och ojämna sprickor leder nämligen till 
att måttlig tvärkraft kan överföras genom friktion och ballastkornens 
förtagningseffekter. En förutsättning för detta är att sprickan hålls ihop i 
underkant, därför gäller detta alltså endast för en dragarmerad konstruktion. 
Det är då dessa effekter inte räcker till för att föra ner krafterna till stöd som 
tvärkraftsarmering erfordras. 

2.3.2 Fackverksmodell 

Den modell som ska användas för dimensionering av tvärkraftsarmering 
förutsätter att konstruktionen fungerar som ett fackverk. I detta fackverk 
uppstår dragkrafter i längsgående underkantsarmering och tvärkraftsarmering 
samt tryckkrafter i betongens trycksträvor, se Figur 2-2. Den tvärkraft som förs 
ned genom en trycksträva måste alltså lyftas upp till nästa trycksträva för att 
kunna föras vidare till upplaget. 

 

Figur 2-2 Fackverksmodell 

Konstruktören får i modellen, inom vissa begränsningar, välja trycksträvornas 
lutning för att definiera fackverkets geometri. Hur detta val påverkar 
beräkningsresultatet och hur dessa begränsningar ser ut behandlas i avsnitt Fel! 

ittar inte referenskälla. respektive avsnitt 3.3. Kort sagt kan sägas att en 
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flackare lutning leder till ett minskat tvärkraftsarmeringsbehov. Samtidigt ökar 
dock risken för livtryckbrott. 

Att man som konstruktör får möjligheten att välja lutningen beror på en 
armerad betongkonstruktions förmåga till plastiska spänningsomlagringar i 
brottstadiet. Före det att sprickor uppstår beror styvhetsfördelningen i 
huvudsak av tvärsnittets utformning. Efter att betongen har spruckit upp 
påverkas dock styvheterna av armeringsinläggningen. En mindre mängd 
tvärkraftsarmering och ökad mängd dragarmering leder till en flackare lutning 
på tryckspänningarna i betongen. Konstruktören kan alltså med andra ord 
påverka trycksträvornas lutning genom armeringsinläggningen. 

De beräkningsmetoder som finns för konstruktioner utan tvärkraftsarmering är 
även de baserade på en liknande fackverksmodell som den i Figur 2-2. I det 
fallet antas de vertikala dragkrafterna motsvara inverkan av friktion och 
förtagningseffekter i de sneda sprickorna. Dessa sprickor, och även 
trycksträvorna, antas här ha en lutning av 45º. 

2.3.3 Tvärkraftsbrott 

Nedan beskrivs de två huvudtyper av brott som kan uppkomma på grund av 
tvärkraft i en betongkonstruktion, nämligen livtryckbrott och skjuvglidbrott. För 
att kontrollera om risk för dessa föreligger finns regler, dels hur bärförmågan 
beräknas och dels vilken lasteffekt som ska beaktas. Förfarandet skiljer sig 
dessutom väsentligt beroende på om konstruktionen är försedd med 
tvärkraftsarmering eller ej. I detta avsnitt tas endast teorin bakom dessa brott 
upp, för beräkning av bärförmågan med avseende på dessa hänvisas till avsnitt 
3. 

Livtryckbrott 

Livtryckbrott benämns även som krossning av sned tryckstäva och uppkommer 
om de sneda trycksträvorna i betongen blir för hårt belastade. 
Tryckspänningarna blir helt enkelt så höga att betongen krossas, se Figur 2-3. 

 

Figur 2-3 Livtryckbrott 
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En konstruktions bärförmåga med avseende på livtryckbrott beror endast på 
betongens tryckhållfasthet i strävorna och kan således inte påverkas av en ökad 
mängd tvärkraftsarmering.  

Kontrollen av livtryckbrott utförs i den mest belastade trycksträvan. Denna 
strävas underkant hamnar intill upplag och kapaciteten mot livtryckbrott 
jämförs således med maximal tvärkraft. 

Skjuvglidbrott 

Det brott som uppkommer genom plötslig och okontrollerad förskjutning 
utefter en sned spricka benämns som skjuvglidbrott. Då denna sneda spricka 
normalt startar som en spricka orsakad av konstruktionens böjning (böjspricka) 
används dock ofta även begreppet ”böjskjuvbrott”. Om sprickan är en 
böjspricka eller inte påverkar däremot inte brottmoden. 

Eftersom skjuvglidbrott beror på förskjutning i sprickan (även kallat 
skjuvglidning) är det sprickans förmåga att hålla emot denna förskjutning som 
avgör bärförmågan med avseende på skjuvglidbrott. Förmågan att hålla emot 
för detta beror i sin tur på tidigare nämnda friktion och förtagningseffekter. Även 
dragarmeringens förmåga att hålla ihop sprickan i underkant har betydelse. 
Dessutom ger stången ett extra motstånd när den tvingas att böja sig på ömse 
sidor om sprickan, detta motstånd kallas för dymlingsverkan, se Figur 2-4. 

 

Figur 2-4 Dymlingsverkan 

De olika mekanismer som verkar för att motverka skjuvglidbrott samverkar på 
ett komplext sätt, vilket gör det mycket svårt att beskriva med hjälp av rimliga 
och samtidigt enkla modeller. Uttrycken i Eurokod som finns för att beräkna 
bärförmågan med avseende på skjuvglidbrott är därför empiriskt framtagna 
och baseras på systematiskt genomförda försöksserier. Detta gäller alltså för 
konstruktioner u t a n tvärkraftsarmering, vars brott illustreras i Figur 2-5. 
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Figur 2-5 Skjuvglidbrott utan tvärkraftsarmering 

Då konstruktionen inte uppfyller kraven som ställs med avseende på 
skjuvglidbrott måste denna förses med tvärkraftsarmering för att ”lyfta” 
tvärkraften. I områden försedda med sådan armering uppkommer 
skjuvglidning först då denna börjar flyta, se Figur 2-6. Ökad mängd 
tvärkraftsarmering ger alltså en högre tvärkraftskapacitet med avseende på 
skjuvglidbrott.  

 

Figur 2-6 Skjuvglidbrott med tvärkraftsarmering 

Vid dimensionering av tvärkraftsarmering bör man notera att hela tvärkraften 
ska kunna bäras av tvärkraftsarmeringen. Det är alltså inte tillåtet att 
tillgodoräkna sig tidigare nämnda friktionseffekter. 

Skjuvglidbrott kontrolleras för en kritisk sned spricka intill upplag. Detta 
eftersom den första tänkbara sprickan som kan leda till skjuvglidbrott är den 
som går mot upplagets kant. Den tvärkraft som jämförs med kapaciteten med 
avseende på skjuvglidbrott är alltså den som ger avskjuvning utefter denna 
spricka. 

2.3.4 Lastangrepp nära upplag 

När försök utförts på fritt upplagda balkar har det visat sig att 
tvärkraftskapaciteten blir betydligt större då last angriper nära ett upplag. 
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Avståndet mellan lasten och upplaget benämns som skjuvspann och ju kortare 
skjuvspann, desto mer ökar tvärkraftskapaciteten. Om skjuvspannet är kortare 
än cirka 2-3 gånger tvärsnittets effektiva höjd (avstånd från dragarmeringens 
tyngdpunkt till tvärsnittets mest tryckta kant) blir tvärkraftskapaciteten högre 
än vid längre avstånd till upplag. 

Anledningen till detta fenomen är att då en last angriper nära upplag kan den, 
eller åtminstone en del av den, bäras genom så kallad bågverkan. Detta innebär 
att lasten förs ner direkt till upplaget via en sned trycksträva och behöver 
således inte ”lyftas” upp genom varken tvärkraftsarmering eller 
friktionseffekter. Därmed blir trycksträvans lutning, ofta betecknad som θ, 
brantare ju kortare skjuvspannet är, något som illustreras i Figur 2-7. 

 

Figur 2-7 Bågverkan 

Man inser då varför tvärkraftskapaciteten blir högre desto närmare upplaget 
lasten angriper; Trycksträvans vertikala komponent blir, av geometriska skäl, 
större desto brantare lutningen är och eftersom trycksträvans vertikala 
komponent, för att vara i jämvikt, måste vara lika stor som tvärkraften leder 
detta till att tvärkraftskapaciteten ökar vid kortare skjuvspann.  
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3. BERÄKNINGSMODELLER 

I detta avsnitt behandlas de olika beräkningar som förekommer under 
tvärkraftsdimensionering. De metoder som finns i Eurokoderna och 
bakgrunden till dessa presenteras. Detta genom att gå igenom avsnitt 6.2 i EK2, 
rubrik för rubrik, och ta upp innehållet under var och en av dessa. Dessutom 
tas delar av relevans från andra avsnitt också upp. Där nationella val är möjliga 
nämns detta, följt av det i Sverige valda värdet.  

3.1 Generell verifieringsmetod 

Den första rubriken i tvärkraftsavsnittet i EK2 är Generell verifieringsmetod.  I 
denna tas de beteckningar som används vid verifiering av bärförmåga för 
tvärkraft upp. Följande beteckningar nämns: 

- VRd,c – Dimensionerande bärförmåga för tvärkraft för bärverksdelar utan 
tvärkraftsarmering. 

- VRd,s – Dimensionerande bärförmåga för tvärkraft för bärverksdelar med 
tvärkraftsarmering. 

- VRd,max – Maximal dimensionerande bärförmåga för tvärkraft begränsad av 
krossning i trycksträvor. 

- Vccd – Tryckresultantens komposant i tvärkraftens riktning då den tryckta 
kanten lutar. 

- Vtd – Dragresultantens komposant i tvärkraftens riktning då den dragna kanten 
lutar. 

De två sistnämnda berör endast bärverksdelar med varierande höjd. Dessa 
används som ett tillskott till bärförmågan eftersom att tvärsnittets drag- och 
tryckresultant bidrar till tvärkraftskapaciteten vid lutning, se Figur 3-1. Man 
adderar helt enkelt dessa värden till bärförmågan. 
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Figur 3-1 Lutande tryck- och dragresultanters bidrag till tvärkraftskapacitet 

Dessa tillskott till bärförmågan får dock endast användas på konstruktioner 

försedda med tvärkraftsarmering. Då man kontrollerar om beräknad 

tvärkraftsarmering erfordras får man alltså inte tillgodoräkna sig dessa. Att en 

viss del av lasten bärs genom lutande drag- och tryckkrafter borde egentligen 

inte påverkas av om konstruktionen är tvärkraftsarmerad eller ej. Således kan 

detta tolkas som en extra säkerhet då man dimensionerar konstruktioner utan 

tvärkraftsarmering. Då man kontrollerar om konstruktionen uppfyller kraven 

med avseende på livtryckbrott får man däremot tillgodoräkna sig bidragen. 

Vidare nämns att i områden där det dimensionerande värdet på tvärkraften 

understiger den dimensionerande bärförmågan för bärverksdelar utan 

tvärkraftsarmering erfordras ingen beräknad tvärkraftsarmering. Däremot bör 

ändå en minimiarmering läggas in, mer om detta i avsnitt 3.6. I vissa fall får man 

däremot utelämna denna minimiarmering. Detta gäller i bärverksdelar där 

lastfördelning i sidled är möjlig (massiva plattor, ribbdäck och hålbjälklag) samt 

i bärverksdelar som inte har väsentlig betydelse för bärverkets totala 

bärförmåga och stabilitet (t.ex. fönsterbalkar med mindre spännvidd än två 

meter). 

En annan regel som tas upp under detta avsnitt är att snitt närmare 

upplagskanten än den effektiva höjden inte behöver kontrolleras med avseende 

på tvärkraft. Detta under förutsättning att bärverksdelen huvudsakligen är 

utsatt för jämnt fördelad last. Erforderlig tvärkraftsarmering beräknad i detta 

snitt bör dock läggas in ända fram till upplaget. Denna regel gäller inte vid 

kontroll mot livtryckbrott, utan denna ska utföras vid maximal tvärkraft. 
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Anledningen till detta kan härledas ur tidigare resonemang om att 

skjuvglidbrott kontrolleras för den första kritiska sprickan, se avsnitt 2.3.3. 

Utöver det tvärkraftsarmeringsbehov som räknas fram för att uppnå tillräcklig 

bärförmåga bör extra armering läggas in ifall last angriper nära tvärsnittets 

underkant. Denna armering ska vara tillräcklig för att föra upp lasten till 

snittets överkant. 

3.2 Bärverksdelar som inte erfordrar tvärkraftsarmering 

Denna del behandlar hur man går tillväga för att räkna fram bärförmågan hos 
en konstruktion utan tvärkraftsarmering, detta med avseende på både 
skjuvglidbrott och livtryckbrott. Först behandlas hur bärförmågan med 
avseende på skjuvglidbrott tas fram. Värdet på denna bärförmåga erhålls ur 
följande ekvation 

       [      (        )         ]     (3-1) 

Värdet som erhålls ur denna ekvation får dock inte understiga följande värde: 

       (          )      (3-2) 

där: 

                                                              

     √
   

 
                

    
   

   
      

                                                (     )        

                 (          - ) 

                                                     

                                 

          ⁄         
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Figur 3-2 Definition av Asl 
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Dimensioneringsvärdet för tvärkraftskapaciteten som erhålls ur uttryck (3-1) 

ska sedan jämföras med värdet på den dimensionerande tvärkraften, enligt 

avsnitt 3.1. Som sagt är uttrycket för denna bärförmåga empiriskt framtaget och 

baserat på systematiskt genomförda försöksserier. Bakgrunden till detta kan 

således inte förklaras på något mer ingående sätt. 

För områden utan böjsprickor (d.v.s. områden där dragspänningen inte 

överstiger betongens draghållfasthet) finns ett alternativt uttryck för 

tvärkraftskapaciteten. Detta för att kapaciteten inom ett sådant område bör 

begränsas av betongens draghållfasthet istället för tryckhållfasthet. 

Tvärkraftskapaciteten inom ett sådant område ska istället bestämmas enligt 

       
    

 
√(    )              (3-3) 

där: 

                                 

                                                              

                                ( -  )     ( -  ) 

                                                     

          ⁄                            
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                     ⁄              

 (    
   

  
                      ) 

Den överföringssträcka som nämns behandlas i avsnitt 8 i EK2 och formler för 

denna är således hämtade därifrån. Faktorn αl är en faktor som anger uppnådd 

andel av spännkraften inom överföringssträckan för förespänd armering. 

Värdet på lx är sträckan mellan startpunkten för överföringssträckan och 

beaktat snitt. Om det beaktade snittet ligger på ett avstånd som är längre bort 

än överföringssträckan blir faktorns värde 1,0. 

För tvärsnitt närmare upplaget än skärningspunkten mellan en 45-gradig linje 

från upplagets kant och tyngdpunktsaxeln behöver inte bärförmågan enligt 

uttryck (3-3) beräknas, se Figur 3-3. 

 

Figur 3-3 Område som ej beaktas vid beräkning av ospruckna tvärsnitt 

I avsnittet nämns också att tvärkraften kommer ge ett tillskott till dragkraften i 
den längsgående dragarmeringen. Detta tillskott bör beaktas vid 
dimensionering av längsarmering inom områden med böjsprickor. För 
bärverksdelar utan tvärkraftsarmering gör man detta genom att förskjuta 
momentkurvan horisontellt i ogynnsam riktning, se Figur 3-4. Värdet på denna 
förskjutning anges till al=d. Det blir ett extra tillskott till den dragkraft som 
uppstår i längsarmeringen p.g.a. moment- och normalkraftsbelastning. 
Eftersom förskjutningen endast är horisontell påverkar den inte 
konstruktionens ”värsta snitt”, detta är något som beaktas vid avkortning av 
längsgående armering. Vilket innebär att man varierar armeringsmängden 
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utefter konstruktionen och anpassar denna till den dragkraft som uppstår i 
varje snitt. Notera att normalkraften NEd i Figur 3-4 definieras som positiv vid 
drag. 

