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Förord 

 

Detta examensarbete avslutar undertecknads studier på högskoleingenjörsprogrammet i 

byggteknik vid Umeå Universitet och är en fördjupning i konstruktion, betong i synnerhet. 

Under utbildningen har fördjupningskurser hållits i stålkonstruktion samt träkonstruktion men 

inte i betong. Med den bakgrunden valdes området betongkonstruktion. Rapporten är skriven 

på begäran av Prefabmästarna och omfattar optimering av en detalj för balkonginspänningar.  

Jag vill rikta ett särskilt tack till min handledare Annika Moström vid Umeå Universitet för all 

hjälp och stöttning i rapportskrivandet samt min handledare på Prefabmästarna Bo Häll för 

kloka svar på mina frågor runt dimensioneringen. 

 

Tomas Andersson, Våren 2017. 
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Sammanfattning 

 

Examensarbetet beskriver den teori som ligger bakom en specifik lösning för 

balkonginspänning som Prefabmästarna har utformat. Syftet med arbetet är att få en djupare 

förståelse för dimensionering av betongkonstruktioner samt stålkonstruktioner med Eurokod 

samt EKS och att i förlängningen kunna optimera den nuvarande lösningen Prefabmästarna 

använder för balkonginspänningar, med hänsyn till minskad materialåtgång. 

Konstruktionen bygger på att en prefabricerad balkongplatta spänns fast i en kniv som är ett 

T-tvärsnitt vars flänsar är ingjutna i ett prefabricerat DFS-bjälklag. Inspänningen utgörs av två 

dragstag som fästs i balkongplattan samt med en bricka över livet på kniven. Efter 

inspänningen gjuts DFS-bjälklaget på vilket stabiliserar kniven från instabiliteter. 

Resultaten visar på att konstruktionen till stor del är mycket väl optimerad men att det på 

specifika ställen finns utrymme för förbättringar. Vid balkonger med längden 2,0 meter kan 

kniven (T-tvärsnitt ingjutet i DFS-bjälklag) minskas med 10 kg stål, vilket motsvarar drygt 50 

% av knivens vikt jämtemot referenslösningen. Även vid 2,5 meters längd på balkonger kan 

kniven minskas ner med 7 kg stål vilket motsvarar en minskning av materialåtgången med 38 

% jämtemot referenslösningen.  

En gemensam standard för kniven är möjlig för balkonger med längden 2,0 respektive 2,5 

meter. 

 

Nyckelord: Konstruktion, balkong, Eurokod 
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Abstract 

This dissertation describes the theory behind a specific solution for balcony attachment for 

concrete constructions designed by Prefabmästarna. The purpose is to get a deeper 

understanding of design according to Eurocode and EKS (Swedish application of eurocode) 

and to optimize the current solution for balcony attachment in view of reduced material usage. 

 The design is based on a prefabricated balcony slab is fasten to a T-section whose flanges are 

molded in a prefabricated DFS-slab. Two tie-rods is threaded into the balcony slab and fasten 

to the T-section with a washer. After mounting of the balcony slab the DFS slab is molded on 

which stabilizes the T-section from instabilites. 

The results show that the structure is largely optimized but that there are room for 

improvements in specific places. For balconies with a length of 2.0 meters the T-section can 

be reduced with 10 kg of steel, which corresponds to more than 50 % of the T-section weight 

compared with the reference solution. Also at the 2.5 meter balconies the T-section can be 

reduced with 7 kg of steel, which corresponds to a 38 % reduction in material use compared 

with the reference solution. 

A common standard for the T-section is possible for balconies with a length of 2.0 and 2.5 

meters. 

Keyword: Construction, balcony, Eurocode 
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Beteckningssammanställning 

Generellt gäller att i index står d för dimensionerande, k för karakteristisk, E för lasteffekt och 

R för bärförmåga. 

 

PFM  Prefabmästarna Sverige AB 

DFS  Prefabricerad bjälklagsplatta med förspänd armering samt samverkande 

pågjutning 

Kniv  T-tvärsnitt som överför dragspänning från balkong till bjälklagsplatta 

NEO-LMKS  Förankringssystem från Nordic Fastening Group AB 

Vct Vattencementtal, kvot mellan vatten och cement i betong 

𝑄𝑘 Karakteristisk nyttig last på balkongplatta (N/𝑚2) 

G Egentyngd av balkongplatta (N/𝑚2) 

𝑞𝑑 Dimensionerande last på balkongplatta (𝑁/𝑚)  

 𝛾𝑑 Säkerhetsfaktor (enhetslös) 

𝐶𝑛𝑜𝑚 Täckande betongskikt (mm) 

𝑀𝐸𝑑 Dimensionerade moment (Nm) 

�̅� Relativt moment (enhetslös) 

𝜔 Mekanisk armeringsandel (enhetslös) 

𝑓𝑦𝑑 Dimensionerande flytgräns för armering (Pa) 

𝐴𝑠 Armeringsarea (𝑚2) 

𝑓𝑐𝑑 dimensionerande tryckhållfasthet betong (Pa) 

b, 𝑏𝑤 Balkbredd(m) 

d effektiv höjd (m) 

h Tjocklek på balkongplatta (m) 

l Djup på balkongplatta (m) 

𝑙𝑢𝑝𝑝𝑙𝑎𝑔 Längden på upplag under infästningspunkt (m) 
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𝑉𝐸𝑑 Dimensionerande lasteffekt, tvärkraft (N) 

𝑉𝑅𝑑𝑐 Tvärkraftsbärförmåga i betong (N) 

𝑓𝑐𝑘 Karakteristisk tryckhållfasthet för betong (Pa) 

𝑓𝑐𝑡𝑚 Draghållfasthet för betong (Pa) 

𝑓𝑦𝑘 Karakteristisk flytgräns för armering (Pa) 

𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 Plastisk dragkraftskapacitet (Pa) 

𝑁𝑢,𝑅𝑑 Slutgiltig dragkraftskapacitet (Pa) 

𝑓𝑦 Flytgräns i stål (Pa) 

𝑓𝑢 Brottgräns i stål (Pa) 

𝐹ℎ Horisontell kraft på kniv 

𝐹𝑣 Vertikal kraft på kniv 

𝐹𝑣..𝑛 Vertikal kraft på kniv itererat n antal gånger 

𝑊𝑓𝑙ä𝑛𝑠 Böjmotstånd i fläns (𝑚3) 

𝛾𝑀2  Säkerhetsfaktor med hänsyn till dragbrott 

𝛽𝑤  Koefficient för kälsvetsar och beror på stålkvalitén,  

a  a-mått på svets (m). 

𝐿𝑐𝑟 Effektiv knäckningslängd (m) 

𝑖 Tröghetsradie (m) 

𝛸 Reduktionsfaktor med hänsyn till knäckning 

𝜑 Kryptal 

ε Krymptal 
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1.    Inledning 

Fördjupningsarbetet utfördes dels på en balkongplatta men även på den tillhörande detaljen 

för balkonginspänning med målsättningen att optimera dessa med hänseende på 

materialåtgång. 

