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Abstract

Minimum reinforcement according to Eurocode

Johan Fredin & Johan Hjälte

This thesis deals with the minimum reinforcement in 
concrete structures and the changes made in the 
regulations on this with the introduction of  EKS 10. EKS 
10, which was introduced January 1, 2016, is the 
swedish national annex to the common Eurocode. The 
introduction of EKS 10 has meant that more chapters 
from Eurocode have been adapted to swedish 
conditions and that the requirements for minimum 
reinforcement has been mitigated.

As part of the thesis a calculation template has been 
created in Microsoft Excel designed to facilitate the 
calculation of minimum reinforcement for 
Byggnadstekniska byrån in Stockholm. In addition to 
creating the template, common concrete sections have 
been analyzed  with respect to the reinforcement 
quantities and the economy.

The results show that the minimum amount of 
reinforcement has been reduced in all of the cross-
section examined in this thesis. The amended 
provisions have had the consequence that the minimum 
quantity of rienforcement in respect to reduction of 
crack width in beams and slabs have been decreased by 
between 10 and 32 percent. For walls the minimum 
amount of vertical reinforcement fallen by 50 percent in 
slender walls and by 100 percent non slender walls, 
while the minimum horizontal rienforcement decreased 
by 75 and 100 percent respectively.

According to the calculations done for a supposed 
example floor, this causes a potential reduction in 
material costs of up to 65 or 118  SEK per square meter, 
depending on whether or not the walls are regarded as 
slender.
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SAMMANFATTNING 
Detta examensarbete behandlar minimiarmering i betongkonstruktioner och de 
ändringar som skett i regelverket kring detta i och med införandet av EKS 10. 
EKS 10 infördes första januari 2016 och är den svenska nationella bilagan till 
den europagemensamma Eurokod. Införandet av EKS har betytt att fler kapitel 
från Eurokod nu är anpassade till svenska förhållanden och även att kraven på 
minimiarmering har mildrats. 
 
Syftet med detta examensarbetet är att underlätta beräkningar av 
minimiarmering för Byggnadstekniska Byrån i Stockholm. Som en del i 
examensarbetet skapas en beräkningsmall i Microsoft Excel. Utöver 
beräkningsmallen analyseras vanligt förekommande betongtvärsnitt med 
avseende på armeringsmängder och ekonomi. 
 
Resultatet visar att det har skett en minskning av minimiarmeringen i alla de 
tvärsnitt som undersökts i detta examensarbete. De ändrade bestämmelserna 
har fått konsekvensen att minsta mängd sprickarmering i exempelvis balkar 
och plattor minskat med mellan 10 och 32 procent. För slanka väggar har 
minsta mängd vertikalarmering minskat med 50 procent och 100 procent för 
icke slanka väggar, medan minsta horisontalarmering minskat med 75 
respektive 100 procent. 
 
Detta leder enligt de beräkningar som utförts för en antagen exempelvåning till 
en potentiell minskad materialkostnad på upp till 65 eller 118 kronor per 
kvadratmeter, beroende på om väggarna betraktas som slanka eller inte. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Nyckelord: Sprickbreddsbegränsning, EKS, Eurokod, Minimiarmering 

08 Fall	
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Detta examensarbete är skrivet inom ramen för den avslutande kursen på 
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1 - INTRODUKTION 

1.1 - Inledning 
De svenska dimensioneringsreglerna gällande byggnader och anläggningar har 
på senare år anpassats allt mer till EU. Fram till 2011 användes Boverkets 
konstruktionsregler (BKR) inom Sverige men den första januari samma år 
infördes Eurokod. Eurokod är europagemensamma dimensioneringsreglerna 
för bärverk till byggnader och anläggningar. Reglerna tas fram gemensamt av 
Europeiska kommissionen och Europeiska frihandelssammanslutningen och 
syftar till att utveckla EU:s inre marknad och göra säkerhetsnivåerna inom 
unionen mer enhetliga. Ett gemensamt regelverk gör att internationella 
byggföretag nu har lättare för att genomföra projekt över nationella gränser 
inom EU. 
 
I Sverige regleras tillämpningen av Eurokod i det nationella annexet Boverkets 
konstruktionsregler (EKS). Den första januari 2016 trädde EKS 10 i kraft 
(Boverket, 2016a). Under 2016 används EKS 10 parallellt med den äldre EKS 9 
(Boverket, 2016b). I EKS 10 införlivades nya Eurokodkapitel och ett antal 
befintliga regler från EKS 9 har ändrats. En av de regler som har ändrats vid 
årsskiftet är kravet på minimiarmering i betongkonstruktioner.  
 
Införandet av Eurokod har i vissa avseenden lett till ökade kostnader för såväl 
material, projektering och produktion. Enligt Svenska byggbranschens 
utvecklingsfond (SBUF) består en stor del av de ökade kostnaderna efter 
införandet av Eurokod av kostnader för armering (SBUF, 2015). SBUF menar att 
kostnadsökningen för armering med avseende på material varit mellan 1 och 3 
procent. Konstruktionsarbetet har också blivit mer komplicerat vilket har gjort 
att projekteringskostnaderna ökat med uppåt 10 procent (ibid). Enligt Boverkets 
konsekvensutredning av införandet av EKS 10 kommer mängden armering, 
framför allt minimiarmering, minska i många konstruktioner (Boverket, 2015). 
Hur mycket kostnaden minskar beror dels på hur tidigare regler har tillämpats, 
dels på hur de nu ändrade reglerna kommer att tillämpas (ibid). 
 
Minimiarmering i betongkonstruktioner behövs för att begränsa sprickbredder, 
fördela sprickor samt för robustheten i konstruktioner. Vid dimensionering av 
betongkonstruktioner antas nämligen betongen spricka och dragkrafterna 
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övergå till att bäras av inlagd armering. Nya krav på mängden minimiarmering 
gör att beräkningar och kostnader kommer skilja sig mellan de olika 
versionerna av de nationella bilagorna. 
 
I och med övergången till de nya reglerna har Byggnadstekniska byrån (BTB) 
ett behov av att effektivisera och förenkla beräkningarna av minimiarmeringen. 
  

1.2 - Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att genom studier av gällande 
dimensioneringsregler effektivisera arbetet med beräkning av minimiarmering 
enligt EKS 10. Dessutom syftar arbetet till att jämföra EKS 10 med EKS 9 genom 
parameterstudier och ekonomiska analyser samt att klargöra när och varför 
minimiarmeringen behövs enligt de nya bestämmelserna i EKS 10. 

1.3 - Mål 
Målet med examensarbetet är att skapa en beräkningsmall i Microsoft Excel för 
beräkningar av minimiarmering enligt EKS 10 för ett antal valda 
betongtvärsnitt. Mallen ska även göra jämförelser med EKS 9 samt behandla 
sprickbreddsbegränsning såväl som robusthet. Vidare är målet att med hjälp av 
beräkningsmallen analysera ekonomiska konsekvenser av förändringarna 
gällande minimiarmering i vanligt förekommande betongkonstruktioner. 

1.4 - Avgränsning 
För att kunna färdigställa examensarbetet inom den begränsade tidsramen har 
vissa avgränsningar gjorts.  
 

• Beräkningsmallen kan inte hantera alla givna geometrier på 
betongkonstruktioner utan fokuserar på fyrkantiga tvärsnitt, exempelvis 
låd- och T-tvärsnitt. Vidare har arbetet fokuserat på resultat kring 
mängden minimiarmeringen och inte placering av armeringen inom ett 
tvärsnitt. 

 
• Beräkningsmallen kan inte beräkna spänningar utifrån givna laster. 

Spänningar måste beräknas separat antingen manuellt eller med lämplig 
programvara. 
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• Inför arbetets början var Byggnadstekniska byråns önskemål att 
beräknings-mallen skapas i antingen Microsoft Excel eller PTC-MathCad. 
Efter en kort diskussion valdes Microsoft Excel, framför allt eftersom det 
är ett program som använts mer frekvent i utbildningen. 

 
• Den ekonomiska analysen behandlar endast materialkostnadens 

påverkan på byggkostnaden och utelämnar därmed bland annat 
projekterings- och produktionskostnader. 

1.5 2 - Metod 
Studien inleddes med en litteratur- och beräkningsgenomgång av Eurokod 2 
samt Boverkets konstruktionsregler, EKS 9 och 10. Eurokod 2 innehåller 
bestämmelser om dimensionering av betongkonstruktioner. Främst har kapitel 
7 och kapitel 9 studerats. Kapitel 7 omfattar minimiarmering för 
sprickbreddsbegränsning och kapitel 9 behandlar minimiarmering för 
robusthet. Utifrån litteraturen har en sammanfattning skapats om hur 
minimiarmering dimensioneras enligt EKS 10. Sammanfattningen av EKS 10 
har även jämförts med en befintlig sammanfattning av EKS 9 från Svenska 
betongföreningens handbok till Eurokod 2.  
 
Efter sammanfattningen av litteraturen utarbetades en beräkningsgång med 
tillhörande flödesschema som fördes in i en beräkningsmall som skapades med 
Microsoft Excel. Användare kan där fylla i indata som genom beräkningar 
omvandlas till användbar utdata, i detta fall mängd minimiarmering med 
avseende på sprickbreddsbegränsning eller robusthet. 
 
Slutligen har en analys av tre vanligt förekommande tvärsnitt gjorts. Dessutom 
analyserades de ekonomiska konsekvenserna av ändrade krav på 
minimiarmering. Den ekonomiska analysen innefattade förutom de tre 
tvärsnitten även en antagen exempelvåning för att på ett mer verkligt sätt 
beräkna kostnader i ett typiskt betonghus. Kostnadsberäkningen har gjorts 
genom att först beräkna förändringen av armeringsmängd och sedan omsatt 
denna förändring till kostnader utslagna per yt- och längdenhet bärverksdel, 
samt per kvadratmeter golvarea. 
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2 - BAKGRUNDSBESKRIVNING OCH 
LITTERATURSTUDIE 
Kapitel två består av en redogörelse av Eurokod och EKS följt av en beskrivning av 
betongens och armeringens egenskaper. Avslutningsvis sammanfattas reglerna om 
minimiarmering utifrån EKS 10 med en tillhörande sammanställning av skillnader 
mellan EKS 9 och EKS 10. 

2.1 - Eurokod och EKS 
Eurokod är en samling gemensamma europeiska konstruktionsregler för 
dimensionering av byggnader och anläggningar (EU-kommissionen, 2016a). 
Reglerna ges ut av Comité Européen de Normalisation på uppdrag av EU-
kommissionen med syftet att harmonisera säkerhetsnivåer och främja EU:s inre 
marknad (EU-kommissionen, 2016b). I Sverige började Eurokod införas under 
2007. 
 