 

Figur 3-4 Dimensionerande dragkraft för tvåstödsbalk efter horisontell förskjutning av 
momentkurva 
Nästa område att behandlas i denna del av Eurokoden är den reducering av 

tvärkraften som kan användas då last angriper nära upplag. Denna reducering 

får tillgodoräknas för last som angriper på konstruktionens översida inom 

avståndet 2d från upplagskanten (vid användning av flexibla lager räknas 

avståndet från lagercentrum). Reduktionen utförs genom att multiplicera 

bidraget till tvärkraften från den last som angriper nära upplaget med faktorn β 

enligt 

             (3-4) 

där: 

                                                         

                  (                  ) 

av begränsas till 0,5d≤av≤2d och för last som angriper på ett mindre avstånd än 

0,5d från upplag sätts av till 0,5d. Denna reducering får endast användas om 

längsarmeringen är fullt förankrad vid upplaget. Bakgrunden till denna 

reducering tas upp i avsnitt 2.3.4. Vid användning av reduceringen antar man 

att andelen (1-β) av tvärkraften tas upp genom bågverkan. 
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När det handlar om en punktlast är det ganska självklart vilket avstånd som ska 

användas för att ta fram reduktionsfaktorn och sedan multiplicera denna med 

lastens värde. Om det handlar om utbredda laster är det dock inte lika 

självklart. Ett sätt att beakta detta på är att den del av den utbredda lasten som 

angriper inom avståndet 0,5d från upplagskanten kan reduceras med 75 % och 

att det därefter ökar linjärt upp till 0 % reducering vid avståndet 2d från 

upplaget, se Figur 3-5. Bakgrunden till detta synsätt kan förklaras med att 

   
  

  
 

    

  
         (3-5) 

Bidraget från den last som angriper på avståndet 0,5d eller närmare kan alltså 

multipliceras med 0,25 och därefter kommer reduceringen minska linjärt fram 

till avståndet 2d.  

 

Figur 3-5 Lastreducering vid utbredd last intill upplag 

Utifrån detta kan man sedan ställa upp ett uttryck för att bestämma maximal 
tvärkraftsbelastning i en balk, belastad med en utbredd last, efter reducering. 
Detta genom att dra bort ”ytan” av den utbredda last som ”reduceras bort”, 
vilket ger följande uttryck 

                 (      (     
 

 
)  

 

 
           )   

                            (3-6) 

där: 

                     

Vid kontroll av tvärkraft kan det dock vara andra snitt än det där den maximala 

tvärkraften uppstår (t.ex. då regeln att ett snitt med avståndet d från 
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upplagskanten är tillämpbar) som bör beaktas. Därför kan även ett uttryck för 

tvärkraften i ett godtyckligt snitt med avståndet x från upplagskanten ställas 

upp, med Figur 3-6 som utgångspunkt. 

 

Figur 3-6 Lastreducering vid utbredd last intill upplag för godtyckligt snitt >0,5d från 
upplagskant 

Som man ser i Figur 3-6 är det den markerade ytan som är det tvärkraftsbidrag 
som kan reduceras bort. Denna yta är en triangel med basen 2d-x och höjden y. 
För att ställa upp ett uttryck för värdet på den reducerade tvärkraften i snittet x 
måste således höjden y bestämmas. För att göra detta kan man utnyttja att den 
markerade triangeln är likformig med en triangel med måtten 1,5d· 0,75q enligt 
nedan 

 
     

    
 

 

    
⇒   

     

    
(    )  

            

    
   

  

  
 

Arean för den markerade triangeln kan då beräknas som 

 
 

 
   (    )  

 

 
 (  

  

  
)  (    )  

 

 
(          

   

  
)   

        
   

  
  (    

  

  
)    

(    ) 

  
 

Med detta kan man sedan ställa upp följande uttryck för den reducerade 
tvärkraften i ett godtyckligt snitt x 

        ( )     ( )    
(    ) 

  
   (3-7) 
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Genom att studera Figur 3-6 ser man dock att detta uttryck endast gäller om det 
betraktade snittet ligger inom intervallet 0,5d-2d. För att ta fram ett uttryck för 
snitt som ligger på ett avstånd som är mindre än 0,5d studeras Figur 3-7. 

 

Figur 3-7 Lastreducering vid utbredd last intill upplag för godtyckligt snitt ≤0,5d från 
upplagskant 

För denna markerade ytan blir det enklare att ta fram ett uttryck, detta då 
triangels yta redan är känd och den rektangel som återstår består av måtten 
0,5d-x och 0,75q. Uttrycket blir således 

        ( )     ( )  (      )        
 

 
             

     ( )   (             )   (3-8) 

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att man, för ett godtyckligt snitt inom 
avståndet 2d från upplagskanten, kan använda följande uttryck för att 
bestämma reducerad dimensionerande tvärkraft för ett bärverk belastat med en 
jämnt utbredd last 

        ( )     ( )   (             )                        (3-9a) 

        ( )     ( )    
(    ) 

  
                          (3-9b) 

Utan ovannämnda reduktion bör dock följande villkor alltid vara uppfyllt 

                   (3-10) 

där: 
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Denna reduktionsfaktor är en nationell parameter, men den svenska bilagan 

anger att rekommenderat värde ska användas. Detta värde erhålls ur följande 

uttryck 

      [  
   

   
] (         )   (3-11) 

Denna ekvation kan härledas ur risken för livtryckbrott. Som nämnt tidigare 

antas trycksträvornas och skjuvsprickornas lutning, vid konstruktioner utan 

tvärkraftsarmering, vara 45º. För att då bestämma tryckspänningarnas resultant 

i en sned trycksträva multipliceras denna tryckspänning med tvärsnittets bredd 

(vid tyngdpunktsaxeln) samt en, mot trycksträvan, vinkelrät projektion, se 

Figur 3-8. 

 

Figur 3-8 Fackverksmodell för bärverksdel utan tvärkraftsarmering 

Detta ger då att tryckspänningarnas resultant kan beräknas enligt 

                      (3-12) 

För att åstadkomma vertikal jämvikt måste ovannämnda resultants vertikala 
komposant vara lika med tvärkraften, d.v.s. 

                               (3-13) 

Om man sedan, i detta uttryck, sätter tryckspänningen i strävan till betongens 
dimensionerande tryckhållfasthet (fcd), trycksträvans lutning till det antagna 
värdet, 45º, och den inre hävarmen till 0,9d (normalt antaget värde) kan man 
ställa upp följande uttryck för att livtryckbrott inte ska inträffa 
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                                    (3-14) 

Detta uttryck är snarlikt uttryck (3-10), med skillnaden att 0,45 bytts ut mot 0,5 
och att en extra parameter, υ, tillkommer. Denna beskrivs som en 
”reduktionsfaktor för betong med skjuvsprickor ” och enligt Björn Engström2 
kan denna faktor förklaras med ett ogynnsamt spänningstillstånd i 
konstruktionen. Detta ogynnsamma spänningstillstånd beror på att de sneda 
trycksträvorna påverkas av dragning tvärs tryckriktningen, orsakad av friktion 
och förtagningseffekter i sprickorna. 

Den högra termen i uttryck (3-10) kan alltså benämnas som tvärkraftskapaciteten 

med avseende på livtryckbrott för konstruktionsdel utan tvärkraftsarmering.  

Det nämns även att balkar med laster nära upplag samt konsoler får 

dimensioneras med en alternativ metod, baserad på fackverksmodeller. Detta 

behandlas inte närmare i denna rapport. 

3.3 Bärverksdelar med tvärkraftsarmering 

Denna del behandlar hur man går tillväga för att räkna fram bärförmågan hos 
en konstruktion med tvärkraftsarmering. I första stycket nämns att denna 
dimensionering baseras på en fackverksmodell, nämligen den modell som 
presenteras i avsnitt 2.3.2. I EK2 finns dock en mer ”djupgående” illustration av 
denna fackverksmodell, som även visar en konstruktionsdel med lutande 
byglar. I Figur 3-9 visas denna modell med beteckningar enligt EK2. 

 

Figur 3-9 Fackverksmodell 

                                                 

2 Engström, B. Beräkning av betongkonstruktioner, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg, 2007. 
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Nedan följer en lista med förklaringar för de beteckningar som förekommer i 
figuren: 

                                                         

                           (                           - ) 

                                                           

                                                               

                                                                   

                                                               

                                                           

                  

Det finns även en definition av måttet bw vid dimensionering av 
tvärkraftsarmering. Denna säger att bw är tvärsnittets minsta bredd mellan de 
längsgående ramstängerna i fackverksmodellen, se Figur 3-10. 

 

Figur 3-10 Definition av bw 

Som tidigare nämnts så får trycksträvornas lutning väljas, inom vissa 
begränsningar. Hur denna begränsning ser ut är ett nationellt val och här har 
ett litet avsteg från rekommendationen gjorts i den svenska bilagan. 
Rekommenderade gränser i EK2 är att värdet på cot θ ska ligga inom intervallet 
1,0–2,5 för alla typer av konstruktioner. Det avsteg som gjorts i den svenska 
bilagan är att värdet skiljer sig mellan förspända konstruktioner och 
konstruktioner som inte är förspända, vilket alltså inte är fallet om man följer 
rekommendationen. Gränserna som ges i den svenska bilagan är: 
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                                                (3-15a) 

                                                 (3-15b) 

Detta innebär att trycksträvans lutning, för ej förspända konstruktioner, bör 
ligga inom intervallet 21,80º-45º. För förspända konstruktioner blir 
motsvarande intervall 18,43º-45º. Något som inte tas upp i varken EK2 eller den 
nationella bilagan är hur trycksträvans lutning bör begränsas om 
konstruktionen belastas med en dragkraft. Eftersom en tryckkraft 
(förspänningskraft) motiverar en flackare tillåten lutning så borde en dragkraft 
motivera motsatsen.  Svenska Betongföreningens handbok till Eurokod 23 
rekommenderar därför följande begränsning för en konstruktion belastad av en 
dragkraft 

               (3-16) 

När denna lutning har valts kan sedan bärförmågan för tvärkraft räknas fram. 
Först presenteras hur denna räknas fram för bärverksdelar med vertikal 
tvärkraftsarmering. Där anges bärförmågan för bärverksdelar med vertikal 
tvärkraftsarmering som det mindre av följande två uttryck  

       
   

 
             (3-17) 

                     (         )  (3-18) 

där: 

                                  

                                       

                                                                   

                                                     

               

                                                        

                

Både υ1 och αcw är nationella parametrar, i båda fallen anger dock den svenska 
bilagan att rekommenderat värde används. Det rekommenderade värdet på υ1 
anges här till υ (se uttryck(3-11)). Det finns dock fall där andra värden på υ1 kan 

                                                 

3 Svenska betongföreningen. Svenska betongföreningens handbok till Eurokod 2…, 7 



Kap. 3 Beräkningsmodeller 

 

27 

 

användas, nämligen då spänningen i tvärkraftsarmeringen understiger 80 % av 
dess karakteristiska flytgräns (fyk). Följande värden kan då användas för υ1 

                       (3-19a) 

        
   

   
                   (3-19b) 

Vid användning av uttryck (3-19) lär man dock vara uppmärksam på att fywd i 
uttryck (3-17) bör minskas till 0,8fywk. Om konstruktionen inte uppfyller kraven 
med avseende på livtryckbrott men uppfyller kraven med avseende på 
skjuvglidbrott med marginal kan det alltså vara värt att använda sig av detta 
alternativa värde på υ1.  

Det rekommenderade värdet på parametern αcw anges som 

                                            (3-20a) 

    (         )                                       (3-20b) 

                                                  (3-20c) 

       (         )                                          (3-20d) 

där:  

                             (       )                       

                                                       

                                                    

                                                              

                                     

Det som beaktas genom parametern αcw är att en tryckande normalkraft, vid 
måttliga tryckspänningar, har en gynnsam inverkan på konstruktionens 
tvärkraftskapacitet med avseende på livtryckbrott. Höga tryckspänningar har 
däremot en ogynnsam inverkan, vilket alltså förklarar varför värdet på denna 
parameter förändras vid olika tryckspänningar. 

Precis som för bärverksdelar utan tvärkraftsarmering finns alltså två olika 
uttryck för tvärkraftsbärförmågan, och detta beror precis som då på att både 
bärförmågan med avseende på skjuvglidbrott och bärförmågan med avseende 
på livtryckbrott måste kontrolleras mot dimensionerande tvärkraft. I detta fall 
betecknas bärförmågan med avseende på skjuvglidbrott som VRd,s medan 
bärförmågan med avseende på livtryckbrott betecknas som VRd,max. Om man 
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studerar uttrycket för VRd,max ser man att ingen parameter beror på 
tvärkraftsarmeringen. Som tidigare påtalats kan alltså i n t e bärförmågan med 
avseende på livtryckbrott höjas genom att öka mängden tvärkraftsarmering. 

Bakgrunden till uttrycket för bärförmågan med avseende på skjuvglidbrott kan 
beskrivas som att man tar fram en resultant av samtliga 
tvärkraftsarmeringsenheter som korsar en sned spricka. Då sprickans lutning är 
θ och höjden av densamma är z blir dess ”horisontella längd”, av geometriska 
skäl, z· cot θ. Detta innebär att antalet tvärarmeringsenheter som korsar den 
sneda sprickan blir 

   
      

 
     (3-21) 

Om man sedan multiplicerar detta antal med arean hos en tvärarmeringsenhet 
får man den totala tvärarmeringsarea som korsar en sned spricka. Denna area 
multiplicerat med armeringens flytgräns blir då den maximala tvärkraft som 
tvärkraftsarmeringen kan bära innan den börjar flyta och brott uppstår. Som 
tidigare nämnt får man inte heller tillgodoräkna sig eventuell friktion i 
sprickorna, således blir följande uttryck konstruktionens tvärkraftskapacitet 
med avseende på skjuvglidbrott 

 
      

 
          

   

 
                 (3-22) 

 

Figur 3-11 Tvärkraftskapacitet med avseende på skjuvglidbrott för tvärkraftsarmerad 
konstruktion 

Vid beräkning av tvärkraftsarmeringens area bör man tänka på att denna oftast 
utgörs av byglar. En bygel korsar sprickan i två skär och arean hos en 
tvärarmeringsenhet utgörs således av två stångareor.  
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För bärverksdelar med lutande tvärkraftsarmering finns anpassade uttryck för 
bärförmågan. Detta eftersom armeringens lutning måste tas med, då det endast 
är tvärkraftsarmeringens vertikala komposanter som bidrar till 
tvärkraftskapaciteten. Det som skiljer sig mellan uttrycket med lutande 
tvärkraftsarmering och uttryck (3-17) är att cot α skall adderas till cot θ innan 
multiplikation samt en tillkommande faktor sinα. Anledningen till detta är helt 
enkelt att den ”horisontella längden” förlängs med z· cot α och att man, för att 
få den vertikala komposanten av tvärkraftsarmeringen, måste multiplicera 
med sinus av armeringens lutning, se Figur 3-12. 