Prefabmästarnas balkonginspänning bygger på att den prefabricerade balkongplattan hängs in 

och fäst i bjälklagsplattan. I balkongplattan gjuts en gängad hylsa in som dragstag fästs i. 

Dragstagen fästs in i kniven som är ett T-tvärsnitt vars flänsar är ingjutna i den prefabricerade 

DFS-plattan. Balkongen kan belastas direkt efter montage och behöver därmed inte stämpas. 

Detta underlättar mycket under byggtiden då ett väldigt tidsödande arbetsmoment försvinner, 

kostnader för inköp/hyra uteblir samt att stämpen inte är i vägen för övriga byggnationer. 

Inspända balkonger har även den fördelen att inga synliga dragstag är nödvändiga vilket har 

ett stort estetiskt värde. 

1.1. Bakgrund 

Prefabmästarna är specialiserade på prefabricering av betongelement och har sitt säte i Öjebyn 

utanför Piteå. Företaget i sin nuvarande form är relativt ungt men har anor i verksamheter från 

1916 då de första spadtagen togs i cementgjuteriet.   

En långt gången bostadsbrist har brett ut sig i nästan hela Sverige vilket medför stora problem 

för samhället att växa. Eftersom bristen på bostäder är väl utbredd så kommer det att under 

många år framöver efterfrågas bostäder. Prefabricering av stomkonstruktioner kan spara in på 

tid och pengar och är därför mycket efterfrågat när det kommer till nybyggnationer av 

flerbostadshus. 

Eftersom de flesta bostäder har balkonger så kan en liten optimering av infästningen av denna 

medföra stora vinster för såväl företaget som beställaren. Om mindre material krävs i detaljen 

medför det flertalet goda synergieffekter på såväl miljön i och med minskade transporter av 

material, samt arbetsmiljön då till exempel en lättare kniv innebär mindre tunga lyft för 

arbetarna i fabriken.  
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1.2. Introduktion till projekt 

Den ursprungliga detaljen som används som referens för projektet kommer från kvarteret 

Ekorren som är ett 16 våningar högt bostadsprojekt uppfört i centrala Piteå. Referensdetaljen 

är utformad för ovala balkonger med varierande djup så den faktiska optimeringen går inte att 

exakt mäta. Längden på referensbalkongen varierar mellan ca 2,0–2,3 meter en översikt av 

infästningen visas i Figur 1.  

 

Figur 1. Översikt av referenslösning för balkonginfästning. 

De utföranden som beräknas är balkonger med djupet 2,0 meter och 2,5 meter, bägge med 

centrumavståndet 1,75 meter mellan infästningspunkterna samt balkonger med djupet 2,0 

meter med centrumavståndet 2,0 meter mellan infästningspunkterna. 

Första steget i projektet är att bestämma den kritiska lastkombinationen som verkar på 

balkongplattan, det utförs genom att samtliga realistiska lastkombinationer beräknas. 

Balkongplattan ses som en platta som är fast inspänd längs en sida och fri längs resterande 

sidor med balkar för varje inspänningspunkt. Fälten mellan dessa balkar armeras med 

armeringsnät i över och underkant för att fördela lasterna från fälten in till balkarna. 

Armeringsnätet läggs så att huvudarmeringen kommer längs med balkongplattan i över samt 

underkant för att få så lång inre hävarm som möjligt. 

Balkarna ses som fast inspända konsolbalkar med en jämnt utbredd last, detta medför att det 

maximala momentet samt tvärkraften finns i inspänningspunkten. Balkarna armeras med 

längsgående dragarmering i överkant med byglar som tvärkraftsarmering. Trycket som 

uppstår i underkanten av balkongplattan mot DFS-bjälklaget tas upp av en kantskoning. 

Infästning mot DFS-bjälklag utförs med NEO-LMKS stag. Dragstag fästs i hylsan och låses 

med hjälp av en bricka som spänns runt kniven. Brickan utsätts för böjning runt kniven.  
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Kniven består av ett T-tvärsnitt där flänsen är ingjuten i DFS-bjälklaget och livet gjuts in i den 

samverkande pågjutningen. Den dragande kraften som dragstaget påför i knivens ovankant tas 

upp av tryckt armering som svetsas i knivens fläns. En rotation uppstår i kniven men 

förhindras av betongen. Rotationen ger upphov till tryckspänningar ovan och under kniven. 

 

1.3. Syfte/målsättning  

Syftet med arbetet är att optimera en befintlig lösning för infästning av balkonger samt att få 

en djupare förståelse hur krafterna verkar i de aktuella konstruktionsdelarna. För att 

säkerställa att alla viktiga delar tas med har följande frågeställningar formulerats: 

• Hur sker beräkningsgången? 

• Vilka krafter verkar på balkongplattan? 

• Går nuvarande lösning att optimera? 

När samtliga frågeställningar är besvarade kan projektet anses som avklarat. 

1.4. Avgränsningar 

Nedan listas de avgränsningar som gjorts: 

• Undersökningar och beräkningar utförs på ett typfall med raka 2,0 respektive 2,5 

meter djupa balkonger.  

• Inverkan på övriga konstruktionsdelar tas ingen hänsyn till. 

• Den befintliga lösningen optimeras, ingen ny konstruktion tas fram. 

• Beräkningar av nedböjning utförs endast med datorstöd. 
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2.    Teori 

Den teori som används kommer från Eurokod samt boverkets föreskrifter och allmänna råd 

om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder, EKS 10. 

Eurokod är ett europeiskt samarbete för standarder för dimensioneringsregler och är antagen 

av European Committee for Standardization, CEN. Översättning till den svenska versionen 

utförs av Swedish Standard Institute, SIS. 

I Boverkets EKS återfinns hur Eurokoderna ska tillämpas i Sverige.  

Om inget annat anges så kommer förklaringar och ekvationer från [1] Eurokod 2 SS-EN 

1992-1-1 som är den Eurokod som handlar om betongkonstruktion. 

2.1. Lastkombinationer 

Balkongen kommer utsättas för nyttiga laster som utgörs av personer som vistas på 

balkongen, möbler och all annan form av lös egendom som förvaras på balkongen samt av 

snölast.  

Den dimensionerande lasten 𝑞𝑑 i Newton per kvadratmeter (𝑁/𝑚2) ges av lastkombinationen 

för brottgränstillstånd STR [4], 

𝑞𝑑 = 𝛾𝑑1,2𝐺 + 𝛾𝑑1,5𝑄𝑘     (1.1) 

Där 𝛾𝑑 är en enhetslös säkerhetsfaktor,  

G är egentygden i Newton per kvadratmeter (𝑁/𝑚2), 

𝑄𝑘 är den karakteristiska nyttiga last i Newton per kvadratmeter (𝑁/𝑚2). 