Eurokoderna är uppdelade tio delar som behandlar grundläggande 
dimensioneringsregler, laster, dimensioneringsregler för olika material, 
geoteknisk dimensionering samt dimensionering av bärverk med avseende på 
jordbävning (EU-kommissionen, 2016a). De tio huvuddelarna finns listade i 
Tabell 2.1. Utöver dessa finns ytterligare Eurokoder som behandlar utförandet 
av konstruktioner och konstruktionsmaterial.  
 
Tabell 2.1 - Eurokoder 

EN 1990 Eurokod 0 - Grundläggande dimensioneringsregler 

EN 1991 Eurokod 1 - Laster på bärverk 

EN 1992 Eurokod 2 - Dimensionering av betongkonstruktioner 

EN 1993 Eurokod 3 - Dimensionering av stålkonstruktioner 

EN 1994 Eurokod 4 - Dimensionering av samverkanskonstruktioner stål/betong 

EN 1995 Eurokod 5 - Dimensionering av träkonstruktioner 

EN 1996 Eurokod 6 - Dimensionering av murverkskonstruktioner 

EN 1997 Eurokod 7 - Dimensionering av geokonstruktioner 

EN 1998 Eurokod 8 - Dimensionering av bärverk med hänsyn till jordbävning 

EN 1999 Eurokod 9 - Dimensionering av aluminiumkonstruktioner 
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Eurokod 2 innehåller dimensioneringsregler för betongkonstruktioner och är 
indelad i ett antal underavsnitt. Kapitel 7 behandlar minimiarmering avseende 
på sprickbreddsbegränsning och kapitel 9 behandlar robustheten i 
konstruktioner. 
 
Olika länder har olika förutsättningar beroende på klimat, kultur och geografi. 
Därför görs nationella val för att bättre anpassa de gemensamma Eurokoderna 
till behoven i varje enskilt medlemsland. I Sverige regleras tillämpningen av 
Eurokod i Boverkets konstruktionsregler (EKS). Eurokoderna tillsammans med 
den nationella bilagan, EKS, utgör alltså de svenska nationella 
konstruktionsreglerna för verifiering av bärförmåga, stadga och beständighet. 
(Boverket, 2016) 
 
Den första januari 2016 trädde EKS 10 i kraft och ersatte då den tidigare EKS 9. 
De äldre bestämmelserna i EKS 9 kan dock tillämpas till och med den 31 
december 2016. De nationella valen har successivt införts i EKS men alla 
Eurokoddelar är ännu inte införlivade i det svenska regelverket. I EKS 10 
infördes fem nya konstruktions-standarder och ändringar gjordes i befintliga 
regler. En av dessa ändringar var nya regler för minimiarmering i 
betongkonstruktioner. (Boverket, 2016) 

2.2 - Sprickor i betong 
Generellt uppkommer sprickor i ett material när dragspänningen överstiger 
draghållfastheten. Betong kännetecknas av en hög tryckhållfasthet och en 
relativt låg draghållfasthet. Ofta är draghållfastheten endast en tiondel av 
tryckhållfastheten vilket leder till att betong är ett sprickbenäget material. Den 
låga draghållfastheten kompenseras därför med hjälp av armering som läggs in 
i betongen. Armeringen kan bestå av olika material och typer där den 
vanligaste är armering med stålstänger (armeringsjärn). (Engström, 2007, s. 1-1) 
 
Betongens draghållfasthet bestäms genom försök. Försöken sker genom ren 
dragning, spräckning eller böjning av en prismatisk balk. Olika försöksmetoder 
ger olika värden på draghållfastheten. Ren dragning är den metod som används 
för bestämning av dimensionerande draghållfasthet. Det är dock svårt att 
bestämma draghållfastheten genom försök med ren dragning. Istället används 
en känd karaktäristisk tryckhållfasthet (𝑓!") för att beräkna medelvärdet för 
draghållfasthet (𝑓!"#) (Engström, 2007, s. 4-9 & 4-10). Draghållfastheten ökar 
med tryckhållfastheten enligt ekvation (2.1)  
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𝑓!"# = 0,30 ⋅ 𝑓!"
 !/!        (2.1) 

 
där 𝑓!" = 𝑘𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡ä𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘ℎå𝑙𝑙𝑓𝑎𝑠𝑡ℎ𝑒𝑡 (𝑀𝑃𝑎). 
 
Ekvation (2.1) visar att betongens draghållfasthet är betydligt mindre än 
tryckhållfastheten. Vid dimensionering används av säkerhetsskäl olika fraktiler 
i fördelningen av draghållfastheten. Om betongkonstruktionen ska 
dimensioneras så att sprickor undviks ska 5-procentsfraktilen (𝑓!"#,!,!") 
användas. Om tvångskrafter ska uppskattas ska den högre och mer 
ogynnsamma 95-procentsfraktilen (𝑓!"#,!,!") användas. De övre och undre 
fraktilvärdena beräknas utifrån medelvärdet på draghållfastheten och 
presenteras i ekvationerna (2.2) och (2.3). 
 

𝑓!"#,!,!" = 0,70 ⋅  𝑓!"#        (2.2) 
𝑓!"#,!,!" = 1,3 ⋅  𝑓!"#        (2.3) 

 
Som visas i ekvationerna (2.2) och (2.3) avviker fraktilerna med 30 procent från 
medelvärdet på draghållfastheten. Detta visar att betongens draghållfasthet är 
en osäker parameter med stor spridning (Leonhardt, 1988). Att det är en osäker 
parameter gör det följaktligen svårt att förutsäga exakt när och var sprickor 
kommer att uppkomma (Engström, 2007 s. 4-11). 
 
Betongens låga draghållfasthet gör att belastningssprickor betraktas som en 
normal företeelse och inte som en skada. När betongkonstruktioner belastas är 
det troligt att sprickor uppkommer redan vid relativt måttlig belastning 
(Engström, 2007 s. 1-1). Sprickorna leder till att draghållfastheten i 
sprickområdet försvinner från betongen och övergår till den inlagda 
armeringen. Armeringen överför alltså dragkrafter i konstruktionen först efter 
att betongen har spruckit (Engström, 2007 s. 1-1). 
 
Vissa sprickor uppkommer dock redan under de första dygnen efter gjutning 
och innan betongen har belastats. Under betongens härdning bildas spänningar 
på grund av temperaturskillnader i betongen. Dessa sprickor går sällan att helt 
förhindra med armering eftersom att bindningsstyrkan mellan betongen och 
stålet inte är fullt utvecklad så tidigt efter gjutning. Istället förhindras sådana 
sprickor genom att förebygga allt för stora skillnader i betongens temperatur 
(Leonhardt, 1988). 
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När den armerade betongen härdat ses konstruktionen som en samverkans-
konstruktion med betong och stål som ingående material. Genom bindningen 
mellan stål och betong överförs krafter där just kraftöverföringen i gränsskiktet 
mellan materialen påverkar avstånd mellan sprickor och sprickbredder 
(Engström, 2007 s. 1-1). 
 
Som tidigare nämnts antas så gott som alla betongkonstruktioner spricka vid 
belastning. Det är dock viktigt att sprickorna inte blir för breda. Dels på grund 
av utseende och intryck av säkerhet men främst med hänsyn till 
korrosionsrisken hos armeringsstålet. Om sprickan förblir liten kan nämligen 
korrosionsprodukter täppa till sprickan och bidra till så kallad självläkning som 
visas i Figur 2.1.  

 
Figur 2.1 - Om sprickan är tillräcklig smal kan korrosion avstanna genom självläkning 
(Engström, 2007) 
 
Korrosionsrisken varierar beroende på vilken miljö betongkonstruktionen är 
placerad i. I Eurokod definieras olika miljöer som exponeringsklasser 
(Engström, 2007, s. 6-17). Beroende på exponeringsklass och korrosions-
känsligheten hos armeringsjärnen bestäms i EKS 10 en största acceptabel 
sprickbredd som presenteras i Tabell 2.2 nedan. 
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Tabell 2.2 - Acceptabel sprickbredd (𝑤!) beroende på exponeringsklass, 
korrosionskänslighet och teknisk livslängd (mm) (Boverket, 2016b) 

Exponeringsklass Korrosionskänsligt Föga korrosionskänsligt 

 L 100 L 50 L 20 L 100 L 50 L 20 

X0 - - - - - - 

XC1 0,40 0,45 - 0,45 - - 

XC 2 0,30 0,40 0,45 0,40 0,45  

XC 3, XC 4 0,20 0,30 0,40 0,30 0,40  

XS 1, XS 2, 
XD 1, XD 2 

0,15 0,20 0,30 0,20 0,30 0,40 

XS 3, XD 3 0,10 0,15 0,20 0,15 0,20 0,30 

 
Tabell 2.2 visar att ju högre exponeringsklass och ju mer korrosionskänsligt 
armeringsjärn desto mindre blir den acceptabla sprickbredden. Generellt 
föredras fler tunna sprickor framför få och stora sprickor. Sprickornas bredd 
påverkas av armeringsmängden som i vissa fall måste ökas enkom för att hålla 
sprickbredden inom tillåtna värden (Engström, 2007, s. 6-17). 
 

2.3 - Armeringsjärn 
För att kompensera betongens låga draghållfasthet gjuts armering med hög 
draghållfasthet in i betongen för att motverka sprickor och brott. Idag finns 
armeringsprodukter av såväl stål som fiberkompositer. Armeringsprodukter av 
stål kan vara lösa armeringsstänger, armeringstråd på rulle, svetsade 
armeringsnät och armeringstegar. (Engström. 2007, 4-26) Armeringen får olika 
mekaniska egenskaper beroende på tillverkningsprocessen. De mekaniska 
egenskaperna kan illustreras av en graf där y-axeln visar spänning och x-axeln 
töjning. Vid dragprov kommer sambandet mellan spänning och töjning visas i 
en arbetskurva. 
 
Varmvalsat stål har en arbetskurva som kan delas in i fyra steg, se Figur 2.2. Vid 
initialt ökad spänning (𝜎!) inleds ett elastiskt skede där stålet vid relaxation 
mer eller mindre återgår till ursprunglig form. Därefter kommer ett plastiskt 
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skede där stålets flytgräns (𝑓!) återfinns. Efter flytgränsen sker töjnings-
hårdnande upp till maximal spänning (𝑓!) varpå brottskedet inleds tills att 
stången slits av. (Engström. 2007, s. 4-26) 
 

 
Figur 2.2 – Arbetskurvor för varmvalsat och kallbearbetat stål 
 
Kallbearbetat stål har ett sprödare verkningssätt än varmvalsat stål. 
Töjningshårdnandet och gränstöjningen (𝜀!") fram till brott är alltså betydligt 
lägre vilket arbetskurvan visar i Figur 2.2. Kallbearbetat stål saknar en tydlig 
flytgräns vilket gör det svårt att bestämma övergången mellan det elastiska 
skedet och det hårdnande skedet. Flytgränsen definieras därför istället som den 
spänning där kvarvarande töjning efter avlastning uppgår till 0,2 procent. 
Spänningen kallas 0,2-gränsen och betecknas 𝑓!,! (Engström. 2007, 4-27). 
 