 

Figur 3-12 Tvärkraftskapacitet med avseende på skjuvglidbrott för konstruktion med 
lutande tvärkraftsarmering 

Detta ger, med samma resonemang som för vertikal tvärkraftsarmering, 
följande uttryck för bärförmågan med avseende på skjuvglidbrott respektive 
livtryckbrott för en bärverksdel försedd med lutande tvärkraftsarmering 

       
   

 
     (         )       (3-23) 

                    (         ) (       )  (3-24) 

Nästa del av avsnittet tar upp att man inom områden där tvärkraften inte har 
någon diskontinuitet får beräkna tvärkraftsarmeringen för det minsta värdet på 
tvärkraften inom en viss längd (z·(cot θ+cot α) enligt EK2). Ett exempel på ett 
sådant fall är vid jämnt fördelad last verkande på översidan. I ett sådant fall får 
man ett linjärt tvärkraftsdiagram, vilket kan betraktas som kontinuerligt, till 
skillnad från om det t.ex. skulle angripa en punktlast på konstruktionen. Ett 
exempel på hur detta kan utnyttjas för en balk, med vertikal 
tvärkraftsarmering, belastad med en jämnt fördelad last illustreras i Figur 3-13. 
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Figur 3-13 Dimensionerande tvärkraft för balk utan diskontinuitet 

Enligt Svenska betongföreningens handbok till Eurokod 24 är dock längden som 
anges i EK2 felaktig och bör istället vara endast z·cot θ. Något som i samma 
handbok inte ges någon direkt förklaring, men som antagligen kan förklaras 
med att en snedsprickas längd i horisontalled förblir oförändrad oavsett 
tvärkraftsarmeringens lutning. För att ligga på den säkra sidan kan det därför 
vara bra att använda sig av denna längd istället för den som finns angiven i 
EK2. Vid användning av vertikal tvärkraftsarmering (vilket är det normala i 
Sverige) blir dock värdet detsamma. 

Vidare uppges att tvärsnittets minsta bredd mellan de längsgående 
ramstängerna (bw) bör justeras om balklivet innehåller injekterade foderrör av 
metall (med en diameter som är större än bw/8). Denna justering utförs genom 
att ersätta bw med bw,nom när bärförmågan beräknas. bw,nom erhålls ur följande 
uttryck 

              ∑     (3-25) 

där: 

                                    ∑                       

                   

För icke injekterade foderrör, injekterade foderrör av plast samt icke 
vidhäftande spännenheter bestäms den nominella livtjockleken istället med 
följande uttryck 
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              ∑     (3-26) 

Att 0,5, i detta uttryck, har ersatts med 1,2 förklaras med att man i dessa fall 
måste beakta spjälkning av betongsträvorna på grund av dragspänningar i 
tvärled. Därför får faktorn minskas till 1,0 om ”tillräcklig tvärgående armering” 
läggs in. Vad som menas med ”tillräcklig tvärgående armering” nämns inte, 
men man skulle kunna tolka det som att konstruktionen förses med tillräcklig 
mängd tvärkraftsarmering för att uppfylla kraven på bärförmåga. 

Precis som för en bärverksdel utan tvärkraftsarmering måste man ta hänsyn till 
det tillskott till dragkraften som tvärkraften ger upphov till. När det gäller 
bärverksdelar försedda med tvärkraftsarmering finns det två metoder för att 
beakta detta tillskott. Man kan dels, på samma sätt som för en konstruktion 
utan tvärkraftsarmering, förskjuta momentkurvan med en sträcka al, se Figur 
3-4. Värdet på denna sträcka skiljer sig dock för konstruktioner försedda med 
tvärkraftsarmering och ges istället av följande uttryck 

     (         )      (3-27) 

Det andra tillvägagångssättet för att beakta tillkommande dragkrafter orsakade 
av tvärkraft är genom att addera ett värde ΔFtd till dragkraften i 
längsarmeringen, se Figur 3-14. Detta värde ges av följande uttryck 

            (         )   (3-28) 

 

Figur 3-14 Dimensionerande dragkraft för tvåstödsbalk efter vertikal förskjutning av 
momentkurva 

Det totala värdet på den dimensionerande dragkraften inklusive ovannämnda 
tillskott bör dock inte överstiga den maximala dragkraften utan tillskott. D.v.s. 
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    (3-29) 

där: 

                                                   

Detta innebär att den maximala dragarmeringsmängd som räknas fram vid 
momentdimensionering alltid blir tillräcklig, och att man alltså inte behöver ta 
hänsyn till detta dragkraftstillskott om man inte avkortar armeringen i en 
konstruktion. 

Även för konstruktioner försedda med tvärkraftsarmering kan bidraget från 
last nära upplag reduceras. Denna reducering verkar dock bara vara tillämpbar 
för punktlaster, detta eftersom den förklarande figuren i EK2 visar en punktlast 
och att det i figurtexten står om direkt strävfunktion. P.g.a. detta kan det, för att 
vara på den säkra sidan, vara bra att endast tillämpa denna reduktion vid 
förekomst av en eller flera punktlaster. Detta rekommenderas även i Svenska 
Betongföreningens handbok till Eurokod 25. 

Precis som för konstruktioner utan tvärkraftsarmering ska lasten angripa på 
översidan inom avståndet 2d från upplagets kant. Att längsarmeringen är fullt 
förankrad vid upplaget är även det en förutsättning för att få reducera 
tvärkraften. Reduktionsfaktorn β beräknas på samma sätt, se uttryck (3-4). Även 
vad gäller begränsning av avståndet av gäller samma värden, d.v.s. 0,5d≤av≤2d. 

Det nämns även att reduktionsfaktorn endast bör användas vid bestämning av 
erforderlig tvärkraftsarmering, vilket betyder att dragkraftstillskottet i 
längsarmeringen bör beräknas med oreducerad tvärkraft. Vid jämförelse med 
bärförmågan med avseende på livtryckbrott (VRd,max enligt uttryck (3-18)) får 
man inte heller tillämpa reduktionsfaktorn. Detta innebär att det alltså endast är 
vid jämförelse med bärförmågan med avseende på skjuvglidbrott (VRd,s enligt 
uttryck (3-17)) man får använda sig av tvärkraftsreduceringen. Det finns även 
ett krav på att tvärkraften, med ovannämnda reducering, ska uppfylla följande 
villkor 

                     (3-30) 

Man lär dock notera att Asw, i detta uttryck, endast avser arean för 
tvärkraftsarmering inom ”den centrala 0,75av långa delen” mellan last och 
upplag, se Figur 3-15. 

                                                 

5 Svenska betongföreningen. Svenska betongföreningens handbok till Eurokod 2…, 7 
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Figur 3-15 Tvärkraftsarmering som medräknas vid tvärkraftsreducering 

3.4 Skjuvning mellan liv och flänsar 

Under denna rubrik behandlas tvärsnitt med flänsar (t.ex. T-tvärsnitt och 
lådtvärsnitt). Inledningsvis nämns att en fläns bärförmåga för tvärkraft kan 
beräknas som för ett system av tryckta strävor kombinerade med dragband i 
form av armering. Vidare nämns att minimimängden för längsarmering bör 
läggas in enligt det avsnitt som behandlar detta i EK2 (avsnitt 9.3.1). 

Den längsgående skjuvspänning som uppstår mellan en av tvärsnittets 
flänsdelar och livet, som bestäms av ändringen av den längsgående kraften i 
betraktad flänsdel, erhålls ur följande uttryck 

         (     )    (3-31) 

där: 

                                         

                                -   
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Figur 3-16 Beteckningar för anslutning mellan fläns och liv 

 

Ett högsta värde på den betraktade längden finns angivet som ”halva avståndet 
mellan momentnollpunkt och momentmaximum”. Det står även att om 
punktlaster förekommer bör den betraktade längden ej överstiga avståndet 
mellan dessa, i Figur 3-17 illustreras två alternativ för detta maximumvärde 
(Δxmax). 

 

Figur 3-17 Maximalt värde på den betraktade längden vid skjuvning mellan liv och 
fläns 
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Även vid beräkning av skjuvning mellan liv och fläns finns möjlighet för 
konstruktören att välja trycksträvans lutning (θf), inom vissa begränsningar. 
Dessa begränsningar är ett nationellt val, men i den svenska bilagan anges att 
följande rekommenderade värden används 

                                                       (3-32a) 

                                                      (3-32b) 

Detta innebär att man, för tryckta flänsar, måste välja en vinkel inom intervallet 
26,5º-45º och för dragna flänsar inom intervallet 38,6º-45º. När vinkeln sedan 
valts kan man bestämma hur stor mängd tvärgående armering som behövs per 
längdenhet ur följande uttryck 

 (         )                 (3-33) 

där: 

                                                           -   

För att undvika krossning i trycksträvorna (livtryckbrott) bör även följande 
villkor vara uppfyllt 

                       (3-34) 

där: 

                                                         

        (3-11) 

Vidare nämns att vid skjuvning mellan fläns och liv i kombination med böjning 
i tvärled kan den tvärgående armeringen fungera som både skjuvarmering och 
böjarmering. Armeringsarean bör då vara den största av antingen den area som 
ges av uttryck (3-33) eller halva denna area plus den area som krävs med 
hänsyn till böjningen. Det nämns även att ingen extra armering utöver den för 
böjning behövs om följande uttryck är uppfyllt 

               (3-35) 

där: 
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3.5 Tvärkraftsöverföring i fogar 

Detta avsnitt tar upp hur fogar mellan betong som gjuts vid olika tidpunkter 
bör beaktas vid tvärkraftsdimensionering. Ett exempel på ett sådant fall kan 
vara ett prefabricerat element med en samverkande pågjutning. För att uppfylla 
kraven som ställs med avseende på detta ska följande villkor vara uppfyllt 

               (3-36) 

där: 

                                                                    

           (   ) 

                                                                  

                                                                

                

                                 

                   

                                                               

                    (          )          
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                      -                                      

          

                                                         

        (3-11) 

 

Figur 3-18 Gjutfog med förtagningar med tillhörande måttkrav 

För att erhålla värden på de ovannämnda faktorerna c och μ klassas  fogytorna 
enligt följande: 

- Mycket slät: ”en yta gjuten mot formar av stål, plast eller 
specialbehandlat trä”: c=0,025-0,10, μ=0,5 

- Slät: ”en glidformsgjuten eller strängpressad yta eller en fri yta som inte 
behandlats ytterligare efter vibrering: c=0,20, μ=0,6 

- Skrovlig: ”en yta med ojämnheter på minst 3 mm på cirka 40 mm 
avstånd, åstadkommen genom krattning, friläggning av ballast eller 
andra metoder som ger likvärdiga egenskaper”: c=0,40, μ=0,7 

- Försedd med förtagningar: en yta med förtagningar som stämmer in på 
de måttkrav som anges i Figur 3-18: c=0,50, μ=0,9 

Man kan beräkna tvärkraftskapaciteten längs igjutna fogar mellan 
förtillverkade platt- eller väggelement med uttryck (3-36). Då bör man dock ta 
hänsyn till om fogen kan ha ”betydande sprickor”, i sådant fall bör faktorn c 
sättas till 0 för jämna och skrovliga fogar eller till 0,5 för fogar med 
förtagningar. Det nämns även att man vid utmattning eller dynaniska laster bör 
halvera värdet på faktorn c. 



Examensarbete: TVÄRKRAFTSDIMENSIONERING AV ARMERAD BETONG 

 

38 

 

3.6 Detaljutformning av tvärkraftsarmering 

Under huvudrubriken Detaljutformning av bärverksdelar samt särskilda regler 
förekommer rubrikerna Balkar och Massiva plattor, under vilka det finns en 
underrubrik för Tvärkraftsarmering. Det är vad som förekommer under dessa 
som kommer behandlas i detta avsnitt. Bland annat förekommer minimikrav på 
armeringsmängd och krav på hur armeringen ska utformas. Nedan presenteras 
dessa två under varsin rubrik.  

3.6.1 Balkar 

I avsnittet för tvärkraftsarmering i balkar nämns, till att börja med, att vinkeln 
mellan tvärkraftsarmeringen och konstruktionens längdaxel (tidigare benämnd 
som α) bör ligga inom intervallet 45°-90°. Denna tvärkraftsarmering får utgöras 
av en kombination av följande: 

- ”Byglar som omsluter dragen längsarmering och tryckzonen” 
- ”Uppbockade stänger” 
- ”Burar, stegar etc. som inte omsluter längsarmeringen men är ordentligt 

förankrade i tryck- och dragzonerna” 

  

Figur 3-19 Exempel på omslutande byglar och innerbyglar 
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Figur 3-20 Exempel på armeringsstege 

Vidare står det att byglar bör vara effektivt förankrade. En skänkel får 
omlottskarvas nära balklivets yta förutsatt att bygeln inte utnyttjas som 
vridarmering. Det finns även ett värde på hur stor andel (β3) av erforderlig 
tvärkraftsarmering som bör utgöras av byglar. Detta värde är en nationell 
parameter och ett avsteg från det rekommenderade värdet har gjorts i den 
svenska bilagan. I EK2 anges det rekommenderade värdet β3=0,5. Vilket också 
rekommenderas i den svenska bilagan, såvida inte den tvärkraftsarmering som 
inte är utformad som slutna byglar utgörs av upp- eller nedbockad 
längsarmering. I ett sådant fall bör β3 sättas till 0. 

Som nämnts tidigare finns även ett krav på minimiarmering. Detta krav 
definieras som ett minsta värde på armeringsinnehållet. Detta armeringsinnehåll 
erhålls ur följande uttryck 

        (         )    (3-37) 

där: 

                          

                                                 

                                                   

                         

                                 

                                                        

Detta värde ska sedan jämföras med en minimimängd. Denna mängd ges av ett 
uttryck som är en nationell parameter. I den svenska bilagan (EKS) står det att 
det rekommenderade värdet bör tillämpas, men att det för broar finns 
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ytterligare krav (se nedan). Det rekommenderade värdet på minimimängden 
ges av följande uttryck 

        (    √   )        (3-38) 

där: 

                                                  

                                             

Det ytterligare kravet som ställs på broar i den svenska bilagan är att lådbalkars 
liv bör förses med tvärkraftsarmering motsvarande minst 0,30 %. Detta värde 
kan dock reduceras för balkar med en livbredd som är större än balkhöjden. 
Värdet (0,20+0,10 h/bw) % kan då användas istället. För balkar som inte är 
lådbalkar är motsvarande krav 0,15 % respektive (0,10+0,05 h/bw) %. 

När det kommer till maximalt avstånd i längsled mellan 
tvärkraftsarmeringsenheter finns det också krav. Även detta krav är en 
nationell parameter, men i detta fall används det rekommenderade värdet fullt 
ut. Detta värde ges av följande uttryck 

             (      )    (3-39) 

där: 

                                                               

Om tvärkraftsarmeringen istället utgörs av uppbockade stänger ges 
motsvarande värde också av en nationell parameter, och i detta fall har ett 
avsteg gjorts från det rekommenderade värdet. Följande uttryck ger, enligt den 
svenska bilagan, maximalt avstånd i längdled mellan uppbockade stänger 

             (      )   (3-40) 

Samma uttryck gäller alltså för uppbockade stänger som för ”vanliga” 
tvärkraftsarmeringsenheter, enligt den svenska bilagan. Även kravet på 
maximalt avstånd mellan skänklar i tvärled är en nationell parameter. I det 
fallet används rekommenderat värde, vilket ges av följande uttryck 

                       (3-41) 

3.6.2 Massiva plattor 

Detta avsnitt behandlar enkelspända eller flersidigt upplagda massiva plattor 
vars bredd och effektiva längd inte är mindre än fem gånger höjden. Om inget 
annat anges gäller de krav som finns angivna i avsnitt 3.6.1 (dessa krav gäller 
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dock endast om beräknad tvärkraftsarmering erfordras, enligt Svenska 
betongföreningens handbok till Eurokod 26). Det nämns att om en platta förses 
med tvärkraftsarmering bör denna minst vara 200 mm tjock.  