2.2. Armering av balkongplatta 

För att kunna beräkna balkarna måste lasterna på balkongen först ledas fram till balkarna, det 

utförs med fältarmering i underkant samt med stödarmering i överkant av tvärsnittet. För att 

bestämma erforderlig armering i fälten samt över balkarna så ses plattan som en kontinuerlig 

balk över fyra stöd. Armeringen placeras så att de dragna stängerna mellan balkarna kommer 

längst ner respektive högst upp i plattan, det för att få en så hög effektiv höjd, d, till de mest 

belastade järnen som möjligt. 

Avståndet till dragarmeringen bestäms av plattans tjocklek minus det täckande betongskikt, 

𝐶𝑛𝑜𝑚, 

𝐶𝑛𝑜𝑚 = 𝐶𝑚𝑖𝑛 + 𝐶𝑑𝑒𝑣     (2.1) 

Där, 𝐶𝑑𝑒𝑣, är ett säkerhetstillägg på 10 mm och 𝐶𝑚𝑖𝑛 är det största av 𝐶𝑚𝑖𝑛,𝑑𝑢𝑟, 𝐶𝑚𝑖𝑛,𝑏 och 10 

mm som anges i [1].  

𝐶𝑚𝑖𝑛 = 𝑚𝑎𝑥 {
𝐶𝑚𝑖𝑛,𝑏

𝐶𝑚𝑖𝑛,𝑑𝑢𝑟

10 𝑚𝑚

     (2.2) 

 

Vidhäftning mellan betong och armering tas hänsyn till av faktorn, 𝐶𝑚𝑖𝑛,𝑏, och beständighet i 

betong tas hänsyn till av faktorn 𝐶𝑚𝑖𝑛,𝑑𝑢𝑟. 
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2.2.1. Fältarmering 

Plattan beräknas som fri i två ändar vilket innebär att plattan är enkelspänd. Enkelspända 

plattor kan ses som breda balkar och beräknas således enligt balkteori [5]. Plattan delas in i 

strimlor med bredden 1,0 m. 

Det dimensionerande momentet 𝑀𝐸𝑑 beräknas som kontinuerlig över flera stöd och får 

därmed fältmomentet 

𝑀𝐸𝑑,𝑓ä𝑙𝑡 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑞𝐸𝑑𝐿2    (2.3)  

Där 𝑀𝐸𝑑 är det dimensionerande momentet i Newtonmeter (Nm) och 𝑞𝐸𝑑 är den 

dimensionerande lasten som erhålls när 𝑞𝑑 multipliceras med balkbredden 1 m, L är längden 

mellan balkarna och konstanten enligt [4] s160.  

Det relativa momentet, �̅�, beräknas fram genom att dividera det dimensionerande momentet 

med 1.0 m balkbredd, den effektiva höjden d samt den dimensionerande tryckhållfastheten för 

betong 𝑓𝑐𝑑. 

�̅� =
𝑀𝐸𝑑

𝑏𝑑2𝑓𝑐𝑑
      (2.4) 

Vidare kan den mekaniska armeringsandelen 𝜔 beräknas,  

𝜔 =
𝐴𝑠𝑓𝑦𝑑

𝑏𝑑𝑓𝑐𝑑
= 1 − √1 − 2�̅�    (2.5) 

Där 𝑓𝑦𝑑 är den dimensionerande sträckgränsen för armeringen i Pascal (Pa).  

Ur detta samband löses den erforderliga armeringsarean 𝐴𝑠 i kvadratmeter (𝑚2) ut och 

beräknas och lämplig armering väljs. 

För att uppfylla kraven för sprickbildning i brukgränstillståndet bör stängerna i fält inte 

överstiga centrummåttet  

För huvudarmering, 3h≤400 mm 

För sekundär armering, 3.5h≤450 mm 

Där h är höjden på balkongplattan. 

2.2.2. Stödarmering 

För att dimensionera stödarmeringen används (2.3). 

Dimensionering av dragarmering över balkarna utförs på samma sätt som i fält med hjälp av 

(2.4) och (2.5). 

Det verkliga momentet är aningen lägre än det teoretiska eftersom i teorin är stödet enbart en 

punkt och i praktiken har stödet en viss bredd som fördelar ut momentet. 

Samma krav på sprickarmering som vid fältarmering ställs på stödarmering.  
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2.3. Dimensionering av balkar 

Balkarna ses som fast inspända konsolbalkar med en utbredd nyttiglasts som verkar ute på 

balkongplattan samt med en egentyngd som verkar över hela balken uttryckt i Newton per 

meter (N/m). 

2.3.1 Armering 

Armeringen av balkarna utförs med dragarmering i överkant innanför L-byglar. Eftersom 

byglarna är placerade utanför dragarmeringen så beräknas det täckande betongskiktet till 

byglarna enligt (2.1). 

Byglarnas uppgift är att ta upp dragspänningar i betongen som uppkommer av tvärkraften. 

Byglarna placeras närmast bjälklaget eftersom de största tvärkrafterna uppkommer närmast 

inspänningspunkten.   

Balkens bredd kommer successivt att öka längre ut på balkongplattan då skjuvspänningarna 

fördelas ut på denna. Beräkningar av en konstruktion utan särskild tvärkraftsarmering utförs 

med 

VRdc = (CRd,ck√100ρlfck
3 + k1σcp)bwd   (3.1) 

Dock minst 

VRdc ≥ (vmin + k1σcp)bwd    (3.2) 

Där fck är den karakteristiska tryckhållfastheten i betongen och har enheten MPa 

k = 1 + √200/d ≤ 2.0 med d i mm 

ρl =
As

bwd
≤ 0,02 

As är arean för dragarmeringen utanför stöd 

𝜎𝑐𝑝 = 𝑁𝐸𝑑/𝐴𝑐 < 0,2𝑓𝑐𝑑 

𝑁𝐸𝑑 är normalkraft orsakad av förspänning 

𝐴𝑐 är betongtvärsnittets area (𝑚𝑚2) 

𝑘1 = 1,0 ur [3] 

𝐶𝑅𝑑,𝑐 =
0,18

𝛾𝑐
, där 𝛾𝑐 är 1,5 

𝑣𝑚𝑖𝑛 = 0,035𝑘3/2𝑓𝑐𝑘
1/2

. 

2.3.2. Brukgränstillstånd 

Balkarna kontrolleras för nedböjning samt sprickbredd i brukgränstillstånd. Ur [3] kan den 

acceptabla sprickbredden 𝑤𝑘 utläsas likt tabell 2.1. Armeringen kan ses som föga 

korrosionskänslig om den inte är kallarbetad eller belastad med en konstant spänning på över 

400 MPa. 
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Tabell 2.1. Maximal acceptabel sprickbredd 𝑤𝑘 (mm) för föga korrosionskänslig armering. 

Exponeringsklass Livslängdsklass 

 L100 L50 

X0 - - 

XC1 0.45 - 

XC2 0.40 0.45 

XC3, XC4 0.30 0.40 

 

Nedböjning bör begränsas till längden på balkongplattan dividerat med 250 för lastfallet kvasi 

permanent långtidslast. 