2.4 - Minimiarmering enligt Eurokod 

2.4.1 - Sprickbreddsbegränsning 
Slakarmerade tvärsnitt 
Betong som armerats med icke-spända armeringsjärn kallas slakarmerad 
betong. Till skillnad från spännarmerad betong spänns inte järnen frivilligt 
varken innan eller efter gjutning. Slakarmerad betong är framför allt vanlig i 
konstruktioner som gjuts på byggarbetsplatsen. Stålspänningen i slakarmerade 
betongtvärsnitt är försumbar innan sprickor uppkommer eftersom att 
spänningen i stålet inte kan bli större än vad betongens töjningskapacitet 
medger (Engström, 2007, s. 10-24).  
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För tvärsnitt med varierande bredd beräknas erforderlig minimiarmering för de 
olika tvärsnittsdelarna separat (SIS, 2005). Vid dimensionering av exempelvis 
en I-balk sker beräkning av liv- och fläns var för sig. I det allmänna fallet med 
slakarmerade tvärsnitt kan erforderlig minimiarmering (𝐴!,!"#) för 
sprickbreddsbegränsning i dragzon beräknas enligt. 
 

𝐴!,!"# ⋅ 𝜎! = 𝑘! ⋅ 𝑘 ⋅ 𝑓!",!"" ⋅ 𝐴!"      (2.4) 
 
där  
 
𝑓!",!"" är medelvärdet för betongens draghållfasthet vid det ögonblick då 
betongen spricker. Om sprickbildning förväntas tidigare än 28 dagar efter 
gjutning används den tidsberoende 𝑓!"#(𝑡), där t är antal dagar efter gjutning, 
enligt ekvation (2.5), annars 𝑓!"#.  
 

𝑓!"#(𝑡) = (𝛽!!(𝑡))!/! ⋅ 𝑓!"#       (2.5) 
 
𝐴!" är den betongarea som utsätts för dragspänningar innan de första 
sprickorna uppkommer. Högsta tillåtna stålspänning (𝜎!) kan sättas till stålets 
flytgräns, men lägre värden kan krävas för att uppfylla krav på maximal 
sprickbredd för olika exponeringsklasser. 
 
𝑘 beaktar fördelningen av inre spänningar på grund av förhindrat rörelsebehov, 
exempelvis differenser i krympning eller temperatur. Koefficienten bestäms 
utifrån tvärsnittsdelens höjd eller bredd enligt ekvationerna (2.6) och (2.7) där 
mellanliggande värden bestäms genom interpolering (Boverket, 2016b). 
  

𝑘 = 0,9 för liv med ℎ ≤ 200 𝑚𝑚 eller flänsar med 𝑏 ≤ 200𝑚𝑚 (2.6)
  

𝑘 = 0,5 för liv med ℎ ≥ 680 𝑚𝑚 eller flänsar med 𝑏 ≥ 680𝑚𝑚 (2.7) 
 
𝑘! beaktar spänningsfördelningen i tvärsnittet omedelbart före uppsprickning. 
Vid ren dragning (utan böjning) sätts 𝑘! = 1. Vid böjning, med eller utan 
dragning, blir spänningsfördelningen annorlunda.  
 
För rektangulära tvärsnitt och liv i låd- och T-tvärsnitt beräknas 𝑘! enligt 
ekvation (2.8) 
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𝑘! = 0,4 ⋅ 1− 𝜎𝑐
𝑘1⋅(ℎ/ℎ

∗)⋅𝑓𝑐𝑡,𝑒𝑓𝑓
≤ 1,0     (2.8) 

 
där betongens medelspänning i tvärsnittsdelen (𝜎!) beräknas enligt ekvation 
(2.9) 
 

𝜎! =
𝑁𝐸𝑑
𝑏⋅ℎ          (2.9) 

 
och 𝑁!" är normalkraft i bruksgränstillstånd i tvärsnittsdelen. Tryckkraft antas 
vara  positivt och dragkraft negativt. 𝑁!" bestäms med karaktäristiskt värde på 
förspänning och normalkraft från aktuell lastkombination.  
 
𝑘! beaktar normalkraftens inverkan på tvärsnittets spänningsfördelning och 
beräknas enligt ekvationerna (2.10) och (2.11) beroende på om tvärsnittet är 
tryckt eller draget 
 

𝑘! = 1,5   vid tryckkraft      (2.10) 

𝑘! =
2ℎ∗

3ℎ  vid dragkraft       (2.11) 

 
där 
 

ℎ∗ = ℎ  för ℎ < 1,0 𝑚 
ℎ∗ = 1,0 𝑚  för ℎ ≥ 1,0 𝑚 
 

För flänsar i låd- och T-tvärsnitt beräknas 𝑘! enligt ekvation (2.12)  
 

𝑘! = 0,9 ⋅ 𝐹𝑐𝑟
𝐴𝑐𝑡⋅𝑓𝑐𝑡,𝑒𝑓𝑓

 ≤ 0,5       (2.12) 

 
där 𝐹!" är den totala dragkraften i flänsen omedelbart före uppsprickning, 
beräknad för sprickmoment med draghållfastheten 𝑓!",!"".  

 
Spännarmerade tvärsnitt 
I spännarmerade tvärsnitt spänner armeringen betongen så att den innan 
pålastning är tryckt och därmed klarar ett visst böjmoment innan den blir 
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dragen. Spännarmeringen är antingen förspänd eller efterspänd. Förspänd 
armering används i huvudsak vid elementtillverkning i fabrik där armeringen 
kan spännas innan gjutning. Efterspända konstruktioner är vanligare vid 
platsgjutning där spännarmeringen placeras i kabelrör och spänns efter att 
betongen uppnått tillräcklig hållfasthet. 
 
Spännarmeringsenheter anses bidra till sprickbegränsning upp till 150 
millimeter från enhetens mittpunkt (SIS, 2005). I dessa fall beräknas 
minimiarmering enligt ekvation (2.13) 
 

𝐴!,!"# ⋅ 𝜎! + 𝜁! ⋅ 𝐴!! ⋅ 𝛥𝜎! = 𝑘! ⋅ 𝑘 ⋅ 𝑓!",!"" ⋅ 𝐴!"    (2.13) 
 
där 𝜁! är justerad kvot mellan armeringens och spännarmeringens 
vidhäftningshållfastheter med beaktande av diameterskillnad och beräknas 
med ekvation 2.14 
 

𝜁! = 𝜁 ⋅
𝜙𝑠
𝜙𝑝

         (2.14) 

 
där 𝜁 är kvoten mellan spännarmeringens och armeringens vidhäftnings-

hållfastheter enligt Tabell 2.3 (SIS, 2005). 𝜁! = 𝜁 om enbart spännarmering 
används för sprickbreddsbegränsning. 𝜙! är armeringens största diameter och 
𝜙! är spännarmeringens ekvivalenta diameter. 
 
Tabell 2.3 - Kvot mellan vidhäftningshållfastheter (𝜁) för spännarmering och armering 

 𝜁 

Spännarmering Förespända Vidhäftande, efterspända 

 ≤ C50/60 ≥ C70/85 

Släta stänger och trådar Inte tillämpligt 0,30 0,15 

Linor 0,60 0,50 0,25 

Profilerad tråd 0,70 0,60 0,30 

Kamstänger 0,80 0,70 0,35 

ANM. Mellan C50/60 och C70/85 får interpolerade värden användas. 
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𝐴!!  är ekvivalent area för de före- eller efterspända spännenheter som återfinns 
inom den effektiva betongarean (𝐴!,!""), med höjden ℎ!,!", som beräknas enligt 
ekvation (2.15). 
 

ℎ!,!" = 𝑚𝑖𝑛(2,5(ℎ − 𝑑), ℎ−𝑥3 , ℎ2)       (2.15) 

  
 
Figur 2.3 tydliggör de olika mått som ingår i ekvation (2.15). I ekvationen är ℎ 
tvärsnittets höjd, 𝑑 är effektiv tvärsnittshöjd och 𝑥 är avståndet till det neutrala 
lagret. 
 

 
Figur 2.3 - Allmänna beteckningar för mått i tvärsnitt (SIS, 2005)    
 
𝛥𝜎! är spänningsförändring i spännarmering relativt spänning vid betongens 
nolltöjning.  
 
Tvärsnitt med enbart spännarmering 
I förspända delar där bärverksdelen är tryckt eller där dragspänningen är 
mindre än den högsta tillåtna betongspänningen (𝜎!,!") erfordras ingen 
minimiarmering. Kravet ska uppfyllas under karaktäristisk lastkombination 
och med karaktäristiskt värde på förspänningen. 𝜎!,!" beräknas enligt ekvation 
(2.16) 
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𝜎!,!" = 
!!"#
!

         (2.16) 

 
där 𝜁 är en spricksäkerhetsfaktor som utläses ur Tabell 2.4 (Boverket, 2016b). 
Betongens draghållfasthet (𝑓!"#) reduceras vid kontroll inom 28 dagar efter 
gjutning. Då används istället betonghållfastheten (𝑓!"#(𝑡)) där 𝑡 är antal dagar 
efter gjutning enligt ekvation (2.5) (ibid). 
 
Tabell 2.4 - Spricksäkerhetsfaktor med avseende på exponeringsklass och teknisk 
livslängd 

Exponeringsklass L100 L50 L20 

X0, XC1 0,9 0,9 0,9 

XC2 1,0 0,9 0,9 

XC3, XC4 1,2 1,0 1,0 

XS1, XS2, XD1, XD2 1,5 1,2 1,0 

XS3, XD3 1,8 1,5 1,2 

 
Sammanfattning sprickbreddsbegränsning 
I Tabell 2.5 redovisas ekvationer för beräkning av minimal mängd 
sprickarmering i tvärsnitt med dragspänningar. Den ändring som görs i EKS 10 
jämfört med EKS 9 är att koefficienten k reduceras markant. 
 