Vidare nämns att om den dimensionerande tvärkraften är mindre eller lika med 
en tredjedel av tvärkraftsbärförmågan med avseende på livtryckbrott kan 
tvärkraftsarmeringen utgöras av enbart upp- eller nedbockade stänger eller av 
särskilda armeringsenheter (stegar, burar etc.). Enligt den svenska bilagan får 
man dock använda sig av enbart upp- eller nedbockade stänger även i balkar, 
vilket innebär att skillnaden enbart är för särskilda armeringsenheter. 

Vad gäller maximala avstånd i längdled skiljer sig kraven endast då det 
kommer till upp- eller nedbockade stänger. Värdet på det avståndet erhålls för 
massiva plattor istället ur följande uttryck 

            (3-42) 

Det nämns även att avståndet i tvärled mellan tvärkraftsarmeringens skänklar 
inte bör överstiga 1,5d. 

  

                                                 

6 Svenska betongföreningen. Svenska betongföreningens handbok till Eurokod 2…, 7 
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4. HANDBERÄKNINGAR 

I detta avsnitt kommer ett antal olika konstruktionsexempel att beräknas. Dessa 
kommer bestå av både konstruktioner som är hämtade från verkliga husprojekt, 
samt helt fiktiva exempel. Fokus ligger på tvärkraftsdimensioneringen och 
övrig dimensionering beaktas således, i princip, inte alls. Dimensionerande 
laster och dragarmeringsmängd kommer därför vara givet. Där ej annat anges 
används betongkvalitet C25/30 och vertikal armering av typen B500B, vilket 
ger följande materialvärden 

          

    
   
  

 
  

   
          

           

    
   

  
 

   

    
           

De första exemplen som där ett visst beräkningssteg förekommer är mer 
beskrivande och förklarande. Om samma beräkningssteg sedan dyker upp i fler 
exempel utförs steget utan närmare förklaring. Det är därför bra att gå igenom 
exemplen i ordning. Samtliga beräkningar beaktar endast det ”värsta snittet” i 
respektive konstruktion. Vid dimensionering av en verklig konstruktion skulle 
man givetvis genomföra beräkningar för olika delområden utefter balken, då 
detta kan spara stora mängder armering. Eftersom beräkningarna skulle utföras 
enligt samma princip är detta en avgränsning som har valts. 

Värden på armeringsarea för ett visst förhållande mellan diameter och 
centrumavstånd är hämtade från Byggformler och tabeller7. 

4.1 Fiktiva konstruktionsexempel 

4.1.1 Fritt upplagd tvåstödsbalk belastad med jämnt utbredd last 

Följande exempel är en kvadratisk balk upplagd på två, lika långa, stöd. Balken 
är belastad med en jämnt utbredd last med det dimensionerande värdet 

              

                                                 

7 Johannesson, P. och Vretblad, B. Byggformler och tabeller, Elfte upplagan, Liber, 1980 
(ISBN 978-91-47-10022-4) 
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Balkens geometri inklusive tvärsnitt och längsarmeringsmängd illustreras i 
Figur 4-1. 

 

Figur 4-1 Balkgeometri 

Till att börja med kan ett uttryck för tvärkraften i ett godtyckligt snitt x (mätt 
från upplagscentrum) ställas upp. Detta kommer att behövas då olika snitt 
kontrolleras beroende på vilken kontroll som utförs. För en balk belastad med 
enbart en jämnt utbredd last blir detta uttryck 

    ( )  
   

 
        (4-1) 

där: 

                                                           

                   

Detta ger, för balken i fråga, följande uttryck 

   ( )  
         

 
                              

För att säkerställa att tvärsnittet är av tillräcklig dimension innan man går 
vidare är det bra att utföra en kontroll med avseende på livtryckbrott enligt 
uttryck (3-10).  

               

     [  
   
   

]     [  
  

   
]       

                                                   

Villkoret är alltså uppfyllt, vilket innebär att balken klarar sig med avseende på 
livtryckbrott. Nästa steg är att kontrollera om balken uppfyller kraven med 
avseende på skjuvglidbrott, för att se om tvärkraftsarmering erfordras eller ej. 
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Detta utförs genom att beräkna bärförmågan enligt uttryck (3-1) och jämföra 
denna med dimensionerande tvärkraft. 

      [      (        )         ]    

            ⁄         ⁄       

    √
   

 
   √

   

   
       

   
   

   
 

      

       
                  

                                      

      [          (              )
 
 ]                  

          

Värdet måste också kontrolleras så att det inte understiger det som erhålls ur 
uttryck (3-2) 

       (          )    

                  
                               

                                                  

Denna bärförmåga ska sedan jämföras med den dimensionerande tvärkraften. 
Men i detta fall behöver inte tvärkraften kontrolleras för snitt inom avståndet d 
från upplagskanten. Den dimensionerande tvärkraften blir då 

    (  
 

 
)              (  

 

 
)   

             (     
   

 
)           

där: 

                     

Vid kontroll med avseende på skjuvglidbrott får man dessutom använda sig av 
reducering av tvärkraften enligt uttryck (3-4). Eftersom det betraktade snittet 
ligger inom intervallet 0,5d-0,2d används uttryck (3-9b) för att bestämma det 
dimensionerande värdet på tvärkraften. Här bör man vara uppmärksam på att 
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x i uttryck (3-9b), till skillnad från i uttryck (4-1), utgår från upplagskanten 
istället för upplagscentrum 

        (  
 

 
)     (  

 

 
)    

(    ) 

  
  

             
(           ) 

      
         

Eftersom att den dimensionerande tvärkraften understiger 
tvärkraftskapaciteten 

        (  
 

 
)        

erfordras ingen beräknad tvärkraftsarmering, vilket innebär att endast 
minimiarmering behöver läggas in. För att beräkna denna mängd tas först det 
maximala tillåtna avståndet mellan tvärkraftsarmeringen fram enligt uttryck 
(3-39) 

             (      )           (       )        

Om man sedan sätter in detta värde i uttrycket för armeringsinnehåll  (3-37) 
och sätter detta lika med uttrycket för minimimängd (3-38) kan man erhålla 
erforderlig armeringsarea 

          ⇔    (         )⁄  (    √   )    ⇔⁄  

 ⇔     
(    √   )(         )

   
 

(    √  )(             )

   
          

En bygel bestående av två skänklar med diametern 10mm får en sammanlagd 
area av 157mm2, vilket är det överliggande värde som är minst. Balken i 
exemplet behöver alltså tvärkraftsarmeras med byglar ø10s345. Om man istället 
vill använda sig av t.ex. byglar med diametern 8mm kan man minska 
centrumavståndet. 

4.1.2 Fritt upplagd tvåstödsbalk belastad med punktlast 

I följande exempel belastas samma balk som i avsnitt 4.1.1 med en punktlast 
och en betydligt mindre utbredd last. Lasternas dimensionerande värden är 
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Denna punktlast är placerad 600mm från det vänstra stödets centrum. För övrig 
geometri hänvisas till Figur 4-1. Eftersom balken denna gång även är belastad 
med en punktlast måste uttrycket för tvärkraften i ett visst snitt modifieras 

    ( )  
  (   )

 
 

   

 
       (4-2) 

där: 

                           

                                                              

Detta uttryck gäller till vänster om punktlasten, vilket är det område som är 
intressant i det här fallet, då vi endast kommer beakta balkens mest 
tvärkraftsbelastade snitt. För balken i fråga blir således uttrycket 

    ( )  
      (     )

 
 

     

 
                          

Kontroll mot livtryckbrott enligt uttryck (3-10) 

                   

Eftersom balkens tvärsnitt är detsamma som i avsnitt 4.1.1 har den samma 
tvärkrafskapacitet, varför denna jämfördes direkt med tvärkraftens 
dimensionerande värde. Även tvärkraftskapaciteten med avseende på 
skjuvglidbrott blir densamma, och denna ska här i n t e jämföras med 
tvärkraften i ett snitt med avståndet d från upplagskanten. Detta eftersom 
balken, förutom den utbredda lasten, även är belastad med en punktlast. Att 
reducera tvärkraften är dock fortfarande tillämpbart. Reduceringen av 
tvärkraften utförs genom att sätta in ett avdrag för punktlasten i uttryck (3-6) 

                                    (  
  

  
) (4-3) 

där: 

                                                    

                                                 

       (  
   

      
)          

Kontroll mot skjuvglidbrott enligt uttryck (3-1) 

                

Detta innebär att tvärkraftsarmering erfordras. Nästa steg blir då att välja 
trycksträvans lutning. För att undersöka hur denna lutning påverkar 



Examensarbete: TVÄRKRAFTSDIMENSIONERING AV ARMERAD BETONG 

 

48 

 

beräkningsgången och resultatet kommer denna beräkning utföras två gånger. 
En gång för varje gränsvärde på lutningen. Först sätts lutningen till det högsta 
tillåtna värdet, 45°. Kontroll mot livtryckbrott utförs sedan enligt uttryck (3-18) 

                    (         )⁄   

                             (           )           

                        

Nästa steg blir att bestämma erforderlig tvärkraftsarmeringsmängd. Detta 
genom att se till så att tvärkraftskapaciteten enligt uttryck (3-17) överstiger den 
dimensionerande tvärkraften. Den dimensionerande tvärkraften blir dock inte 
densamma som tidigare. Detta eftersom man, vid beräkning av 
tvärkraftsarmering, endast får reducera punktlastens bidrag 

                (  
   

      
)                  

Denna reducerade tvärkraft kan sedan sättas lika med uttryck (3-17) för att lösa 
ut erforderlig tvärkraftsarmeringsmängd 

              ⇔        
   

 
           

  
   

 
                           

 ⇒
   

 
                            

Vilket kan uppfyllas med t.ex. ø10s250 (628,3 mm2/m). Nästa steg blir att 
kontrollera att den bestämda armeringsmängden och centrumavståndet 
uppfyller de krav som ställs 

                        

        (    √   )    ⁄  (    √  )       ⁄             

        (         )      (             )   

                        

Man bör även se till så att villkoret i uttryck (3-30) är uppfyllt 

                 ⇔     
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Denna mängd bör alltså finnas inom den centrala 0,75av långa delen mellan 
upplaget och punktlasten 

                        

Med armeringsmängden 628,3 mm2/m blir armeringsmängden inom området 

                                        

Detta innebär att centrumavståndet måste minskas något lokalt mellan 
punktlast och upplag. Om man istället t.ex. lägger in tvärkraftsarmeringen med 
centrumavståndet 200mm blir armeringsmängden 785,4 mm2/m, vilket ger 
följande mängd inom området 

                                     

Nedan följer samma beräkning med den minsta tillåtna lutningen (21,8°). 
Kontroll mot livtryckbrott enligt uttryck (3-18) 

                                    (               )   

                                  

Bestämning av erforderlig tvärkraftsarmeringsmängd enligt uttryck (3-17) 

             ⇔        
   

 
            

  
   

 
                             

 ⇒
   

 
                            

Vilket kan uppfyllas med t.ex. ø8s325 (309,3 m2/m). Detta uppfyller kravet på 
maximalt centrumavstånd. Kravet på minsta armeringsmängd kontrolleras 

        (         )      (             )   

                              

Genom att minska centrumavståndet till 250mm kan detta uppfyllas 

        (         )      (             )   

                          

Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att armeringsmängden blir 
betydligt mindre (ca 60 % skillnad mellan max- och minimumvärde) med en 
flackare lutning. Dessutom minskade tvärkraftskapaciteten med avseende på 
livtryckbrott med ca 30 %. Vilken lutning som är mest fördelaktig beror således 
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på konstruktionens utformning och vad som är dimensionerande. Om 
bärförmågan med avseende på livtryckbrott ligger långt över den 
dimensionerande tvärkraften kan det t.ex. vara klokt att välja en flackare 
lutning för att öka kapaciteten med avseende på skjuvglidbrott. 

4.1.3 Konsolande T-balk belastad med jämnt utbredd last 

Följande exempel är en T-formad platta med som betraktas som en konsolbalk.  
Balken är belastad med en jämnt utbredd last med det dimensionerande värdet 

             

Balkens geometri inklusive tvärsnitt och längsarmeringsmängd illustreras i 
Figur 4-2. 

 

Figur 4-2 Balkgeometri 

För en konsolbalk ges tvärkraften i ett godtyckligt snitt x av uttrycket 

    ( )           (4-4) 

Vilket för balken i fråga ger följande uttryck 

    ( )                               

Kontroll mot livtryckbrott enligt uttryck (3-10) 

               

                                                    

Kontroll mot skjuvglidbrott enligt uttryck (3-1) 

      [      (        )         ]    

     √
   

 
   √
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      [          (             )
 
 ]                  

          

       (          )    

                  
                               

                                                 

Tvärkraften i ett snitt med avståndet d från upplagskanten blir 

    (  
 

 
)            (     

   

 
)          

Den reducerade tvärkraften som kapaciteten med avseende på skjuvglidbrott 
ska jämföras med ges av uttryck (3-9b) 

        (  
 

 
)     (  

 

 
)    

(    ) 

  
  

             
(           ) 

      
                        

Detta innebär att tvärkraftsarmering erfordras. Då tvärkraftskapaciteten med 
avseende på livtryckbrott är väldigt stor i förhållande till den dimensionerande 
tvärkraften testas det minsta värdet på trycksträvans lutning, 21,8°. Kontroll 
mot livtryckbrott utförs sedan enligt uttryck (3-18) 

                    (         )⁄   

                             (               ) 

                                 

Eftersom att lutningen 21,8° valts kan man nu använda sig av ett mindre värde 
på tvärkraften. Detta eftersom sträckan z · cotθ blir längre än sträckan d och man 
enligt Eurokod får använda sig av det minsta värdet på tvärkraften inom en 
sådan sträcka då ingen diskontinuitet förekommer. Den dimensionerande 
tvärkraften blir således 

    (      )            (                )          

Bestämning av erforderlig tvärkraftsarmeringsmängd enligt uttryck (3-17)  

    (      )       ⇔       
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 ⇒
   

 
                           

Vilket kan uppfyllas med t.ex. ø8s500 (201,06mm2/m). Nästa steg blir att 
kontrollera att den bestämda armeringsmängden och centrumavståndet 
uppfyller de minimikrav som ställs 

             (      )          (       )        

Centrumavståndet är alltså längre än det högsta tillåtna värdet. Ø6s250 (226,2 
mm2/m) väljs istället. 

        (         )     (             )            

                                

4.2 Verkliga konstruktionsexempel 

4.2.1 Fritt upplagd tvåstödsbalk belastad med jämnt utbredd last 

Följande exempel är hämtat från ett verkligt husprojekt och är en balk upplagd 
på två, olika breda, väggskivor. Balken är, förutom av sin egentyngd, även 
belastad med nyttig last från en bostad. Detta ger en dimensionerande last 

              

Balkens geometri inklusive tvärsnitt illustreras i Figur 4-3. 