2.3.2  Kantskoning 

Ur momentet kan det tryckande kraften 𝑁𝐸𝑑 som verkar i underkant av balkongplattan lösas ut 

genom att dividera momentet med avståndet, där momentet verkar i dragstagen till centrum av 

kantskoningen. 

Kantskoningen överför sedan den tryckande kraften till betongen, spänningen som 

uppkommer i betongen är den tryckande kraften dividerat på arean på kantskoningen. 

Spänningen i betongen får inte överstiga betongens dimensionerande tryckhållfasthet, 𝑓𝑐𝑑. 

2.4. Dimensionering av dragstag 

Dragstagen gängas fast i NEO-LMKS hylsa och är de första delarna som är utanför 

balkongplattan och beaktas därmed som en stålkonstruktion. 

För att systemet ska vara i jämvikt så måste samma kraft som verkar tryckande i 

kantskoningen verka dragande i dragstagen. 

Dragkraftskapaciteten 𝑁𝑡,𝑅𝑑 ges av det minsta av följande värden enligt [4] 

𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝑓𝑦𝐴/𝛾𝑀0     (4.1) 

Och 

𝑁𝑢,𝑅𝑑 = 𝑓𝑢𝐴𝑛𝑒𝑡/𝛾𝑀2     (4.2) 

Där A är bruttoarea och 𝐴𝑛𝑒𝑡 är nettoarea i snitt med lokal försvagning. 

2.5     Dimensionering av kniv 
Kniven är ett T-tvärsnitt utsatt för tryckande krafter i olika nivåer vilket medför en rotation 

som måste hållas tillbaka av den omkringliggande betongen. 

Spänningen i betongen under och över kniven får inte överstiga 𝑓𝑐𝑑, som är betongens 

dimensionerande tryckhållfasthet. 

För att kunna se kniven som ett homogent stålstycke så förutsätts det att kniven är svetsad och 

att svetsen ska kunna ta upp den spänningen som uppkommer i svetsen. Ur [4] kan ekvationer 

för hållfasthet i svetsas utläsas till  

(𝜎𝑣 + √3(𝜏𝑣 + 𝜏) ) ≤
𝑓𝑢

𝛽𝑤𝛾𝑀2
    (5.1) 

där 
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𝜎𝑣 = 𝜏𝑣 =
𝐹

𝑙𝑎2√2
     (5.2) 

Där 𝜎𝑣 och 𝜏𝑣 är spänningen i Pascal (Pa) vinkelrätt mot svetsens längdriktning och ska 

uppfylla kravet, 𝜎𝑣 ≤
0.9𝑓𝑢

𝛾𝑀2
. 

𝜏 är spänningen i Pascal (Pa) i svetsens längdriktning, 

𝜏 =
𝐹ℎ

2𝑙𝑎
      (5.3) 

𝑓𝑢 är brottgränsen på stålet i Pascal (Pa), 

𝛾𝑀2 är en säkerhetsfaktor med hänsyn till dragbrott och 

𝛽𝑤 är en koefficient för kälsvetsar och beror på stålkvalitén,  

a är a-måttet på svetsen i meter (m). 

Eftersom balkongerna monteras innan kniven gjuts in och fixeras mot knäckning så 

kontrolleras knäckning på den del som sticker upp ur DFS-bjälklaget enligt [4]. 

Den effektiva knäcklängden 𝐿𝑐𝑟 beräknas med en knäckningskurva motsvarande 𝛽 = 2,0 

vilket motsvarar fast inspänd nedtill och fri upptill 

𝐿𝑐𝑟 = 𝛽𝑙𝑘      (5.4) 

Där 𝑙𝑘 är höjden från DFS-bjälklaget till centrum av dragstaget i meter (m). Vidare beräknas 

tröghetsradien i ut  

𝑖 =
𝑡𝑙𝑖𝑣

√12
      (5.5) 

Vidare beräknas slankhetsparametern 𝜆 samt ∅ ut som 

𝜆 =
𝐿𝑐𝑟

𝑖𝜋
√

𝑓𝑦

𝐸
      (5.6) 

∅ = 0.5(1 + 𝛼(𝜆 − 0.2) + 𝜆2)    (5.7) 

Där 𝛼 är en faktor som bestäms utifrån tvärsnittsgruppen, massiva tvärsnitt tillhör klass c 

vilket medför att 𝛼 = 0,49. Slutligen kan reduktionsfaktorn 𝛸 beräknas 

𝛸 =
1

∅+√∅2−𝜆2
     (5.8) 

När reduktionsfaktorn 𝛸 är känd kan bärförmågan med hänsyn till knäckning beräknas enligt 

𝑁𝑘𝑛ä𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝛸𝑓𝑦𝐴      (5.9) 

Där arean A beräknas på säker sida som tryckzonen x multiplicerat med livtjockleken 𝑡𝑙𝑖𝑣. 

𝑁𝑘𝑛ä𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 jämförs mot 𝐹𝑣..𝑛 vilket är klart på säker sida eftersom balkongerna ej får belastas 

innan övergjutningen är utförd. 
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3. Förutsättningar och Utförande 

För att förstå de antaganden och val som görs i beräkningarna så kommer detta kapitel att gå 

igenom lite djupare bakgrundsinformation samt indata för den gällande detaljen. De mått som 

används kommer från referenslösningen som kan utläsas i bilaga A. 

        3.1  Förutsättningar 
Plattorna armeras och gjuts på gjutbord i fabrik och transporteras sedan ut på 

byggarbetsplatsen där montage sker. När balkongplattan anländer till bygget gängas 

dragstagen in i NEO-LKMS och plattan lyfts i sitt läge med kran. Balkongen nivelleras och 

spänns sedan in genom att muttrar drar fast brickan som hålls fast i kniven. När balkongen är i 

sitt läge svetsas brickan fast i kniven. Slutligen gjuts infästningen in i övergjutningen av DFS-

bjälklaget.   

För gjutning av balkongplattor används betong av kvalitén C30/37 med ett vct-tal på 0,5. 

Livslängdsklass är satt till L50 vilket motsvarar 50 år. Och densiteten sätts till 2400 kg/𝑚2. 

Konstruktionen tillåter betong av en lägre kvalité än C30/37 men eftersom betong med högre 

kvalité brinner snabbare så är den fördelaktig. Plattorna kan gjutas och avformas redan 

efterkommande dag vilket medför ett större ekonomiskt värde än att gjuta med en aningen 

billigare betong av lägre kvalité. Huvudarmering och byglar är av kvalitén B500BT samt nät 

av Nps500. Ståldetaljer utförs med stål S355. 

För att undvika förankringsbrott mellan armering och betong så bockas balkarnas 

dragarmering med ändkrokar vilket medför att risken för spjälkning i betongen reduceras. 

Kniven dimensioneras för att så lite stål som möjligt ska gå åt i tillverkningen.  