Faktorn 𝑘! har förenklats för de olika fall som finns, beroende på om tvärsnittet 
belastas med drag- eller tryckspänning och beroende på om tvärsnittets höjd 
överstiger 1,0 meter. Vad som tydligt kan utläsas av sammanfattningen är att 
minsta mängd sprickarmering (𝐴!,!"#) ökar med högre dragspänningar (𝜎!), 
högre draghållfasthet i betongen (𝑓!",!""), större dragen betongarea (𝐴!") och 
lägre tillåten stålspänning (𝜎!). 
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Tabell 2.5 – Jämförelse mellan EKS 9 och EKS 10 

Koefficient/ekvation EKS 9 Ändringar i EKS 10 

𝐴!,!"# 𝑘! ⋅ 𝑘 ⋅ 𝑓!",!"" ⋅ 𝐴!"
𝜎!

 
- 

𝑘 𝑘 = 1,0  
för liv med ℎ ≤ 300 𝑚𝑚  
eller flänsar med 𝑏 ≤ 300 𝑚𝑚 
𝑘 = 0,65  
för liv med ℎ ≥ 800 𝑚𝑚  
eller flänsar med 𝑏 ≥ 800 𝑚𝑚 

𝑘 = 0,9 för liv med ℎ ≤ 200 𝑚𝑚 
eller flänsar med 𝑏 ≤ 200 𝑚𝑚 
𝑘 = 0,5 för liv med ℎ ≥ 680 𝑚𝑚 
eller flänsar med 𝑏 ≥ 680 𝑚𝑚 

𝑘!  (𝑓𝑙ä𝑛𝑠) 0,9 
𝐹!"

𝐴!" ⋅ 𝑓!",!""
≥ 0,5 - 

𝑘!  (𝑙𝑖𝑣) 
𝑁!" > 0,   
ℎ ≥ 1,0 𝑚 

0,4 1−
2 ⋅ 𝜎!

3 ⋅ ℎ ⋅ 𝑓!",!""
≤ 1,0 

- 

𝑘!  𝑙𝑖𝑣: 𝑁!" > 0, 
ℎ < 1,0 𝑚 0,4 1−

2 ⋅ 𝜎!
3 ⋅ 𝑓!",!""

≤ 1,0 
- 

𝑘!  𝑙𝑖𝑣:  
𝑁!" < 0 0,4 1−

3 ⋅ 𝜎!
2 ⋅ 𝑓!",!""

≤ 1,0 
- 

𝑓!",!"" 𝑓!"# eller 𝑓!"#(𝑡) - 

𝐴!" Dragen area i tvärsnitt - 

𝜎! Största tillåtna dragspänning i stål 
omedelbart efter uppsprickning 

- 
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2.4.2 - Säkerhet, brukbarhet och beständighet 
Robusthet 
Kapitel 9 i Eurokod 2 innehåller rekommendationer kring minimiarmering för 
att uppfylla krav på robusthet (säkerhet, brukbarhet och beständighet) (SIS, 
2005). Syftet med bestämmelser om robusthet är att exempelvis förhindra att 
dragarmeringen i balkar slits av när betongen i tvärsnittets dragzon spricker, 
vilket är en typ av sprött brott som sker på grund av att spänningen i 
armeringen ökar markant vid uppsprickning (Engström, 2007 ss. 5-17, 6-26). 
Bestämmelserna syftar även till att förhindra bildning av grova sprickor (SIS 
2005). 
 
Balkar 
I balkar används längsgående och tvärgående armering. Den längsgående 
armeringen läggs in med huvudsakligt syfte att ta upp dragkrafter, medan 
tvärgående armering syftar till att ta överföra tvärkrafter. Minsta mängd 
längsgående armering i balkar med avseende på robusthet beräknas med 
ekvation (2.17) där 𝑏! är medelbredd på dragen tvärsnittsdel och 𝑑 är 
armeringshöjd (SIS, 2005).  
 

𝐴!,!"# = 0,26 ⋅
𝑓𝑐𝑡𝑚
𝑓𝑦𝑘

⋅ 𝑏! ⋅ 𝑑 ≥ 0,0013 ⋅ 𝑏! ⋅ 𝑑     (2.17) 

 
Mängden tvärkraftsarmering (𝐴!") bestäms utifrån sambandet presenterat i 
ekvation (2.18). Där 𝜌! är andelen stål, 𝑏! är bärverksdelens livtjocklek, 𝑠 är 
avståndet i längdled mellan enheterna och 𝛼 är lutningen på enheterna. Minsta 
andelen tvärkraftsarmering (𝜌!,!"#) ges av ekvation (2.19). Om det genom 
beräkningar kan visas att tvärkraftsarmering är överflödigt samtidigt som 
brandklassen är lägre än R30 kan mängden tvärkraftsarmering sättas till noll 
(Boverket, 2016b). 
 

𝜌! = 
!!"

!⋅!!⋅!"# !
          (2.18) 

 

𝜌!,!"# = 0,08 ⋅
𝑓𝑐𝑘
𝑓𝑦𝑘

        (2.19) 
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Det högsta avståndet i längsgående led mellan enheter av tvärkraftsarmering 
ges av ekvation (2.20). 
 

𝑠!,!"# = 0,75(𝑑 + cot𝛼)       (2.20) 
 
För balkar som betraktas som höga, det vill säga när spännvidden är mindre än 
tre gånger höjden, läggs armering in i form av rutnätsarmering. Mängden 
armering i vardera riktning ges av ekvation (2.21) 
 

𝐴!,!"#$% = 0,001 ∙ 𝐴! ≥ 150 𝑚𝑚!/𝑚     (2.21) 
 
Det maximala avståndet mellan stängerna i rutnätet ges av ekvation (2.22) där 
𝑡 är balkens tjocklek. 
 

𝑆!"# = min (2𝑡; 300 𝑚𝑚)       (2.22) 
 

Massiva plattor 
Armeringen i massiva plattor delas in i huvud- och sekundärriktning. I en 
enkelspänd platta, det vill säga en platta som har upplag på två motsatta 
kanter, definieras huvudriktning som den riktning i vilken böjmoment 
beräknas förekomma, medan sekundärriktning är den riktning där inget 
böjmoment beräknas förekomma. I en flersidigt upplagd platta, exempelvis 
med upplag vid alla fyra kanter, förekommer böjmoment i båda riktningar. 
Huvudriktningarna blir i detta fall plattans två tvärriktningar, se Figur 2.4. 
 

 
Figur 2.4 – Enkelspänd och dubbelspänd platta (Langesten, 1996) 
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För minimiarmering i huvudriktningen gäller de minimivärden som ges av 
ekvation (2.17) för balkar (SIS, 2005). I en enkelspänd platta kan 𝐴!,!"# dock 
sättas till erforderlig area i brottgränstillstånd om tvärgående armering läggs in 
(Boverket, 2016b). Tvärgående armeringsarea beräknas som 20 procent av arean 
från ekvation (2.17) (SIS, 2015). När böjarmering, vid beräkning i 
brottgränstillstånd, inte krävs i någon riktning läggs 25 procent av 
armeringsarean enligt ekvation (2.17) in i huvudriktning (Boverket, 2016b).  
 
För tvärkraftsarmering i en platta gäller de minimivärden som ges av ekvation 
(2.18) för balkar (SIS, 2005). Plattor med tvärkraftsarmering bör vara minst 200 
millimeter tjocka. 
 
Pelare 
I pelare används både längsgående och tvärgående armering. Diametern på 
längsgående armeringsstänger bör ej understiga 8 millimeter (SIS, 2005). För 
pelare med tvärsnittaarea  𝐴! beräknas minimivärde på längsgående 
armeringsarea enligt ekvation (2.23) (Boverket, 2016b).  
 
 𝐴!,!"# = 0,002 ⋅ 𝐴!        (2.23) 
 
Den tvärgående armeringens diameter bör inte vara mindre än 6 millimeter och 
inte mindre än en fjärdedel av den längsgående armeringens högsta diameter 
för byglar, slingor och spiralarmering. För svetsade trådar i armeringsnät som 
fungerar som tvärkraftsarmering gäller 5 millimeter som minsta diameter. 
Avståndet mellan armeringsenheterna bör ej understiga 𝑆!",!"# enligt ekvation 
(2.24) (SIS, 2005). 
 

𝑆!",!"# = 𝑚𝑖𝑛(20 ⋅ 𝜙!ä!"#"å!"#!;  𝑚𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎 𝑡𝑣ä𝑟𝑚å𝑡𝑡;  400 𝑚𝑚)  (2.24) 
 
Det maximala avståndet mellan tvärgående armeringsenheter enligt ekvation 
(2.24) bör i följande fall reduceras med faktorn 0,6: 
 

• Nära upplag för balk eller platta, inom ett avstånd av pelarens största 
tvärmått över och under upplaget. 

 
• Vid omlottskarvar, vid högre diameter än 14 mm på längsgående 

armering, minst 3 tvärgående armeringsenheter bör placeras med jämnt 
avstånd inom skarvlängden. 
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Väggar 
I väggar används vertikal- och horisontalarmering samt i vissa fall tvärgående 
armeringsenheter i form av byglar. 
 
För vertikalarmering i väggar beräknas minimiarmering enligt ekvation (2.25a) 
där 𝐴! är betongarea, ℎ är väggens knäcklängd och 𝑏 är väggtjocklek, där 
gränsen går vid ett slankhetstal på 18. För icke slanka väggar finns undantaget 
att minimiarean för armering kan sättas till noll enligt ekvation (2.25b) 
(Boverket, 2016b). I de fall minimiarmeringen är dimensionerande bör 
armeringen fördelas jämnt mellan väggens två ytor. (SIS, 2005). 
 

𝐴!,!"#$ = 0,001 ⋅ 𝐴!   då 
!
!
≥ 18              (2.25a) 

 

𝐴!,!"#$ = 0   då 
!
!
< 18             (2.25b) 

 
De vertikala armeringsstängerna bör läggas in med ett maximalt avstånd på det 
mindre värdet av 400 millimeter och tre gånger väggtjockleken (SIS, 2005). 
 
För horisontell armering gäller minimiarmering enligt ekvation (2.26) 
(Boverket, 2016b). 
 

𝐴!,!!"# = 0,25 ⋅  𝐴!,!        (2.26) 
 
Den horisontella armeringen läggs in med ett maximalt avstånd på 400 mm 
(SIS, 2005). 
 
I väggar där den vertikala armeringens area överstiger 0,02 ⋅ 𝐴! bör byglar 
läggas in enligt reglerna för pelare med ändringen att pelarens större tvärmått, 
som gäller avståndsreducering nära upplag, ersätts med fyra gånger 
väggtjockleken. 
 