 

Figur 4-3 Balkgeometri 

Uttryck (4-1) ger, för balken i fråga, följande uttryck för tvärkraften i ett 
godtyckligt snitt x 

   ( )  
           

 
                   



Kap. 4 Handberäkningar 

 

53 

 

                         

Kontroll med avseende på livtryckbrott enligt uttryck (3-10)  

               

                                                   

Kontroll mot skjuvglidbrott enligt uttryck (3-1) 

      [      (        )         ]    

           

    √
   

 
   √

   

   
       

   
   

   
 

       

       
                 

                                      

      [          (             )
 
 ]                   

           

       (          )    

                  
                               

                                                   

Eftersom avståndet d från upplagskanten ligger närmare upplagscentrum vid 
det högra stödet blir detta ett värre fall än det vänstra stödet. Tvärkraften i ett 
snitt med avståndet d från det högra stödets upplagskant blir 

    (  
 

 
)              (  

 

 
)   

              (     
   

 
)           

Den reducerade tvärkraften som kapaciteten med avseende på skjuvglidbrott 
ska jämföras med ges av uttryck (3-9b) 

        (  
 

 
)     (  

 

 
)    

(    ) 
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(           ) 

      
                   

Detta innebär att tvärkraftsarmering erfordras. Då tvärkraftskapaciteten med 
avseende på livtryckbrott är väldigt stor i förhållande till den dimensionerande 
tvärkraften testas det minsta värdet på trycksträvans lutning, 21,8°. Kontroll 
mot livtryckbrott utförs sedan enligt uttryck (3-18) 

                     (         )   

                                 (               )⁄   

                        

Tvärkraften i ett snitt med avståndet z · cotθ från upplaget blir 

    (      )              (                )           

Bestämning av erforderlig tvärkraftsarmeringsmängd enligt uttryck (3-17)  

          ⇔        
   

 
           

  
   

 
                             

 ⇒
   

 
                            

Vilket kan uppfyllas med t.ex. ø8s150 (670,2 mm2/m). Nästa steg blir att 
kontrollera att den bestämda armeringsmängden och centrumavståndet 
uppfyller de minimikrav som ställs 

             (      )          (       )   

                     

        (         )      (             )          

                               

4.2.2 Pålplatta beräknad som balk 

Följande exempel är, om än något modifierat, hämtat från ett verkligt 
husprojekt. Det är en rektangulär pålplatta som, förutom sin egentyngd, är 
belastad av två längsgående väggar. Denna kan då beräknas som en balk med 
två stöd i form av pålarna. Vägglasterna kommer ner som punktlaster med en 
excentricitet på 100mm från pålen. Detta p.g.a. påltoleranser. Eftersom 
centrumavståndet mellan pålar i samma pålrad är 300mm blir ”balkens” bredd 
600mm. Pålplattan och beräkningsmodellen för denna illustreras i Figur 4-4. 
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Figur 4-4 Balkgeometri inkl. beräkningsmodell 

En förenkling som är gjord i beräkningsmodellen är att konsoleffekten från de 
utkragande 300mm vid varje påle har försummats. 

Lasternas dimensionerande värden är 

          

          

Uttrycket för tvärkraften för en balk belastad med både en utbredd last och två 
punktlaster blir 

    ( )  ∑
   (    )

 
 

   

 
     

där: 

                              

                                                                 

Detta uttryck gäller mellan det vänstra stödet och den vänstra punktlasten. Det 
dimensionerande snittet återfinns inom detta område. För balken i fråga blir 
detta uttryck 

    ( )  
    (     )

 
 

    (     )

 
 

   

 
                 

Kontroll mot livtryckbrott enligt uttryck (3-10) 

               ⇔                                       
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Tvärkraftsreducering enligt uttryck (4-3) 

                                    (  
  

  
)   

                        (      )           

 (                 ) 

Kontroll mot skjuvglidbrott enligt uttryck (3-1) 

       [      (        )         ]     

     √
   

 
   √

   

   
       

Antalet längsgående stänger inom den effektiva bredden 600mm blir 

   
    

 
 

   

   
     

   
   

   
 

      

       
                  

       [          (              )
 

 ]                    

                          

Vilket innebär att tvärkraftsarmering erfordras. Eftersom kapaciteten med 
avseende på livtryckbrott ligger i närheten av den dimensionerande tvärkraften 
bör en brant lutning väljas för trycksträvan. Således väljs lutningen 45°. 
Därefter utförs kontroll mot livtryckbrott enligt uttryck (3-18) 

                   (         )⁄   

                            (           )             

                       

För att bestämma erforderlig tvärkraftsarmeringsmängd måste först ett nytt 
värde på den reducerade tvärkraften tas fram eftersom endast punktlastens 
bidrag får reduceras vid beräkning av tvärkraftsarmering. Värdet blir då 

                  (      )          

Erforderlig armeringsmängd löses sedan ut ur uttryck (3-17) 

              ⇔       
   

 
           



Kap. 4 Handberäkningar 

 

57 

 

  
   

 
                            

 ⇒
   

 
                           

Vilket kan uppfyllas med t.ex. ø12s100 (2 261,9 mm2/m). Nästa steg blir att 
kontrollera att den bestämda armeringsmängden och centrumavståndet 
uppfyller de krav som ställs 

             (      )          (       )   

                  

        (         )        (             )   

                        

Eftersom ”balken” är belastad av en punktlast bör man även se till så att 
villkoret i uttryck (3-30) är uppfyllt 

                 ⇔     
   

        
 

     

                
  

                        

Denna mängd ska alltså återfinnas inom den centrala 0,75av långa delen mellan 
upplaget och punktlasten 

                        

Med den totala armeringsmängden 2 261,9 mm2/m blir armeringsmängden 
inom området 

                                        

Detta innebär att armeringsmängden måste ökas lokalt mellan punktlast och 
upplag. Armeringsarean sätts därför in som okänd i uttrycket ovan 

                  ⇒               

Detta villkor kan uppfyllas med t.ex. ø16s75 (5 361,7 mm2/m). 
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5. DATORBERÄKNINGAR 

I detta avsnitt kommer de olika konstruktionsexemplen som beräknades för 
hand i avsnitt Fel! Hittar inte referenskälla. att beräknas med hjälp av 
atorprogram. De två datorprogram som kommer att användas är Concrete Beam 
och FEM-design. I detta avsnitt tas endast datorberäkningarna och resultatet 
från dessa upp. För jämförelser mellan programmen och handberäkningarna, se 
avsnitt 6.  

5.1 Concrete Beam 

Concrete Beam är ett beräkningsprogram i programvaruserien WIN-Statik 
(utvecklat av företaget StruSoft) som används till design och analys av 
betongbalkar. Programmet dimensionerar enligt Eurokod och fungerar för 
kontinuerliga balkar. Baserat på de moment och tvärkrafter som beräknas i 
analysdelen bestäms sedan erforderlig dragarmering och tvärkraftsarmering. 
Även beräkningar i bruksgränstillstånd (som t.ex. sprickbreddsberäkningar) 
går att utföra. Nedan följer en kort presentation av programmet samt 
konstruktionsexemplen från avsnitt 4 beräknade i programmet. 

5.1.1 Programmet 

Programmet Concrete Beam är uppbyggt så att man börjar med att definiera 
balkens geometri. Detta innefattar att definiera vilken typ av stöd balken vilar 
på, hur många fack den består av och hur långa dessa är. Vidare ska balkens 
tvärsnittsmått och upplagens längd definieras. Det finns även möjlighet att 
ange stödens styvhet. 

Nästa steg är att definiera material. Detta innefattar att ange exponeringsklass, 
livslängdsklass, vattencementtal, betong- och armeringskvalitet. Vidare kan 
armeringsdimensioner för längsarmering och byglar ställas in. Även täckskikt 
kan här anges för de olika armeringstyperna, antingen manuellt eller utgående 
från normen. Dessutom får man välja om beräkningen ska utföras med eller 
utan tvärkraftsarmering. Vid beräkning med tvärkraftsarmering väljs även 
trycksträvans lutning. Om ”förhöjd tvärkraftskapacitet nära stöd” (d.v.s. 
lastreducering nära upplag) ska användas eller ej är också valbart. Det finns 
även möjlighet att bestämma hur armeringen ska kortas av och hur noggrann 
avrundningen ska vara. 

Efter detta ska de laster som verkar på balken definieras. Här kan man välja att 
antingen fylla i lastens värde i brottgränstillstånd utan användning av 
koefficienter (om man planerar att endast utföra dimensionering i 
brottgränstillstånd) eller att fylla i lastens karakteristiska värde och de 
koefficienter som ska användas. 
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Det sista steget är att fylla i indata för bruksgränstillstånd. Här ska balkens 
kryptal och krympmått anges. Dessa får alltså, utgående från Eurokod, räknas 
ut på egen hand. I programmet så beräknas balkens deformationer iterativt, 
vilket innebär att en beräkning upprepas ett antal gånger för att komma fram 
till svaret. Maximalt antal iterationer och minsta tillåtna iterationsdifferens går 
därför också ange här. Slutligen kan man även ange om sprickbredder och/eller 
deformationer ska begränsas och i sådana fall hur. Antingen kan dessa 
begränsas enligt gällande norm eller med hänsyn till egna värden. 

När all indata är definierad kan man utföra en analys. Detta innebär egentligen 
bara att moment- och tvärkraftsdiagram, och således även dimensionerande 
värden, tas fram, se Figur 5-1. Programmet genererar även en tabell som visar 
snittkrafterna längs balken, med en halvmeters intervall. Det går även att se de 
olika stödens stödreaktioner. 

 

Figur 5-1 Moment- och tvärkraftsdiagram i Concrete Beam 

Man kan även dimensionera balken, vilket innebär att erforderlig armering 
bestäms. Både böjarmering och tvärkraftsarmering tas fram och redovisas som i 
Figur 5-2. Detta innefattar alltså armeringsavkortning och anpassning av 
armeringsmängd utefter balken. Vidare finns en tabell som behandlar 
böjarmeringen och en som behandlar tvärkraftsarmeringen. Den som behandlar 
böjarmering visar aktuell och erforderlig dragarmeringsarea för de olika 
delområden som finns. Tabellen för bygelarmeringen är däremot lite mer 
utförlig och visar värdet på dimensionerande tvärkraft, betongens egen 
tvärkraftskapacitet med avseende på skjuvglidbrott (om beräknad 
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tvärkraftsarmering inte behövs), aktuell och erforderlig 
tvärkraftsarmeringsarea, tvärkraftskapacitet med avseende på livtryckbrott 
samt utnyttjandegraden. Det går även att se den förskjutna dragkraftskurva 
(mer om denna i avsnitt 3.2) som ligger till grund för armeringsavkortningen. 

 

Figur 5-2 Armeringsredovisning i Concrete Beam 

Slutligen kan man även beräkna balken i bruksgränstillstånd. Efter att ha utfört 
denna beräkning kan man se ett diagram som visar balkens deformationer 
utefter balken. Maximala deformationer och sprickbredder i varje fack går 
också att se i tabellform. I dessa tabeller finns även information så som 
sprickmoment, tröghetsmoment, tryckzonshöjd m.m. 

I detta arbete har version 6.4 av Concrete Beam använts.  

5.1.2 Fiktivt konstruktionsexempel 1 

Den första balkens (se avsnitt 4.1.1) geometri och laster definieras i 
programmet. Lasterna läggs endast in med sina värden i brottgränstillstånd. 
Detta eftersom inga beräkningar i bruksgränstillstånd ska utföras. Vidare ställs 
betongkvalitet, armeringstyp och armeringsdiameter in för att motsvara 
handberäkningen. Täckskiktet sätts till ett värde som ger samma effektiva höjd 
som i handberäkningen. Balken provas först med inställningen att ingen 
beräknad tvärkraftsarmering används, för att se om så är fallet. När balken i 
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programmet motsvarar den som beräknats för hand genomförs en 
dimensionering. Resultat enligt Tabell 5-1 erhålls. 

Tabell 5-1 Resultat för dimensionering utan beräknad tvärkraftsarmering 

Armeringsdiameter (ø) [mm] 10 

Centrumavstånd (s) [mm] 344 

Dimensionerande tvärkraft (VEd) [kN] 119 

Betongkapacitet (VRd,c) [kN] 114 

Aktuell armeringsarea (Asw) [mm2/m] 457 

Maximal tvärkraft (Vmax) [kN] 119 

Livtryckbrottskapacitet (VRd,max) [kN] 1035 

Utnyttjandegrad (Vmax/VRd,max) 0,115 

VRd,c ≥ VEd Nej 

Längsgående dragarmering 7ø12 

 
Anledningen till att mängden dragarmering tas med i resultatet är för att denna 
är en parameter i beräkning av tvärkraftskapaciteten. Eftersom bärförmågan 
med avseende på skjuvglidbrott (i programmet benämnd som 
”betongkapacitet”) understiger den dimensionerande tvärkraften måste 
beräkningen göras om. Denna gång med tvärkraftsarmering. Trycksträvans 
lutning sätts till att börja med till 45°. I denna beräkning delas balken in i 
delområden. Delområde 1 och 3 sträcker sig från respektive stöds centrum och 
439mm ut, medan resten av balken utgörs av delområde 2. Resultat enligt 
Tabell 5-2 erhålls. 
 
Tabell 5-2 Resultat för dimensionering med beräknad tvärkraftsarmering (θ =45°) 

Delområde 1 2 3 

Armeringsdiameter (ø) [mm] 10 10 10 

Centrumavstånd (s) [mm] 285 344 285 

Dimensionerande tvärkraft (VEd) [kN] 99 79 99 

Aktuell armeringsarea (Asw) [mm2/m] 551 457 551 

Erforderlig armeringsarea (Asw,req) [mm2/m] 550 362 550 

Maximal tvärkraft (Vmax) [kN] 119 98 119 

Livtryckbrottskapacitet (VRd,max) [kN] 932 932 932 

Utnyttjandegrad (Vmax/VRd,max) 0,127 0,105 0,127 

Längsgående dragarmering 7ø12 7ø12 7ø12 

 
Om samma beräkning utförs med trycksträvans lutning angiven till 21,8° delas 
balken inte längre upp i delområden. Resultat enligt Tabell 5-3. 
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Tabell 5-3 Resultat för dimensionering med beräknad tvärkraftsarmering (θ =21,8°) 

Armeringsdiameter (ø) [mm] 10 

Centrumavstånd (s) [mm] 344 

Dimensionerande tvärkraft (VEd) [kN] 70 

Aktuell armeringsarea (Asw) [mm2/m] 457 

Erforderlig armeringsarea (Asw,req) [mm2/m] 155 

Maximal tvärkraft (Vmax) [kN] 119 

Livtryckbrottskapacitet (VRd,max) [kN] 642 

Utnyttjandegrad (Vmax/VRd,max) 0,185 

Längsgående dragarmering 7ø12 

 

5.1.3 Fiktivt konstruktionsexempel 2 

Eftersom balken i detta konstruktionsexempel (se avsnitt 4.1.2)  var identisk 
med den i avsnitt 5.1.2 kunde samma indata användas, frånsett lasterna. När 
dessa var omdefinierade dimensionerades balken på nytt, först utan 
tvärkraftsarmering, med resultat enligt Tabell 5-4. 