Balkongplattan vilar på ytterväggen genom en upplagsplåt. Det finns utrymme för 90 mm av 

upplagsplåt och det antas utnyttjas maximalt. Den del av balkongplattan som är innanför 

vägglivet mäter 340 mm. Kantskoningen i balkongplattans underkant mot bjälklaget har en 

motsvarande kantskoning i bjälklaget men eftersom betongkvalitén i bjälklaget är högre 

(C45/55) så utförs inga beräkningar på denna utan samma dimension antas. 

När brickan spänns in över kniven så finns det ett visst utrymme för att justera in balkongen i 

sidled vilket medför att längden på brickan kan på ena sidan bli aningen längre än den 

teoretiskt beräknade längden och en excentricitet uppstår. För att ta hänsyn till excentriciteten 

så beräknas längden på brickan från centrum av kniven vilket medför en justerings möjlighet 

på upp till halva livtjockleken.  

Beräkningar utförs på balkonger med fyra infästningspunkter och lika avstånd mellan dessa. 

Teorin går att använda på längre eller kortare balkonger med fler eller färre stöd. Eftersom 

balkarna dimensioneras utifrån fyra infästningspunkter där de yttersta är längst ut på 

balkongplattan så kommer de inre balkarna uppnå flytspänning först vid brottlast. När första 

balken uppnått flytspänning så sker spänningsomlagringar till de yttre balkarna. Med detta i 

ryggen så kan man vid dimensionering av balkarna avrunda ner den erforderliga 

armeringsarean en aning om nödvändigt. 

Dimensioner på hylsan, längd och diameter på förankringsjärnen för NEO-LKMS hämtas ur 

produktdatabladet [6].  

Balkonger ställer höga krav på utböjning, max l/250 nedböjning under kvasi-permanent last 

[4]. Vid inglasade balkonger ska nedböjningen begränsas i den mån att nyttiglasten inte 
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skapar för stor nedböjning momentant. Eftersom inglasningar monteras från en balkongplatta 

upp till nästa så kommer bägge att krypa lika mycket med tiden och skillnaden i höjd kommer 

därmed vara oförändrad.  

Eftersom plattorna prefabriceras i fabrik och monteras i ett senare skede ute på arbetsplatsen 

så är det svårt att exakt säga betongens ålder vid pålastning, det medför att bestämningen av 

kryptalet måste göras approximativt. Prefabmästarna har gjort antagandet att kryptalet 𝜑 = 2,0 

och krymptalet ε = 0,25 ‰. 

         3.2  Utförande 
Först bestäms lasterna på balkongplattan ur [2], stycke 6.3.1.2 utläses i tabell 6.2 att nyttig last 

på balkonger ska sättas till 2,5–4,0 𝑘𝑁/𝑚2. I [3] specificeras värdet,  𝑄𝑘 = 3,5𝑘𝑁/𝑚2 i 8§ 

tabell C-1. Vidare anges att för balkonger behöver inte nyttig last antas verka samtidigt som 

snölast.  

Eftersom balkongen kan antas vara delvis skyddad så kommer snölasten aldrig överstiga 

nyttiglasten, vilket medför att nyttiglasten kommer vara dimensionerande. Egentyngden, G, 

beräknas ur aktuell densitet och plattjocklek. Ur 13§ [3] ges det allmänna rådet att balkonger 

bör beräknas i säkerhetsklass 3 vilket ger 𝛾𝑑 = 1,0.  

För att beräkna det täckande betongskiktet enligt (2.1) så måste en exponeringsklass 

fastställas. Balkonger är utsatta för såväl väta som frost och därför väljs exponeringsklassen 

XC4 med hänsyn till korrosion föranledd av karbonatisering samt XF3 med hänsyn till 

angrepp av frysning/upptining för översidan samt XC3+XF1 på undersidan. 

Krafterna leds in till balkarna med stöd- och fältarmering. Balkarna armeras för den dragande 

kraft som uppkommer av lasten på balkongplattan samt dess egentyngd. I balkarna placeras 

dels byglar i den del av balken som kommer utanför balkongplattan samt 2∅10 raka järn för 

att stabilisera upp balken under tillverkningsprocessen. 

Egentyngden är jämt utbredd över hela balken till skillnad mot nyttiglasten som endast verkar 

på den del av balkongen som är utanför vägglivet. Det maximala momentet som uppkommer i 

balkänden mot bjälklagsplattan kan beräknas enligt [4] som  

𝑀𝐸𝑑,𝑏𝑎𝑙𝑘 =
𝐺𝑑,𝑏𝑎𝑙𝑘𝑙𝑡𝑜𝑡

2

2
+

0,5𝑞𝑑,𝑏𝑎𝑙𝑘𝑙𝑡𝑜𝑡(𝑙𝑡𝑜𝑡−𝑙)

2
    (6.1) 

Där 𝑙𝑡𝑜𝑡 är den totala längden på balkongplattan och l är längden på balkongplattan som 

sträcker sig utanför vägglivet, angivet i meter (m). 

Erforderlig armering bestäms sedan med hjälp av (2.4) och (2.5).  

Eftersom en del av tvärkraften kan tas upp av anliggning mot stöd så beräknas den största 

tvärkraften i balkarna 𝑉𝐸𝑑,𝑏𝑎𝑙𝑘 en höjd av balkongplattan utanför upplaget enligt 

𝑉𝐸𝑑,𝑏𝑎𝑙𝑘 = 𝑞𝐺,𝐸𝑑,𝑏𝑎𝑙𝑘(𝑙 − 𝑙𝑢𝑝𝑝𝑙𝑎𝑔 − ℎ) + 𝐺𝑑,𝑏𝑎𝑙𝑘𝑙   (6.2) 

NEO-LMKS väljs utifrån erforderlig diameter på dragstagen.  

Kniven ses som en ståldetalj som är helt ingjuten i betong vilket medför att samtliga delar i 

konstruktionen är förhindrade mot instabilitetsbrott som tillexempel knäckning. Betongen 

förhindrar att kniven böjer ut åt något håll.  
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Höjden på livet är satt till 160 mm och styrs efter höjden på DFS-bjälklaget samt den 

samverkande pågjutningen. 

3.2.1  Jämvikt i kniv 

Dragstagen överför dragspänningarna till en bricka som böjs över livet på det T-tvärsnitt som 

är ingjutet i DFS-bjälklaget. Brickan ses som en fast inspänd balk där längden 𝑙𝑐,𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑡𝑎𝑔 är 

centrumavståndet mellan dragstagen. Momentet i brickan 𝑀𝐸𝑑,𝑏𝑟𝑖𝑐𝑘𝑎 ges av 

𝑀𝐸𝑑,𝑏𝑟𝑖𝑐𝑘𝑎 =
𝑃0.5𝑙𝑐,𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑡𝑎𝑔

2
     (7.1) 

P är kraften som ett dragstag påför på brickan. Mellan brickan och kniven blir det ett 

kontakttryck som kontrolleras enligt 

𝑓𝑦𝑑 >
2𝑃

𝐴
      (7.2) 

Där A är kontaktarean mellan brickan och kniven.  