Byglar bör även läggas in om huvudarmeringen koncentreras vid väggens ytor, 
med en minsta täthet av fyra byglar per kvadratmeter väggyta, dock inte om 
huvudarmeringen består av svetsade nät och stänger med högst 16 mm 
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diameter och det täckande betongskiktet överstiger två gånger 
armeringsdiametern. 
 
Sammanfattning robusthet 
I Tabell 2.6 sammanfattas och jämförs minimiarmering med avseende på 
säkerhet, brukbarhet och beständighet enligt EKS 10 med EKS 9. De viktigaste 
ändringarna är att tvärkraftsarmering ej krävs i balkar och plattor vid lägre 
brandklasser, att mängden minimiarmering i vertikalled halveras för slanka 
väggar och sätts till noll för icke slanka väggar. Även kravet på 
horisontalarmering minskas betydligt. 
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Tabell 2.6 - Jämförelse mellan EKS 9 och EKS 10 med avseende på robusthet 

Bärverksdel EKS 9 Ändringar i EKS 10 

Balkar 
längsgående 
armering 

𝐴!,!"# = 0,26 ⋅
𝑓!"#
𝑓!"

⋅ 𝑏! ⋅ 𝑑

≥ 0,0013 ⋅ 𝑏! ⋅ 𝑑 

- 

Balkar 
tvärkraftsarmering 𝜌!,!"# = 0,08

𝑓𝑐𝑘
𝑓𝑦𝑘

   

     
    

𝜌!,!"# = 0 om 
tvärkraftsarmering ej krävs i 
brottgränstillstånd och 
brandklass är lägre än R30 

Plattor 
huvudriktning 𝐴!,!"# = 0,26 ⋅

𝑓!"#
𝑓!"

⋅ 𝑏! ⋅ 𝑑

≥ 0,0013 ⋅ 𝑏! ⋅ 𝑑 

25% av 𝐴!,!"# om armering ej 
krävs i brottgränstillstånd 

Plattor 
sekundärriktning 

0,20 ∙ 𝐴!,!ä!"# för enkelspända plattor - 

Plattor 
tvärkraftsarmering 𝜌!,!"# = 0,08

𝑓𝑐𝑘
𝑓𝑦𝑘

  
- 

Pelare 
längsgående 

𝐴!,!"# = 0,002 ⋅ 𝐴!  - 

Pelare tvärgående Armeringsjärn med 𝜙!"# = 6 𝑚𝑚 eller !
!
av 

längsgående armeringsdiameter med ett 
största avstånd på 𝑠!",!"# 

- 

Väggar 
vertikalarmering 

𝐴!,!"#$ = 0,002 ⋅ 𝐴!  
𝐴!,!"#$ = 0 då 

!
!
< 18 

  
𝐴!,!"#$ = 0,001 ⋅ 𝐴!  då 
!
!
≥ 18  

Väggar 
horisontalarmerin
g 

25 % av 𝐴!,! ≥ 0,001 ⋅ 𝐴!  25 % av 𝐴!,! 

Väggar 
tvärgående 
armering 

Fyra byglar per kvadratmeter om 
huvudarmering koncentreras till ytorna. 
 

- 
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3 - GENOMFÖRANDE 
Kapitel tre består av en genomgång av beräkningsmallens funktioner följt av en 
parameterstudie kring koefficienterna k och k!. Slutligen analyseras tre vanligt 
förekommande betongtvärsnitt med avseende på armeringsmängd och 
ekonomi. 

3.1 - Beräkningsmall 

3.1.1 - Sprickbreddsbegränsning 
Allmänt 
Beräkningsmallen genomför de beräkningar som krävs för att få fram 
minimiarmeringsmängd, antingen med avseende på sprickbreddsbegränsning 
eller utifrån krav på robusthet (säkerhet, brukbarhet och beständighet). 
Beräkningarna presenteras i olika flikar i Exceldokumentet. 
 
Sprickbreddsbegränsning 
Beräkningarna avseende sprickbreddsbegränsning byggs upp enligt 
flödesschemat i Figur 3.1. Schemat har skapats utifrån Tabell 2.5 och visar 
beräkningarna av minimiarmering med avseende på sprickbreddsbegränsning. 

Figur 3.1 - Flödesschema för beräkning av minimiarmering 

A_s,mink

A_ct
f_ct,eff

k_c

σ_s

Livhöjd/flänsbredd

k_c, liv

k_c, fläns
A_ct
F_cr
f_ct,eff

f_ct,eff

Bredd
Höjd
Normalkraft

Spännarmeringens
bidrag

ξ
φ_s
φ_p

ξ_1

A'_p
Δσ_p
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Användaren anger de indata som är kända utifrån konstruktionens geometri 
och de ingående materialens egenskaper. Dessutom väljs typ av tvärsnitt i en 
”drop-down meny”. Med hjälp av argumentstyrda celler väljer sedan 
programmet vilka indata som ska ligga till grund för beräkningen av 
minimiarmeringen. Figur 3.2 visar området i beräkningsmallen som behandlar 
grundläggande indata. 
 

 
Figur 3.2 - Indata för sprickbreddsbegränsning 
 
För att beräkna minimiarmering i spännarmerade tvärsnitt måste ytterligare 
indata anges. Detta görs i området för “Indata spännarmering” som visas i 
Figur 3.3 nedan. Här anger användaren betongens hållfasthetsklass, typen av 
spännarmering och hur spänningen har skett. Med hjälp av dessa indata 
beräknar beräkningsmallen värden vidhäftningsförhållanden från tabeller som 
infogats i dokumentet. När vidhäftningsförhållandena är kända kan 
användaren genom att mata in spännarmeringsarea samt spänningsförändring 
bestämma spännarmeringens bidrag med avseende på sprickbredds-
begränsning. 
 

  
Figur 3.3 - Indata för spännarmering 
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Genom att mata in betongspänning, betongens draghållfasthet, samt välja 
exponeringsklass och teknisk livslängd i indatafältet som visas i Figur 3.4, 
bestäms den maximalt tillåtna dragspänningen i tvärsnittet När användaren 
väljer exponeringsklass och teknisk livslängd reduceras draghållfastheten enligt 
spricksäkerhetsfaktor från Tabell 2.4. Om spänningen understiger det tillåtna 
värdet och tvärsnittet är spännarmerat får användaren till svar att slakarmering 
ej krävs.  
 

 
Figur 3.4 - Kontroll av slakarmering 
 
Om kontrollen visar att slakarmering krävs i tvärsnittet anges ytterligare 
information i fältet ”Indata för slakarmering” som visas i Figur 3.5. Här anges 
önskad diameter för slakarmering och högst tillåtna värde på spänning i 
slakarmering). Den högsta tillåtna stålspänningen (𝜎!) kan sättas till stålets 
flytgräns (𝑓!") men lägre värden kan vara nödvändiga för att uppfylla kraven 
på sprickbredd för den valda exponeringsklassen. 
 

 
Figur 3.5 - Indata för slakarmering 
 
Figur 3.6 visar området för slakarmeringsberäkningens utdata. Här presenteras 
arean för minimiarmering såväl som antal järn där antal järn avrundats uppåt. 
Skillnaden mellan EKS 9 och 10 presenteras också. 
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Figur 3.6 - Utdata för sprickbreddsbegränsning 

3.1.2 - Säkerhet, brukbarhet och beständighet 
Allmänt 
I beräkningsmallen finns förutom ovan nämnda beräkning för sprickbredds-
begränsning ytterligare fyra flikar som var och en representerar 
robusthetskontroll av olika typer av tvärsnitt. För att kunna jämföra 
armeringsmängder beräknade enligt EKS 9 respektive EKS 10 anges vilka 
utdatavärden som inte skiljer sig respektive skiljer sig åt enligt de två 
regelverken. 
 
Balk 
Beräkningsmallen beräknar minimiarmering för både längsgående och 
tvärgående armering samt för höga balkar även rutnätsarmering. I fältet 
”Indata” som visas i Figur 3.7 anges balkens geometri, betongens och stålets 
hållfasthet, brandklass och huruvida tvärkraftsarmering krävs i 
brottgränstillstånd. Slutligen väljs hög eller icke hög balk och önskad dimension 
på armeringen. 

 
Figur 3.7 – Indata för robusthet balkar  
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Figur 3.8 visar utdatafältet för minimiarea för längsgående armering samt ett 
förslag på antal armeringsstänger utifrån den i indata angivna önskade 
dimensionen. 
 

 
Figur 3.8 – Utdata längsgående armering 
 
I Figur 3.9 visas utdatafält för tvärkraftsarmering. Skillnaden mellan EKS 9 och 
EKS 10 visas två olika fält.  

 
Figur 3.9 – Utdata tvärkraftsarmering EKS 9 & EKS 10 
 
I de fall användaren anger att balken betraktas som en hög balk redovisas 
nödvändig rutnätsarmering i ”Utdata rutarmering hög balk” som visas i Figur 
3.10. Om balken anges som hög sätts övrig armering till noll och 
rutnätsarmering redovisas. Om balken inte anges vara hög sätts istället 
rutnätsarmering till noll och längsgående samt tvärgående armering redovisas. 
 

 
Figur 3.10 – Utdata rutarmering hög balk 
 
Platta 
I indatafältet som visas i Figur 3.11 anger användaren de värden som behövs 
för att beräkna minimiarmering för plattor med avseende på säkerhet, 
brukbarhet och beständighet. Mängden böjarmering i plattor bestäms utifrån 
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stålets flytgräns, betongens draghållfasthet och tvärsnittets mått. Användaren 
anger också plattans brandklass samt huruvida tvärkrafts- och böjarmering 
beräknas krävas i plattan. 
 

 
Figur 3.11 - Indatafält platta 
 
Utdatafältet i Figur 3.12 visar minsta mängd böjarmering i huvud- respektive 
sekundärriktning. I en betongplatta är huvudriktningen den riktning i vilken 
plattan utsätts för böjmoment. I en enkelspänd platta är huvudriktningen 
upplag till upplag, och i en flersidigt upplagt platta blir båda tvärriktningar 
huvudriktning. Även minsta mängd tvärkraftsarmering redovisas liksom 
högsta tillåtna avstånd mellan armeringsenheter. 
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Figur 3.12 - Utdatafält platta 
 
Pelare 
I beräkningsmallen anger användaren pelarens tvärsnittsmått för att beräkna 
erforderlig mängd längsgående armering med avseende på robusthet. I Figur 
3.13 visas fältet där måtten anges. Användaren anger även önskad diameter för 
längsgående armering, vilken används till att beräkna minimiavstånd för 
tvärgående armering. 
 