Tabell 5-4 Resultat för dimensionering utan beräknad tvärkraftsarmering 

Armeringsdiameter (ø) [mm] 10 

Centrumavstånd (s) [mm] 344 

Dimensionerande tvärkraft (VEd) [kN] 195 

Betongkapacitet (VRd,c) [kN] 138 

Aktuell armeringsarea (Asw) [mm2/m] 457 

Maximal tvärkraft (Vmax) [kN] 195 

Livtryckbrottskapacitet (VRd,max) [kN] 1035 

Utnyttjandegrad (Vmax/VRd,max) 0,188 

VRd,c ≥ VEd Nej 

Längsgående dragarmering 6ø12 

 

Eftersom bärförmågan med avseende på skjuvglidbrott även i detta fall 
understiger den dimensionerande tvärkraften måste beräkningen göras om. 
Precis som i föregående exempel testas de båda gränsvärdena för trycksträvans 
lutning. Med 45° lutning delades balken upp i tre delområden. Delområde 1 
sträckte sig 442mm ut från det vänstra stödets upplagscentrum, delområde 2 de 
nästkommande 158mm och delområde 3 resterande del av balken.  Resultat 
enligt Tabell 5-5 erhålls. 
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Tabell 5-5 Resultat för dimensionering med beräknad tvärkraftsarmering (θ =45°) 

Delområde 1 2 3 

Armeringsdiameter (ø) [mm] 10 10 10 

Centrumavstånd (s) [mm] 145 147 344 

Dimensionerande tvärkraft (VEd) [kN] 195 192 40 

Aktuell armeringsarea (Asw) [mm2/m] 1083 1069 457 

Erforderlig armeringsarea (Asw,req) [mm2/m] 1082 1065  220 

Maximal tvärkraft (Vmax) [kN] 195 191 190 

Livtryckbrottskapacitet (VRd,max) [kN] 932 932 932 

Utnyttjandegrad (Vmax/VRd,max) 0,209 0,206 0,204 

Längsgående dragarmering 6ø12 6ø12 6ø12 

 

Om samma beräkning utförs med trycksträvans lutning angiven till 21,8° delas 
balken inte längre upp i delområden. Resultat enligt Tabell 5-6 erhålls. 

Tabell 5-6 Resultat för dimensionering med beräknad tvärkraftsarmering (θ =21,8°) 

Armeringsdiameter (ø) [mm] 10 

Centrumavstånd (s) [mm] 344 

Dimensionerande tvärkraft (VEd) [kN] 195 

Aktuell armeringsarea (Asw) [mm2/m] 457 

Erforderlig armeringsarea (Asw,req) [mm2/m] 433 

Maximal tvärkraft (Vmax) [kN] 195 

Livtryckbrottskapacitet (VRd,max) [kN] 642 

Utnyttjandegrad (Vmax/VRd,max) 0,303 

Längsgående dragarmering 6ø12 

 

5.1.4 Fiktivt konstruktionsexempel 3 

Balken i det tredje fiktiva konstruktionsexemplet (se avsnitt 4.1.3) skiljer sig helt 
och hållet från de övriga två och får således definieras från början. Samma 
princip, vad gäller laster och effektiv höjd, som i tidigare exempel tillämpas. 
Övriga indata, som t.ex. betongkvalitet, är densamma. För att få till ett resultat 
som är jämförbart med det handberäknade ställs bygelarmeringens diameter in 
till 6mm. Precis som tidigare testas först dimensionering utan 
tvärkraftsarmering, med resultat enligt Tabell 5-7. 
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Tabell 5-7 Resultat för dimensionering utan beräknad tvärkraftsarmering 

Armeringsdiameter (ø) [mm] 6 

Centrumavstånd (s) [mm] 269 

Dimensionerande tvärkraft (VEd) [kN] 94 

Betongkapacitet (VRd,c) [kN] 69 

Aktuell armeringsarea (Asw) [mm2/m] 210 

Maximal tvärkraft (Vmax) [kN] 95 

Livtryckbrottskapacitet (VRd,max) [kN] 405 

Utnyttjandegrad (Vmax/VRd,max) 0,233 

VRd,c ≥ VEd Nej 

Längsgående dragarmering 11ø12 

 

Eftersom bärförmågan med avseende på skjuvglidbrott även i detta fall 
understiger den dimensionerande tvärkraften måste beräkningen göras om. 
Precis som tidigare testas de båda gränsvärdena för trycksträvans lutning. Med 
45° lutning delades balken upp i fem delområden, se Figur 5-3. Resultat enligt 
Tabell 5-8 erhålls. 

 

Figur 5-3 Delområden för fiktivt konstruktionsexempel 3 i Concrete Beam 
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Tabell 5-8 Resultat för dimensionering med beräknad tvärkraftsarmering (θ =45°) 

Delområde 1 2 3 4 5 

Armeringsdiameter (ø) [mm] 6 6 6 6 6 

Centrumavstånd (s) [mm] 93 107 142 210 269 

Dimensionerande tvärkraft (VEd) [kN] 85 85 65 46 26 

Aktuell armeringsarea (Asw) [mm2/m] 608 528 398 269 210 

Erforderlig armeringsarea (Asw,req) [mm2/m] 602 525 397 269 146 

Maximal tvärkraft (Vmax) [kN] 95 86 68 50 33 

Livtryckbrottskapacitet (VRd,max) [kN] 365 365 365 365 365 

Utnyttjandegrad (Vmax/VRd,max) 0,259 0,235 0,187 0,139 0,090 

Längsgående dragarmering 11ø12 11ø12 11ø12 11ø12 11ø12 

 

Om samma beräkning utförs med trycksträvans lutning angiven till 21,8° delas 
balken inte längre upp i delområden. Resultat enligt Tabell 5-9 erhålls. 

Tabell 5-9 Resultat för dimensionering med beräknad tvärkraftsarmering (θ =21,8°) 

Armeringsdiameter (ø) [mm] 6 

Centrumavstånd (s) [mm] 269 

Dimensionerande tvärkraft (VEd) [kN] 70 

Aktuell armeringsarea (Asw) [mm2/m] 210 

Erforderlig armeringsarea (Asw,req) [mm2/m] 199 

Maximal tvärkraft (Vmax) [kN] 95 

Livtryckbrottskapacitet (VRd,max) [kN] 251 

Utnyttjandegrad (Vmax/VRd,max) 0,376 

Längsgående dragarmering 11ø12 

 

5.1.5 Verkligt konstruktionsexempel 1 

Denna balk (se avsnitt 4.2.1) beräknas enligt exakt samma principer som 
tidigare, vilket ger resultat enligt Tabell 5-10 vid dimensionering utan beräknad 
tvärkraftsarmering. 
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Tabell 5-10 Resultat för dimensionering utan beräknad tvärkraftsarmering 

Armeringsdiameter (ø) [mm] 8 

Centrumavstånd (s) [mm] 314 

Dimensionerande tvärkraft (VEd) [kN] 299 

Betongkapacitet (VRd,c) [kN] 168 

Aktuell armeringsarea (Asw) [mm2/m] 320 

Maximal tvärkraft (Vmax) [kN] 299 

Livtryckbrottskapacitet (VRd,max) [kN] 1236 

Utnyttjandegrad (Vmax/VRd,max) 0,242 

VRd,c ≥ VEd Nej 

Längsgående dragarmering 11ø16 

 

Eftersom bärförmågan med avseende på skjuvglidbrott även i detta fall 
understiger den dimensionerande tvärkraften måste beräkningen göras om. 
Precis som tidigare testas de båda gränsvärdena för trycksträvans lutning. Med 
45° lutning delades balken upp i fem delområden, se Figur 5-4. Resultat enligt 
Tabell 5-11. 

 

Figur 5-4 Delområden för verkligt konstruktionsexempel 1 i Concrete Beam 

Tabell 5-11 Resultat för dimensionering med beräknad tvärkraftsarmering (θ =45°) 

Delområde 1 2 3 4 5 

Armeringsdiameter (ø) [mm] 8 8 8 8 8 

Centrumavstånd (s) [mm] 107 147 314 147 107 

Dimensionerande tvärkraft (VEd) [kN] 251 203 106 203 251 

Aktuell armeringsarea (Asw) [mm2/m] 940 684 308 680 934 

Erforderlig armeringsarea (Asw,req) [mm2/m] 934 680 308 680 934 

Maximal tvärkraft (Vmax) [kN] 299 251 155 251 299 

Livtryckbrottskapacitet (VRd,max) [kN] 1112 1112 1112 1112 1112 

Utnyttjandegrad (Vmax/VRd,max) 0,269 0,226 0,140 0,226 0,269 

Längsgående dragarmering 11ø16 11ø16 11ø16 11ø16 11ø16 
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Om samma beräkning utförs med trycksträvans lutning angiven till 21,8° delas 
balken inte längre upp i delområden. Resultat enligt Tabell 5-12. 

Tabell 5-12 Resultat för dimensionering med beräknad tvärkraftsarmering (θ =21,8°) 

Armeringsdiameter (ø) [mm] 8 

Centrumavstånd (s) [mm] 314 

Dimensionerande tvärkraft (VEd) [kN] 178 

Aktuell armeringsarea (Asw) [mm2/m] 320 

Erforderlig armeringsarea (Asw,req) [mm2/m] 265 

Maximal tvärkraft (Vmax) [kN] 299 

Livtryckbrottskapacitet (VRd,max) [kN] 767 

Utnyttjandegrad (Vmax/VRd,max) 0,390 

Längsgående dragarmering 11ø16 

 

5.1.6 Verkligt konstruktionsexempel 2 

Denna balk (se avsnitt 4.2.2) beräknas enligt exakt samma principer som 
tidigare, vilket ger resultat enligt Tabell 5-13 vid dimensionering utan beräknad 
tvärkraftsarmering. 

Tabell 5-13 Resultat för dimensionering utan beräknad tvärkraftsarmering 

Armeringsdiameter (ø) [mm] 10 

Centrumavstånd (s) [mm] 188 

Dimensionerande tvärkraft (VEd) [kN] 609 

Betongkapacitet (VRd,c) [kN] 144 

Aktuell armeringsarea (Asw) [mm2/m] 2139 

Maximal tvärkraft (Vmax) [kN] 609 

Livtryckbrottskapacitet (VRd,max) [kN] 680 

Utnyttjandegrad (Vmax/VRd,max) 0,895 

VRd,c ≥ VEd Nej 

Längsgående dragarmering 6ø12 

 

Eftersom bärförmågan med avseende på skjuvglidbrott även i detta fall 
understiger den dimensionerande tvärkraften måste beräkningen göras om. 
Precis som tidigare testas de båda gränsvärdena för trycksträvans lutning. Med 
45° lutning delades balken upp i tre delområden. Delområde 1 och 3 sträcker 
sig 100mm från respektive stöd medan resten av balken utgörs av delområde 2. 
Resultat enligt Tabell 5-14. 
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Tabell 5-14 Resultat för dimensionering med beräknad tvärkraftsarmering (θ =45°) 

Delområde 1 2 3 

Armeringsdiameter (ø) [mm] 16 16 16 

Centrumavstånd (s) [mm] 65 188 65 

Dimensionerande tvärkraft (VEd) [kN] 609 8 609 

Aktuell armeringsarea (Asw) [mm2/m] 6187 2139 6187 

Erforderlig armeringsarea (Asw,req) [mm2/m] 6176 77 6176 

Maximal tvärkraft (Vmax) [kN] 609 608 609 

Livtryckbrottskapacitet (VRd,max) [kN] 612 612 612 

Utnyttjandegrad (Vmax/VRd,max) 0,995 0,994 0,995 

Längsgående dragarmering 6ø12 6ø12 6ø12 

 

Även då samma beräkning utförs med trycksträvans lutning angiven till 21,8° 
delas balken upp i samma delområden. Resultat enligt Tabell 5-15. 

Tabell 5-15 Resultat för dimensionering med beräknad tvärkraftsarmering (θ =21,8°) 

Delområde 1 2 3 

Armeringsdiameter (ø) [mm] 16 16 16 

Centrumavstånd (s) [mm] 130 188 130 

Dimensionerande tvärkraft (VEd) [kN] 609 6 609 

Aktuell armeringsarea (Asw) [mm2/m] 3093 2139 3093 

Erforderlig armeringsarea (Asw,req) [mm2/m] 3088 28 3088 

Maximal tvärkraft (Vmax) [kN] 609 608 609 

Livtryckbrottskapacitet (VRd,max) [kN] 469 469 469 

Utnyttjandegrad (Vmax/VRd,max) 1,298 1,297 1,298 

Längsgående dragarmering 6ø12 6ø12 6ø12 

 

Med denna lutning uppfyller balken alltså inte kraven med avseende på 
livtryckbrott. 

5.2 FEM-Design 

FEM-Design är ett avancerat modelleringsprogram för finita element-analyser och 
dimensionering av betong-, stål- och träkonstruktioner enligt Eurokod. Även 
FEM-Design är utvecklat av företaget StruSoft. I programmet går det att utföra 
allt från dimensionering av enkla element till globala stabilitetsanalyser. 

5.2.1 Programmet 

I FEM-Design arbetar man i en CAD-baserad miljö med verktyg som påminner 
om program såsom t.ex. Autodesk AutoCAD. I programmet kan man modellera 
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upp hela byggnader och sedan dimensionera varje enskilt element i dessa. 
Detta genom att rita upp byggnadens olika element (balkar, pelare, väggskivor 
m.m.) och definiera geometrin för dessa. Vidare ställs förhållanden i 
anslutningspunkter in och laster och lastkombinationer läggs till. Utifrån detta 
kan man sedan läsa av allt från snittstorheter i varje enskilt element till 
erforderlig armering i en balk eller pelare.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att FEM-Design är ett mycket mer 
avancerat och omfattande program än Concrete Beam. Det senare är mer 
anpassat för att, som i det här fallet, snabbt och enkelt beräkna enskilda balkar 
medan FEM-Design tar med byggnaden som helhet. 

I detta arbete har version 13.01 av FEM-Design använts.  

 

Figur 5-5 Balk modellerad i FEM-Design 

5.2.2 Fiktivt konstruktionsexempel 1 

Den första balkens (se avsnitt 4.1.1) geometri och laster definieras i 
programmet. Lasterna läggs, precis som i Concrete Beam, in utan koefficient 
eftersom dessa endast finns angivna med dimensionerande värde. Dessutom 
ska inga beräkningar i bruksgränstillstånd utföras, varför detta inte är 
nödvändigt. Vidare ställs betongkvalitet, armeringstyp och armeringsdiameter 
in för att motsvara handberäkningen. Trots justering av täckskiktet ändrades 
inte den effektiva höjden, vilket innebär en differens från handberäkningen. I 
övrigt motsvarar balken i programmet den i handberäkningen och en 
dimensionering genomförs. Balken delas då upp i delområden, de olika 
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resultaten för dessa redovisas dock inte här. Fokus läggs istället, precis som vid 
handberäkningen, på det delområde som innehåller det ”värsta snittet”, vilket 
sträcker sig 500mm ut från det ena stödet. Detta eftersom det finns väldigt 
mycket mer information än i Concrete Beam för varje snitt. Denna information 
redovisas i Tabell 5-16 samt Tabell 5-17. 