Trycket i ovankanten från brickan hålls emot av tryckt armering i knivens underkant. 

Eftersom dessa krafter verkar på olika nivåer så kommer en tryckande och en lyftande kraft 𝐹𝑣 

tillkomma i knivens respektive ändar som kan ses i figur 2.1. Rotationen ger upphov till 

tryckspänningar i betongen ovanför och under kniven. För att undvika betongkrossbrott ska 

spänningen i betongen vara lägre än den dimensionerande tryckhållfastheten i betongen, 

𝜎𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛𝑔 < 𝑓𝑐𝑑. Spänningen i betongen är som störst direkt mot kniven och fördelas sedan ut i 

betongplattan. 

 

Figur 2.1. Jämvikt i kniv med tryckzonen x. 
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Figur 2.2. Tvärsnitt kniv. 

Ur jämviktsekvationen för kniven kan den vertikala kraften 𝐹𝑉 bestämmas 

𝐹𝑣 =
𝐹ℎ∗ℎ

𝑙
      (7.3) 

Där höjden h är höjden från flänsen till centrum av dragstagen/brickan i meter (m) samt 

längden l på kniven i meter (m) enligt Figur 2.1. 

Tryckzonen x beräknas utifrån den dimensionerande tryckhållfastheten för betong 𝑓𝑐𝑑 i Pascal 

(Pa) och arean som den verkar på enligt 

𝑓𝑐𝑑 =
𝐹𝑣

𝑏∗𝑥
      (7.4) 

Eftersom dessa beräkningar utförs med kraften verkandes längst ut på kniven och inte i 

centrum av tryckzonen så beräknas (7.3) om korrigerat för tryckzonen 

𝐹𝑣..𝑛 =
𝐹ℎ∗ℎ

𝑙−𝑥..𝑛
      (7.5) 

Tryckzonen och kraften 𝐹𝑣..𝑛 ökar när momentarmen minskar. För att öka precisionen itereras 

beräkningarna för (7.3) och (7.5) tillräckligt många gånger för att nå ett värde som inte längre 

ökar markant och är nog exakt för att vara dimensionerande. 

Eftersom bredden på tryckzonen b är satt till hela profilens bredd så måste flänsen klara av det 

tryck som påförs utan att stålet uppnår flytspänning. Det kontrolleras igenom att först 

bestämma spänningen som betongen påför stålet per tryckt halva 

𝜎𝑠𝑡å𝑙 =
𝐹𝑣..𝑛

𝑏∗0,5𝑙
      (7.6) 

Flänsarna böjs över livet vilket medför att en fläns kan ses som en fast inspänd balk med en 

jämnt utbredd last enligt 

𝑞𝑓𝑙ä𝑛𝑠 = 𝜎𝑠𝑡å𝑙 ∗ 0,5𝑙     (7.7) 

Lasten ger upphov till ett moment 𝑀𝑒𝑑,𝑓𝑙ä𝑛𝑠 i Newtonmeter (Nm) runt livplåten och beräknas 

enligt 
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𝑀𝑒𝑑,𝑓𝑙ä𝑛𝑠 =
𝑞𝑓𝑙ä𝑛𝑠𝑙𝑓𝑙ä𝑛𝑠

2

2
     (7.8) 

Där 

𝑙𝑓𝑙ä𝑛𝑠 =
𝑏−𝑡𝑙𝑖𝑣

2
     (7.9) 

𝑀𝑟𝑑,𝑓𝑙ä𝑛𝑠 = 𝑊𝑓𝑙ä𝑛𝑠 ∗ 𝑓𝑦     (7.10) 

För att undvika att flytspänning 𝑓𝑦 (Pa) uppstår så måste momentbärförmågan i flänsen 

uppfylla kravet 𝑀𝑟𝑑,𝑓𝑙ä𝑛𝑠 > 𝑀𝑒𝑑,𝑓𝑙ä𝑛𝑠.  

3.2.2 Mathcad 

Samtliga beräkningar är utförda i Mathcad som är en programvara från PTC. Mathcad är ett 

beräkningsprogram som baseras på att variabler specificeras till beteckningar som sedan 

skrivs in i ekvationer. Mathcad utför beräkningar av ekvationer i realtid vilket gör att med 

några knapptryckningar kan ändra någon parameter och få resultat direkt vilket underlättar 

optimeringsarbetet markant.  

Beräkningarna från Mathcad presenteras som bilagor. Beräkningar 2,0 meters balkonger med 

1,75 meters centrumavstånd i bilaga B, beräkningar 2,5 meters balkonger i bilaga C samt 

Beräkningar 2,0 meters balkonger med 2,0 meters centrumavstånd i bilaga D 

3.2.3 Concrete Beam 

Utböjningen av konstruktionen samt maximala sprickbredden beräknas i Concrete Beam som 

är ett beräkningsprogram för betongbalkar från StruSoft.  

Eftersom Concrete Beam är ett beräkningsprogram för balkar i betong så antas en balk med 

samma bredd som centrumavståndet mellan infästningspunkterna och höjden satts till 

balkongplattans tjocklek. 

Dragarmeringen som ligger i balkarna placeras i Concrete Beam i tvärsnittets överkant 

fördelat på hela bredden, innanför byglar. Armeringsmattorna i över- och underkant tas inte 

med. 

Beräkningarna från Concrete Beam presenteras i bilaga E. 
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4 Resultat 

Samtliga beräkningar presenteras som bilagor där bilaga B är för balkonger med längden 2,0 

meter, bilaga C är för balkonger med längden 2,5 meter och bilaga D är för balkonger med 

längden 2,0 meter med 2,0 meters centrumavstånd mellan infästningspunkterna. I denna del 

presenteras endast de resultat som beräkningarna visar på. Det som presenteras är det som är 

nödvändigt för att kunna producera den specifika lösningen. 

Mått presenteras som b*h*t/l där b står för bas, h för höjd, t för tjocklek och l för längd.  

Tabell 4.1 visar på att det krävs väldigt lite armering i balkongplattan för att klara av 

momenten som uppkommer i plattans fält samt över dess stöd (balkar). NPS8150 är en 

standard armeringsmatta vars järninnehåll är 335 𝑚𝑚2/𝑚. Samma täckande betongskikt kan 

användas i över- och underkant för samtliga balkonger. 

Tabell 4.1. Täckande betongskikt, armeringsarea samt vald armering av 2,0 samt 2,5 m lång 

balkongplatta med 1,75 m centrumavstånd mellan infästningspunkterna. 