 
Figur 3.13 – Indata pelare 
 
I Figur 3.14 visas utdatafältet för längsgående och tvärgående armering i pelare. 
Förutom minimiarmering i längsgående riktning visas även erforderlig 
tvärgående armering i form av minimidiameter och högsta avstånd mellan 
armeringsenheter. 
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Figur 3.14 - Utdatafält pelare  
 

Vägg 
I det indatafält som visas i Figur 3.15 anger användaren väggens geometri och 
teoretiska knäcklängd. För beräkning enligt EKS 10 beräknas ett 
slankhetsförhållande och därefter armeringsmängd. För EKS 9 beräknas 
armeringsmängd som en funktion av betongarean. 
 

 
Figur 3.15 - Indatafält 
 
I utdatafältet som visas i Figur 3.16 anges beräknad mängd minimiarmering 
enligt både EKS 9 och 10, och hur många armeringsjärn av önskad dimension 
som krävs för att uppnå beräknad armeringsarea. Dessutom redovisas 
maximalt tillåtet avstånd mellan stängerna, vilket givetvis styr hur många 
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stänger som krävs. I de fall tvärgående armering krävs redovisas det i 
Eurokoderna fastslagna minimivärdet. 
 

 
Figur 3.16 – Utdata för vertikal- och horisontalarmering i vägg 
 
För annan mängd vertikalarmering än minimiarmering kan minsta 
horisontalarmering och tvärgående armering beräknas i ett annat fält som visas 
i Bilaga B4.1. 

3.2 - Parameterstudie 

3.2.1 – Parametern 𝑘 vid sprickbreddsbegränsning 
Koefficienten 𝑘 ingår i ekvation (2.4) i avsnitt 2.4.1 angående minimiarmering 
med avseende på sprickbreddsbegränsning. Koefficienten kompenserar för 
inverkan av ojämna egenspänningar som medför en minskning av 
tvångskrafter. Eftersom 𝑘 är en faktor i ekvationen är mängden armering direkt 
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proportionerlig mot värdet på 𝑘. I Figur 3.17 visas värdet 𝑘 enligt EKS 10 och 
jämförs med de värden som gäller enligt EKS 9. 

 
Figur 3.17 - Parametern 𝑘 beroende på höjd 
 
För bärverksdelar med en höjd eller tjocklek kring 300-400 millimeter, 
exempelvis balkar och plattor, minskar behovet av armering med cirka 20 
procent. För bärverksdelar med större höjd eller tjocklek blir skillnaden större, 
med en största skillnad på 32 procent vid måttet 680 millimeter. 
 

3.2.2 - Parametern 𝑘! vid sprickbreddsbegränsning 
Liv 
Koefficienten 𝑘! beaktar spänningsfördelningen inom tvärsnittet omedelbart 
före uppsprickning och inre hävarmens ändring. I syfte att undersöka hur 
normalkraft påverkar armeringsbehovet för sprickbreddsbegränsning har 
beräkningar utförts enligt ekvation (2.8) för att visa hur parametern 𝑘! följer 
medelspänning (𝜎!) i tvärsnittsdelen. I det valda exemplet antas livhöjden ej 
överstiga en meter. Figur 3.18 visar att 𝑘! uppnår till det maximala värdet 1,0 då 
dragspänningen uppgår till betongens draghållfasthet, och att faktorn når 
värdet noll då tryckspänningen när värdet 1,5 ∙ 𝑓!"#.   
 

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

1,2 

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

1,2 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,68 0,7 0,8 0,9 

R
el

at
iv

 m
in

sk
ni

ng
 

k 

Livhöjd / Flänsbredd 

 EKS 10  EKS 9 Relativ minskning 



 33 

 
Figur 3.18 - Parameter 𝑘! som funktion av nyttjandegrad i liv 

 
Fläns 
I syfte att visa hur koefficienten 𝑘! följer nyttjandegraden av flänsens 
dragkraftskapacitet omedelbart före uppsprickning har beräkningar utförts 
enligt ekvation (2.10). Nyttjandegraden kan uttryckas som 𝐹!"/(𝑓!"# ∙ 𝐴!"), där 
𝐹!" är dragkraft i fläns omedelbart före uppsprickning, och (𝑓!"# ∙ 𝐴!") uttrycker 
flänsens totala dragkraftskapacitet. Enligt resultatet som redovisas i Figur 3.19 
växer faktorn k! med ökande nyttjandegrad, vilket innebär ett ökat behov av 
sprickarmering i tvärsnittsdelen. Dragkraften (𝐹!") bestäms dels av 
draghållfastheten (𝑓!"# ) och dels av spänningen i flänsens överkant. 
Spänningen i flänsens överkant bestäms av spänningsfördelningen i den 
bärverksdel i vilken flänsen ingår, vilket kan vara exempelvis en I-balk eller en 
lådbalk.  
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Figur 3.19 - Parameter 𝑘! som funktion av nyttjandegrad i fläns 

3.3 - Jämförelsestudie 

3.3.1 - Balk 
Sprickbreddsbegränsning 
Som första jämförelse mellan EKS 9 och EKS 10 studeras en betongbalk med 
tvärsnittsmåtten 500 x 500 millimeter, effektiv höjd 470 millimeter och 
betongkvalitet C30/37 (Se Figur 3.20). Skillnaden mellan EKS 9 och EKS 10 är 
parametern 𝑘. Först genomförs en handberäkning som sedan kontrolleras med 
resultatet från beräkningsmallen. 
 

Figur 3.20 – Tvärsnitt balk 
 

0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

1 

0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1 

k c
  

Nyttjandegrad 

500mm

500mm
470mm



 35 

I EKS 10 dimensioneras minimiarmeringen enligt ekvation (2.4) från avsnitt 
2.4.1. 
 

𝐴!,!"# ⋅ 𝜎! = 𝑘! ⋅ 𝑘 ⋅ 𝑓!",!"" ⋅ 𝐴!"      (2.4) 
 
där 
 

𝐴!" =
ℎ∙𝑏
2 =

0,5∙0,5
2 = 0,125 𝑚!       

 

𝜎! =
𝑁𝐸𝑑
𝑏⋅ℎ =

0
0,5∙0,5 = 0       

  
 

𝑘! = 0,4 ⋅ 1− 𝜎𝑐
𝑘1⋅

ℎ
ℎ∗

⋅𝑓𝑐𝑡,𝑒𝑓𝑓
= 0,4  då 𝜎! = 0  

  
 

𝑘 = 1− 0,40 ∙ 500−200480 = 0,65      

 
𝑓!",!"" = 𝑓!"# = 2,9 𝑀𝑃𝑎 = 2.9 ∙ 10! 𝑃𝑎      

 
 
vilket ger 
 

𝐴!,!"# ⋅ 𝜎! = 0,4 ⋅ 0,65 ⋅ 2.9 ∙ 10! ⋅ 0,125 = 94 250 N   
 

𝐴!,!"# =
94250
𝜎𝑠

  

 
Beroende på vilken stålspänning som accepteras presenteras minimiarmeringen 
i Tabell 3.1. 
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Tabell 3.1 - Minimiarmering i balk beroende på stålspänning enligt EKS 10 
𝜎! (𝑀𝑃𝑎) 𝐴!,!"# (𝑚𝑚!) 𝜎! (𝑀𝑃𝑎) 𝐴!,!"# (𝑚𝑚!) 

100 942,5 340 277,2 
140 673,2 380 248,0 
180 523,6 420 224,4 
220 428,4 460 204,9 
260 362,5 500 188,5 
300 314,2   

 
Med stålspänning 220 MPa blir minimiarmeringen enligt beräkningsmallen 
428,4 mm2  (se Bilaga 1) vilket stämmer med resultatet från handberäkningen. 
 
För jämförelse med EKS 9 beräknas parametern 𝑘 enligt 
 

𝑘 = 1− 0,35 ∙ 500−300500 = 0,86       
 

 𝐴!,!"# ⋅ 𝜎! = 0,4 ⋅ 0,86 ⋅ 2.9 ∙ 10! ⋅ 0,125 = 124 700 𝑁 
    

 𝐴!,!"# =
124700
𝜎𝑠

  

 
Beroende på vilken stålspänning som accepteras presenteras minimiarmeringen 
i Tabell 3.2. 
 
Tabell 3.2 - Minimiarmering i balk beroende på stålspänning enligt EKS 9 
𝜎! (𝑀𝑃𝑎) 𝐴!,!"# (𝑚𝑚!) 𝜎! (𝑀𝑃𝑎) 𝐴!,!"# (𝑚𝑚!) 

100 1247 340 366,8 
140 890,7 380 328,2 
180 692,8 420 296,9 
220 566,8 460 271,1 
260 479,7 500 249,4 
300 415,7   

 
Med stålspänning 220 MPa blir minimiarmeringen enligt beräkningsmallen 
566,8 mm2 (se Bilaga 1) vilket stämmer med resultatet från handberäkningen. 
 
Robusthet 
För dimensionering med hänsyn till robusthet har ingen ändring skett mellan 
EKS 9 och EKS 10. Minimiarmeringen beräknas enligt ekvation (2.17) 
 

𝐴!,!"# = 0,26 ∙
𝑓𝑐𝑡𝑚
𝑓𝑦𝑘

∙ 𝑏! ∙ 𝑑 ≥ 0,0013 ∙ 𝑏! ∙ 𝑑    (2.17) 
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𝐴!,!"# = 0,26 ∙ 2,9500 ∙ 0,5 ∙ 0,47 ≥ 0,0013 ∙ 0,5 ∙ 0,47  

 
𝐴!,!"# = 354 𝑚𝑚! ≥ 305 𝑚𝑚!   

 
 
Sammanfattning 
Från beräkningsexemplet kan utläsas att minsta mängd sprickarmering är 
dimensionerande när krav på mindre sprickbredd föreligger, och att beräkning 
enligt EKS 10 resulterar i mindre mängder sprickarmering än beräkning enligt 
EKS 9. Den ändring av faktorn k som infördes i EKS 10 resulterar i det valda 
exemplet i en minskning av erforderlig armeringsarea med 24 procent. 
 
Figur 3.21 presenterar resultaten från Tabell 3.1 och Tabell 3.2 grafiskt. 
 

 
Figur 3.21 – Minimiarmering i balk enligt EKS  
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3.3.2 - Platta 
Sprickbreddsbegränsning 
För jämförelsen har en platta med tjocklek på 320 millimeter och en effektiv 
tvärsnittshöjd på 290 millimeter (se Figur 3.22). Vid beräkning av minsta 
sprickarmering har plattan betraktats som ett långsträckt liv, av den 
anledningen att det neutrala lagret infinner sig inom tvärsnittsdelen. 
Alternativet är att betrakta plattan som en fläns, vilket inte är rimligt med 
anledning av att dragna flänsar oftast utsätts enbart för dragspänning, till 
skillnad från liv som även utsätts för tryckspänning. Samtliga beräkningar är 
utförda med tvärsnittsbredden en meter (1 m-strimla). 
 