Tabell 5-16 Resultat för dimensionering 

Armeringsdiameter (ø) [mm] 10 

Centrumavstånd (s) [mm] 225 

Aktuell armeringsarea (Asw) [mm2/m] 698 

Dimensionerande tvärkraft (VEd) [kN] 118,74 

Livtryckbrottskapacitet (VRd,max) [kN] 1044,00 

Betongkapacitet (VRd,c) [kN] 86,59 

Skjuvglidbrottskapacitet (VRd,s) [kN] 119,71 

Utnyttjandegrad livtryckbrott (VEd / VRd,max) 0,11 

Utnyttjandegrad skjuvglidbrott (VEd / VRd,s) 0,99 

 
Tabell 5-17 Parametrar i beräkningen 

ρl 0,00244 
υ 0,54 
υ1 0,60 
k 1,66 
υmin 0,37 

d [mm] 464 

z [mm] 418 

 

5.2.3 Fiktivt konstruktionsexempel 2 

I det andra fiktiva konstruktionsexemplet (se avsnitt 4.1.2) användes samma 
balk som i det första exemplet. Därmed behöver endast lastförutsättningarna 
justeras. När detta är utfört genomförs en ny dimensionering, med resultat 
enligt Tabell 5-18 och Tabell 5-19. Det betraktade delområdet stäcker sig 
1089mm från det vänstra stödet.  
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Tabell 5-18 Resultat för dimensionering 

Armeringsdiameter (ø) [mm] 10 

Centrumavstånd (s) [mm] 125 

Aktuell armeringsarea (Asw) [mm2/m] 1257 

Dimensionerande tvärkraft (VEd) [kN] 194,75 

Livtryckbrottskapacitet (VRd,max) [kN] 1035,00 

Betongkapacitet (VRd,c) [kN] 86,06 

Skjuvglidbrottskapacitet (VRd,s) [kN] 213,63 

Utnyttjandegrad livtryckbrott (VEd / VRd,max) 0,19 

Utnyttjandegrad skjuvglidbrott (VEd / VRd,s) 0,91 

 
Tabell 5-19 Parametrar i beräkningen 

ρl 0,00197 
υmin 0,40 
υmin 0,37 
υ 0,54 
υ1 0,60 
k 1,66 
υmin 0,40 

d [mm] 460 

z [mm] 414 

 

5.2.4 Fiktivt konstruktionsexempel 3 

Konsolbalken i det tredje fiktiva konstruktionsexemplet (se avsnitt 4.1.3) 
modellerades upp i programmet, inklusive laster. Förutsättningar såsom 
armeringsdimension, täckskikt etc. ställdes in för att få en balk motsvarande 
den som beräknats för hand. Korrekt effektiv höjd gick dock inte att få till i 
detta fall heller. Efter detta utfördes en dimensionering, med resultat enligt 
Tabell 5-20 och Tabell 5-21. Det delområde som studeras sträcker sig 900mm 
från inspänningen 
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Tabell 5-20 Resultat för dimensionering 

Armeringsdiameter (ø) [mm] 6 

Centrumavstånd (s) [mm] 75 

Aktuell armeringsarea (Asw) [mm2/m] 754 

Dimensionerande tvärkraft (VEd) [kN] 94,50 

Livtryckbrottskapacitet (VRd,max) [kN] 414,00 

Betongkapacitet (VRd,c) [kN] 66,85 

Skjuvglidbrottskapacitet (VRd,s) [kN] 102,54 

Utnyttjandegrad livtryckbrott (VEd / VRd,max) 0,23 

Utnyttjandegrad skjuvglidbrott (VEd / VRd,s) 0,92 

 
Tabell 5-21 Parametrar i beräkningen 

ρl 0,01694 
υ 0,54 
υ1 0,60 
k 1,74 
υmin 0,40 

d [mm] 368 

z [mm] 331 

 

5.2.5 Verkligt konstruktionsexempel 1 

Det första verkliga konstruktionsexemplet (se avsnitt 4.2.1) modellerades upp 
precis som tidigare exempel och dimensionerades sedan med resultat enligt 
Tabell 5-22 och Tabell 5-23. 

Tabell 5-22 Resultat för dimensionering 

Armeringsdiameter (ø) [mm] 8 

Centrumavstånd (s) [mm] 75 

Aktuell armeringsarea (Asw) [mm2/m] 1340 

Dimensionerande tvärkraft (VEd) [kN] 299,30 

Livtryckbrottskapacitet (VRd,max) [kN] 1242,00 

Betongkapacitet (VRd,c) [kN] 124,44 

Skjuvglidbrottskapacitet (VRd,s) [kN] 341,81 

Utnyttjandegrad livtryckbrott (VEd / VRd,max) 0,24 

Utnyttjandegrad skjuvglidbrott (VEd / VRd,s) 0,88 
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Tabell 5-23 Parametrar i beräkningen 

ρl 0,00589 
υ 0,54 
υ1 0,60 
k 1,54 
υmin 0,33 

d [mm] 690 

z [mm] 621 

 

5.2.6 Verkligt konstruktionsexempel 2 

Det andra verkliga konstruktionsexemplet (se avsnitt 4.2.2) modellerades upp 
precis som tidigare exempel och dimensionerades sedan med resultat enligt 
Tabell 5-24 och Tabell 5-25. 

Tabell 5-24 Resultat för dimensionering 

Armeringsdiameter (ø) [mm] 16 

Centrumavstånd (s) [mm] 50 

Aktuell armeringsarea (Asw) [mm2/m] 8042 

Dimensionerande tvärkraft (VEd) [kN] 609,11 

Livtryckbrottskapacitet (VRd,max) [kN] 680,40 

Betongkapacitet (VRd,c) [kN] 91,06 

Skjuvglidbrottskapacitet (VRd,s) [kN] 749,00 

Utnyttjandegrad livtryckbrott (VEd / VRd,max) 0,90 

Utnyttjandegrad skjuvglidbrott (VEd / VRd,s) 0,81 
 

Tabell 5-25 Parametrar i beräkningen 

ρl 0,00748 
υ 0,54 
υ1 0,60 
k 1,89 
υmin 0,46 

d [mm] 252 

z [mm] 227 
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6. JÄMFÖRELSER 

I detta avsnitt kommer beräkningsgången och resultaten från beräkningarna i 
avsnitt 4 och avsnitt 5 att jämföras. Först och främst för att se hur resultaten 
skiljer sig åt. Men även för att försöka reda ut om, och i sådana fall hur, 
programmen tar hänsyn till vissa ingående parametrar (som t.ex. lastreducering 
vid lastangrepp nära upplag). 

6.1 Fiktivt konstruktionsexempel 1 

6.1.1 Concrete Beam 

För den fritt upplagda tvåstödsbalken i konstruktionsexempel 1 (se avsnitt 4.1.1 
och 5.1.2) skiljde sig resultaten markant beräkningssätten emellan. Detta då det 
enligt handberäkningen inte behövdes någon beräknad tvärkraftsarmering, 
medan det enligt Concrete Beam behövdes. Anledningen till det är att det som, i 
Concrete Beam, benämns som ”betongkapaciteten” underskrider den 
dimensionerande tvärkraften. Denna ”betongkapacitet” är det som i rapporten 
har benämnts som tvärkraftskapacitet med avseende på skjuvglidbrott för 
konstruktioner utan tvärkraftsarmering (uttryck (3-1)). Skillnaden i Concrete 
Beam är att man, istället för att reducera lasten, ökar denna kapacitet vid 
lastangrepp nära upplag. Vid jämförelse märker man dock att detta tillskott till 
kapaciteten inte motsvarar den lastreducering som använts i hanberäkningen 

                                      (             ) 

                                     (             ) 

där: 

                                                   

Man lär uppmärksamma att Concrete Beam endast använder sig av heltal och att 
differensen därmed kan variera med 1,0 p.g.a. avrundning. Detta förklarar dock 
inte skillnaden mellan reducering och tillskott, som borde vara samma värde. 
Eftersom bakgrunden till värdet på reduceringen är känt (reducerad tvärkraft 
med faktorn β vid avståndet d från upplagskanten) bör tillskottet till 
kapaciteten i programmet undersökas. Man ser då att programmet, istället för 
att tillämpa regeln att snitt närmare upplagskanten än sträckan d inte behöver 
kontrolleras, utnyttjar att tvärkraftens minsta värde inom sträckan z · cotθ får 
användas i områden utan diskontinuiteter. Dessutom används inte reducering 
med faktorn β överhuvudtaget. 

    (      )               (              )          

            (      )                       
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Ett värde som ligger inom det intervall där tillskottet bör ligga enligt 
resonemang ovan. Eftersom att varken regeln för snitt närmare upplag än 
sträckan d eller lastreducering med faktorn β tillämpas blir den 
dimensionerande tvärkraften större. Därmed överstiger denna 
tvärkraftskapaciteten och beräknad tvärkraftsarmering erfordras. Man bör dock 
uppmärksamma att, om man i programmet sätter trycksträvans lutning till 
21,8°, uppfyller kraven med minimiarmering och därmed får samma resultat. 

Att faktorn β inte används av programmet är väldigt märkligt då man, intill 
rutan för val om ”förhöjd tvärkraftskapacitet nära stöd” ska utnyttjas eller ej, 
hänvisar till stycket 6.2.2 (6) i EK2. Detta stycke behandlar nämligen just 
reduktion med faktorn β.  

Vad gäller tvärkraftskapaciteten med avseende på livtryckbrott erhölls exakt samma 
värde i programmet som vid handberäkningen. 

6.1.2 FEM-Design 

Precis som vid beräkningen i Concrete Beam blev resultatet i FEM-Design att 
beräknad tvärkraftsarmering erfordras för detta exempel (se avsnitt 4.1.1 och 
5.2.2). Skillnaden är dock att armeringsmängden blir större i FEM-Design än det 
handberäknade värdet, vilket inte var fallet i Concrete Beam. Detta kan enkelt 
förklaras med att programmet inte tillämpar lastreducering överhuvudtaget. 
P.g.a. detta är en jämförelse mellan armeringsmängder tämligen ointressant, 
förutom konstaterandet att armeringsmängden blir större vid beräkning i 
programmet. 

Vad som däremot kan jämföras är de bärförmågor som räknats fram. Till att 
börja med är tvärkraftskapaciteten med avseende på livtryckbrott ca 9kN större i 
programmet än det värde som räknats fram för hand. Något som enkelt kan 
härledas till det större värdet på den effektiva höjden (då detta leder till ett 
större värde på den inre hävarmen z). Eftersom programmet använder sig av 
45° lutning på trycksträvan blir livtryckbrottskapaciteten densamma oavsett om 
beräknad tvärkraftsarmering används eller ej, varför dessa kan jämföras med 
varandra. 

Att betongkapaciteten (tvärkraftskapaciteten med avseende på skjuvglidbrott) 
skiljer sig åt mellan beräkningssätten kan även det härledas ur skillnaden i 
effektiv höjd. Dessutom skiljer sig mängden längsgående dragarmering, vilket 
även det bidrar till ett annat värde på bärförmågan. Byter man ut dessa 
parametrar i uttrycket erhåller man samma värde som i programmet. 
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6.2 Fiktivt konstruktionsexempel 2 

6.2.1 Concrete Beam 

I det andra fiktiva konstruktionsexemplet (se avsnitt 4.1.2 och 5.1.3) användes 
samma balk som i det första exemplet. I och med detta blev 
livtryckbrottskapaciteten densamma vid beräkning utan tvärkraftsarmering. 
Betongkapaciteten skiljde sig däremot trots det identiska tvärsnittet p.g.a. det 
tillskott som ersätter lastreduceringen. För att undersöka om resonemanget i 
avsnitt 6.1.1 stämmer in även här undersöks resultaten på samma sätt för detta 
exempel. Först måste dock tvärkraftskapaciteten med avseende på skjuvglidbrott 
beräknas på nytt. Detta eftersom mängden längsgående armering skiljer sig 
från den som använts i handberäkningen. Denna kapacitet beräknas då som 

      [      (        )
         ]      

   
   

   
 

      

       
                  

       [          (              )
 

 ]                   

          

Med detta nya värde på kapaciteten utförs sedan samma jämförelse som i 
avsnitt 6.1.1 

                                       (             ) 

                                     (             ) 

Även i detta fall finns alltså en väsentlig skillnad mellan reducering och 
tillskott. Anledningen till denna skillnad är lite svårare att härleda. Eftersom 
balken inte huvudsakligen är belastad med en jämnt utbredd last är inte regeln 
om områden utan diskontinuiteter tillämpbar (denna skulle inte minska den 
dimensionerande tvärkraften särskilt mycket för en så pass liten utbredd last 
heller). Det som återstår är då egentligen reducering av lastens bidrag med 
faktorn β, vilken har använts i handberäkningen. Vad som då gör att tillskottets 
värde är lite drygt hälften av reduceringens värde är svårt att avgöra. 

Om man istället tittar på de resultat som erhålls när man väljer att beräkna med 
tvärkraftsarmering ser man att den dimensionerande tvärkraften är ett 
oreducerat värde. Således blir armeringsmängden betydligt större när balken 
beräknas i programmet. Förutom i området mellan punktlasten och upplaget 
där armeringsmängden är mindre(!) än det som räknats fram enligt regeln som 
behandlar detta, mer om detta i avsnitt 6.6. 
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Vad gäller livtryckbrottskapaciteten motsvarar de värden som räknats fram för 
hand de som erhålls i programmet, för båda gränsvärdena på trycksträvans 
lutning. 

6.2.2 FEM-Design 

Även i detta exempel (se avsnitt 4.1.2 och 5.2.3) erhålls en större 
armeringsmängd vid beräkning i FEM-Design jämfört med den som räknats 
fram för hand. Som redan konstaterats beror alltså detta på att programmet inte 
använder sig av lastreducering överhuvudtaget. Då det enligt denna 
handberäkning behövdes en beräknad tvärkraftsarmering kan det vara intressant 
att jämföra armeringsmängderna för att se hur stor inverkan lastreduceringen 
faktiskt har på resultatet. 

I handberäkningen räknades armeringsmängden 785 mm2/m fram, vilken kan 
jämföras med programmets 1257 mm2/m. En ökning med 60 % alltså. Detta 
visar hur viktigt det kan vara att utnyttja lastreduceringen för att minska 
armeringsmängden. 

Vad gäller bärförmågor så är, i detta exempel, livtryckbrottskapaciteten exakt 
samma värde som det som räknats fram för hand. Detta för att den effektiva 
höjden i det här fallet har exakt samma värde. Betongkapaciteten skiljer sig 
däremot även i det här fallet från det handberäknade värdet. Förklaringen till 
detta är att mängden längsgående dragarmering inte är densamma. 

Eftersom värdet på den dimensionerande tvärkraften är betydligt högre utan 
lastreducering behövs naturligtvis ett större värde på tvärkraftskapaciteten med 
avseende på skjuvglidbrott. Denna blir i beräkningsprogrammet mer än dubbelt så 
stor, vilket förklarar den stora ökningen i armeringsmängd. 

6.3 Fiktivt konstruktionsexempel 3 

6.3.1 Concrete Beam 

Även för balken i konstruktionsexempel 3 (se avsnitt 4.1.3 och 5.1.4) blir 
tvärkraftskapaciteten med avseende på livtryckbrott densamma i beräkningsprogram 
och handberäkning, både utan och med beräknad tvärkraftsarmering. I Concrete 
Beam blev mängden längsgående dragarmering större än i handberäkningen, 
varför en ny tvärkraftskapacitet måste beräknas 

      [      (        )         ]     
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       [          (             )
 

 ]                   

          

Eftersom denna balk endast är belastad av en utbredd last borde den förhöjda 
skjuvglidbrottskapacitetens värde kunna förklaras med samma resonemang 
som i avsnitt 6.1.1 

    (      )              (              )          

            (      )                     

                                   

Ett värde som alltså inte ligger inom intervallet där det borde återfinnas om 
tidigare resonemang stämmer. Detta skulle kunna bero på att balken i detta 
exempel är en konsolbalk och att ingen ”upplagsbredd” går att definiera för en 
sådan i programmet. Alternativt kan avrundningar i handberäkning vara 
anledningen, då skillnaden är väldigt liten.  