Balkongplatta Fält (2 m) Stöd (2 m) Fält (2.5 m) Stöd (2.5 m) 

Täckande 

betongskikt (mm) 

(ÖK & UK) 

25 25 25 25 

Erforderlig 

armeringsarea 

(𝑚𝑚2/𝑚)  

46.6 53.7 46.6 53.7 

Armering 

(ÖK & UK) 

NPS8150 NPS8150  NPS8150 NPS8150 

 

Tabell 4.2 visar dimensioneringen av balkarna. Armeringen i balkarna utförs med 

dragarmeringen i tvärsnittets överkant och består av raka stänger med bockade ändkrokar. För 

att stabilisera balkarna placeras 2∅10 i tvärsnittets underkant. Vid 2,5 meter långa balkonger 

kan 5∅20 alternativt användas som dragarmering istället för 7∅16. Tvärkraftsbärfömågan i 

betongen är tillräcklig för att klara de lasterna som verkar på balkongplattan men för 

säkerhetsskull så placeras tre stycken byglar runt dragarmeringen i klackarna (den del av 

balken som är utanför plattan) där tvärkraften är som störst. 

4∅16 ger en armeringsarea på 804 𝑚𝑚2 vilket är aningen lägre än den erforderliga 

armeringsarean för 2,0 m balkonger som är är 818 𝑚𝑚2. Detta motiveras av omfördelningen 

av spänning till de yttre balkarna vid brottlast. 
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Tabell 4.2. Täckande betongskikt, armeringsarea samt vald armering av balkar 2,0 respektive 

2,5 m med 1,75 m centrumavstånd mellan infästningspunkterna. 

Balk  2 meter 2,5 meter 

Täckande betongskikt (mm) 

(ÖK & UK) 

25 25 

Erforderlig armeringsarea 

(𝑚𝑚2)  

818 1338 

Armering 4∅16 (ÖK) 2∅10 (UK) 7∅16 (ÖK) 2∅10 (UK) 

 

Tryckspänningen som uppkommer i balkongplattans underkant mot DFS-bjälklaget är 

avgörande när det kommer till dimensioneringen av kantskoningen, spänningen måste 

understiga den dimensionerande tryckhållfastheten i betongen vilket medför att vid 2,5 meter 

långa balkonger så krävs det 10 mm högre kantskoning för att fördela kraften vilket kan 

utläsas i Tabell 4.3. En motsvarande kantskoning gjuts in i DFS-bjälklaget. 

Tabell 4.3. Kraft, spänning och valda mått på kantskoning på balkongplattans underkant mot 

DFS-bjälklag. 

Kantskoning 2 meter 2,5 meter 

𝐾𝑟𝑎𝑓𝑡, 𝐹𝑘𝑎𝑛𝑡𝑠𝑘𝑜𝑛𝑖𝑛𝑔 (kN) 307,2 454 

Spänning σ𝑘𝑎𝑛𝑡𝑠𝑘𝑜𝑛𝑖𝑛𝑔 

(MPa) 

15.4 18.9 

Mått (b*h) (mm) 400*50 400*60 

 

Dragstagen utgörs av gängstänger som gängas in i NEO-LKMS hylsa med motsvarande 

diameter. Den erforderliga diametern, som kan utläsas ur Tabell 4.4, på dragstagen styr vilken 

NEO-LKMS som ska väljas. Mer tekniska specifikationer för NEO-LKMS hittas i 

produktbladet [6].  

Tabell 4.4. Kraft och diameter på dragstag. 

Dragstag 2 meter 2,5 meter 

𝐾𝑟𝑎𝑓𝑡, 𝐹𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑡𝑎𝑔 (kN) 153,6 227 

Diameter (mm) 24 30 

 

Brickan belastas med stora krafter från dragstagen och ställer således höga krav på 

hållfastheten. Böjmomentet som uppkommer över livet på kniven blir 7679 kNm respektive 

11340 kNm vilket är mycket stort. Dimensioner för brickan återfinns i tabell 4.5. Stålet måste 

vara svetsbart då den efter nivellering kommer att svetsas fast i kniven. 

Tabell 4.5. Dimensioner på bricka samt spänning mellan kniv och bricka. 

Bricka 2 meter 2,5 meter 

Mått (b*h*t) (mm) 160*60*50 160*80*50 

Böjmoment (kNm) 7679 11340 

Spänning σ𝑘𝑛𝑖𝑣/𝑏𝑟𝑖𝑐𝑘𝑎 

(MPa) 

284 341,3 
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Dimensionerna på kniven för 2,0 respektive 2,5 meters balkonger har samma mått förutom 

godstjockleken där kniven för 2,5 meters balkongerna är 5 mm tjockare vilket visas i tabell 

4.6. Ett mindre a-mått på svetsen är möjlig för 2 meters balkonger. 

Tabell 4.6. Dimensioner och a-mått på svets till kniv. 

Kniv 2 meter 2,5 meter 

Mått Liv (b*h*l) (mm) 15*160*260 20*160*260 

Mått Fläns (b*h*l) (mm) 120*15*260 120*20*260 

A-mått svets (mm) 3 5 

 

För 2,0 meters balkonger med 1,75 meters centrumavstånd mellan infästningspunkterna 

innebär den nya kniven en minskning av stålåtgången på 9,8 kg till 8,6 kg och med 2,0 meters 

centrumavstånd mellan infästningspunkterna en minskning på 8,6 kg till 8,8 kg. För 2,5 

meters balkonger blev minskningen på 7,9 kg till 11,5 kg. 

För balkonger med längden 2,5 m kan inte centrumavståndet mellan balkarna utökas 

fördelaktigt till skillnad mot balkonger med längden 2,0 m.  

Vid 2,0 m centrumavstånd dimensioneras konstruktionen likt vid 1,75 m centrumavstånd med 

justeringar enligt tabell 4.7. Det krävs således ett ∅16 mer som dragarmering i balkarna samt 

grövre dimensioner på dragstag, bricka samt flänsplåt i kniv.  

Tabell 4.7. Förändringar vid 2,0 m centrumavstånd. 

2,0 meter långa balkonger med 2,0 meters cetrumavstånd mellan infästningspunkter 

Dragarmering Balk 5∅16 (ÖK) 2∅10 (UK) 

Dragstag ∅30 

Flänsplåt Kniv (mm) 120*20*260 

Bricka (mm) 160*70*50 

 

4.1. Brukgränstillstånd 

Kontroll av nedböjning samt sprickbredd i brukgränstillstånd beräknas i Concrete Beam. 

Acceptabel nedböjning för kvasi permanent lastkombination för långtidslaster är för 2,0 

meters balkonger 9,36 mm och 11,36 mm för 2,5 meters balkonger. 

Tabell 4.8 visar den nedböjning som uppkommer vid kvasi permanent lastkombination samt 

den totala nedböjningen orsakat av total last för samtliga beräknade balkongutformningar. 

Samtliga balkonger klarar kraven för nedböjning. Den acceptabla nedböjningen för 2,5 meters 

balkonger är 11,36 mm så marginalen är mycket knapp för dessa. 

Tabell 4.8. Nedböjning vid kvasi permanent lastkombination för långtidslast samt total last. 

Total last inom parentes. 