 

Figur 3.22 – Tvärsnitt platta 
 
I EKS 10 beräknas minimiarmeringen enligt 
 

𝐴!,!"# ⋅ 𝜎! = 𝑘! ⋅ 𝑘 ⋅ 𝑓!",!"" ⋅ 𝐴!"      (2.4) 
  
där  

 

𝐴!" =
ℎ∙𝑏
2 =

0,32∙1
2 = 0,16 𝑚!        

 

𝑘! = 0,4 ⋅ 1− 𝜎𝑐
𝑘1⋅

ℎ
ℎ∗

⋅𝑓𝑐𝑡,𝑒𝑓𝑓
= 0,4  då 𝜎! = 0   

 

320mm290mm
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𝑘 = 0,9− 0,4 ∙ 320−200480 = 0,8      

 
𝑓!",!"" = 𝑓!"# = 2,9 𝑀𝑃𝑎 = 2.9 ∙ 10! 𝑃𝑎     

 
vilket ger 

 
𝐴!,!"# ⋅ 𝜎! = 0,4 ⋅ 0,8 ⋅ 2.9 ∙ 10! ⋅ 0,16 = 148 480 𝑁  

 

 𝐴!,!"# = 
!"#"#$
!!

 

 
Minimiarmeringen beror på stålspänning. Resultatet beroende på stålspänning 
presenteras i Tabell 3.3. 
 
Tabell 3.3 - Minimiarmering i platta beroende på stålspänning enligt EKS 10 
𝜎! (𝑀𝑃𝑎) 𝐴!,!"# (𝑚𝑚!) 𝜎! (𝑀𝑃𝑎) 𝐴!,!"# (𝑚𝑚!) 

100 1448,8 340 436,7 
140 1060,7 380 390,7 
180 824,9 420 353,6 
220 674,9 460 322,8 
260 571,1 500 297,0 
300 494,9   

 
Med stålspänning 300 MPa blir minimiarmeringen enligt beräkningsmallen 
494,9 mm2 (se Bilaga 2) vilket stämmer med resultatet från handberäkningen. 
 
Vid beräkning av minimiarmering enligt EKS 9 ändras koefficienten 𝑘 enligt 
 

𝑘 = 1− 0,35 ∙ 320−300500 = 0,986  

 
vilket ger 
 

𝐴!,!"# ⋅ 𝜎! = 0,4 ⋅ 0,986 ⋅ 2.9 ∙ 10! ⋅ 0,16 = 183 002 𝑁  
 

𝐴!,!"# = 
!"#$$%
!!

  

 
Minimiarmeringen beror på vilken stålspänning som tillåts. Resultatet beroende 
på stålspänning presenteras i Tabell 3.4. 
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Tabell 3.4 – Minimiarmering i platta beroende på stålspänning enligt EKS 9  
𝜎! (𝑀𝑃𝑎) 𝐴!,!"# (𝑚𝑚!) 𝜎! (𝑀𝑃𝑎) 𝐴!,!"# (𝑚𝑚!) 

100 1830,0 340 535,2 
140 1307,2 380 481,6 
180 1016,7 420 435,7 
220 831,8 460 397,8 
260 703,9 500 366,0 
300 610,0   

 
Med stålspänning 300 MPa blir minimiarmeringen enligt beräkningsmallen 
610,01 mm2 (se Bilaga 2) vilket stämmer med resultatet från handberäkningen. 
 
 
Robusthet 
Minimiarmering med avseende på robusthet beräknas enligt ekvation (2.17) 
 

𝐴!,!"# = 0,26 ∙ 2,9500 ∙ 1 ∙ 0,29 ≥ 0,0013 ∙ 1 ∙ 0,29    (2.17) 

 
𝐴!,!"# = 437,3 𝑚𝑚! ≥ 377 𝑚𝑚!  

 
Sammanfattning 
Från beräkningsexemplet kan utläsas att minsta mängd sprickarmering är 
dimensionerande när krav på mindre sprickbredd föreligger, och att beräkning 
enligt EKS 10 resulterar i mindre mängder sprickarmering än beräkning enligt 
EKS 9. Den ändring av faktorn k som infördes i EKS 10 resulterar i det valda 
exemplet i en minskning av erforderlig armeringsarea med 18,9 procent. Figur 
3.23 presenterar resultaten från Tabell 3.3 och Tabell 3.4 grafiskt. 
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Figur 3.23 – Minimiarmering i platta enligt EKS 
 

 3.3.3 - Vägg 
Robusthet 
Konsekvenserna av EKS 10 gällande minimiarmeringen i vägg kontrolleras 
endast för robusthet. För att undersöka kravet på minsta armeringsarea i 
betongväggar har beräkningar genomförts för en vägg med en tjocklek på 250 
millimeter (se Figur 3.24). I väggar finns endast krav på robusthet och inte 
sprickbreddsbegränsning. Då det i EKS 10 införts olika regler för väggar 
beroende på om de betraktas som slanka eller icke slanka har båda dessa fall 
inkluderats i beräkningsexemplet. 
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Figur 3.24 – Vägg uppdelad i 1 m-strimlor 

 
I EKS 10 dimensioneras den slanka väggen enligt ekvation (2.25a) och (2.25b) 

 
𝐴!,!"#$ = 0,001 ⋅ 𝐴!                  (2.25a) 
 
𝐴!,!"#$ = 0,001 ⋅ 1 ∙ 0,25 = 250 𝑚𝑚!  

 
𝐴!,!!"# = 0,25 ⋅  𝐴!,!        (2.26) 
 
𝐴!,!!"# = 0,25 ⋅  250 = 62,5 𝑚𝑚!  

 
I EKS 9 dimensioneras den slanka väggen enligt Tabell 2.6. 
 

𝐴!,!"#$ = 0,002 ⋅ 𝐴!         
  

 
𝐴!,!"#$ = 0,002 ⋅ 1 ∙ 0,25 = 500 𝑚𝑚!  
 
𝐴!,!!"# = 0,25 ⋅  𝐴!,!"#$ ≥ 0,001 ∙ 𝐴!     
 
𝐴!,!!"# = 0,25 ⋅  500 = 125 𝑚𝑚! ≥ 250 𝑚𝑚!  

 
 

1000mm

1000mm
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Enligt EKS 10 krävs ingen minimiarmering i den icke slanka väggen vilket ger  
 

𝐴!,!"#$ = 0         (2.25b) 
 
𝐴!,!!"# = 0  enligt ekvation (2.26)     
 

I EKS 9 beräknas minimiarmeringen i den icke slanka väggen enligt Tabell 2.6. 
 

𝐴!,!"#$ = 500 𝑚𝑚!       
 
𝐴!,!!"# = 125 𝑚𝑚! ≥ 250 𝑚𝑚!   

 
Sammanfattning 
Resultatet visar att minsta mängd armeringsarea, både i horisontal- och 
vertikalled, minskar radikalt. Mängden vertikalarmering minskar i det fall 
väggen betraktas som slank med 50 procent, och i det fall väggen betraktas som 
icke slank minskar armeringsmängden med 100 procent. Horisontalarmering 
minskar i det fall väggen betraktas som slank med som mest 75 procent och i 
det fall väggen betraktas som icke slank med 100 procent. 

3.3.4 – Exempelvåning 
En fiktiv exempelvåning där minimiarmeringen är dimensionerande för 
samtliga bärverksdelar har skapats för att undersöka hur de i EKS 10 ändrade 
bestämmelserna om minimiarmering påverkar produktionskostnaderna. Den 
fiktiva våningen är kvadratisk med sidomåttet 10 meter och uppbyggd med de 
valda exempeltvärsnitten. Väggarna är 250 millimeter tjocka med en höjd på 3 
meter. Betongplattan är 10 x 10 meter med en tjocklek på 320 millimeter. Balken 
är tio meter lång med tvärsnittsmåttet 500 x 500 millimeter.  
 
Vid armeringsberäkning för väggen blir kraven för robusthet dimensionerande. 
För balken och plattan har de antagna förutsättningarna styrt vilka krav som 
blir dimensionerande, i detta fall krav på minimiarmering för 
sprickbreddsbegränsning då vald exponeringsklass och armeringsdimension 
bestämt högsta tillåtna stålspänningen.  
 
Exponeringsklass bestäms av den miljö bärverksdelen befinner sig, avsedd 
livslängd, hållfasthetsklass och geometri. Då luftfuktigheten antas vara måttlig 
sätts exponeringsklassen initialt till XC3 (SIS, 2005 Tabell 4.1), vilket av övriga 
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faktorer korrigeras till XC4 (SIS, 2005, Tabell 4.3).  Eftersom varken plattan eller 
balken antas innehålla vidhäftande spännarmering sätts den maximala 
sprickbredden till 0,3 millimeter (SIS, 2005, Tabell 7.1). Armeringsdiameter 12 
millimeter ger att stålspänningen sätts till 260 MPa (SIS, 2005, Tabell 7.2). 
Värden för minsta sprickarmering kan då hämtas ur Tabell 3.1 för valt 
balkexempel och Tabell 3.3 för valt plattexempel. 
 
Tabell 3.5 – Val av stålspänning 

Luftfuktighet måttlig XC4 

Maximal sprickbredd 0,3 mm 

Armeringsdiameter 12 mm 

Stålspänning 260 MPa 

 
 
Vägg 
Exempelvåningen är omgiven av betongväggar som har en antagen totallängd 
på 40 meter och höjd på tre meter och därmed en area på 120 kvadratmeter. För 
att förenkla beräkningarna har väggen antagits sakna öppningar i form av 
exempelvis fönster och dörrar till balkonger. Genom att använda den minimala 
armeringsarea som redovisas i avsnitt 3.3.3 kan en minsta armeringsvolym för 
den aktuella väggarean beräknas. I det fall väggen betraktas som slank krävs 
armeringsvolymer enligt Tabell 3.6. 
 