Vid beräkning med tvärkraftsarmering har, till skillnad från tidigare, 
programmet reducerat den dimensionerande tvärkraften. Även här ser det ut 
att vara enligt regeln för områden utan diskontinuitet. För lutningen 45° anges 
nämligen den dimensionerande tvärkraften till 85kN (se ovan). Vid den flackare 
lutningen 21,8° anges den dimensionerande tvärkraften till 70kN, något som 
förklaras med 

    (      )              (                )          

Eftersom att reducering/tillskott, precis som i avsnitt 6.1.1, kan förklaras med 
denna regel kan man dra slutsatsen att felaktigheten i jämförelsen ovan (för 
beräkningen utan tvärkraftsarmering) beror på avrundningar. 

Då armeringen som räknades fram för hand blev mindre än minimikravet blir 
resultatet detsamma i båda beräkningssätten (förutom att handberäkningen 
avrundats till närmaste 50-tal vad gäller centrumavstånd). 

6.3.2 FEM-Design 

Precis som i tidigare exempel blir armeringsmängden större när balken (se 
avsnitt 4.1.3 och 5.2.4) beräknas i programmet än för hand, av samma skäl. Det 
kan däremot vara intressant att se hur mycket större i det här fallet, då ingen 
punktlast är inblandad. Armeringsmängd enligt handberäkning var 226 
mm2/m, medan mängden tvärkraftsarmering enligt beräkningsprogrammet 
uppgick till 754 mm2/m. En ökning med hela 235 %. Detta betyder självklart 
inte att man sparar mer på att lastreducera i samtliga fall där endast en utbredd 
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last förekommer. Det borde snarare vara tvärtom då en punktlasts totala bidrag 
till tvärkraften kan reduceras mer än en utbredd last. Däremot kan man, vid 
belastning med endast en jämnt utbredd last, även tillämpa regeln om att snitt 
närmare upplagskanten än avståndet d inte behöver kontrolleras för tvärkraft. 
Något som ger en betydligt mindre dimensionerande tvärkraft och således även 
mindre tvärkraftsarmering. Sedan beror det självklart på balkgeometri, 
lastförutsättningar och förhållandet dessa emellan. 

Även i detta exempel finns en skillnad i både livtryckbrottskapaciteten och 
betongkapaciteten p.g.a. andra värden på längsgående armeringsmängd och 
effektiv höjd. 

6.4 Verkligt konstruktionsexempel 1 

6.4.1 Concrete Beam 

Till skillnad från övriga exempel skiljer sig i detta fall (se avsnitt 4.2.1 och 5.1.5) 
tvärkraftskapaciteten med avseende på livtryckbrott från handberäkningen. Värdet i 
programmet ligger 6kN under det handberäknade trots att alla ingående 
parametrar borde vara identiska. En tänkbar anledning till skillnaden kan vara 
att den effektiva höjden i balkens mitt blir något lägre för att armering läggs i 
två lager och att balken skulle beräkna kapaciteten där. Det blir ett lägre värde, 
men samtidigt inträffar inte den dimensionerande tvärkraften i ett sådant snitt, 
så man bör kunna använda det högre värdet oavsett. Beräkningen i övrigt 
påverkas inte av detta då värdet ändå är betydligt större än den 
dimensionerande tvärkraften. 

För att kontrolleras om tidigare slutsatser (angående vilka regler som tillämpas) 
stämmer utförs samma jämförelse även för detta exempel. Även här skiljer sig 
mängden längsgående armering, varför betongkapaciteten måste räknas om 

  
      [      (        )         ]     

   
   

   
 

       

       
                  

       [          (              )
 

 ]                    

           

    (      )               (              )           

            (      )                        

                                       



Kap. 6 Jämförelser 

 

81 

 

För detta exempel ligger värdet än längre ifrån än i avsnitt 6.3.1 och kan inte 
endast bero på avrundningar. Därmed kanske tidigare slutsats kan antas vara 
fel när det gäller beräkningar utan tvärkraftsarmering. När beräknad 
tvärkraftsarmering används tycks det dock stämma. För en 45° lutning på 
trycksträvan stämmer den dimensionerande tvärkraften in (se ovan). Samma 
sak gäller för lutningen 21,8° 

    (      )               (                )           

Det kan alltså konstateras att regeln tillämpas då beräknad tvärkraftsarmering 
används. Vad som används där så inte är fallet är dock oklart. 

Även med tvärkraftsarmering skiljer sig livtryckbrottskapaciteten 
beräkningssätten emellan. I det fallet med 4kN, troligen av samma anledning 
som nämnts ovan. 

6.4.2 FEM-Design 

Eftersom det i detta exempel (se avsnitt 4.2.1 och 5.2.5) gick att få till en effektiv 
höjd som motsvarade den i det handberäknade exemplet blir det en enklare 
jämförelse (precis som i avsnitt 6.2.2). Detta märks framförallt vid jämförelse av 
livtryckbrottskapaciteten som blir exakt samma värde (om man tittar på den 
som räknas utan tvärkraftsarmering, den andra skiljer sig eftersom 
trycksträvans lutning skiljer sig). Att jämföra armeringsmängder blir i detta fall 
tämligen irrelevant då trycksträvans lutning, i handberäkningen, sattes till 
21,8°. En flackare lutning leder, som sagt, till en betydligt mindre mängd 
tvärkraftsarmering. Detta i kombination med avsaknaden av lastreducering i 
FEM-Design leder till en väldigt stor skillnad vad gäller armeringsmängd. 

6.5 Verkligt konstruktionsexempel 2 

6.5.1 Concrete Beam 

När detta exempel (se avsnitt 4.2.2 och 5.1.6) beräknas i Concrete Beam erhålls 
återigen samma livtryckbrottskapacitet som i handberäkningen, både med och 
utan beräknad tvärkraftsarmering. Tillskottet på betongkapaciteten p.g.a. last 
nära upplag blir i det här fallet 

                                      

Ett värde som inte ligger i närheten av den reducering som har använts i 
handberäkningen. Då en punktlast angriper så nära upplaget som i exemplet i 
fråga kan en kraftig reducering för dennas bidrag göras med faktorn β. 
Eftersom denna faktor inte verkar tillämpas överhuvudtaget blir således den 
dimensionerande tvärkraften väldigt mycket högre än i handberäkningen. I fall 
med punktlaster kan inte regeln om områden utan diskontinuiteter heller 
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tillämpas, varför den dimensionerande tvärkraften blir väldigt stor i sådana fall. 
Däremot behövs ändå liknande mängder tvärkraftsarmering lokalt mellan 
stödet och punktlasten p.g.a. regeln som behandlar detta, se resonemang i 
avsnitt 6.2.1. 

6.5.2 FEM-Design 

När det gäller detta exempel (se avsnitt 4.2.2 och 5.2.6) erhålls, till skillnad från 
övriga exempel, en något så när liknande mängd tvärkraftsarmering. 
Anledningen till detta är dock inte att beräkningarna utförs på samma sätt, utan 
beror egentligen på två skilda beräkningssteg. I handberäkningen erhölls en 
väldigt stor armeringsmängd lokalt inom ”den centrala 0,75av långa delen 
mellan upplag och punktlast” p.g.a. regeln som behandlar detta (se avsnitt 3.3). 
Anledningen till den stora armeringsmängden i FEM-Design beror istället, 
precis som tidigare, på att ingen lastreducering används. Huruvida 
ovannämnda regel om att lokalt ha större armeringsmängd mellan upplag och 
punktlast tillämpas i programmet är svårt att avgöra. Detta då 
armeringsmängden överskrider detta värde oavsett. I det resultatblad som finns 
i programmet återfinns inget som tyder på att hänsyn tas till regeln i fråga. 

Vad gäller bärförmågor skiljer sig här tvärkraftskapaciteten med avseende på 
livtryckbrott avsevärt beräkningssätten emellan. Detta trots att samma effektiva 
höjd använts i båda fallen. Vad som istället skiljer sig åt är faktorn υ1, som i 
programmet satts till 0,6. Samma faktor har i handberäkningen angetts som 
0,54. Värdet 0,6 får, enligt EK2, användas då spänningen i tvärkraftsarmeringen 
understiger 80 % av dess karakteristiska flytgräns. Detta har, då man ändå 
ligger på den säkra sidan, inte kontrollerats i handberäkningen. Balkens 
betongkapacitet skiljer sig, precis som tidigare, p.g.a. olika värden på 
längsgående armeringsmängd.  

6.6 Analys 

Den första slutsatsen som kan dras är att både Concrete Beam och FEM-Design är 
två väldigt användbara program. När det gäller användningsområden finns 
dock vissa skillnader. Concrete Beam är anpassat för, och har som enda 
användningsområde, att dimensionera enskilda element i form av 
betongbalkar. FEM-Design är däremot ett mycket mer omfattande program och 
används för att modellera upp byggnader i sin helhet för att, förutom bara varje 
element, kunna beakta kraftspelet elementen emellan. Att Concrete Beam därför 
är mer anpassat och optimerat till beräkning av enskilda betongbalkar kom inte 
som någon överraskning. Generellt kan sägas att den minsta mängden 
tvärkraftsarmering erhölls ur handberäkningar, följt av beräkningar i Concrete 
Beam. Beräkningar utförda i FEM-Design gav den största mängden. 
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Eftersom man, när man utför en beräkning för hand, anpassar beräkning efter 
varje enskilt fall är det ingen överraskning att detta leder till det mest optimala 
resultatet. På samma sätt är Concrete Beam mer anpassat till att beräkna just 
betongbalkar än vad FEM-Design är, vilket förklarar det något ”bättre” 
resultatet. Samtidigt måste även nedlagd tid självklart beaktas. Det som bara är 
några knapptryck bort i ett beräkningsprogram tar betydligt längre tid att 
beräkna för hand. Man får helt enkelt, för varje enskilt fall, göra en bedömning 
vad som är mest lönsamt. Ska man t.ex. beräkna ett flertal balkar med exakt 
samma förutsättningar kan det vara lönsamt att lägga lite mer tid på 
beräkningen. 

Att en större armeringsmängd än den, enligt handberäkningarna, erforderliga 
mängden räknas fram blir givetvis att ligga på den säkra sidan. Då man 
däremot hamnar på en mindre mängd än vad som räknats fram enligt Eurokod 
dyker frågetecken upp, vilket alltså var fallet i avsnitt 6.2.1. Den, i Concrete 
Beam, beräknade mängden tvärkraftsarmering understeg där den som räknats 
fram med hänsyn till den regel som gäller mellan upplag och en intilliggande 
punktlast (se avsnitt 3.3). Just denna regel är dock lite svårtolkad. Regeln säger 
att tvärkraftsarmeringen ”inom den centrala 0,75av långa delen mellan 
punktlast och upplag” ska uppfylla villkoret i uttryck (3-30). Samtidigt står det 
att det gäller för tvärkraft som reducerats med faktorn β. Detta kan tolkas på två 
sätt: 

- Om man reducerar tvärkraften med faktorn β ska detta villkor vara 
uppfyllt. 

- Villkoret s k a, för en tvärkraft reducerad med faktorn β, vara uppfyllt. 

Om man väljer att tolka enligt det första alternativet behöver villkoret alltså inte 
vara uppfyllt om man, som i Concrete Beam, väljer att räkna utan lastreducering 
med faktorn β. 
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7.  DISKUSSION 

Målet med detta examensarbete var att, förutom att öka förståelsen för 
betongkonstruktioner i allmänhet och fenomenet tvärkraft i synnerhet, reda ut 
hela beräkningsförfarandet kring tvärkraft i Eurokod. Genom en grundlig 
genomgång av tvärkraftskapitlet i Eurokod 2 och beräkningar av betongbalkar 
(både för hand och i beräkningsprogram) har förståelsen ökat markant. 
Dessutom har de olika stycken och regler som finns i Eurokod retts ut och 
sammanfattats i en, enligt undertecknad, mer lättöverskådlig form. 

Genom att beräkna några exempel både för hand och i två olika 
beräkningsprogram har skillnader och eventuella förenklingar lokaliserats. Hur 
tvärkraft beaktas i dessa program har, så gott det går, retts ut och förklarats. 
Utifrån de jämförelser som utförts kan man dra slutsatser om huruvida det kan 
vara värt att lägga tid på att beräkna konstruktioner för hand eller inte. 

7.1 Handberäkningar 

Under arbetets gång har, efter att ha beräknat fem konstruktionsexempel både 
för hand och i beräkningsprogram, vissa ”förbättringsförslag” uppkommit från 
det att de ursprungliga handberäkningarna utfördes. Till att börja med valdes i 
samtliga fall antingen det högsta eller det lägsta tillåtna värdet på trycksträvans 
lutning (det lägsta värdet då skillnaden mellan livtryckbrottskapaciteten och 
den dimensionerande tvärkraften var liten och tvärtom). För att optimera 
beräkningen skulle man istället kunna lösa ut vinkeln genom att sätta uttrycket 
för livtryckbrottskapacitet lika med den dimensionerande tvärkraften. Detta 
skulle ge en så liten tvärkraftsarmeringsmängd som möjligt samtidigt som 
kraven med avseende på livtryckbrott uppfylls. 

När tvärkraftsarmeringen skulle väljas togs ett färdigt värde, som låg närmast 
över erforderlig armeringsmängd, ur en tabell. Detta begränsar valet av 
centrumavstånd till multiplar av 50mm. Om man istället skulle gå in med en 
given armeringsenhetsarea (genom att välja diameter) skulle man kunna lösa ut 
ett mer optimerat centrumavstånd och på så vis minska armeringsmängden 
ytterligare. Det är för övrigt på detta sätt som Concrete Beam bestämmer 
armeringsfördelningen. 

7.2 Datorberäkningar 

Båda de beräkningsprogram som använts i arbetet (och beräkningsprogram 
överhuvudtaget) har, i princip, aldrig använts av mig tidigare. Detta medför 
givetvis en osäkerhet i hur indata hanteras och hur dimensionering ska 
genomföras på ett korrekt sätt. Framförallt i FEM-Design som är ett väldigt 
avancerat program med en brant inlärningskurva. 
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Att resultaten skiljer sig har, i de flesta fallen, kunnat förklaras med att vissa 
parametrar inte överensstämt med motsvarande handberäkning. Just detta 
kanske hade kunnat gå att göra bättre med lite mer vana i programmen. Om 
framförallt en överensstämmande effektiv höjd och mängd längsgående 
armering hade kunnat ställas in hade även resultaten blivit mer jämförbara, 
utan justeringar. 

7.3 Förslag på fortsatta studier 

- En liknande genomgång av avsnitten i Eurokod som behandlar 
genomstansning och dimensionering med fackverksmodeller med tillhörande 
datorberäkningar och jämförelser. Även andra avsnitt skulle självklart 
kunna behandlas. Eurokod kan vara väldigt omfattande och 
svåröverskådlig, varför en liknande genomgång kan vara väldigt 
lärorikt. 

- Fortsatt jämförelse med andra beräkningsprogram än de som använts i 
detta arbete. 