Nedböjning (mm) Längd 2,0 m Längd 2,5 m 

Centrumavstånd 1,75 m 3,23 (6,53) 11,31 (20,23) 

Centrumavstånd 2,0 m  3,27 (7,61) x 
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Den frekventa lastkombinationen för långtidslast samt total last presenteras i tabell 4.9. En 

stor skillnad kan utläsas mellan 2,0 meters balkonger och balkongen på 2,5 meter. 

Tabell 4.9. Nedböjning vid frekvent lastkombination för långtidslast samt total last. Total last 

inom parentes. 

 

Vid kvasi permanent lastkombination för långtidslast uppkommer inga sprickor för 2.0 meters 

balkonger men 0,12 mm sprickor för 2.5 meters balkonger vilket kan utläsas i tabell 4.10. 

Acceptabel sprickbredd är 0.4 mm. 

Tabell 4.10. Maximal sprickvidd vid kvasi permanent lastkombination för långtidslast. 

  

Nedböjning (mm) Längd 2,0 m Längd 2,5 m 

Centrumavstånd 1,75 m 3,57 (6,75) 14,27 (20,63) 

Centrumavstånd 2,0 m  3,61 (7,82) x 

Sprickvidd (mm) Längd 2,0 m Längd 2,5 m 

Centrumavstånd 1,75 m Osprucken 0,12 

Centrumavstånd 2,0 m  Osprucken x 
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5. Diskussion/Slutsats 

Nedan följer diskussioner som varit centrala och de slutsatser som kan dras från resultaten 

samt ytterligare frågeställningar som kan bygga på arbetet. 

5.1. Diskussion 
Om det är möjligt att minska konstruktionen med en infästningspunkt vid användning av 2,0 

m centrumavstånd så är det starkt fördelaktigt. Dessvärre är 2,0 m centrumavstånd vid 2,5 m 

balkongdjup inte en lönsam lösning då kraften på balkarna blir mycket stora vilket medför att 

balkarna måste armeras väldigt mycket. 

Eftersom infästningarna fungerar som köldbryggor som leder kyla från balkongplattan rakt in 

i bjälklagsplattan så är en ytterligare fördel med minskat antal infästningspunkter är att 

köldbryggorna minskar. Minskade köldbryggor medför minskat energibehov för 

uppvärmning, vilket är bra för såväl ekonomi som miljö. 

Med dessa resultat i ryggen så kan man fundera vidare om en gemensam standard för kniven 

kan vara fördelaktig att använda sig av. En gemensam standard medför en dyrare konstruktion 

vid 2,0 m balkonger men underlättar för prefabricering. En gemensam standard eliminerar 

också risken för att de olika dimensionerna blandas ihop. Med en gemensam kniv så kan alla 

DFS-plattor gjutas likadana. Resultaten visar att vid 2,0 m balkonger kan kniven svetsas med 

3 mm a-mått men den bör svetsas med 5 mm a-mått för att minimera risken för förväxling 

mot 2,5 m balkongkniv.  

Eftersom den samverkande pågjutningen utförs efter att balkongerna spänns in så kommer 

den del av kniven som är ovan DFS-bjälklaget kunna vara instabil innan pågjutning. Skulle 

den delen av kniven kunna drabbas av någon typ av instabilitet? I rapporten beräknades 

endast knäckning i kniven som uppkommer av rotationen. Det är viktigt att föreskriva att 

balkongerna inte får utsättas för någon last innan pågjutningen är på plats eller utreda mer hur 

kniven beter sig vid större laster. 

Flertalet olika kombinationer av tjocklekar/längder/bredder testades för kniven för att hitta ett 

optimalt värde. Beräkningarna är gjorda för hela centimetrar, det vill säga att det bör gå att 

kapa några millimeter till på samtliga dimensioner.  

Eftersom referenslösningen är för ovala balkonger så är inte jämförelserna på minskning av 

material exakta men för att få värden att lyfta fram så har resultaten för minskning av stål 

jämförts mot referenslösningen. 

5.1.1 Nedböjning/Concrete Beam 

Balkongerna nivelleras i montageskedet och eftersom balkongerna är frihängande direkt så 

justeras den momentana nedböjningen av egentygden bort direkt. Vanligt är även att 

balkongerna finjusteras efter ett dygn då de tenderar till att böja ner lite direkt efter 

inspänning. 

Samtliga balkonger klarar kraven för nedböjning men det kan trots det ge upphov till obehag. 

Om balkongen får en stor momentan nedböjning när balkongen plötsligt pålastas kan det ge 

upphov till obehag. För balkonger med längden 2,5 meter med frekvent lastkombination så är 

skillnaden mellan nedböjningen av total last 6,36 mm större än vid långtidslast. Detta är inget 

problem för konstruktionen men kan ge upphov till obehag. 
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 Nedböjningen bör vara aningen lägre än vad resultaten visar på eftersom spänningen i de inre 

balkarna fördelas ut till de yttre balkarna som är mindre belastade. 

 

5.2. Slutsatser 
Resultaten visar att en halvering av materialåtgången på kniven är fullt möjlig men i övrigt så 

är den nuvarande lösningen väl optimerad.  

Centrumavståndet mellan infästningspunkterna kan för balkonger med längden 2 meter ökas 

från 1,75 meter till 2,0 meter. För balkonger med längden 2,5 meter bör centrumavståndet inte 

ökas från 1,75 meter. 

En standardisering av kniven är möjlig utan att markant behöva öka dimensionerna.  

5.3. Nya frågeställningar 
Arbetet har inte tagit någon hänsyn till den globala stabiliteten i systemet. Den kraft som 

verkar tryckande i armeringen som svetsats på knivens flänsar måste tas upp och ledas ner till 

grunden. En ny frågeställning är: Vad har balkonger för inverkan på den globala stabiliteten? 

En annan frågeställning som har växt fram under projektet är: Hur påverkas konstruktionen av 

brand?  
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7.    Bilagor 

Nedan listas de bilagor som är nödvändiga för projektet 

A. Ritningar referenslösning 

B. Beräkningar 2.0 meters balkonger med 1.75 meters centrumavstånd 

C. Beräkningar 2.5 meters balkonger 

D. Beräkningar 2.0 meters balkonger med 2.0 meters centrumavstånd 

E. Datorberäkningar  
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Bilaga A  
Referenslösningens ritningar 
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Bilaga B 
Beräkningar från Matcad för balkonger med längden 2.0 meter och centrumavståndet mellan 

infästningspunkterna 1.75 meter. 
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Bilaga C 
Beräkningar från Matcad för balkonger med längden 2.5 meter och centrumavståndet mellan 

infästningspunkterna 1.75 meter. 
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Bilaga D 
Beräkningar från Matcad för balkonger med längden 2.0 meter och centrumavståndet mellan 

infästningspunkterna 2.0 meter. 
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Bilaga E 
Beräkningar från Concrete Beam i ordningen  

• 2.0 meters balkonger med 1.75 meters centrumavstånd 

• 2.0 meters balkonger med 2.0  meters centrumavstånd 

• 2.5 meters balkonger med 1.75 meters centrumavstånd 

Med kvasi permanent före frekvent lastkombination 
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