 
Tabell 3.6 - Beräknad minsta armeringsvolym i vägg 

 EKS 10 EKS 9 Minskning 

Vertikalarmering (mm3) 30 x 106 60 x 106 30 x 106 

Horisontalarmering (mm3) 7,5 x 106 30 x 106 22,5 x 106 

 
Med hjälp av den totala armeringsvolymen och en vald armeringsdimension 
beräknas den längd armering som krävs. För horisontalarmering 
dimensionerad för krav på minimiarmering enligt EKS 10 blir dock 
armeringslängden större än vad armeringsvolymen antyder på grund av de 
krav som ställs på högst tillåtna avstånd mellan armeringsenheter. 
Armeringslängderna visas i Tabell 3.7. 
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Tabell 3.7 - Resulterande total armeringslängd i väggar med vald dimension 

 EKS 10 EKS 9 Minskning 

Vertikalarmering (𝜙8) 606 meter  1194 meter  588 meter  

Horisontalarmering (𝜙6) 720 meter 1120 meter 400 meter 

 
Balk 
För en exempelbalk på 10 meter har minsta armeringsvolym beräknats enligt 
kraven på minimiarmering i avsnitt 3.3.1. Därefter har minsta antal hela järn av 
vald dimension beräknats. Resultatet redovisas i Tabell 3.8. 
 
Tabell 3.8 - Minsta armeringsvolym och resulterande armeringslängd med vald 
dimension 

 EKS 10 EKS 9 Minskning 

Minsta armeringsvolym (mm3) 3,625 x 106 4,797 x 106 1,172 x 106 

Armeringslängd (𝜙12) 40 meter  50 meter  10 meter  

 
Platta 
För en platta med måtten 10 x 10 meter och en tjocklek på 320 millimeter har 
armeringsvolym beräknats efter de krav på minimiarmering som redovisats i 
avsnitt 3.3.2. Beräknade armeringsvolymer redovisas i Tabell 3.9. 
  
Tabell 3.9 - Beräknad armeringsvolym i platta  

 EKS 10 EKS 9 Minskning 

Längsgående armering (mm3) 57,11 x 106 70,39 x 106 13,28 x 106 

Tvärgående armering (mm3) 57,11 x 106 70,39 x 106 13,28 x 106 

 
Med en vald dimension har sedan minsta antalet hela armeringsjärn beräknats 
och multiplicerats med längden.  Antal meter armeringsjärn redovisas Tabell 
3.10. 
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Tabell 3.10 - Resulterande armeringslängd med vald diameter  

 EKS 10 EKS 9 Minskning 

Längsgående armering 𝜙12 510 meter 630 meter 120 meter 

Tvärgående armering 𝜙12 510 meter 630 meter 120 meter 
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4 - DISKUSSION 

4.1 - Armeringsmängd 
Syftet med examensarbetet var att utreda skillnaderna mellan EKS 9 och EKS 10 
gällande minimiarmering. I analysen av de tre exempeltvärsnitten kan 
konstateras dels att armeringsmängden överlag har minskat och dels att 
beräkningsmallen stämmer väl överens med handberäkningarna. Hur mycket 
armeringsmängden minskar beror dels på tvärsnittstyp men också på 
dimensionerna hos det valda tvärsnittet.  
 
Störst minskning sker i icke slanka väggar där minimiarmeringen sjunkit med 
100 procent. Det ska dock påpekas att ingen hänsyn har tagits till laster i 
beräkningarna. I en verklig konstruktion kommer troligen inte minskningen i 
armeringsmängd bli procentuellt lika stor. 
 
I balkar och plattor ska minimiarmering läggas in enligt krav på 
sprickbreddsbegränsning och robusthet. Det som ändrats i EKS 10 jämfört med 
de bestämmelser som gäller enligt EKS 9 är krav på minsta mängd 
sprickarmering, medan bestämmelser om längsgående armering med avseende 
på robusthet i huvudsak är oförändrade, och krav på tvärkraftsarmering ej 
gäller enbart vid undantagsfall då tvärkraftsarmering inte krävs för att uppfylla 
krav på erforderlig tvärkraftskapacitet och brandklassen understiger R30.  
 
För valda exempeltvärsnitt av balk med höjd 500 millimeter och platta med 
höjd 320 millimeter innebär förändringarna att minsta armeringsmängd 
minskar med 24 respektive 18,9 procent i de fall där minsta mängd 
sprickarmering är dimensionerande. För redogörelse om hur förändringarna 
påverkar tvärsnitt med övriga höjder på liv och olika flänsbredd hänvisas till 
parameterstudien för parameter k som redovisas i avsnitt 3.2.1. 
 
För den i avsnitt 3.3.4 redovisade exempelvåningen där all armeringsmängd 
styrs av krav på minsta armeringsarea, och största avstånd mellan 
armeringsenheter, sammanfattas den totala minskningen av armeringslängd 
per armeringsdimension i Tabell 4.1 i det fall väggen betraktas som slank. 
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Tabell 4.1 - Resulterande armeringslängder för exempelvåning med slank vägg 

Armeringsdiameter EKS 10 EKS 9 Minskning 

6 mm 720 m 1120 m 400 m 

8 mm 606 m 1194 m 588 m 

12 mm 1060 m 1310 m 250 m 

 

Under förutsättning att väggen betraktas som icke slank gäller resulterande 
armeringsmängd enligt Tabell 4.2. 
 
Tabell 4.2 - Resulterande armeringslängder för exempelvåning med icke slank vägg 

Armeringsdiameter EKS 10 EKS 9 Minskning 

6 mm 0 m 1120 m 1120 m 

8 mm 0 m 1194 m 1194 m 

12 mm 1060 m 1310 m 250 m 

 

4.2 - Ekonomi 
För att beräkna den ekonomiska besparingen används prislista och 
viktangivelser från BE Group efter rekommendation från BTB, se Bilaga 3. 
Prislistan används för att omvandla den beräknade armeringsbesparingen för 
varje dimension till en armeringsvikt och slutligen besparad materialkostnad 
för järn med stålkvalitet K500C.  
 
För en slank vägg redovisas besparingen i Tabell 4.3. 
 
Tabell 4.3 - Minskad materialkostnad för armering med slank vägg 

Armeringsdiameter Längd Vikt Materialkostnad 

6 mm 400 m 88,8 kg 1443 kr 

8 mm 588 m 232,26 kg 2659 kr 

12 mm 250 m 222,00 kg 2351 kr 

Summa - - 6153 kr 

 



 49 

I det fall väggen armeras enligt regler för minimiarmering i icke slank vägg blir 
besparingen större (se Tabell 4.4). 
 
Tabell 4.4 - Minskad materialkostnad för armering med icke slank vägg 

Armeringsdiameter Längd Vikt Materialkostnad 

6 mm 1120 m 248,64 kg 4040 kr 

8 mm 1194 m 471,63 kg 5400 kr 

12 mm 250 m 222,00 kg 2351 kr 

Summa - - 11791 kr 

 
För att beräkna besparingen per area- eller längdenhet för varje bärverksdel 
divideras bärverksdelens besparing med bärverksdelens totala area eller längd. 
Besparing per kvadratmeter golvarea beräknas genom att dividera den totala 
besparingen med total golvarea. Resultaten av dessa beräkningar redovisas i 
Tabell 4.5. 
 
Tabell 4.5 - Besparing per längdmeter eller kvadratmeter per bärverksdel (Besparing 1) 
och utslaget på 100 kvadratmeter golvarea (Besparing 2). 

Exempeltvärsnitt Total besparing Area eller längd Besparing 1 Besparing 2 

Slank vägg 4102 kr 120 m2 34,18 kr/m2 41,02 kr/m2 

Icke slank vägg 9440 kr 120 m2 78,67 kr/m2 94,40 kr/m2 

Balk 94 kr 10 m 9,40 kr/m 0,94 kr/m2 

Platta 2257 kr 100 m2 22,57 kr/m2 22,57 kr/m2 

 
Kostnadsbesparingen för minimiarmering blir alltså 64,53 kronor per 
kvadratmeter i det fall väggen betraktas som slank och därmed kräver 
minimiarmering, och 117,91 kronor per kvadratmeter i det fall väggen betraktas 
som icke slank och minimiarmering i väggen därmed icke krävs. Detta kan 
jämföras med den genomsnittliga bruttoproduktionskostnaden per 
kvadratmeter i flerbostadshus, som uppgår till 37 808 kronor (SCB, 2016). 
 
Det är dock viktigt att påpeka att en annan viktig faktor som styr 
armeringsmängden är de laster som verkar på de bärverksdelar som ska 
dimensioneras. Minskad minimiarmering innebär att det basnät som måste 
läggas i ett tvärsnitt minskar. I verkligheten kan större mängder armering 
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krävas för att säkerställa bärförmåga, exempelvis i mitten av balkar och plattor 
där större moment uppträder, och detta basnät är otillräckligt för resulterande 
armeringsbehov. Även väggar som utsätts för större laster kan kräva 
armeringsmängder som överstiger basnätet. Detta gäller särskilt slanka väggar 
eftersom att det är osannolikt att en vägg kan dimensioneras utan något som 
helst resulterande armeringsbehov. 
 

4.3 - Slutsats 
Vår slutsats är att införandet av EKS 10 leder till minskade kostnader av 
åtminstone materialkostnaderna för minimiarmering. Som tidigare nämnts är 
minimiarmering dimensionerande då lasterna ej kräver större mängder 
armering än den minsta mängd som bestäms i Eurokod 2 och EKS 10. Studien 
gäller alltså endast de delar där minimiarmeringen är dimensionerande, 
exempelvis nära upplag för balkar och plattor, och väggar som är mindre 
belastade. Hur mycket armeringsmängden minskar i verkliga byggprojekt 
beror då på de laster som verkar på varje bärverksdel. Varken produktion- eller 
projekteringskostnader har dock undersökts.  
 
År 2014 uppgick den genomsnittliga bruttoproduktionskostnaden per 
kvadratmeter i flerbostadshus till 37 808 kronor (SCB, 2016). En minskning med 
64,53 kronor innebär en minskning med 0,17 procent av den totala 
produktionskostnaden, medan en minskning med 117,91 kronor innebär en 
minskning med 0,31 procent.  
 
Enligt SBUF (2015) har införandet av Eurokod i Sverige medfört ökade 
byggkostnader på 150 kronor per kvadratmeter. I den mån ett byggprojekts 
förutsättningar medger att materialkostnaderna minskar enligt den i avsnitt 4.2 
genomförda kalkylen kan denna  kostnadsökning minskas. 
 

4.4 - Förslag på fortsatta studier 
Fortsatta studier bör innefatta hur produktions- och projekteringsarbetets 
kostnader påverkas av övergången till EKS 10. Mindre armering torde kanske 
ge mindre arbetskostnader i produktionsskedet men eventuell 
kostnadsminskning för större byggprojekt har inte undersökts i detta arbete.  
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Vidare studier kan också utröna när minimiarmeringen och när lasten styr 
armeringsmängden. Då skulle en ekonomisk analys för större byggprojekt 
kunna genomföras, vilket skulle ge en bättre bild av de verkliga 
konsekvenserna än vad den genomförda analysen ger. Även ändrade kostnader 
för arbetskraft och projektering bör i framtiden undersökas. 
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